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Achtergronden van het bestemmingsplan 

 
De gemeente Oisterwijk is gestart met het actualiseren van haar bestemmingsplannen. Eén 
van die bestemmingsplannen is Woongebieden Oisterwijk.  

1.1  Waarom is een nieuw bestemmingsplan nodig? 

 Voor Woongebied Zuid-Oost geldt een bestemmingsplan uit 1998, voor Woongebied West 
uit 1999. Wettelijk gezien moet het bestemmingsplan om de tien jaar worden 
geactualiseerd. Met de actualisering kunnen nieuwe initiatieven/aanvragen, zoals 
sommige functieveranderingen en regelingen, worden ingepast. Tevens kan sneller 
medewerking worden verleend op basis van een actuele visie en inzichten.  

 Het nieuwe bestemmingsplan wordt digitaal gemaakt. Dat betekent dat het 
bestemmingsplan overal op internet kan worden geraadpleegd, op ieder gewenst moment. 

 Het gemeentebestuur en de gemeentelijke organisatie kunnen inwoners, instanties en 
bedrijven met het nieuwe bestemmingsplan beter en sneller van dienst zijn. Blijft dat 
naast allerlei digitale raadpleegsystemen, het altijd nuttig is initiatieven en plannen in 
een vroegtijdig stadium met de gemeente te bespreken. 

1.2  Welke gebieden zijn er in Woongebieden Oisterwijk te 
onderscheiden? 

Ruimtelijke structuur en opbouw Oisterwijk 
Kenmerkend voor de ruimtelijke structuur van de kern Oisterwijk is de oostwest/richting van 
langgerekte lijnvormige elementen als de Voorste Stroom-Achterste Stroom, de spoorlijn, 
wegen en het dorpshart-/centrum met het langgerekte marktplein. De lineaire ruimtelijke 
opbouw van de kern is weer nader verdeeld door de noordzuidgerichte oude uitvalswegen 
Moergestelseweg, Pannenschuurlaan en Gemullehoekenweg. Hierdoor is er sprake van min of 
meer homogene deelgebieden die elk mede als gevolg van een afgeronde ontwikkeling in 
verschillende perioden ook specifieke ruimtelijke kenmerken vertonen. 
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Ruimtelijke structuur en opbouw van de woongebieden 
 

  
  
De algemene ruimtelijke karakteristiek voor de kern Oisterwijk geldt ook voor de 
woongebieden. Oisterwijk heeft gevarieerde woongebieden. Die afwisseling en het karakter 
van de verschillende gebieden, is behoudenswaardig.  
 Rondom het centrumgebied en de Pannenschuurlaan liggen woongebieden met afwisselend 

aaneen gebouwde woningen, twee aaneen of vrijstaand. Op sommige locaties komen 
appartementencomplexen voor. Het gaat hier om gebieden die worden aangemerkt als 
reguliere woongebieden. 

 Villa's en bungalows zorgen voor een specifiek karakter rondom de Klompven en Eikenven, 
de woonstraten in de omgeving Oranjelaan, Nassaulaan, Baerdijk, Burgemeester Funklaan 
en Heisteeg (enkele percelen). Deze gebieden worden als villa- en bungalowgebieden 
aangemerkt. 

 De omgeving van de Waldemarlaan, Julianalaan en Bosweg wordt gekarakteriseerd als het 
landhuizengebied evenals enkele percelen aan de Graaf Bernadottelaan. 

 
Binnen de aangegeven ruimtelijke hoofdstructuur zijn diverse deelgebieden te onderscheiden 
met bepaalde gebiedseigen kenmerken in relatie tot de functie of stedenbouwkundige opzet 
van het gebied. 
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West 
 Dit oudste deel van het plangebied heeft zich ontwikkeld langs de Tilburgseweg. Ruimtelijk 

en stedenbouwkundig is er een duidelijk onderscheid te maken tussen het gedeelte gelegen 
binnen spoorlijn, Tilburgseweg en Moergestelseweg en het gedeelte gelegen tussen 
Tilburgseweg, Willem de Zwijgerlaan en Beukendreef. Het eerstgenoemde gebied kent een 
minder planmatige opzet. 

 Bebouwing en ruimtelijke structuur worden sterk bepaald door het oorspronkelijke 
dorpskarakter en het bouwen langs de uitvalsweg. Het gebied vormt feitelijk de 
ruimtelijk-structurele voortzetting van de oorspronkelijke dorpas Tilburgseweg - 
Hoogstraat. 

 Kenmerkend is de individuele bebouwing langs de diepe tuinen/erven tussen Tilburgseweg 
en spoorlijn, in het midden onderbroken door de later ingevoegde strakke rijenbouw van de 
Pastoor van de Meijdenstraat. De ruimtelijk-functionele relatie met het 
dorpscentrumgebied komt ook tot uitdrukking in de aanwezigheid van enkele winkels in dit 
oostelijk deel van de Tilburgseweg. Aandacht vraagt de woonsituatie aan de Pastoor van 
der Meijdenstraat. Er is sprake van een geïsoleerde en feitelijk aan de openbaarheid 
onttrokken ligging. 

 Het gebied in de driehoek Tilburgseweg-Beukendreef-Willem de Zwijgerlaan vormt een van 
de eerste planmatige uitbreidingen van Oisterwijk en is dan ook strakker van opzet en 
functie: woningbouw binnen een eenduidige verkavelingsopzet. Dit karakteristieke 
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woonbuurtje is verruimd door de woningbouw op de hoek Beatrixstraat/Beukendreef ter 
plaatse van de gesaneerde basisschool Joannes van Oisterwijk. 

 
't Seuverick 
 Deze uit de jaren zeventig daterende uitbreidingen hebben een herkenbare ruimtelijke 

opzet.  
 't Seuverick volgt in verkaveling en structuur de oostwestoriëntatie van de Voorste Stroom. 

Daarnaast is een gebied gelegen, dat een sterke noordzuid gerichte oriëntatie kent en een 
structuur waarbij de bebouwing is geconcentreerd in kleinere clusters/blokken. 

 Voor beide gebieden geldt dat ze zich "koesteren" in een brede, groene overgangszone 
naar het buitengebied. De inrichting tot 30 km/uurgebied is recent afgerond. 

 
Pannenschuur 
 Dit grote woongebied is tot stand gekomen in de periode 1973 tot heden en vormt het 

actuele uitbreidingsgebied voor de kern Oisterwijk. Ondanks de omvang van het gebied en 
de lange periode van ontwikkeling is de ruimtelijk-stedenbouwkundige hoofdstructuur 
herkenbaar doordat deze vasthoudt aan de kenmerken van de ruimtelijke structuur van 
Oisterwijk.  

 Belangrijke schakel in de ruimtelijke samenhang van het totale woongebied vormt de 
zogeheten laanring, de interne ontsluitingsroute gevormd door de Langvennen 
(Oost-Noord-Zuid), die de verschillende deelgebieden van Pannenschuur verbindt. Vanuit 
dit ruimtelijke en ontsluitingsprincipe van de laanring is het woongebied ontwikkeld. Ook 
het ruimtelijk-functionele "wijkhart" (wijkcentrum en park) is gesitueerd aan deze laanring. 
Het daarin opgenomen buurtwinkelcentrum vervult een belangrijke functie voor het totale 
woongebied. 

 Om deze belangrijke functie ook in de toekomst te behouden zijn versterking (aanbod) en 
vernieuwing (inrichting) noodzakelijk. 

 Bij de ontwikkeling van de woonwijk zijn bestaande elementen zoveel mogelijk 
gehandhaafd c.q. hebben een rol gespeeld bij de stedenbouwkundige uitwerking. In dat 
verband kunnen onder andere genoemd worden: de handhaving van een aantal 
karakteristieke boerderijen, de molen en bestaande boombeplanting. Een belangrijk 
uitgangspunt vormde ook het waarborgen van een goede overgang van het woongebied 
naar het buitengebied. Dit is met name vormgegeven door het in stand houden van 
zichtlijnen naar het buitengebied en door toepassing aan de randen van vrijstaande 
woningen, lagere goothoogten en de nokrichtingen en variërende kaveldiepten en 
groenelementen. 

 Het gehele Pannenschuurgebied is ingericht tot 30 km/uurgebied. De Pannenschuurlaan 
sluit qua naamgeving aan op het woongebied maar veroorzaakt door maatvoering en 
functie een duidelijke ruimtelijke scheiding tussen Pannenschuur I en II en de overige delen 
van Pannenschuur. 

 
Waterhoef 
 Dit gebied ten oosten van het centrumgebied ligt ingeklemd tussen spoorlijn en de Voorste 

Stroom. Het westelijk deel (tussen centrumgebied en Secretaris van den Hoevelstraat) 
dateert grotendeels uit de eerste helft van deze eeuw. Functies, verkavelingspatroon en 
bebouwingswijze van dit deel zijn gevarieerd en sluiten meer aan bij het aangrenzende 
centrumgebied. Het oostelijk deel is veel strakker van opzet en functie: woningbouw 
(hoofdzakelijk rijenwoningen) binnen een duidelijke blokverkaveling.  

 De straten in dit deel zijn voor het merendeel ingericht als 30 km/uur-zone. De 
belangrijkste straten hebben naast laanbeplanting ook brede plantsoenstroken 
(Burgtakkerdreef, Terburghtweg, Secretaris van den Hoevelstraat). Verdichting met 
woonbebouwing heeft plaatsgevonden op het voormalige plantsoen tussen 
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Kempenlandstraat en Graafschap Megenstraat.  
 De afstemming op de Voorste Stroom is met zorg uitgevoerd (Waterhoefweg), de 

noordrand kent een harde en abrupte overgang (spoorlijn); ook aan de noordoosthoek 
(Kuiperstraat) is sprake van een abrupte overgang kernbebouwing-landschap. 

 
Burghtweide 
 Deze kleine woonbuurt heeft diverse woningtypen, zoals villa's, patiowoningen en 

geschakelde woningen, die straatsgewijs zijn gegroepeerd. Aan de oostzijde tegen de 
bosrand ligt de grote en hoge serviceflat Burghtweide. De westrand bestaat uit gevarieerde 
lintbebouwing (kleine villa's met incidenteel grotere bebouwingselementen) langs de 
Gemullehoekenweg. Langs deze weg ligt naast het benzinestation een open terrein. 

 Het parkgebied langs de Voorste Stroom en het bosperceel aan de oostzijde geven de wijk 
een sterk groen karakter. 

 
Klompven e.o. 
 Rond het Klompven en het Eikenven liggen villa's op grote kavels, met name langs het 

Klompven. Het gebied ademt een parkachtige sfeer uit door het water, de bomen en de 
zachte overgang van berm naar tuinen waarbij geen houten of gemetselde 
erfafscheidingen het beeld ontsieren.  

 Het gebied Lissabon langs de Heisteeg heeft dezelfde allure door de hieraan gelegen villa's 
op grote kavels met diepe voortuinen in een bosrijke omgeving. Het gave bos- en 
vennengebied aan de overzijde van de weg versterkt het bijzondere karakter van dit 
woongebied. 

 
Zuid 
 Dit gebied bestaat uit meerdere delen die dateren uit verschillende tijdsperioden. De 

hiermee samenhangende verkavelingspatronen en bouwstijlen zijn duidelijk afleesbaar. 
Het oudste gedeelte (Burgemeester van Beckhovenstraat-Van Rijckevorsellaan) bevat 
vrijstaande en geschakelde woningen op smalle, diepe percelen. Het hofje Burgemeester 
de Keijzerplein-Juliana Bernhardplein vormt door zijn eenheid in bouwstijl en inrichting een 
waardevol geheel. 

 Het overige gebied is wat ruimer verkaveld met veel geschakelde woningen. In het zuidelijk 
deel tussen Scheepersdijk en Wolvensteeg zijn grote groene pleinen in het stratenpatroon 
opgenomen. Aan de overzijde van de Wolvensteeg ligt een speelveld. 

 Het oostelijk deel tussen Visserslaan en Gemullehoekenweg bevat op zich zelfstaande 
inbreidingen (vrijstaande woningen Hertog Hendriklaan en Hertoginnelaan, luxe 
terrasappartementen Groenenborgh). De landschappelijke overgang van het bebouwde 
gebied bij de Wolvensteeg naar de graslanden en de Achterste Stroom is fraai door de 
landelijke inrichting van de Wolvensteeg (profiel, berm, bomen). 

 De consequente laanbeplanting in de straten geven dit gebied ondanks de soms compacte 
verkaveling een zeer groen karakter. 

 
De Bunders 
 Deze merendeels uit de zestiger en zeventiger jaren stammende uitbreiding heeft een 

helder roostervormige opzet met lange oostwest gerichte straten en korte haaks hierop 
staande woonstraten.  

 Sommige noordzuidstraten hebben brede groene profielen met een duidelijke 
ontsluitingsfunctie voor autoverkeer. Aan deze groene assen zijn diverse wijkvoorzieningen 
gekoppeld (scholen, speelterreinen e.d.). Het westelijk deel bestaat voornamelijk uit 
rijenbouw en geschakelde woningen. Ten zuiden van de Burgemeester Vogelslaan 
overheerst vrijstaande bebouwing. 
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Speijck/de Hondsberg 
 Dit woongebied bestaat uit landhuizen op zeer grote percelen in een bosrijke omgeving. Het 

merendeel stamt uit de vijftiger jaren. De tuinen vormen uitsparingen in het bos. De dichte 
boombeplanting langs de smalle wegen versterkt dit boskarakter. 

 Aan de oostzijde wordt een nieuw deel ontwikkeld voor villa's op zeer ruime percelen 
waarin dit bosdecor vooralsnog grotendeels ontbreekt (gebied Merode). De zuidrand 
bestaande uit het beekdal van de Reusel vormt een landschappelijk en ecologisch 
waardevol gebied.  

1.3  Wat zijn de hoofddoelstellingen van het nieuwe 
bestemmingsplan? 

 Het hoofddoel van het nieuwe bestemmingsplan is om te voldoen aan de wettelijke 
verplichting en op 1 juli 2013 de beschikking te hebben over actuele 
bestemmingsplannen.  

 Het nieuwe bestemmingsplan is conserverend van aard. Uitgegaan wordt van het 
bevestigen van de bestaande situatie, waarbij op perceelsniveau gebruiks- en 
bouwmogelijkheden worden geboden die ruimte geven aan de wensen van deze tijd. 
Voorbeelden zijn verruimde erfbebouwingsmogelijkheden en het toestaan van een grotere 
diversiteit aan activiteiten vanuit het huis.  

 Uitsluitend de veranderingen waarvoor de procedures zijn gevoerd, zijn in het nieuwe 
bestemmingsplan verwerkt. Indien rekening zou worden gehouden met uiteenlopende 
veranderingen en dus een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan, dan zijn aanzienlijk 
meer geld en tijd nodig voor de actualiseringsoperatie. Dat is geen optie aangezien 1 juli 
2013 dan niet haalbaar is. 

 Voor ieder gebiedstype wordt een 'eigen bestemming' opgenomen. Zo krijgen burgers en 
anderen direct inzicht in de gebruiks- en bouwmogelijkheden in hun gebied.  

1.4  En de andere bestemmingsplannen van de gemeente 
Oisterwijk? 

 Voor het buitengebied is een nieuw bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld (2011).  
 Een nieuw bestemmingsplan voor de verblijfsrecreatieterreinen is in procedure.  
 Daarnaast doorlopen bestemmingsplannen voor het bedrijvenpark Laarakkers, het 

bedrijventerrein Kerkhoven, het centrum van Oisterwijk en voor de kern Moergestel 
momenteel de procedure.  

 Binnen enkele jaren beschikt de gemeente Oisterwijk over geheel nieuwe, digitale 
bestemmingsplannen die voldoen aan de meest recente inzichten en wettelijke vereisten. 
Nog belangrijker is dat de gemeente bewoners, bedrijven en gebruikers beter en sneller 
van dienst kan zijn met wensen en plannen. 
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Hoofdstuk 2  Uitgangspunten 
bestemmingsplan 

 

Hoofdstuk 1 Een nieuw bestemmingsplan 

Hoofdstuk 2 Uitgangspunten bestemmingsplan 

Hoofdstuk 3 Bestemmingen 

Hoofdstuk 4 Dubbelbestemmingen en overige bepalingen 

Hoofdstuk 5 Handhaving 

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid 

Achtergronden van het bestemmingsplan 

2.1  Wat zijn de accenten in het nieuwe bestemmingsplan? Wat 
gaat er veranderen?  

 Voor de woongebieden wordt gekeken naar de mogelijkheden voor verruiming van de 
erfbebouwing of oppervlakte van gebouwen in totaliteit op een perceel. 

 In een woning zullen meer activiteiten worden toegestaan dan voorheen, wel met behoud 
van de woonfunctie. Ruimte wordt geboden voor mantelzorg.  

 Voor de verblijfsmogelijkheden van arbeidsmigranten is het beleid gericht op individuele 
afweging van situaties. Dit geldt ook voor kamerverhuur. Afweging vindt plaats in het 
kader van de kruimelgevallenregeling als bedoeld in het Bor. De regeling zorgt ervoor dat 
deze functies in beginsel zijn uitgesloten. Reden hiervoor is dat bij deze woonvormen de 
druk op het gebied groter is dan bij reguliere woningen.  

 Voor de verspreide winkels, kantoren en vergelijkbare functies worden direct vervangende 
functies toegestaan. De oorspronkelijke mogelijkheden via vrijstellings- en 
wijzigingsbevoegdheden worden grotendeels direct toegestaan in de vorm van gemengde 
bestemmingen.  
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 Voor enkele locaties zijn plannen voor nieuwbouw in een vergaand stadium uitgewerkt. 

Deze worden in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen. 
 In het bestemmingsplan worden ruimere mogelijkheden geboden voor logies en ontbijt 

door het toestaan van 2 logieseenheden in een woning. Een tweede huishouden of 
huisvesting van arbeidsmigranten zijn als vorm van logies en ontbijt niet toegestaan. 

 Bouwregels worden opgenomen in tabellen. Tabellen bieden direct overzicht, zorgen voor 
minder regels, meer eenduidigheid en voorkomen interpretatiediscussies over bouwregels. 

 De oorspronkelijk opgenomen afwijkingsregels die vaak werden toegepast, zoals voor 
grotere erfbebouwing, worden omgezet als direct bouwrecht. Andere regels waaraan geen 
directe behoefte bestaat, zijn vervallen. 

2.2  Welke bouwmogelijkheden worden in Woongebieden 
Oisterwijk geboden? 

 Voor alle percelen wordt op de kaart (digitale verbeelding) aangegeven waar, gezien vanaf 
de straat, de woningen mogen worden gesitueerd.  

 De hoogte van de woningen wordt ook grotendeels overgenomen van de vigerende 
bestemmingsplannen. Over het algemeen is een uniforme goothoogtenr en een 
bouwhoogte van 10 meter het streven. Op een aantal locaties wordt hier vanuit 
stedenbouwkundig oogpunt van afgeweken.  

 Voor de reguliere woongebieden wordt een dieptemaat voor de woning opgenomen, 
veelal 12,5 meter. Daarachter kan erfbebouwing worden gerealiseerd of vergroot. Voor 
percelen kleiner dan 1.600 m2 is het de bedoeling dat de oppervlaktematen voor 
erfbebouwing worden verruimd (van 40/50 m2 naar 50 m2 tot 60 m2). Voor percelen 
tussen 1.600 m2 en 4.000 m2 en groter dan 4.000 m2 worden de huidige oppervlaktematen 
voor erfbebouwing van 75 m2 en 100 m2 gehandhaafd. De balans tussen bebouwing en 
open ruimte op het achtererf wordt gewaarborgd door een bebouwingspercentage van 
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maximaal 50% te hanteren. Nieuwe woningen zijn alleen toegestaan na afweging en 
toetsing, dus via een wijzigingsbevoegdheid. In dat opzicht worden het huidige beleid en 
regelgeving gecontinueerd, dit heeft tot op heden goed gewerkt. Voor specifieke 
veranderingen die ingrijpender zijn, en dus een bredere afweging vragen, kan buiten het 
bestemmingsplan om alsnog een afzonderlijke procedure gevolgd worden. 

 In het bungalow- en villagebied wordt het vrijstaande karakter van de woningen op 
ruime woonpercelen behouden door afstanden aan te houden tot perceelsgrenzen (globaal 
5 meter). De nieuwe regeling komt overeen met de voorheen geldende 
bouwmogelijkheden. Op basis van een analyse van verschillende percelen is ervoor 
gekozen dat het oorspronkelijke bebouwingspercentage van 20% voor alle gebouwen op 
het perceel wordt omgezet in een oppervlaktemaat van 350 m2. Er worden geen 
mogelijkheden geboden voor nieuwe woningen. Indien hiertoe initiatieven worden 
ondernomen, worden die plannen afzonderlijk beoordeeld.  

 In het landhuizengebied staan grote woningen op zeer ruime percelen, willekeurig 
gesitueerd op de percelen. Op de kaart worden vlakken opgenomen, zodat ruime 
voortuinen worden behouden. Op basis van analyse van de bestaande bebouwing en de 
mogelijk toekomstige woonwensen, is het oppervlak aan gebouwen veranderd in 600 m2.  

 Het woonzorgcentrum Burgtweide krijgt een globale regeling, waarin diverse 
maatschappelijke functies behorend bij een dergelijk centrum, worden toegestaan. 
Rekening wordt gehouden met de overgang naar het buitengebied. 

 De bebouwing aan de Burgemeester Van Beckhovenstraat - Burgemeester Canterslaan, 
aan de Boxtelsebaan-Canisiustraat-Nicolaas van Eschstraat en aan de School straat wordt 
opgenomen als beschermd dorpsgezicht, zodat de karakteristieke bebouwing wordt 
behouden. De beschrijving van het beschermd dorpsgezicht is opgenomen in Bijlage 7.  

2.3  Hoe wordt omgegaan met andere activiteiten in woningen en 
de verspreide functies? 

 In de woningen zelf worden ook steeds vaker activiteiten ontplooid met behoud van de 
woonfunctie. Het gaat om een verruiming van beroepen aan huis, zoals een kapsalon. Met 
een nieuwe regeling wordt invulling gegeven aan deze wensen. Dit krijgt de vorm van een 
duidelijk overzicht van welke activiteiten rechtstreeks toelaatbaar zijn. 

 In de woongebieden zijn verschillende winkels, dienstverleningsfuncties, kantoren en 
bedrijven gevestigd. Deze functies kunnen zonder meer worden gecontinueerd. De 
bedoeling is om andere functies toe te staan als er bijvoorbeeld een winkel wordt beëindigd. 
Dan kunnen daar ook dienstverlening of kantoorachtige functies voor in de plaats komen. 
Mogelijkheden voor kinderdagopvang of ateliers zijn ook denkbaar. Het winkelcentrum aan 
het Pannenschuurplein behoudt vanzelfsprekend de ruime gemengde bestemming. 

 Op verschillende locaties staan scholen en andere maatschappelijke voorzieningen. Die 
worden zo veel mogelijk behouden. De mogelijkheden voor toevoeging van functies in de 
sfeer van een brede school, worden verruimd.  

 Bedrijvigheid komt op diverse verspreide locaties voor. De bouwmogelijkheden in het 
nieuwe bestemmingsplan worden op de eerste plaats ontleend aan het vigerende 
bestemmingsplan. Per bedrijf worden zo mogelijk uitbreidingsmogelijkheden geboden, 
waarbij afstemming plaatsvindt op de woonomgeving. Daarvoor zal een Staat van 
Bedrijven, ontleend aan de laatste VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering, worden 
opgenomen.  
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2.4  Hoe wordt omgegaan met water, groen, de openbare ruimte en 
archeologie? 

 De gemeente Oisterwijk is 'de parel in het groen'. Dat betekent dat het groen in elke 
verschijningsvorm, wordt gekoesterd en behouden. Belangrijke groenstroken zoals 
aangegeven in het Kadernota Groen worden bestemd als Groen. Omzetting naar 
parkeerruimte wordt daarmee voorkomen. De Voorste Stroom en Achterste Stroom krijgen 
bestemming Water met extra voorwaarden voor behoud van de ecologische waarden. 

 De openbare ruimte blijft op zich zoals die is. Waar sprake is van verkeersruimte en 
pleintjes, legt het bestemmingsplan de inrichting niet vast, maar biedt juist mogelijkheden 
voor verbetering of aanpassing aan de wensen van de buurt. Dit kan zonder het toepassen 
van extra procedures. Dit was in de huidige bestemmingsplannen al mogelijk en heeft goed 
gewerkt. 

 Voor zover nieuwe ontwikkelingen leiden tot een grotere oppervlakte aan verharding, dan 
kunnen eisen worden gesteld die zijn gericht op voldoende waterberging. Hiervoor is het 
gemeentelijk Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) het toetsingskader. 

 Monumenten worden in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen en voorzien van de 
aanduiding 'cultuurhistorische waarden'.  

 Voor archeologie is nieuw beleid vastgesteld; dat wordt meegenomen in het nieuwe 
bestemmingsplan. 
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Hoofdstuk 3  Bestemmingen 

Hoofdstuk 1 Een nieuw bestemmingsplan 

Hoofdstuk 2 Uitgangspunten bestemmingsplan 

Hoofdstuk 3 Bestemmingen 

Hoofdstuk 4 Dubbelbestemmingen en overige bepalingen 

Hoofdstuk 5 Handhaving 

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid 

Achtergronden van het bestemmingsplan 

3.1  Het bestemmingsplan is digitaal  

Het bestemmingsplan is digitaal beschikbaar  
 De Wro bepaalt dat ruimtelijke plannen digitaal en analoog beschikbaar moeten zijn. Dit 

brengt met zich mee dat bestemmingsplannen digitaal uitwisselbaar en op vergelijkbare 
wijze moeten worden gepresenteerd. Met het oog hierop stellen de Wro en de 
onderliggende regelgeving eisen waaraan digitale en analoge plannen moeten voldoen.  

 Zo bevat de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP2008) bindende 
afspraken waaraan het bestemmingsplan moet voldoen. De SVBP2008 kent (onder meer) 
hoofdgroepen van bestemmingen, een lijst met functie- en bouwaanduidingen, 
gebiedsaanduidingen en een verplichte opbouw van de regels en het renvooi. 

 Het voorliggende bestemmingsplan voldoet aan de wettelijke vereisten en is dus 
raadpleegbaar en uitwisselbaar.  

 Het bestemmingsplan is gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

3.2  Hoe kan het bestemmingsplan worden geraadpleegd? 

Uitgangspunt: bestemmingsregeling raadplegen vanaf het beeldscherm 
 Uitgangspunt is dat het bestemmingsplan op het beeldscherm verschijnt via de verbeelding 

(kaart). De kleuren geven aan welke bestemmingen zijn gelegd. Bouwvlakken markeren de 
ruimte voor situering van gebouwen. 

 Door met een muis op een perceel te klikken, komt een overzicht in beeld van de relevante 
gebruiksregels en bouwregels. Daartoe behoren ook de andere bepalingen, zoals voor 
afwijkingen, wijzing en omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen 
bouwwerk zijnde. 

 In de digitale omgeving is een systeem nagestreefd waarbij vanaf het beeldscherm een 
doorverwijzing naar de regels en ook naar specifieke passage van de toelichting en bijlagen 
mogelijk is. 
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De toelichting 
 Voor een uitleg van de mogelijkheden die de bestemming op perceelsniveau biedt, kan 

worden doorgeklikt naar de betreffende paragraaf van de toelichting (hoofdstuk 3). In 
iedere paragraaf worden antwoorden op de volgende vragen gegeven. 
1. Waarvoor is de betreffende bestemming opgenomen?  
2. Welke functies zijn toegestaan?  
3. Hoeveel mag er worden gebouwd?  
4. Welke veranderingen worden verwacht? 
5. Wat zijn de belangrijkste verschillen met de vigerende bestemmingsregeling? 
6. Wie is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en ontwikkeling?  

 Naast de bestemmingen op perceelsniveau, gelden er dubbelbestemmingen die van 
toepassing zijn op gebieden, zoals archeologie en leidingen. Een toelichting hierop is in 
hoofdstuk 4 opgenomen.  

 Inzicht in de integrale opzet van het bestemmingsplan wordt geboden in hoofdstuk 1 en 2 
van de toelichting. Deze hoofdstukken bevatten de oorspronkelijke, geactualiseerde nota 
van uitgangspunten. 

 In de hoofdstukken 5 en 6 wordt aandacht besteed aan handhaving en uitvoerbaarheid. 
 De bijlagen geven nadere informatie over de volgende onderwerpen. 

1. Achtergronden van het bestemmingsplan 
2. Toelichting op de Staat van Activiteiten 
3. Toelichting op de Staat van Bedrijfsactiviteiten 
4. Inventarisatie en inschaling bedrijven 
5. Toelichting op de Staat van Horeca-activiteiten 
6. Toelichting op bijzondere woonvormen 

3.3  Bedrijf 

Status: alleen aan de regels zoals genoemd in Artikel 3 Bedrijf kunnen rechten worden 
ontleend. 

Hoofdstuk 1 Een nieuw bestemmingsplan 

Hoofdstuk 2 Uitgangspunten bestemmingsplan 

Hoofdstuk 3 Bestemmingen 

Hoofdstuk 4 Dubbelbestemmingen en overige bepalingen 

Hoofdstuk 5 Handhaving 

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid 

Achtergronden van het bestemmingsplan 

 
Waarvoor is de bestemming Bedrijf (Artikel 3) opgenomen? 
 Verspreid in de woongebieden zijn bedrijven gevestigd. 
 Aan deze percelen is de bestemming Bedrijf toegekend. 
 
Welke functies zijn toegestaan?  
 De aanwezige bedrijven kunnen op deze percelen in ieder geval hun bedrijfsactiviteiten 

voortzetten.  
 Mocht een bedrijf worden beëindigd, dan is eenzelfde bedrijfstype toegestaan. Ook is het 

mogelijk dat zich andere bedrijven vestigen. Die bedrijven moeten passen in de omgeving. 
Welke bedrijven dit zijn, is aangegeven in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 
'functiemenging'. Deze Staat is afgeleid van de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering 
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(editie 2009). Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar Bijlage 3. 
 De Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' is met name bedoeld voor gebieden waar 

verschillende functies op diverse percelen voorkomen, zoals in het centrum van de kern, 
het gebied er direct omheen of in lintbebouwing. De bedrijfspercelen in dit plangebied zijn 
voornamelijk gelegen aan de lintbebouwing, zoals de Gemullehoekenweg, Boxtelseweg en 
Tilburgseweg. Vergelijkbaar zijn de percelen aan de Burgemeester Verwielstraat en 
omgeving gezien de aanwezige gemengde functies in de directe omgeving. Enige hinder is 
aanvaardbaar aangezien er geen sprake is van uitsluitend een 'rustige woonwijk'. Daarop 
zijn de zonering en de aard van de bedrijven afgestemd. 

 Per bedrijfsperceel is één woning toegestaan, behalve ter plaatse van nutsvoorzieningen. 
Woningen passen immers in de stedenbouwkundige structuur van de omgeving.  

 Met behulp van deze Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' wordt ook de mate van 
milieubelasting van de reeds in de kern aanwezige bedrijven en bedrijfsactiviteiten globaal 
beoordeeld. Dit heeft geresulteerd in een inschaling van de verschillende bedrijven (zie 
bijlage 4).  

 De LPG-contour van het benzineservicestation aan de Moergestelseweg is op de 
verbeelding opgenomen. Hierbinnen worden geen gevoelige bestemmingen mogelijk 
gemaakt. 

 De nutsgebouwen zijn specifiek als zodanig op de verbeelding aangegeven en als 
nutsvoorziening bestemd.  

 Logies en ontbijt zijn onder voorwaarden toegestaan in de vorm van 2 logieseenheden in 
een woning. 

 Voor specifieke detailhandelsvormen en de omvang van een kantoor zijn specifieke 
bepalingen opgenomen, ontleend aan de Structuurvisie Bedrijventerreinen. 

 
Wat mag er worden gebouwd en hoeveel? 
 Op de verbeelding is het percentage aangegeven, waarbij de omvang van de gebouwen per 

perceel niet meer mag bedragen. Dit biedt enerzijds voldoende uitbreiding smogelijkheden 
en houdt anderzijds voldoende rekening met de omgeving. Verdere uitbreiding is 
ongewenst in verband met de omgeving en de ingesloten ligging tussen woonpercelen.  

 Het bouwvlak begrenst de ruimte waarbinnen de gebouwen worden gerealiseerd. Door 
enige afstand aan te houden tot de voorste perceelsgrens, blijft de bebouwing in het 
straatbeeld (met voorerf/tuin) passen.  

 De goothoogten van de bedrijfsgebouwen zijn overwegend 6 meter en 10 meter. Deze 
hoogtematen sluiten aan op de geldende rechten en bieden voldoende ruimte voor het 
bedrijf. Een grotere hoogte is ongewenst omdat anders een te grote afwijking ontstaat met 
de omgeving.  

 Bij de inhoudsmaat van bedrijfswoningen worden het hoofdgebouw en aan- en uitbouwen 
meegerekend. Bijgebouwen (vrijstaand) horen hier niet bij. Er is geen afzonderlijke 
oppervlakteregeling voor bijgebouwen bij bedrijfswoningen opgenomen, omdat deze voor 
zowel de bedrijfswoning als voor het bedrijf kunnen worden gebruikt. In ieder geval dient 
de oppervlakte te passen binnen het bebouwingspercentage. 

 
Welke veranderingen worden verwacht? 
 Er wordt uitgegaan van het behoud van de bedrijvigheid en mogelijk van enige uitbreiding 

en vernieuwing van bedrijfsgebouwen.  
 In de afgelopen jaren zijn vanuit de woongebieden enkele bedrijven verplaatst naar de 

bedrijventerreinen Kerkhoven en Laarakkers. Dat is ook denkbaar bij de nog gevestigde 
bedrijven.  

 Wanneer een bedrijf op de huidige locatie wordt beëindigd kan de bedrijfsbestemming 
worden omgezet naar de bestemming Wonen – Woningen. Daarmee voegt het perceel zich 
goed in de omgeving. Toevoeging van enkele nieuwe woningen is voor sommige percelen 
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denkbaar. De breedte van enkele bedrijfspercelen is hiervoor toereikend. Het is echter 
ongewenst op voorhand uit te gaan van woningen achterop het perceel en daarmee achter 
een andere woning (in de tweede lijn). Dit past niet direct in de omgeving. Een uitzondering 
hierop kan worden gemaakt indien een planmatige opzet wordt uitgewerkt. Hiervoor zal 
dan een afzonderlijke procedure worden gevoerd, in afwijking van dit bestemmingsplan.  

 
Wat zijn de belangrijkste verschillen met de voorheen geldende bestemmingsregeling?  
 In het hiervoor geldende bestemmingsplan was een Staat van Bedrijfsactiviteiten 

opgenomen die uitging van een milieuzonering gebaseerd op het aanhouden van voldoende 
afstand. Echter, de bedrijfspercelen liggen buiten het bedrijventerrein. Daar komt bij dat 
jurisprudentie steeds meer is gericht op het 'halen' van het afstandsvereiste. De 
oorspronkelijke Staat van Bedrijfsactiviteiten voor bedrijventerreinen is voor percelen in 
woongebieden niet goed bruikbaar.  

 Gekozen is voor het toepassen van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging'. 
Hierin zijn bedrijven opgenomen die in dit soort omgevingstype tussen woonbebouwing 
passend zijn. De mogelijkheden die het vorige bestemmingsplan bood, zijn op die manier in 
feite overgenomen. Tegelijkertijd wordt op adequate wijze rekening gehouden met de 
omgeving en jurisprudentie.  

 De mogelijkheden voor verbreding van de woonfunctie (activiteiten, mantelzorg, 
bijzondere woonvormen) zijn verruimd. Immers, in het coalitieakkoord is vastgelegd dat 
naast de professionele hulp, ook het vrijwilligerswerk en de mantelzorgers worden 
gestimuleerd en ondersteund. 

 
Wie is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en ontwikkeling?  
 De gronden zijn in particulier bezit. Dat betekent dat de eigenaren verantwoordelijk zijn 

voor onderhoud, beheer en ontwikkeling.  
 In het geval van excessen of overtreding van het bestemmingsplan of andere wet- of 

regelgeving kan een beroep worden gedaan op de gemeente of een ander bevoegd 
overheidsorgaan. 

3.4  Bos 

Status: alleen aan de regels zoals genoemd in Artikel 4 Bos kunnen rechten worden ontleend. 

Hoofdstuk 1 Een nieuw bestemmingsplan 

Hoofdstuk 2 Uitgangspunten bestemmingsplan 

Hoofdstuk 3 Bestemmingen 

Hoofdstuk 4 Dubbelbestemmingen en overige bepalingen 

Hoofdstuk 5 Handhaving 

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid 

Achtergronden van het bestemmingsplan 

 
Voor welke gebieden en percelen is de bestemming Bos (Artikel 4) opgenomen? 
 Aan de Hondsbergselaan is een bosperceel gelegen, rondom de begraafplaats.  
 Dit perceel is als Bos bestemd. 
 
Welke functies zijn toegestaan? 
 Ter plaatse is bos toegestaan. 
 Hierbinnen is ook ruimte voor ondergeschikt recreatief medegebruik (voornamelijk 

wandelen). 
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Wat mag er worden gebouwd en hoeveel? 
 Per bestemmingsvlak is een gebouw tot 12 m2 toegestaan. 
 
Welke veranderingen worden verwacht? 
 Er worden geen noemenswaardige veranderingen verwacht, waarvoor een afwijkende 

regeling nodig zou zijn. 
 
Wat zijn de belangrijkste verschillen met de vigerende bestemmingsregeling? 
 De regeling is enigszins verruimd door specifieke recreatief medegebruik toelaatbaar te 

stellen. 
 
Wie is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en ontwikkeling?  
 De eigenaren zijn verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en ontwikkeling van het bos. 
 In het geval van excessen of overtreding van het bestemmingsplan of andere wet- of 

regelgeving kan een beroep worden gedaan op de gemeente of een ander bevoegd 
overheidsorgaan. 

3.5  Gemengd 

Status: alleen aan de regels zoals genoemd in Artikel 5 Gemengd kunnen rechten worden 
ontleend. 

Hoofdstuk 1 Een nieuw bestemmingsplan 

Hoofdstuk 2 Uitgangspunten bestemmingsplan 

Hoofdstuk 3 Bestemmingen 

Hoofdstuk 4 Dubbelbestemmingen en overige bepalingen 

Hoofdstuk 5 Handhaving 

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid 

Achtergronden van het bestemmingsplan 

 
Waarvoor is de bestemming Gemengd (Artikel 5) opgenomen? 
 In Oisterwijk zijn in de woongebieden winkels, kantoren en dienstverlening aanwezig.  
 Voor deze percelen is de bestemming Gemengd gekozen. 
 Horecavestiging is niet gewenst in verband met de effecten op de omgeving, die anders zijn 

dan van winkels en kantoren (latere openingstijden). Horecavormen vergelijkbaar met 
winkels (openingstijden) zijn in het centrumgebied gewenst en niet in woongebieden.  

 
Welke functies zijn toegestaan? 
 De verschillende functies die in het gebied aanwezig zijn, zoals detailhandel, 

dienstverlening en wonen, kunnen zonder meer worden gecontinueerd. De functies moeten 
worden georiënteerd op de bestaande wegen; oriëntatie op achtergelegen 
parkeervoorzieningen is ongewenst. Echter, een supermarkt is uitgesloten. Dit vloeit voort 
uit de ruimtelijk-functioneel gewenste kracht van het centrumgebied of winkelcentra, het 
veelal ontbreken van voldoende parkeergelegenheid en de ongewenste druk op de 
(woon)omgeving. 

 De bedoeling is om andere functies toe te staan als er bijvoorbeeld een winkel wordt 
beëindigd, dus een kantoor of dienstverlening. Andere mogelijkheden zoals 
kinderdagopvang zijn ook denkbaar.  

 De combinatie met wonen, met name op de verdieping, is belangrijk op percelen in 
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woongebieden.  
 In de praktijk neemt het aantal situaties toe waarin sprake is van een 

aan-huis-gebonden-beroep, ondergeschikte dienstverlening en kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteiten. In ruimtelijk-functioneel opzicht bestaan hiertegen geen 
bezwaren voor zover dit kleinschalig is en geen nadelige effecten heeft op de omgeving 
en/of voor de centrumgebieden. De regeling bevat hiervoor voorwaarden. 

 De activiteiten kunnen worden toegestaan in de woning (hoofdgebouw met aan en 
uitbouwen), maar niet in een bijgebouw (vrijstaand). Dit kan namelijk verzelfstandiging 
van de activiteit tot gevolg hebben. Bijlage 2 bevat een nadere toelichting. 

 Het bestemmingsplan komt tegemoet aan de behoefte van huisvesting voor mantelzorg. 
Op basis hiervan kan een "afhankelijke woonruimte" worden toegestaan. 

 Bijzondere woonvormen die verwantschap hebben met een regulier huishouden passen 
binnen de woonbestemming. Andere bijzondere woonvormen kunnen in diverse situaties 
worden toegestaan via een wijzigingsmogelijkheid. Een nadere toelichting is opgenomen in 
bijlage 6.  

 Logies en ontbijt zijn onder voorwaarden toegestaan in de vorm van 2 logieseenheden in 
een woning. 

 
Wat mag er worden gebouwd en hoeveel? 
 Op de verbeelding is het maximale bebouwingspercentage aangegeven. De omvang van de 

gebouwen mag per perceel niet meer bedragen. Dit biedt enerzijds voldoende 
uitbreidingsmogelijkheden voor deze functies en houdt anderzijds voldoende rekening met 
de omgeving. Uit analyse blijkt dat veel functies nog enige uitbreidingsruimte wordt 
geboden. Op enkele percelen is de bebouwing omvangrijker. De ruimtelijke situatie te 
midden van woonpercelen en de karakteristiek van een dorpskern, laten geen verdere 
uitbreiding toe.  

 Het bouwvlak geeft aan waarbinnen de gebouwen worden gerealiseerd. Door enige afstand 
aan te houden tot de voorste perceelsgrens, blijft de bebouwing in het straatbeeld (met 
parkeerruimte en groenstroken) passen.  

 De goothoogten van de hoofdgebouwen zijn overwegend 6 meter en 10 meter. Deze 
hoogtematen sluiten aan op het vigerende bouw regimevoldoende ruimte. Een grotere 
hoogte is ongewenst in verband met de omgeving.  

 Woningen dienen voor aan de straat te worden gerealiseerd. Bebouwing achter andere 
panden is ongewenst. Vandaar dat de maximale afstand tussen hoofdgebouwen, 
waaronder appartementen, en de voorste perceelsgrens is vastgelegd. 

 
Welke veranderingen worden verwacht? 
 Gedurende de planperiode van tien jaar zullen zich wisselingen in het gebruik van de 

gebouwen voordoen. Zoals nieuwe winkels op een perceel dat nu nog als woonperceel in 
gebruik is of bij beëindiging van een winkel. Door marktwerking zullen immers functies 
worden beëindigd. De voorkeur wordt dan gegeven aan herinvulling van het pand in plaats 
van aan leegstand.  

 Vervanging van dienstverlening of een kantoor door een winkel is denkbaar. Daarbij speelt 
een rol dat het aantal percelen buiten het centrumgebied beperkt is en winkels niet snel 
geneigd zullen zijn zich in 'grote getale' buiten het centrum te vestigen. Van ontwrichting 
van de detailhandelsstructuur zal zeker geen sprake zijn. 

 Het concentratiebeleid van winkels in het centrum, tot uitdrukking gebracht in het alleen 
voor detailhandel bestemmen van bestaande winkels, heeft niet kunnen voorkomen dat 
enkele winkelpanden op specifieke locaties in het centrumgebied leegstaan. Een iets ruimer 
beleid voor winkels buiten het centrum is dan ook niet bezwaarlijk. Mogelijk dat de 
'broedplaatsfunctie' buiten het centrum juist positief kan uitwerken wanneer een startende 
winkel naar het centrum wordt verplaatst. 
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Wat zijn de belangrijkste verschillen met de vigerende bestemmingsregeling? 
 Oorspronkelijk waren alle functies anders dan wonen voorzien van de bestemming 

Detailhandelsdoeleinden en Kantoordoeleinden. Ander gebruik kon via 
wijzigingsprocedures worden toegestaan.  

 Gekozen is voor het combineren van de voorheen geldende afzonderlijke bestemmingen 
(detailhandel en kantoren), in één bestemming Gemengd. Waarbij ook wonen en 
dienstverlening is toegestaan. Daarmee kan makkelijker worden ingespeeld op herinvulling 
van vrijkomende panden ter voorkoming van leegstand. 

 De bestemmingsregeling biedt de mogelijkheid voor omzetting naar een andere functie, 
bijvoorbeeld als gevolg van bedrijfsbeëindiging, zonder dat hiervoor een procedure nodig 
is. Dit betekent een verruiming van de vigerende regeling. Het bestemmingsplan vormt 
geen obstakel voor het invullen van leegstaande panden door andere functies. 

 De mogelijkheden voor verbreding van de woonfunctie (activiteiten, mantelzorg, 
bijzondere woonvormen) zijn verruimd. Immers, in het coalitieakkoord is vastgelegd dat 
naast de professionele hulp, ook het vrijwilligerswerk en de mantelzorgers worden 
gestimuleerd en ondersteund. 

 
Wie is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en ontwikkeling?  
 De gronden zijn in particulier bezit. Dat betekent dat de eigenaren verantwoordelijk zijn 

voor onderhoud, beheer en ontwikkeling.  
 In het geval van excessen of overtreding van het bestemmingsplan of andere wet- of 

regelgeving kan een beroep worden gedaan op de gemeente of een ander bevoegd 
overheidsorgaan. 

3.6  Gemengd - Horeca 

Status: alleen aan de regels zoals genoemd in Artikel 6 Gemengd - Horeca kunnen rechten 
worden ontleend. 

Hoofdstuk 1 Een nieuw bestemmingsplan 

Hoofdstuk 2 Uitgangspunten bestemmingsplan 

Hoofdstuk 3 Bestemmingen 

Hoofdstuk 4 Dubbelbestemmingen en overige bepalingen 

Hoofdstuk 5 Handhaving 

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid 

Achtergronden van het bestemmingsplan 

 
Waarvoor is de bestemming Gemengd - Horeca (Artikel 6) opgenomen? 
 In het plangebied zijn enkele horecazaken buiten het centrumgebied gevestigd, maar 

binnen de woonbuurten.  
 Voor deze percelen is de bestemming Gemengd – Horeca gekozen. 
 
Welke functies zijn toegestaan? 
 De aanwezige horecafunctie kan zonder meer worden gecontinueerd. De toelaatbaarheid is 

gekoppeld aan de Staat van Horeca-activiteiten. Voor een nadere toelichting wordt 
verwezen naar Bijlage 3. 

 Uit oogpunt van milieuhinder worden op de percelen in de woongebieden 
horeca-activiteiten uit maximaal categorie 1c rechtstreeks toelaatbaar geacht. Dit zijn 
lichte horecabedrijven die over het algemeen slechts beperkt hinder veroorzaken voor 
omwonenden.  
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 Cafés en bars en dergelijke vallen in categorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten; 
dancings en discotheken vallen in categorie 3 van de staat. Categorie 2 en 3 
horecabedrijven passen niet in de algemene toelaatbaarheid. De aanwezige 
horecabedrijven, zwaarder dan categorie 1c zoals cafés, worden voorzien van een 
specifieke aanduiding ter bevestiging.  

 De bedoeling is om andere functies toe te staan als bijvoorbeeld de horecafunctie wordt 
beëindigd, dus een winkel, kantoor of dienstverlening. Mogelijkheden zoals voor 
kinderdagopvang zijn ook denkbaar.  

 De combinatie met wonen, met name op de verdieping, is belangrijk op percelen in 
woongebieden.  

 In de praktijk neemt het aantal situaties toe waarin sprake is van een 
aan-huis-gebonden-beroep, ondergeschikte dienstverlening en kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteiten. In ruimtelijk-functioneel opzicht bestaan hiertegen geen 
bezwaren voor zover dit kleinschalig is en geen nadelige effecten heeft op de omgeving 
en/of voor de centrumgebieden. De regeling bevat hiervoor voorwaarden. 

 De hiervoor genoemde activiteiten kunnen worden toegestaan in de woning (hoofdgebouw 
met aan en uitbouwen), maar niet in een bijgebouw (vrijstaand). Dit kan namelijk 
verzelfstandiging van de activiteit tot gevolg hebben. Bijlage 2 bevat een nadere 
toelichting. 

 Het bestemmingsplan komt tegemoet aan de behoefte van huisvesting voor mantelzorg. 
Op basis hiervan kan een "afhankelijke woonruimte" worden toegestaan. 

 Bijzondere woonvormen die verwantschap hebben met een regulier huishouden passen 
binnen de woonbestemming. Andere bijzondere woonvormen kunnen in diverse situaties 
worden toegestaan via een wijzigingsmogelijkheid. Een nadere toelichting is opgenomen in 
bijlage 6.  

 Logies en ontbijt zijn onder voorwaarden toegestaan in de vorm van 2 logieseenheden in 
een woning. 

 
Wat mag er worden gebouwd en hoeveel? 
 Op de verbeelding is het maximale bebouwingspercentage aangegeven. Dit biedt enerzijds 

voldoende uitbreidingsmogelijkheden en houdt anderzijds voldoende rekening met de 
omgeving. Uit analyse blijkt dat veel functies nog enige uitbreidingsruimte wordt geboden. 
Op enkele percelen is de bebouwing omvangrijker. De ruimtelijke situatie te midden van 
woonpercelen en de karakteristiek van een dorpskern, laten geen verdere uitbreiding toe.  

 Het bouwvak geeft aan waarbinnen de gebouwen worden gerealiseerd. Door enige afstand 
aan te houden tot de voorste perceelsgrens, blijft de bebouwing in het straatbeeld (met 
parkeerruimte en groenstroken) passen.  

 De goothoogten van de hoofdgebouwen zijn 6 meter en 10 meter. Deze hoogtematen 
sluiten aan op het vigerende bouw regimevoldoende ruimte. Een grotere hoogte is 
ongewenst in verband met de omgeving.  

 Woningen dienen voor aan de straat te worden gerealiseerd. Bebouwing achter andere 
panden is ongewenst. Vandaar dat de maximale afstand tussen hoofdgebouwen, 
waaronder appartementen, en de voorste perceelsgrens is vastgelegd. 

 
Welke veranderingen worden verwacht? 
 Gedurende de planperiode van tien jaar kan de horecafunctie of worden voortgezet of 

beëindigd. Dan zijn er andere functies toelaatbaar: kantoor, dienstverlening of in de sfeer 
van kinderopvang of ateliers. De voorkeur wordt dan gegeven aan herinvulling van het 
pand in plaats van aan leegstand.  

 Vervanging van een horecagelegenheid door een winkel is dus denkbaar. Daarbij speelt een 
rol dat het aantal percelen buiten het centrumgebied beperkt is en winkels niet snel geneigd 
zullen zijn zich in 'grote getale' buiten het centrum te vestigen. Van ontwrichting van de 
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detailhandelsstructuur zal zeker niet direct zijn. Echter, gestreefd wordt naar concentratie 
van winkels in het centrumgebied en winkelcentra. Vandaar dat detailhandel alleen via een 
wijzigingsbevoegdheid toelaatbaar is. 

 Het concentratiebeleid van winkels in het centrum is tot uitdrukking gebracht in het alleen 
voor detailhandel bestemmen van bestaande winkels. Het heeft niet kunnen voorkomen 
dat enkele winkelpanden op specifieke locaties in het centrumgebied leegstaan. Een iets 
ruimer beleid voor winkels buiten het centrum is dan ook niet bezwaarlijk. Mogelijk dat de 
'broedplaatsfunctie' buiten het centrum juist positief kan uitwerken wanneer een startende 
winkel naar het centrum wordt verplaatst. 

 Vervanging van een horecavoorziening door een winkel of andere functie zorgt in het 
algemeen voor minder hinder voor de omgeving. 

 
Wat zijn de belangrijkste verschillen met de voorheen geldende bestemmingsregeling? 
 Oorspronkelijk waren alle horecafuncties voorzien van de bestemming Horecadoeleinden. 

Ander gebruik kon via wijzigingsprocedures worden toegestaan.  
 Gekozen is voor het combineren van de nu nog geldende afzonderlijke bestemmingen 

(detailhandel, kantoren, horeca en wonen), in één bestemming Gemengd - Horeca. 
Daarmee kan makkelijker worden ingespeeld op herinvulling van vrijkomende panden ter 
voorkoming van leegstand. 

 De bestemmingsregeling biedt dus de mogelijkheid voor omzetting naar een andere 
functie, bijvoorbeeld als gevolg van bedrijfsbeëindiging, zonder dat hiervoor een procedure 
nodig is. Dit betekent een verruiming van de vigerende regeling. Het bestemmingsplan 
vormt geen obstakel voor het invullen van leegstaande panden door andere functies. 

 De mogelijkheden voor verbreding van de woonfunctie (activiteiten, mantelzorg, 
bijzondere woonvormen) zijn verruimd. Immers, in het coalitieakkoord is vastgelegd dat 
naast de professionele hulp, ook het vrijwilligerswerk en de mantelzorgers worden 
gestimuleerd en ondersteund. 

 
Wie is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en ontwikkeling?  
 De gronden zijn in particulier bezit. Dat betekent dat de eigenaren verantwoordelijk zijn 

voor onderhoud, beheer en ontwikkeling.  
 In het geval van excessen of overtreding van het bestemmingsplan of andere wet- of 

regelgeving kan een beroep worden gedaan op de gemeente of een ander bevoegd 
overheidsorgaan. 

3.7  Gemengd - Voorzieningen 

Status: alleen aan de regels zoals genoemd in Artikel 7 Gemengd - Voorzieningen kunnen 
rechten worden ontleend. 

Hoofdstuk 1 Een nieuw bestemmingsplan 

Hoofdstuk 2 Uitgangspunten bestemmingsplan 

Hoofdstuk 3 Bestemmingen 

Hoofdstuk 4 Dubbelbestemmingen en overige bepalingen 

Hoofdstuk 5 Handhaving 

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid 

Achtergronden van het bestemmingsplan 
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Voor welke gebieden en percelen is de bestemming Gemengd - Voorzieningen (Artikel 7) 
opgenomen? 
 Binnen de woongebieden komt een diversiteit aan maatschappelijke voorzieningen voor.  
 Zoals gebruikelijk gaat het om scholen, de kerk met begraafplaats, medische voorzieningen 

en woonzorgcomplexen. 
 Ook andere functies kunnen als voorziening worden aangemerkt en toegestaan, zoals 

functies die tegenwoordig tot de categorie 'cultuur en ontspanning' horen. 
 De diversiteit aan functies brengt met zich mee dat gekozen is voor de bestemming 

Gemengd – Voorzieningen. 
 
Welke functies zijn toegestaan? 
 De verschillende maatschappelijke functies hebben specifieke kenmerken ofwel effecten op 

de omgeving, zoals verkeer en openingstijden. Om hierin een onderscheid aan te brengen 
is een indeling van maatschappelijke functies gekozen. 

 Op vergelijkbare wijze zijn enkele functies toelaatbaar gesteld die volgens landelijke 
richtlijnen behoren tot de categorie 'cultuur en ontspanning' (Besluit ruimtelijke ordening; 
SVBP2008). Voorheen werden deze functie als maatschappelijke voorziening aangemerkt. 
Deze passen goed in het centrumgebied.  

 De begraafplaats aan de Hondsbergselaan is van de gelijknamige aanduiding voorzien. 
 
Wat mag er worden gebouwd en hoeveel? 
 Op de verbeelding is het maximale bebouwingspercentage aangegeven. Dit biedt enerzijds 

voldoende uitbreidingsmogelijkheden en houdt anderzijds voldoende rekening met de 
omgeving. Uit analyse blijkt dat veel functies nog enige uitbreidingsruimte wordt geboden. 
Op enkele percelen is de bebouwing omvangrijker. De ruimtelijke situatie te midden van 
woonpercelen en de karakteristiek van een dorpskern, laten geen verdere uitbreiding toe. 
Het bestaande oppervlak is op die percelen het maximum. 

 Het bouwvakverbeelding geeft aan waarbinnen de gebouwen worden gerealiseerd. Door 
enige afstand aan te houden tot de voorste perceelsgrens, blijft de bebouwing in het 
straatbeeld (met parkeerruimte en groenstroken) passen.  

 De goothoogten van de hoofdgebouwen zijn overwegend 6 meter en 10 meter. Deze 
hoogtematen sluiten aan op het vigerende bouw regimevoldoende ruimte. Een grotere 
hoogte is ongewenst in verband met de omgeving. Afwijkend is het woonzorgcomplex. De 
bestaande hoogtematen zijn overgenomen, zonder vergaande detaillering. 

 
Welke veranderingen worden verwacht? 
 Gedurende de planperiode van tien jaar kan de aanwezige functie of worden voortgezet of 

beëindigd. Dan zijn er andere functies toelaatbaar. De voorkeur wordt dan gegeven aan 
herinvulling van het pand in plaats van aan leegstand.  

 Voor herinvulling biedt de bestemming voldoende mogelijkheden, rekening houdend met 
de omgeving en de oorspronkelijke aard van de maatschappelijke voorziening met de 
daarbij kenmerkende effecten op de omgeving.  

 Via een wijzigingsprocedure kunnen eventueel kantoorfuncties worden ondergebracht. Dit 
hangt met name af van voldoende parkeergelegenheid. 

 
Wat zijn de belangrijkste verschillen met de voorheen geldende bestemmingsregeling? 
 In het vigerende bestemmingsplan was een ruime bestemming voor maatschappelijke 

voorzieningen opgenomen. Echter, door jurisprudentie is duidelijk geworden dat het om 
een te 'ruime groep' functies ging, doordat de effecten op de omgeving onderling te 
verschillend zijn. Om dit te ondervangen is in het nieuwe bestemmingsplan een indeling 
van maatschappelijke functies geïntroduceerd. 

 In de nieuwe regeling wordt ingespeeld op de algemene ontwikkeling van verbreding van 
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maatschappelijke functies en combinaties met andere functies, zoals cultuur, ontspanning 
en kantoren. 

 De hoogtematen zijn voor diverse locaties 'opgeschaald' om intensivering en nieuwbouw 
met een bijzondere uitstraling en vormgeving mogelijk te maken.  

 
Wie is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en ontwikkeling?  
 De gronden zijn grotendeels in gemeentelijk bezit. Dat betekent dat de gemeente in dat 

geval verantwoordelijk is voor onderhoud, beheer en ontwikkeling.  
 Enkele percelen zijn eigendom van particuliere eigenaren of andere instanties dan de 

gemeente. In die situaties zijn die personen en instanties verantwoordelijk voor 
onderhoud, beheer en ontwikkeling. 

 In het geval van excessen of overtreding van het bestemmingsplan of andere wet- of 
regelgeving kan een beroep worden gedaan op de gemeente of een ander bevoegd 
overheidsorgaan. 

3.8  Gemengd - Winkelcentrum 

Status: alleen aan de regels zoals genoemd in Artikel 8 Gemengd - Winkelcentrum kunnen 
rechten worden ontleend. 

Hoofdstuk 1 Een nieuw bestemmingsplan 

Hoofdstuk 2 Uitgangspunten bestemmingsplan 

Hoofdstuk 3 Bestemmingen 

Hoofdstuk 4 Dubbelbestemmingen en overige bepalingen 

Hoofdstuk 5 Handhaving 

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid 

Achtergronden van het bestemmingsplan 

 
Voor welke gebieden en percelen is de bestemming Gemengd - Winkelcentrum (Artikel 
8) opgenomen? 
 Het winkelcentrum Pannenschuurplein wordt gevormd door onder meer een supermarkt, 

apotheek en enkele andere winkels.  
 Boven de winkels zijn appartementen gerealiseerd in drie bouwlagen. 
 
Welke functies zijn toegestaan? 
 In het winkelcentrum is op de eerste plaats detailhandel toegestaan. Aanvullend zijn 

dienstverlening en kantoren toelaatbaar. Enkele functies die in de regel als 
maatschappelijke voorzieningen worden aangeduid, tegenwoordig als 'cultuur en 
ontspanning', zijn eveneens toelaatbaar. Hiermee wordt een gevarieerd winkelcentrum 
nagestreefd. 

 De appartementen worden als zodanig bestemd.  
 Wonen op de verdieping is belangrijk voor het winkelcentrum. Dit zorgt voor leefbaarheid, 

ook 's avonds. Het is niet gewenst dat op de begane grond woningen komen; dit is ook niet 
te verwachten. De gemengde functies moeten hier worden behouden.  

 Mogelijk wil zich in de toekomst een horecabedrijf vestigen die past bij een winkelcentrum 
en de woonbuurt. Uit milieuhygiënisch oogpunt worden in het winkelcentrum 
horeca-activiteiten uit maximaal categorie 1c rechtstreeks toelaatbaar geacht. Dit zijn 
lichte horecabedrijven die over het algemeen slechts beperkt hinder veroorzaken voor 
omwonenden. De toelaatbaarheid is gekoppeld aan de Staat van Horeca-activiteiten. Voor 
een nadere toelichting wordt verwezen naar Bijlage 4. 
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 Cafés en bars en dergelijke vallen in categorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten; 
dancings en discotheken vallen in categorie 3 van de staat. Categorie 2 en 3 
horecabedrijven passen niet in de algemene toelaatbaarheid. De bovenliggende woningen 
hebben daarvan te veel hinder. 

 Verschillende maatschappelijke functies kunnen specifieke kenmerken ofwel effecten op de 
omgeving hebben, zoals verkeer en openingstijden. Om hierin een onderscheid aan te 
brengen is een indeling van maatschappelijke functies gekozen.  

 Op vergelijkbare wijze zijn enkele functies toelaatbaar gesteld die volgens landelijke 
richtlijnen behoren tot de categorie 'cultuur en ontspanning' (Besluit ruimtelijke ordening; 
SVBP2008). Voorheen werden deze functie als maatschappelijke voorziening aangemerkt. 
Deze passen goed in het centrumgebied. Zie ook Bijlage 5 voor een toelichting. 

 In de praktijk neemt het aantal situaties toe waarin sprake is van een 
aan-huis-gebonden-beroep, ondergeschikte dienstverlening en kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteiten. In ruimtelijk-functioneel opzicht bestaan hiertegen geen 
bezwaren voor zover dit kleinschalig is en geen nadelige effecten heeft op de omgeving 
en/of voor het winkelcentrum. De regeling bevat hiervoor voorwaarden. 

 Het bestemmingsplan komt tegemoet aan de behoefte van huisvesting voor mantelzorg. 
Op basis hiervan kan een "afhankelijke woonruimte" worden toegestaan. 

 Bijzondere woonvormen zijn in dit gebied niet direct passend. Vandaar dat hiervoor geen 
wijzigingsbevoegdheid is opgenomen.  

 Logies en ontbijt zijn onder voorwaarden toegestaan in de vorm van 2 logieseenheden in 
een woning. 

 
Wat mag er worden gebouwd en hoeveel? 
 Het gebouw wordt opgenomen in een bouwvlak overeenkomstig het vigerende 

bestemmingsplan.  
 Het bouwvlak geeft aan waarbinnen de gebouwen worden gerealiseerd. Daarbinnen mag 

het vlak geheel worden bebouwd. Dit komt overeen met de bestaande situatie. 
 De bestaande bouwhoogtes worden in het bestemmingsplan overgenomen. 
 
Welke veranderingen worden verwacht? 
 Voor het bestaande winkelcentrum worden extra mogelijkheden geboden voor functies die 

nu nog niet aanwezig zijn, maar wel passend zijn in een dergelijk winkelcentrum. 
 De woonfunctie kan worden verbreed, hoewel dit bij appartementen niet direct voor de 

hand ligt. 
 
Wat zijn de belangrijkste verschillen met de voorheen geldende bestemmingsregeling? 
 Er zijn geen noemenswaardige verschillen met het voorheen geldende 

bestemmingsregeling. 
 De mogelijkheden voor verbreding van de woonfunctie (activiteiten, mantelzorg, 

bijzondere woonvormen) zijn verruimd. Immers, in het coalitieakkoord is vastgelegd dat 
naast de professionele hulp, ook het vrijwilligerswerk en de mantelzorgers worden 
gestimuleerd en ondersteund. 

 
Wie is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en ontwikkeling?  
 De gronden zijn in particulier bezit. Dat betekent dat de eigenaren verantwoordelijk zijn 

voor onderhoud, beheer en ontwikkeling.  
 In het geval van excessen of overtreding van het bestemmingsplan of andere wet- of 

regelgeving kan een beroep worden gedaan op de gemeente of een ander bevoegd 
overheidsorgaan. 
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3.9  Groen 

Status: alleen aan de regels zoals genoemd in Artikel 9 Groen kunnen rechten worden 
ontleend. 

Hoofdstuk 1 Een nieuw bestemmingsplan 

Hoofdstuk 2 Uitgangspunten bestemmingsplan 

Hoofdstuk 3 Bestemmingen 

Hoofdstuk 4 Dubbelbestemmingen en overige bepalingen 

Hoofdstuk 5 Handhaving 

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid 

Achtergronden van het bestemmingsplan 

 
Voor welke gebieden en percelen is de bestemming Groen (Artikel 9) opgenomen? 
 De gemeente Oisterwijk is 'de parel in het groen'. Dat betekent dat het groen in elke 

verschijningsvorm, wordt gekoesterd en behouden. Belangrijke groenstroken worden 
bestemd als Groen.  

 De beeldbepalende groenstroken liggen langs enkele randen van het woongebied 
(Bedrijfsweg, Langvennen-noord, de westrand/Apollolaan) en langs de hoofdwegen binnen 
het woongebied (zoals Groenstraat, Burgemeester Verwielstraat en Burgemeester 
Vogelslaan). Daarnaast zijn de groenpartijen binnen de buurten belangrijk voor de groene 
uitstraling.  

 Delen van de Voorste Stroom en Achterste Stroom zijn groen ingericht (insteek water). 
Deze hebben deels ook een natuurwaarde. 

 De keuze dat een groenvoorziening van de bestemming Groen wordt voorzien, is 
gebaseerd op de aanduiding van dat perceel in het Groenstructuurplan. 

 
Welke functies zijn toegestaan? 
 De groenvoorzieningen mogen worden gebruikt als speelgelegenheid, waterberging en 

vergelijkbare voorzieningen. 
 Langs de Voorste Stroom en Achterste Stroom zijn de gedeelten met natuurwaarden, van 

een beschermende regeling voorzien (aanduiding natuur). 
 De oevers van Eikenven en Klompven hebben de bestemming Groen gekregen. De natte 

gedeelten zijn als Water bestemd. Voor deze gebieden en enkele groenpercelen aan de 
Graaf Bernadottelaan en in de zuidoosthoek van de Voorste Stroom/Bosweg, is de 
aanduiding 'natuur' toegevoegd. In de regels is bepaald dat het gaat om natuurwaarden en 
behoud of vergroting van de waterberging. Dit is overeenkomstig de provinciale 
aanduidingen in de Verordening Ruimte. 

 Omzetting van groenvoorzieningen naar parkeerruimte is niet toegestaan.  
 Evenementen vinden plaats op het groengebied aan de Wildemanstraat. Deze aanduiding is 

overigens niet relevant in het kader van de APV of marktverordening. 
 
Wat mag er worden gebouwd en hoeveel? 
 De gebruikelijke erfafscheiding van groenstroken is op zich toegestaan. 
 De aanhechting van bruggen en de waterhuishoudkundige voorzieningen mogen ook in de 

bestemming Groen worden gebouwd. Dit is met name de bedoeling bij de realisering van de 
brug over de Voorste Stroom. 

 Verder zijn er geen noemenswaardige bouwmogelijkheden opgenomen. 
 
Welke veranderingen worden verwacht? 
 De groenstroken worden behouden.  
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 Eventueel kan een ander beheer of herinrichting verandering aanbrengen in de 
verschijningsvorm. 

 
Wat zijn de belangrijkste verschillen met de voorheen geldende bestemmingsregeling? 
 Er zijn geen verschillen ten opzichte van de voorheen geldende bestemmingsregeling qua 

gebruiksmogelijkheden. 
 Er zijn wel meer groenstroken als zodanig bestemd in het belang van het behoud van het 

groene karakter van Oisterwijk. Ook zijn er enkele overgegaan naar de bestemming 
Verkeer. Dit is afgestemd op het Groenstructuurplan. 

 
Wie is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en ontwikkeling?  
 De gronden zijn overwegend in gemeentelijk bezit. Dat betekent dat de gemeente in dat 

geval verantwoordelijk is voor onderhoud, beheer en ontwikkeling.  
 Andere gronden zijn in particulier bezit. Dat betekent dat de eigenaren in die situaties 

verantwoordelijk zijn voor onderhoud, beheer en ontwikkeling.  
 In het geval van excessen of overtreding van het bestemmingsplan of andere wet- of 

regelgeving kan een beroep worden gedaan op de gemeente of een ander bevoegd 
overheidsorgaan. 

3.10  Horeca 

Status: alleen aan de regels zoals genoemd in Artikel 10 Horeca kunnen rechten worden 
ontleend. 

Hoofdstuk 1 Een nieuw bestemmingsplan 

Hoofdstuk 2 Uitgangspunten bestemmingsplan 

Hoofdstuk 3 Bestemmingen 

Hoofdstuk 4 Dubbelbestemmingen en overige bepalingen 

Hoofdstuk 5 Handhaving 

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid 

Achtergronden van het bestemmingsplan 

 
Waarvoor is de bestemming Horeca (Artikel 10) opgenomen? 
 Mansion Hotel Bos & Ven aan de Klompven en Klein Speijck aan de Bosweg zijn beide op 

een unieke locatie gelegen. 
 Gezien de ligging temidden van enerzijds bungalow- en villabebouwing en anderzijds 

solitair en nabij natuurgebieden is ervoor gekozen alleen een horecabestemming op te 
nemen, zonder andere functies (geen bestemming Gemengd). 

 In beide situaties is sprake van een combinatie van horecafuncties, deels hotel, restaurant 
of feestzaal.  

 
Welke functies zijn toegestaan? 
 De aanwezige horecafuncties kunnen zonder meer worden gecontinueerd. De 

toelaatbaarheid is gekoppeld aan de Staat van Horeca-activiteiten. Voor een nadere 
toelichting wordt verwezen naar Bijlage 3. 

 Uit milieuhygiënisch oogpunt worden op het perceel in een woongebied en het perceel aan 
de Bosweg, nabij natuurterreinen, horeca-activiteiten uit maximaal categorie 1c 
rechtstreeks toelaatbaar geacht. Dit zijn lichte horecabedrijven die over het algemeen 
slechts beperkt hinder veroorzaken voor omwonenden en omgeving.  

 Cafés en bars en dergelijke vallen in categorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten; 
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dancings en discotheken vallen in categorie 3 van de staat. Categorie 2 en 3 
horecabedrijven passen niet in de algemene toelaatbaarheid. 

 Voor de feestzalen is de gelijknamige aanduiding opgenomen. Deze zijn aanwezig, 
veroorzaken geen overlast, maar behoren wel tot een hogere categorie van de Staat van 
Horeca-activiteiten.  

 
Wat mag er worden gebouwd en hoeveel? 
 De omvang van de gebouwen mag per perceel 25% of 50% bedragen, afhankelijk van de 

grootte van het perceel. Dit biedt enerzijds voldoende uitbreidingsmogelijkheden en houdt 
rekening met de omgeving.  

 Het bouwvakverbeelding geeft aan waarbinnen de gebouwen worden gerealiseerd. Door 
enige afstand aan te houden tot de perceelsgrenzen blijft de bebouwing in het straatbeeld 
(met parkeerruimte en groenstroken) passen en wordt rekening gehouden met de 
woonsituatie op aangrenzende percelen (Klompven) en de natuurterreinen eromheen 
(Bosweg).  

 De goothoogten van de hoofdgebouwen zijn 6 meter en 10 meter. Deze hoogtematen 
sluiten aan op het vigerende bouwregime en bieden voldoende ruimte. Een grotere hoogte 
is ongewenst in verband met de omgeving.  

 
Welke veranderingen worden verwacht? 
 Er worden gezien de historie van dit mansion hotel en van Klein Speijck, geen relevante 

veranderingen verwacht. 
 
Wat zijn de belangrijkste verschillen met de voorheen geldende bestemmingsregeling? 
 Er zijn geen noemenswaardige verschillen met het voorheen geldende bestemmingsplan, 

met dien verstande dat de Staat van Horeca-activiteiten is geactualiseerd. 
 
Wie is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en ontwikkeling?  
 De gronden zijn in particulier bezit. Dat betekent dat de eigenaren verantwoordelijk zijn 

voor onderhoud, beheer en ontwikkeling.  
 In het geval van excessen of overtreding van het bestemmingsplan of andere wet- of 

regelgeving kan een beroep worden gedaan op de gemeente of een ander bevoegd 
overheidsorgaan. 

3.11  Recreatie – Dagrecreatie 

Status: alleen aan de regels zoals genoemd in Artikel 11 Recreatie - Dagrecreatie kunnen 
rechten worden ontleend. 

Hoofdstuk 1 Een nieuw bestemmingsplan 

Hoofdstuk 2 Uitgangspunten bestemmingsplan 

Hoofdstuk 3 Bestemmingen 

Hoofdstuk 4 Dubbelbestemmingen en overige bepalingen 

Hoofdstuk 5 Handhaving 

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid 

Achtergronden van het bestemmingsplan 

 
Voor welke gebieden en percelen is de bestemming Recreatie - Dagrecreatie (Artikel 11) 
opgenomen? 
 De volkstuincomplexen aan de Apollolaan en Kastanjestraat zijn voorzien van de 
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bestemming Recreatie – Dagrecreatie, met de aanduiding 'volkstuinen'. 
 Aan het speelgebied aan de Langvennen Noord is de aanduiding 'speeltuin' toegekend. 
 
Welke functies zijn toegestaan? 
 Binnen de bestemming zijn volkstuinen respectievelijk speeltuin mogelijk. 
 
Wat mag er worden gebouwd en hoeveel? 
 Het bouwvlak op de verbeelding komt overeen met de volkstuin als complex. 
 Binnen het bouwvlak zijn beheersgebouwen tot 300 m2 per complex toegestaan.  
 Op een volkstuin mag een gebouw tot 6 m2 worden gebouwd. 
 Voor het speelgebied aan Langvennen-Noord is ruimte opgenomen voor 50 m2 bebouwing.  
 
Welke veranderingen worden verwacht? 
 Veranderingen worden niet verwacht. 
 
Wat zijn de belangrijkste verschillen met het voorheen geldende bestemmingsregeling? 
 Er zijn geen noemenswaardige verschillen ten opzichte van de voorheen geldende 

bestemmingsregeling. 
 
Wie is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en ontwikkeling?  
 De gronden zijn in particulier bezit. Dat betekent dat de eigenaren verantwoordelijk zijn 

voor onderhoud, beheer en ontwikkeling.  
 In het geval van excessen of overtreding van het bestemmingsplan of andere wet- of 

regelgeving kan een beroep worden gedaan op de gemeente of een ander bevoegd 
overheidsorgaan. 

3.12  Verkeer 

Status: alleen aan de regels zoals genoemd in Artikel 12 Verkeer kunnen rechten worden 
ontleend. 

Hoofdstuk 1 Een nieuw bestemmingsplan 

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels 

Hoofdstuk 3 Bestemmingen 

Hoofdstuk 4 Dubbelbestemmingen en overige bepalingen 

Hoofdstuk 5 Handhaving 

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid 

Achtergronden van het bestemmingsplan 

 
Voor welke gebieden en percelen is de bestemming Verkeer (Artikel 12) opgenomen? 
 Alle doorgaande wegen, woonstraten en diverse pleintjes zijn van de bestemming Verkeer 

voorzien.  
 Hiertoe behoren ook de gebieden met speelgelegenheid of parkeervoorzieningen. Deze 

passen in de openbare ruimte, komen verspreid voor en hoeven daardoor niet specifiek te 
worden aangeduid.  

 
Welke functies zijn toegestaan? 
 De gebruikelijke verkeersfuncties met daarnaast groen- en speelvoorzieningen en water 

zijn toegestaan.  
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 De verspreid gelegen langzaam verkeersroutes zijn in deze bestemming opgenomen. 
 Omzetting naar de genoemde, andere functies dan de verkeersfunctie zijn binnen deze 

verkeersbestemming dus toegestaan. 
 De spoorlijn is ook binnen deze bestemming specifiek geregeld. 
 
Wat mag er worden gebouwd en hoeveel? 
 Het gebruikelijke straatmeubilair is toegestaan. 
 De aanhechting van bruggen en de waterhuishoudkundige voorzieningen mogen worden 

gebouwd. 
 Verder zijn er geen noemenswaardige bouwmogelijkheden opgenomen. 
 
Welke veranderingen worden verwacht? 
 De verkeersruimte en andere functies hierbinnen worden behouden.  
 Eventueel kunnen een ander beheer of herinrichting verandering aanbrengen in de 

verschijningsvorm of het gebruik op detailniveau. Op hoofdlijnen wordt het karakter van 
verkeers- en verblijfsgebied behouden. 

 
Wat zijn de belangrijkste verschillen met de voorheen geldende bestemmingsregeling? 
 De openbare ruimte blijft op zich zoals die is. Waar sprake is van verkeersruimte en 

pleintjes, legt het bestemmingsplan de inrichting niet vast, maar biedt juist mogelijkheden 
voor verbetering of aanpassing aan de wensen van de buurt. Dit kan zonder het toepassen 
van extra procedures.  

 Dit was in de huidige bestemmingsplannen al mogelijk en heeft goed gewerkt. Meer 
groenvoorziening hebben de bestemming Groen gekregen in plaats van de bestemming 
Verkeer. Dit is afgestemd op de Groenstructuurplan. 

 Er zijn geen verschillen ten opzichte van de oorspronkelijke bestemmingsregeling. 
 
Wie is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en ontwikkeling?  
 De gronden zijn overwegend in gemeentelijk bezit. Dat betekent dat de gemeente in dat 

geval verantwoordelijk is voor onderhoud, beheer en ontwikkeling.  
 Andere gronden zijn in particulier bezit. Dat betekent dat de eigenaren in die situaties 

verantwoordelijk zijn voor onderhoud, beheer en ontwikkeling.  
 In het geval van excessen of overtreding van het bestemmingsplan of andere wet- of 

regelgeving kan een beroep worden gedaan op de gemeente of een ander bevoegd 
overheidsorgaan. 
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3.13  Water 

Status: alleen aan de regels zoals genoemd in Artikel 13 Water kunnen rechten worden 
ontleend. 

Hoofdstuk 1 Een nieuw bestemmingsplan 

Hoofdstuk 2 Uitgangspunten bestemmingsplan 

Hoofdstuk 3 Bestemmingen 

Hoofdstuk 4 Dubbelbestemmingen en overige bepalingen 

Hoofdstuk 5 Handhaving 

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid 

Achtergronden van het bestemmingsplan 

 
Voor welke gebieden en percelen is de bestemming Water (Artikel 13) opgenomen? 
 De Voorste Stroom en Achterste Stroom zijn de belangrijkste watergangen in het gebied. 
 Unieke waterpartijen zijn het Eikenven en Klompven. 
 Vandaar dat hiervoor de bestemming Water is opgenomen. 
 
Welke functies zijn toegestaan? 
 In hoofdzaak water. 
 Voor de ecologisch waardevolle delen van de Voorste Stroom en Achterste Stroom is een 

extra bescherming opgenomen (aanduiding 'natuur'). 
 De natte gedeelten van Eikenven en Klompven zijn als Water bestemd. De oevers hebben 

de bestemming Groen gekregen.Voor deze gebieden is de aanduiding 'natuur' toegevoegd. 
In de regels is bepaald dat het gaat om natuurwaarden en behoud of vergroting van de 
waterberging. Dit is overeenkomstig de provinciale aanduidingen in de Verordening 
Ruimte. 

 
Wat mag er worden gebouwd en hoeveel? 
 Er mogen waterhuishoudkundige voorzieningen en bruggen in de bestemming worden 

gebouwd. 
 
Welke veranderingen worden verwacht? 
 Er worden geen ingrijpende veranderingen verwacht. 
 Een uitzondering hierop is dat de Achterste Stroom in aanmerking komt voor beekherstel. 
 
Wat zijn de belangrijkste verschillen met de voorheen geldende bestemmingsregeling? 
 De waterlopen en waterpartijen zijn in dit bestemmingsplan van de bestemming Water 

voorzien. 
 Dit doet meer recht aan deze watervoorzieningen dan de oorspronkelijke bestemming 

Groenvoorzieningen. 
 
Wie is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en ontwikkeling?  
 De gronden zijn deels in gemeentelijk bezit. Dat betekent dat de gemeente in dat geval 

verantwoordelijk is voor onderhoud, beheer en ontwikkeling.  
 Andere gronden zijn in particulier bezit of van het waterschap. Dat betekent dat in die 

situaties de eigenaren verantwoordelijk zijn voor onderhoud, beheer en ontwikkeling. Het 
waterschap is ook verantwoordelijk voor onderhoud en beheer van de leggerwatergangen 
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die niet in het bezit zijn van het waterschap. 
 In het geval van excessen of overtreding van het bestemmingsplan of andere wet- of 

regelgeving kan een beroep worden gedaan op de gemeente of een ander bevoegd 
overheidsorgaan. 

3.14  Wonen – Bungalows en Villa's 

Status: alleen aan de regels zoals genoemd in Artikel 14 Wonen - Bungalows en Villa's kunnen 
rechten worden ontleend. 

Hoofdstuk 1 Een nieuw bestemmingsplan 

Hoofdstuk 2 Uitgangspunten bestemmingsplan 

Hoofdstuk 3 Bestemmingen 

Hoofdstuk 4 Dubbelbestemmingen en overige bepalingen 

Hoofdstuk 5 Handhaving 

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid 

Achtergronden van het bestemmingsplan 

 
Voor welke gebieden en percelen is de bestemming Wonen - Bungalows en Villa's 
(Artikel 14) opgenomen? 
 De bungalow- en villagebieden aan Eikenven, Klompven, de Brede Steeg en tussen de 

Wilhelminalaan en Koningsvaren hebben een specifieke woonkwaliteit. 
 Voor deze buurten is een specifieke woonbestemming opgenomen. Hiermee wordt recht 

gedaan aan de aanwezige bungalow- en villabebouwing op ruime percelen met een groene 
inrichting (met name voortuinen en gazons). 

 
Welke functies zijn toegestaan? 
 Wonen is de hoofdfunctie van het woongebied. Daarnaast zijn ook andere functies als 

ondergeschikte activiteit toegestaan.  
 In de praktijk neemt het aantal situaties toe waarin sprake is van een 

aan-huis-gebonden-beroep, ondergeschikte dienstverlening en kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteiten. In ruimtelijk-functioneel opzicht bestaan hiertegen geen 
bezwaren voor zover dit kleinschalig is en geen nadelige effecten heeft op de omgeving 
en/of voor de centrumgebieden. De regeling bevat hiervoor voorwaarden. 

 De activiteiten kunnen worden toegestaan in de woning (hoofdgebouw met aan en 
uitbouwen), maar niet in een bijgebouw (vrijstaand). Dit kan namelijk verzelfstandiging 
van de activiteit tot gevolg hebben. Bijlage 2 bevat een nadere toelichting. 

 Het bestemmingsplan komt tegemoet aan de behoefte van huisvesting voor mantelzorg. 
Op basis hiervan kan een "afhankelijke woonruimte" worden toegestaan. 

 Bijzondere woonvormen zijn in dit gebied niet direct passend. Vandaar dat hiervoor geen 
wijzigingsbevoegdheid is opgenomen. 

 Logies en ontbijt zijn onder voorwaarden toegestaan in de vorm van 2 logieseenheden in 
een woning. 

 De gazons en boombeplanting aan de voorzijde van de percelen zijn beeldbepalend. Voor 
het behoud is een verplichting voor een omgevingsvergunning overgenomen uit het 
vigerende bestemmingsplan. Voorkomen wordt dat te veel verharding ontstaat. 

 
Wat mag er worden gebouwd en hoeveel? 
 Voor alle percelen wordt op de kaart (digitale verbeelding) aangegeven waar, gezien vanaf 

de straat, de woningen mogen worden gesitueerd (minimale afstand vanaf de voorste 
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perceelsgrens).  
 In de bouwregels zijn maatvoeringen opgenomen, zoals hoogtes, afstanden en 

oppervlaktematen. Voor de maatvoeringseisen zijn de volgende aspecten relevant. 
1. De maatvoering zoals opgenomen in het vigerende bestemmingsplan. 
2. Voorop staat het behoud van het karakter van de bungalow- en villabuurt. De regels 

bevatten voorwaarden dat de bebouwing blijft passen in de omgeving. 
3. Deze regels bieden tegelijkertijd voldoende uitbreidingsmogelijkheden voor een 

passend woonmilieu zodat wordt voldaan aan de behoefte gedurende de planperiode.  
4. Uniformering van met name de hoogtematen en de ligging van de voorste 

bouwgrenzen. 
5. Behoud van de ruimtelijke karakteristiek van de woonbuurt. 
6. De aanduiding voor het woningtype is op deze woonbuurten afgestemd (vrijstaand). 

 De oppervlaktemaat van gebouwen bedraagt maximaal 350 m2 en tot 40% van het perceel. 
De toevoeging van het percentage is nodig omdat in sommige situaties het perceel te vol 
zou worden bebouwd. Er is geen onderscheid nodig tussen hoofdgebouwen, aanbouwen en 
uitbouwen alsmede bijgebouwen. De percelen zijn zodanig ruim en ook op zo'n wijze 
bebouwd dat een gedetailleerde regeling niet direct passend is. In de architectuur zijn 
aanbouwen en uitbouwen bij bungalows en villa's ook lang niet altijd ondergeschikt door de 
relatief beperkte goothoogte van het hoofdgebouw.  

 Extra woningen zijn niet toegestaan in verband met het behoud van de karakteristiek van 
de buurten. 

 
Welke veranderingen worden verwacht? 
 Een verbreding van de woonfunctie is de komende periode te verwachten. Hiervoor zijn 

specifieke regels opgenomen die daarin voorzien. 
 
Wat zijn de belangrijkste verschillen met de vigerende bestemmingsregeling? 
 Voor de bebouwing is een maximum oppervlakte opgenomen. Dit is verruimd van 300 m2 

naar 350 m2; het bebouwingspercentage is verhoogd van 30% naar 40%. Hiermee wordt 
tegemoet gekomen aan hedendaagse bouwwensen. Het karakter van het gebied blijft 
echter behouden. De oorspronkelijke beperking tot 75 m2 vrijstaande erfbebouwing is 
vervallen. Dit wordt niet langer nodig geacht. De praktijk wijst ook uit dat niet direct voor 
een te groot oppervlak aan vrijstaande bijgebouwen hoeft te worden gevreesd.  

 De mogelijkheden voor verbreding van de woonfunctie (activiteiten, mantelzorg, 
bijzondere woonvormen) zijn verruimd. Immers, in het coalitieakkoord is vastgelegd dat 
naast de professionele hulp, ook het vrijwilligerswerk en de mantelzorgers worden 
gestimuleerd en ondersteund. 

 In de nieuwe regeling zijn de woonpercelen aan de zuidzijde van de Graaf Bernadottelaan 
aan het landhuizengebied toegevoegd. De ruimtelijke situatie en bijbehorende 
bebouwingsmogelijkheden sluiten beter aan op het landhuizengebied dan op de 
oorspronkelijke indeling bij bungalows en villa's. 

 
Wie is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en ontwikkeling?  
 De gronden zijn in particulier bezit. Dat betekent dat de eigenaren verantwoordelijk zijn 

voor onderhoud, beheer en ontwikkeling.  
 In het geval van excessen of overtreding van het bestemmingsplan of andere wet- of 

regelgeving kan een beroep worden gedaan op de gemeente of een ander bevoegd 
overheidsorgaan. 
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3.15  Wonen - Landhuizen 

Status: alleen aan de regels zoals genoemd in Artikel 15 Wonen - Landhuizen kunnen rechten 
worden ontleend. 

Hoofdstuk 1 Een nieuw bestemmingsplan 

Hoofdstuk 2 Uitgangspunten bestemmingsplan 

Hoofdstuk 3 Bestemmingen 

Hoofdstuk 4 Dubbelbestemmingen en overige bepalingen 

Hoofdstuk 5 Handhaving 

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid 

Achtergronden van het bestemmingsplan 

 
Voor welke gebieden en percelen is de bestemming Wonen - Landhuizen (Artikel 15) 
opgenomen? 
 Het landhuizengebied in het zuidwestelijk deel van de woongebieden in Oisterwijk heeft een 

unieke woonkwaliteit.  
 Voor dit gebied is een specifieke woonbestemming met landhuizen opgenomen. Hiermee 

wordt recht gedaan aan de aanwezige zeer ruime bebouwing ten opzichte van de reguliere 
woonpercelen en het bungalow- en villagebied, die wordt omringd door ruime, veelal 
beplante tuinen met grote gazons. 

 
Welke functies zijn toegestaan? 
 Wonen is de hoofdfunctie van het landhuizengebied. Daarnaast zijn ook andere functies als 

ondergeschikte activiteit toegestaan.  
 In de praktijk neemt het aantal situaties toe waarin sprake is van een 

aan-huis-gebonden-beroep, ondergeschikte dienstverlening en kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteiten. In ruimtelijk-functioneel opzicht bestaan hiertegen geen 
bezwaren voor zover dit kleinschalig is en geen nadelige effecten heeft op de omgeving 
en/of voor de centrumgebieden. De regeling bevat hiervoor voorwaarden. 

 De activiteiten kunnen worden toegestaan in de woning (hoofdgebouw met aan en 
uitbouwen), maar niet in een bijgebouw (vrijstaand). Dit kan namelijk verzelfstandiging 
van de activiteit tot gevolg hebben. Bijlage 2 bevat een nadere toelichting. 

 Het bestemmingsplan komt tegemoet aan de behoefte van huisvesting voor mantelzorg. 
Op basis hiervan kan een "afhankelijke woonruimte" worden toegestaan. 

 Bijzondere woonvormen zijn in dit gebied niet direct passend. Vandaar dat hiervoor geen 
wijzigingsbevoegdheid is opgenomen.  

 Logies en ontbijt zijn onder voorwaarden toegestaan in de vorm van 2 logieseenheden in 
een woning. 

 De gazons en boombeplanting langs de woonstraten zijn beeldbepalend. Voor het behoud is 
een verplichting voor omgevingsvergunning overgenomen uit het vigerende 
bestemmingsplan. Voorkomen wordt dat te veel verharding ontstaat. 

 
Wat mag er worden gebouwd en hoeveel? 
 Voor alle percelen wordt op de kaart (digitale verbeelding) aangegeven waar, gezien vanaf 

de straat, de woningen mogen worden gesitueerd (minimale afstand vanaf de voorste 
perceelsgrens).  

 In de bouwregels zijn maatvoeringen opgenomen, zoals hoogtes, afstanden en 
oppervlaktematen. Voor de maatvoeringseisen zijn de volgende aspecten relevant. 
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1. De meeste bepalingen met betrekking tot de omvang van gebouwen zijn overgenomen 
van het vigerende bestemmingsplan. 

2. Voorop staat het behoud van het karakter van het landhuizengebied. De bouwregels 
zorgen ervoor dat de bebouwing blijft passen in de omgeving. 

3. Deze bouwregels bieden tegelijkertijd voldoende uitbreidingsmogelijkheden voor een 
passend woonmilieu zodat wordt voldaan aan de behoefte gedurende de planperiode.  

4. Behoud van met name de hoogtematen voor gebouwen (veelal 6 meter) en de ligging 
van de voorste bouwgrenzen.  

5. Behoud van de ruimtelijke karakteristiek van de woonbuurt. 
6. De aanduiding voor het woningtype is vrijstaand. 

 De oppervlaktemaat van gebouwen bedraagt 600 m2 en tot 40% van het perceel. De 
toevoeging van het percentage is nodig omdat in sommige situaties het perceel te vol zou 
worden bebouwd. Er is geen onderscheid nodig tussen hoofdgebouwen, aanbouwen en 
uitbouwen alsmede bijgebouwen. De percelen zijn zodanig ruim en ook op zo'n wijze 
bebouwd dat een gedetailleerde regeling niet passend is. In de architectuur zijn aanbouwen 
en uitbouwen bij landhuizen ook lang niet altijd ondergeschikt door de relatief beperkte 
goothoogte van het hoofdgebouw. De hoogtematen zijn veelal op 6 meter voor de 
goothoogte gesteld en 10 meter voor de bouwhoogte. De goot- en bouwhoogte van de 
woningen op percelen langs de zuidrand aan de Hondsbergselaan blijft op 4 meter 
respectievelijk 8 meter, overeenkomstig de vigerende regeling. Dit is gewenst in verband 
met de ligging tegen het buitengebied. De twee bestaande hogere woningen (8 meter), aan 
de Hondsbergselaan zijn daarvan uitgezonderd. 

 
Welke veranderingen worden verwacht? 
 Een verbreding van de woonfunctie is de komende periode te verwachten.  
 Hiervoor zijn specifieke regels opgenomen die daarin voorzien. 
 Er zijn op twee percelen nieuwe landhuizen toegestaan, overeenkomstig het vigerende 

bestemmingsplan. Dit past in de structuur van het gebied (omvang, 
lengte/breedte-verhouding perceel). Toevoeging van woningen op andere percelen zou 
leiden tot een ongewenste verdichting. Dan worden de schaal en maat van de percelen 
kleiner dan de huidige percelen in de omgeving. 

 
Wat zijn de belangrijkste verschillen met de voorheen geldende bestemmingsregeling? 
 Voor de bebouwing is de maximum oppervlakte verruimd naar 600 m2. Het 

bebouwingspercentage van ten hoogste 15% was te beperkend voor de kleinere percelen. 
Die omissie is verholpen door een bebouwingspercentage van 40% als maximum op te 
nemen. Dit sluit goed aan bij het karakter van die percelen. 

 De mogelijkheden voor verbreding van de woonfunctie (activiteiten, mantelzorg, 
bijzondere woonvormen) zijn verruimd. Immers, in het coalitieakkoord is vastgelegd dat 
naast de professionele hulp, ook het vrijwilligerswerk en de mantelzorgers worden 
gestimuleerd en ondersteund. 

 
Wie is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en ontwikkeling?  
 De gronden zijn in particulier bezit. Dat betekent dat de eigenaren verantwoordelijk zijn 

voor onderhoud, beheer en ontwikkeling.  
 In het geval van excessen of overtreding van het bestemmingsplan of andere wet- of 

regelgeving kan een beroep worden gedaan op de gemeente of een ander bevoegd 
overheidsorgaan.  
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3.16  Wonen - Ruimte voor Ruimte 

Status: alleen aan de regels zoals genoemd in Artikel 16 Wonen - Ruimte voor Ruimte kunnen 
rechten worden ontleend. 

Hoofdstuk 1 Een nieuw bestemmingsplan 

Hoofdstuk 2 Uitgangspunten bestemmingsplan 

Hoofdstuk 3 Bestemmingen 

Hoofdstuk 4 Dubbelbestemmingen en overige bepalingen 

Hoofdstuk 5 Handhaving 

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid 

Achtergronden van het bestemmingsplan 

 
Voor welke gebieden en percelen is de bestemming Wonen - Ruimte voor Ruimte (Artikel 
16) opgenomen? 
 Voor de Ruimte voor Ruimte-gebieden is de gelijknamige bestemming opgenomen: het 

project Hoog Heukelom aan de Heukelomseweg en Kerkhovenbaan, aan de noordzijde van 
deze weg. De stedenbouwkundige opzet van deze gebieden verschilt van andere 
woonbuurten. Ook de woonpercelen ter plaatse van het oorspronkelijke Lissabon zijn in 
deze bestemming opgenomen. 

 Voor de onderbouwing, onderzoeken en relevante besluiten wordt verwezen naar de 
betreffende documenten die op deze projecten betrekking hebben, waaronder de 
Bestemmingsplan Ruimte voor Ruimte Hoog Heukelom (2008), de Ruimtelijke 
onderbouwing Kerkhovenbaan (2004) en 'Herontwikkeling Sportpark 'Lissabon' (2007). 
Voor de projecten zijn artikel 19 WRO-procedures gevolgd.  

 Het project Hoog Heukelom 17 heeft meer overeenkomsten met reguliere woonbuurten. 
Dat projectgebied is dan ook opgenomen binnen de bestemming Wonen - Woningen. 

 
Welke functies zijn toegestaan? 
 Wonen is de hoofdfunctie van het woongebied. Daarnaast zijn in woningen ook andere 

functies als ondergeschikte activiteit toegestaan.  
 In de praktijk neemt het aantal situaties toe waarin sprake is van een 

aan-huis-gebonden-beroep, ondergeschikte dienstverlening en kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteiten. In ruimtelijk-functioneel opzicht bestaan hiertegen geen 
bezwaren voor zover dit kleinschalig is en geen nadelige effecten heeft op de omgeving 
en/of voor de centrumgebieden. De regeling bevat hiervoor regels. 

 De activiteiten kunnen worden toegestaan in de woning (hoofdgebouw met aan en 
uitbouwen), maar niet in een bijgebouw (vrijstaand). Dit kan namelijk verzelfstandiging 
van de activiteit tot gevolg hebben. Bijlage 2 bevat een nadere toelichting. 

 Het bestemmingsplan komt tegemoet aan de behoefte van huisvesting voor mantelzorg. 
Op basis hiervan kan een "afhankelijke woonruimte" worden toegestaan. 

 Bijzondere woonvormen die verwantschap hebben met een regulier huishouden passen 
binnen de woonbestemming. Andere bijzondere woonvormen kunnen in diverse situaties 
worden toegestaan via een wijzigingsmogelijkheid. Een nadere toelichting is opgenomen in 
bijlage 6.  

 Logies en ontbijt zijn onder voorwaarden toegestaan in de vorm van 2 logieseenheden in 
een woning. 
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Wat mag er worden gebouwd en hoeveel? 
 Voor alle percelen wordt op de kaart (digitale verbeelding) aangegeven waar, gezien vanaf 

de straat, de woningen mogen worden gesitueerd (minimale afstand vanaf de voorste 
perceelsgrens).  

 In de bouwregels zijn maatvoeringen opgenomen, zoals hoogtes, afstanden en 
oppervlaktematen. Voor de maatvoeringseisen zijn de volgende aspecten relevant. 
1. De maatvoering zoals opgenomen in de ruimtelijke onderbouwingen voor de relevante 

projecten. 
2. Voorop staat het behoud van het unieke karakter van woonstroken. De regels zorgen 

ervoor dat de stedenbouwkundige opzet blijft afwijken van de omgeving. 
3. Deze regels bieden tegelijkertijd voldoende uitbreidingsmogelijkheden voor een 

passend woonmilieu zodat wordt voldaan aan de behoefte gedurende de planperiode.  
4. Specificering van met name de hoogte- en oppervlaktematen, dakhelling en de ligging 

van de voorste bouwgrenzen wordt afgestemd op de ruimtelijke onderbouwing. 
5. De aanduidingen voor het woningtype zijn op de ruimtelijke onderbouwing afgestemd. 

 Voor de hoofdgebouwen, aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen zijn specifieke 
maatvoeringseisen opgenomen die direct zijn afgeleid uit de ruimtelijke onderbouwing voor 
de gebieden. 

 Een groter aantal woningen dan is aangegeven, is niet toegestaan. 
 Voor de woningen ter plaatse van het oorspronkelijke sportpark Lissabon is de aanleg van 

60% bos op het perceel een belangrijk aspect. Dit is in de regeling verwerkt. Nieuwe 
bebouwing is alleen toegestaan met inachtneming van de voorwaardelijke verplichting dat 
het bos is aangelegd. 

 
Welke veranderingen worden verwacht? 
 Een verbreding van de woonfunctie is de komende periode te verwachten. Hiervoor zijn 

specifieke regels opgenomen die daarin voorzien. 
 Er worden niet meer woningen gebouwd dan is aangeduid. 
 
Wat zijn de belangrijkste verschillen met de vigerende bestemmingsregeling? 
 De oorspronkelijk agrarische bestemmingen zijn omgezet naar een uniforme 

woonbestemming. 
 Er zijn geen verschillen met de uitgangspunten die zijn gesteld aan de bebouwing op de 

afzonderlijke percelen, vastgelegd in de ruimtelijke onderbouwingen voor de projecten. 
 De mogelijkheden voor verbreding van de woonfunctie (activiteiten, mantelzorg, 

bijzondere woonvormen) zijn verruimd. Immers, in het coalitieakkoord is vastgelegd dat 
naast de professionele hulp, ook het vrijwilligerswerk en de mantelzorgers worden 
gestimuleerd en ondersteund. 

 
Wie is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en ontwikkeling?  
 De gronden zijn in particulier bezit. Dat betekent dat de eigenaren verantwoordelijk zijn 

voor onderhoud, beheer en ontwikkeling.  
 In het geval van excessen of overtreding van het bestemmingsplan of andere wet- of 

regelgeving kan een beroep worden gedaan op de gemeente of een ander bevoegd 
overheidsorgaan.  
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3.17  Wonen – Woningen 

Status: alleen aan de regels zoals genoemd in Artikel 17 Wonen - Woningen kunnen rechten 
worden ontleend. 

Hoofdstuk 1 Een nieuw bestemmingsplan 

Hoofdstuk 2 Uitgangspunten bestemmingsplan 

Hoofdstuk 3 Bestemmingen 

Hoofdstuk 4 Dubbelbestemmingen en overige bepalingen 

Hoofdstuk 5 Handhaving 

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid 

Achtergronden van het bestemmingsplan 

 
Voor welke gebieden en percelen is de bestemming Wonen - Woningen (Artikel 17) 
opgenomen? 
 De woongebieden liggen rondom het centrum van Oisterwijk, grenzend aan het 

bedrijventerrein Kerkhoven, bedrijvenpark Laarakkers en sportpark D'n Donk.  
 Hierbinnen bevindt zich ook lintbebouwing, zoals Gemullehoekenweg en Tilburgseweg. 
 Het Ruimte voor Ruimte-project Hoog Heukelom 17 heeft belangrijke overeenkomsten met 

reguliere woonbuurten. Dit projectgebied is dan ook binnen deze bestemming opgenomen 
en niet binnen de bestemming Artikel 16 Wonen - Ruimte voor Ruimte. Voor de 
onderbouwing, onderzoeken en relevante besluiten wordt verwezen naar de betreffende 
documenten die op dit project betrekking heeft, waaronder de Ruimtelijke onderbouwing 
Hoog Heukelom 17 (2009). Voor het project is een artikel 19 WRO-procedure gevolgd.  

 Het nieuwbouwproject aan de Pastoor van der Meijdenstraat is vooralsnog buiten het 
bestemmingsplan gelaten. Hiervoor wordt een afzonderlijke planprocedure gevolgd. Het is 
denkbaar dat dit gebied in een later stadium aan dit bestemmingsplan wordt toegevoegd. 

 
Welke functies zijn toegestaan? 
 Wonen is de hoofdfunctie van het woongebied. Daarnaast zijn in woningen ook andere 

functies als ondergeschikte activiteit toegestaan.  
 In de praktijk neemt het aantal situaties toe waarin sprake is van een 

aan-huis-gebonden-beroep, ondergeschikte dienstverlening en kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteiten. In ruimtelijk-functioneel opzicht bestaan hiertegen geen 
bezwaren voor zover dit kleinschalig is en geen nadelige effecten heeft op de omgeving 
en/of voor de centrumgebieden. De regeling bevat hiervoor regels. 

 De activiteiten kunnen worden toegestaan in de woning (hoofdgebouw met aan en 
uitbouwen), maar niet in een bijgebouw (vrijstaand). Dit kan namelijk verzelfstandiging 
van de activiteit tot gevolg hebben. Bijlage 2 bevat een nadere toelichting. 

 Het bestemmingsplan komt tegemoet aan de behoefte van huisvesting voor mantelzorg. 
Op basis hiervan kan een "afhankelijke woonruimte" worden toegestaan. 

 Bijzondere woonvormen die verwantschap hebben met een regulier huishouden passen 
binnen de woonbestemming. Andere bijzondere woonvormen kunnen in diverse situaties 
worden toegestaan via een wijzigingsmogelijkheid. Een nadere toelichting is opgenomen in 
bijlage 6. Een aanduiding voor een bijzondere woonvorm is voor de Boy Ecurystraat 
opgenomen conform de bestaande situatie (negen eenheden). 

 Op enkele percelen ten zuiden van de spoorlijn, westelijk van de Moergestelseweg, zijn 
enkele bijgebouwen achterop het perceel als kantoor- en praktijkruimtes in gebruik. Door 
de omvang hiervan zijn deze bestaande situaties specifiek bevestigd. 

 Logies en ontbijt zijn onder voorwaarden toegestaan in de vorm van 2 logieseenheden in 
een woning. 
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Wat mag er worden gebouwd en hoeveel? 
 Voor alle percelen wordt op de kaart (digitale verbeelding) aangegeven waar, gezien vanaf 

de straat, de woningen mogen worden gesitueerd (minimale afstand vanaf de voorste 
perceelsgrens).  

 In de bouwregels zijn maatvoeringen opgenomen, zoals hoogtes, afstanden en 
oppervlaktematen. Voor de maatvoeringseisen zijn de volgende aspecten relevant. 
1. De meeste bepalingen met betrekking tot de omvang van gebouwen zijn overgenomen 

van het vigerende bestemmingsplan. 
2. Voorop staat het behoud van het karakter van de dorpskern. De bouwregels zorgen 

ervoor dat de bebouwing blijft passen in de omgeving. 
3. Deze bouwregels bieden tegelijkertijd voldoende uitbreidingsmogelijkheden voor een 

passend woonmilieu zodat wordt voldaan aan de behoefte gedurende de planperiode.  
4. Uniformering van met name de hoogtematen en de ligging van de voorste 

bouwgrenzen. 
5. Behoud van de ruimtelijke karakteristiek van de woonbuurt. 
6. De aanduidingen voor het woningtype zijn op de buurt afgestemd. 

 Voor de volgende woonbuurten zijn afwijkingen van de maatvoeringen opgenomen ten 
opzichte van andere, grotere delen van het plangebied. 
1. In enkele buurten is destijds op structuurniveau gekozen voor een beperkte 

goothoogte (4 meter). In die buurten is dan ook 4 meter als goothoogte als maximum 
gesteld in plaats van 6 meter. Het betreft woningen in de prinsessenbuurt. 

2. De patiowoningen aan de Gemullehoekenweg/Kivitslaan en de kwadrantwoningen aan 
de Gebroeders Schutstraat zijn als zodanig aangeduid. Hiervoor zijn bouwregels 
opgenomen die zijn afgestemd op dit woningtype. 

 Voor de hoofdgebouwen wordt een dieptemaat opgenomen, veelal 12,5 meter. Daarachter 
kan erfbebouwing worden gerealiseerd of vergroot.  
1. Voor percelen kleiner dan 1.600 m2 bedragen de oppervlaktematen 50 m2 tot 60 m2.  
2. Voor percelen tussen 1.600 m2 en 4.000 m2 bedraagt de oppervlaktemaat voor 

erfbebouwing 75 m2. 
3. Voor percelen groter dan 4.000m² bedraagt de oppervlaktemaat voor erfbebouwing 

ten hoogste 100 m². 
4. De balans tussen bebouwing en open ruimte op het achtererf wordt gewaarborgd door 

een bebouwingspercentage van maximaal 50% te hanteren voor de kleinste categorie 
percelen.  

 De nieuwe woningen aan Ten Bijgaarde zijn uitgevoerd met een dove gevel in verband met 
het railverkeerslawaai. Dit is in de regeling opgenomen. 

 Nieuwe woningen zijn alleen toegestaan na afweging en toetsing, dus via een 
wijzigingsbevoegdheid. Het is niet uitgesloten dat buiten het bestemmingsplan om alsnog 
afzonderlijke procedures worden gevoerd voor specifieke veranderingen die ingrijpender 
zijn (meerdere woningen, appartementenbouw) en dus een bredere afweging vragen. 

 Voor hoekpercelen wordt het in enkele gevallen mogelijk gemaakt om de bouwgrenzen te 
overschrijden. Zo kan een bouwwerk, dat niet hoger is dan 3 meter en voldoende achter de 
voorgevel van het hoofdgebouw is gesitueerd, het straatbeeld niet erg verstoren.  

 
Welke veranderingen worden verwacht? 
 Een verbreding van de woonfunctie is de komende periode te verwachten. Hiervoor zijn 

specifieke regels opgenomen die daarin voorzien. 
 Er zijn niet zo veel locaties waar nog woningbouw is te realiseren. Waar dit aanvaardbaar is, 

kan hieraan worden meegewerkt. 
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Wat zijn de belangrijkste verschillen met de vigerende bestemmingsregeling? 
 In de nieuwe regeling is een zekere mate van uniformiteit sterker doorgevoerd. Dit komt tot 

uitdrukking in bouwgrenzen die nu als doorlopende lijn zijn opgenomen voor lintbebouwing 
in plaats van allerlei inspringingen. Een belangrijke overweging is dat tegen een aanvraag 
met voor een bouwplan dichter op de weg, in lijn met naburige woningen, altijd zal worden 
gehonoreerd. In de praktijk zal hiervan zeer incidentele gebruik worden gemaakt, zodat de 
structuur toch wordt behouden. 

 De oppervlaktemaat voor erfbebouwing op percelen is enigszins verruimd, zodat aan de 
hedendaagse wensen kan worden meegewerkt. De balans tussen bebouwing en open 
ruimte op het achtererf wordt gewaarborgd door een bebouwingspercentage van maximaal 
50% te hanteren.  

 De mogelijkheden voor verbreding van de woonfunctie (activiteiten, mantelzorg, 
bijzondere woonvormen) zijn verruimd. Immers, in het coalitieakkoord is vastgelegd dat 
naast de professionele hulp, ook het vrijwilligerswerk en de mantelzorgers worden 
gestimuleerd en ondersteund. 

 
Hoe ziet de regeling voor Pannenschuur Buiten er uit? 
 Voor Pannenschuur Buiten is een artikel 19 WRO-procedure gevolgd. Op basis hiervan 

beschikt de gemeente over directe bouwtitels. Die directe bouwtitels zijn bevestigd met 
bestemming Wonen - Woningen. Voor de afzonderlijke woonpercelen zijn op de 
verbeelding de bijpassende aanduidingen voor het bouwen opgenomen: 'bouwvlak', 
'maximum aantal wooneenheden', 'vrijstaand', 'twee-aaneen', 'maximale goothoogte (m)', 
'maximale bouwhoogte (m)'. Dit is afgeleid uit het Beeldkwaliteitsplan Pannenschuur IV 
(Inbo architecten Woudenberg; 26 november 2008) en ontleend aan de verleende 
vergunningen. 

 De hoofdopzet van de inrichting van het woongebied en daarmee ook de situering van de 
woningen is vervolgens specifiek vastgelegd door overeenkomstig het Beeldkwaliteitsplan 
de openbare ruimte als zodanig te bestemmen (Groen, Verkeer, Water). 

 Voor parkeergelegenheid rondom een nog te bouwen appartementencomplex is een 
aanduiding opgenomen en is het aantal parkeerplaatsen gemaximeerd. Hiermee is 
duidelijk dat deze parkeerbehoefte ook in de groenvoorziening kan worden opgevangen. 

 Toegevoegd is een nadere eisenregeling die ertoe kan leiden dat realisering of uitbreiding 
van bebouwing aan de achterzijde van de bestaande bebouwing plaatsvindt, in het belang 
van de beoogde beeldkwaliteit van het woongebied. Ook andere eisen kunnen op basis van 
het beeldkwaliteitsplan worden gesteld. 

 Voor de onderbouwing, onderzoeken en relevante besluiten wordt verwezen naar het 
vrijstellingsbesluit ex artikel 19 lid 1 WOR (2 juli 2007) met de daarbij behorende bijlagen, 
waaronder het stedenbouwkundig plan (2006), de Ruimtelijke Onderbouwing 'afronding 
Pannenschuur IV te Oisterwijk' (2007) en het Beeldkwaliteitsplan Pannenschuur IV (2008). 

 
Wie is verantwoordelijk voor onderhoud, beheer en ontwikkeling?  
 De gronden zijn in particulier bezit. Dat betekent dat de eigenaren verantwoordelijk zijn 

voor onderhoud, beheer en ontwikkeling.  
 In het geval van excessen of overtreding van het bestemmingsplan of andere wet- of 

regelgeving kan een beroep worden gedaan op de gemeente of een ander bevoegd 
overheidsorgaan.  
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Hoofdstuk 4  Dubbelbestemmingen en overige 
    bepalingen 

4.1  Leidingen  

Status: alleen aan de regels zoals genoemd in Artikel 18 Leiding - Gas kunnen rechten worden 
ontleend. 

Hoofdstuk 1 Een nieuw bestemmingsplan 

Hoofdstuk 2 Uitgangspunten bestemmingsplan 

Hoofdstuk 3 Bestemmingen 

Hoofdstuk 4 Dubbelbestemmingen en overige bepalingen 

Hoofdstuk 5 Handhaving 

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid 

Achtergronden van het bestemmingsplan 

 
 De ruimtelijk relevante gasleiding is als zodanig bestemd. Aangezien leidingen in alle 

gevallen samenvallen met andere bestemmingen zijn deze bestemmingen als 
dubbelbestemming opgenomen.  

 Ten behoeve van de dubbelbestemming Leiding - Gas (Artikel 18) mogen uitsluitend 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd. Voor de samenvallende 
bestemmingen dient het bouwen steeds aan het leidingenbelang te worden getoetst. 

 Bij een aardgasleiding is de belemmerende strook (4 meter) aangemerkt als bestemming 
Leiding - Gas. In verband met mogelijke beëindiging van het gebruik van de leiding, is een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen. 

4.2  Waarde – Archeologie 

Status: alleen aan de regels zoals genoemd in Artikel 19 Waarde - Archeologie - 1, Artikel 20 
Waarde - Archeologie - 2, Artikel 21 Waarde - Archeologie - 3, Artikel 22 Waarde - Archeologie 
- 4 en Artikel 23 Waarde - Archeologie - 5 kunnen rechten worden ontleend. 

Hoofdstuk 1 Een nieuw bestemmingsplan 

Hoofdstuk 2 Uitgangspunten bestemmingsplan 

Hoofdstuk 3 Bestemmingen 

Hoofdstuk 4 Dubbelbestemmingen en overige bepalingen 

Hoofdstuk 5 Handhaving 

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid 

Achtergronden van het bestemmingsplan 

 
 De gemeenteraad heeft op 5 november 2009 ingestemd met een nieuw gemeentelijk 
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archeologiebeleid. Daarmee is de eerste stap gezet in het voldoen aan de wettelijke taak 
om zelf archeologiebeleid op te stellen. Het Beleidsplan archeologie bevat een 
verwachtingskaart, een beleidskaart met bijbehorende matrixnormen. 

 Besloten is dat deze kaarten met bijbehorende regels worden opgenomen in de nieuwe 
bestemmingsplannen. 

 Voor het gebied is de archeologische bestemming Waarde - Archeologie 1 t/m 5 
opgenomen. Dit is op de beleidskaart weergegeven. In de tabel is aangegeven welke regels 
hierop van toepassing zijn. 

 De opgenomen regels zijn grotendeels overeenkomstig het beleid zoals vastgelegd in de 
gemeentelijke archeologienota.  
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4.3  Waarde - Beschermd Dorpsgezicht 

Status: alleen aan de regels zoals genoemd in Artikel 24 Waarde - Beschermd Dorpsgezicht 
kunnen rechten worden ontleend. 

Hoofdstuk 1 Een nieuw bestemmingsplan 

Hoofdstuk 2 Uitgangspunten bestemmingsplan 

Hoofdstuk 3 Bestemmingen 

Hoofdstuk 4 Dubbelbestemmingen en overige bepalingen 

Hoofdstuk 5 Handhaving 

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid 

Achtergronden van het bestemmingsplan 

 
 De bebouwing voor de volgende gebieden wordt opgenomen als Waarde - Beschermd 

Dorpsgezicht (Artikel 24), zodat de karakteristieke bebouwing wordt behouden.  
 Boxtelsebaan 15 tot en met 115 (oneven), Nicolaas van Eschstraat 28 tot en met 86 (even) 

en Canisiusstraat (beide zijden). 
 Burgemeester Canterslaan vanaf 51 (oneven), Scheepersdijk en Burgemeester Van 

Beckhovenstraat. 
 Enkele percelen aan de Schoolstraat en Terburghtweg. 
 Het gaat om behoud van de uitstraling van gebouwen aan de straatzijde. 
 De gebieden zijn gewaardeerd als zijnde van belang door architectuur/schoonheid, 

cultuurhistorische waarde en de wetenschap (stedenbouwkundige historie, 
architectuurhistorie). De bestemming tot Beschermd Dorpsgezicht is niet bedoeld om tot 
een bevriezing van de situatie te komen, maar als toetsingskader voor verdere 
veranderingen, waarbij de genoemde zaken en kenmerken als uitgangspunt kunnen dienen 
bij wijzigingen, (her)bestemmingen en adviezen. 

 In de bouwregels wordt bepaald dat een omgevingsvergunning moet passen in het 
beschermde dorpsgezicht. De aanvraag voor omgevingsvergunning wordt direct aan deze 
voorwaarde getoetst door het bevoegd gezag, in deze situatie het college van 
burgemeester en wethouders van Oisterwijk. In de praktijk wordt het college op dit 
onderdeel geadviseerd door de Monumentencommissie. Het staat het college altijd vrij 
advies in te winnen. Dit wordt meegenomen in de uiteindelijke beoordeling van de 
aanvraag voor omgevingsvergunning door het college.  

 Het kan zijn dat de aanvraag betrekking heeft op een bouwactiviteit die direct past in het 
bestaande bebouwingsbeeld. Mocht het zo zijn dat gekozen wordt voor een afwijkende 
vormgeving, dan kan dit wellicht ook passen in het beschermd dorpsgezicht. Het is dan 
voor de hand liggend dat een en ander bij de aanvraag door de initiatiefnemer wordt 
toegelicht. Dit is geen vereiste, maar kan een bijdrage leveren aan een voortvarende 
toetsing door het college. 

 De aanvraag voor het bouwen wordt getoetst op de volgende aspecten: 
1. de architectonische waarde in verband met de afleesbare stijlontwikkelingen in de 

bebouwing; 
2. de gaafheid in hoofdvorm van stedenbouwkundige concepten; 
3. de gaafheid in vorm èn details van gebouwen met de aanduiding 'cultuurhistorische 

waarde'; 
4. de aanwezigheid van zowel vrijstaande, dubbele woonhuizen als ook grotere 

complexen met bijzondere ensemblewaarde. 
 Tevens is een omgevingsvergunning, met voorwaarden, voor het eventueel slopen van 

gebouwen voorgeschreven. 
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4.4  Waarde - Cultuurhistorie 

 Aan de molenbiotoop van de molen aan de Kerkhovensebaan is de dubbelbestemming 
Waarde - Cultuurhistorie toegekend. Op de gronden met deze aanduiding gelden regels 
met betrekking tot de bouwhoogte van bouwwerken ten behoeve van de met de 
molenbiotoop samenvallende bestemmingen.  

 Ook is een vereiste van omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van werken of 
werkzaamheden opgenomen met betrekking tot de aanplant van bomen en het ophogen 
van gronden, tot een afstand van 100 meter van de molen. 

 Voor zover bebouwing of beplanting wordt gesitueerd die overeenkomt met de hoogte van 
aanwezige bebouwing, dan is zijn die bouwwerken en beplanting direct toegestaan. 

 Monumenten worden in de afzonderlijke bestemmingen voorzien van de aanduiding 
'cultuurhistorische waarden'. 

4.5  Algemene regels 

Status: alleen aan de regels zoals genoemd in Artikel 26, 27, 28, 29, 30, 31 en 32 kunnen 
rechten worden ontleend. 

Hoofdstuk 1 Een nieuw bestemmingsplan 

Hoofdstuk 2 Uitgangspunten bestemmingsplan 

Hoofdstuk 3 Bestemmingen 

Hoofdstuk 4 Dubbelbestemmingen en overige bepalingen 

Hoofdstuk 5 Handhaving 

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid 

Achtergronden van het bestemmingsplan 

 
In de algemene regels zijn de antidubbeltelbepaling, algemene bouwregels, algemene 
gebruiksregels en de algemene wijzigingsregels opgenomen. Ook is een bepaling voor de 
werking van de wettelijke regelingen opgenomen, waarnaar elders in de regels wordt 
verwezen.  
 
Artikel 26 Antidubbeltelbepaling 
 Artikel 25 bevat een algemene regeling waarmee kan worden voorkomen dat er in feite 

meer wordt gebouwd dan het bestemmingsplan beoogd, bijvoorbeeld ingeval (onderdelen 
van) percelen van eigenaar wisselen.  

 Deze bepaling is conform artikel 3.2.4 van het Bro in het bestemmingsplan opgenomen. 
 
Artikel 27 Algemene bouwregels 
 Met de bepaling over bestaande maten (lid 2) wordt voorkomen dat bestaande situaties die 

afwijken van de maatvoering ingevolge hoofdstuk 2 - onbedoeld - geheel of gedeeltelijk 
onder het overgangsrecht vallen. 

 Op zich moeten bouwwerken die qua maatvoering afwijken van de regels, op dezelfde 
plaats worden teruggebouwd. Via een afwijkingsbepaling is het mogelijk dat bestaande 
afwijkingen worden verkleind, wanneer binnen de mogelijkheden van het 
bestemmingsplan wordt gebouwd. Hierbij kan gedacht worden aan een gebouw op een 
smal perceel dat dichter op de zijdelingse perceelgrens staat dan het bestemmingsplan 
toelaat. Aan de andere kant mogen gebouwen, die groter zijn dan het bestemmingsplan 
toelaat, op een andere plek worden terug gebouwd als hiermee de afwijking met het plan 
gelijk blijft of kleiner wordt. In beide gevallen geldt dat er geen sprake mag zijn van 
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onevenredige aantasting van de woonsituatie, het straat en bebouwingsbeeld, de 
verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 

 Het ondergronds bouwen is in de bouwregels van de nodige bepalingen voorzien. In dat 
kader kan ook een zwembad, via een afwijkingsprocedure, worden toegestaan. 

 
Artikel 28 Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening 
 In dit artikel wordt bepaald dat enkele bepalingen uit de bouwverordening niet van 

toepassing zijn als aanvullende bepalingen op dit bestemmingsplan. 
 
Artikel 29 Algemene aanduidingsregels 
 Voor de gebieden die zijn gelegen in een 'veiligheidszone - leiding' geldt dat het aantal 

kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten niet mag toenemen. 
 
Artikel 30 Algemene afwijkingsregels 
 Voor een aantal, ondergeschikte, afwijkingen ten opzichte van de planvoorschriften kan het 

bevoegd gezag met dit artikel bij een omgevingsvergunning afwijken. Een uitzondering 
hierop vormen bepalingen waarvan reeds kan worden afgeweken of waarbij expliciet is 
bepaald dat geen afwijking is toegestaan. 

 
Artikel 31 Algemene wijzigingsregels 
 In lid 1 is een algemene flexibiliteitsbepaling opgenomen om voor bepaalde onderdelen van 

bestemmingen of gebouwen dan wel bouwwerken af te wijken van de 
bestemmingsgrenzen. Deze bepaling gaat verder dan die van artikel 30, vandaar dat hier 
altijd een wijziging voor nodig is van burgemeester en wethouders. Overigens geldt ook 
hier dat deze bepalingen als algemene regel gelden voor alle bestemmingen. 

 Voor het Mozaïkterrein is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om een aangepaste 
stedenbouwkundige invulling mogelijk te maken. 

 
Artikel 32 Overige regels 
 Indien in dit bestemmingsplan verwezen wordt naar wettelijke regelingen geldt dat 

verwezen wordt naar de tekst van de betreffende regeling zoals die gold op het moment 
van vaststelling van het bestemmingsplan. 

4.6  Overgangs- en slotbepalingen 

Status: alleen aan de regels zoals genoemd in 33 en 34 kunnen rechten worden ontleend. 

Hoofdstuk 1 Een nieuw bestemmingsplan 

Hoofdstuk 2 Uitgangspunten bestemmingsplan 

Hoofdstuk 3 Bestemmingen 

Hoofdstuk 4 Dubbelbestemmingen en overige bepalingen 

Hoofdstuk 5 Handhaving 

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid 

Achtergronden van het bestemmingsplan 

 
Artikel 33 Overgangsrecht 
 In dit artikel is het overgangsrecht ten aanzien van het gebruik en het bouwen in strijd met 

het plan geregeld. In lid 1 is de in artikel 3.2.1 Bro voorgeschreven bepaling omtrent het 
overgangsrecht voor bouwwerken opgenomen. 
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 In lid 2 is de in artikel 3.2.2 Bro voorgeschreven bepaling omtrent het overgangsrecht voor 
gebruik opgenomen. Van de mogelijkheid die artikel 3.2.3 Bro biedt om hieraan een 
persoonsgebonden overgangsrecht te koppelen, is geen gebruik gemaakt.  

 
Artikel 34 Slotregel 
 Dit bestemmingsplan heet Woongebieden Oisterwijk. 
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Hoofdstuk 1 Een nieuw bestemmingsplan 

Hoofdstuk 2 Uitgangspunten bestemmingsplan 

Hoofdstuk 3 Bestemmingen 

Hoofdstuk 4 Dubbelbestemmingen en overige bepalingen 
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Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid 

Achtergronden van het bestemmingsplan 

 
Actuele veranderingen 
  Handhaving van bestemmingsplannen en ruimtelijke regelgeving is de laatste jaren in 

een steeds verder toenemende belangstelling komen te staan van bestuurlijk Nederland.  
  Door het plaatsvinden van enkele ingrijpende incidenten is de handhaving in een 

stroomversnelling gekomen. In toenemende mate spreken burgers de gemeente aan op 
het handhaven van de (eigen) regels. Ook in de jurisprudentie is een verandering tot stand 
gekomen. De rechter spreekt zich nadrukkelijk uit over het handhaven van de regelgeving 
en neemt zelfs in beginsel een plicht tot handhaving aan. Daarnaast krijgt de 
rechtszekerheid van bestemmingsplannen bij de rechterlijke toetsing een steeds 
belangrijker rol. 

  Handhaving van regelgeving vraagt om actuele regels. Regels die zijn gebaseerd op 
gedateerde inzichten, hebben hun geloofwaardigheid verloren en kunnen in redelijkheid 
ook niet meer afgedwongen worden. Door verouderde regels neemt de kans op misbruik 
daarvan ook toe. Door de actualisering van de bestemmingsplannen worden nieuwe 
ruimtelijke kaders aangegeven en worden daarmee tevens de grenzen bepaald waarbinnen 
planologische veranderingen mogelijk zijn. 

  De regels van het bestemmingsplan leggen een ruimtelijk relevante norm vast, met in 
bepaalde gevallen een daaraan gekoppelde ontheffingsmogelijkheid, die het bestuur de 
mogelijkheid geeft in te spelen op de dynamiek van de samenleving. Op die wijze wordt ook 
de gelegenheid geboden een belangenafweging te maken van de individuele belangen ten 
opzichte van het algemeen belang. Afwijkingen zijn echter gelimiteerd. Daar waar geen 
afwijkingen meer mogelijk zijn begint de handhaving.  

 Gelet op de huidige (woning)marktsituatie kan sprake zijn van achterstallig onderhoud van 
panden of langdurige leegstand. Het bestemmingsplan is zodanig opgezet dat in een pand 
meer functies dan voorheen zijn toegestaan. Hiermee kan eenvoudiger worden voorzien in 
wensen die gericht zijn op intensivering, verbreding of vernieuwing van functies. Dit draagt 
bij aan de mogelijkheden voor behoud van de kwaliteit van het gebouw en de uitstraling 
alsmede behoud van het gebruik van panden. 

 
Handhaving binnen de gemeente Oisterwijk 
Handhavingsbeleid 
 Op 31 januari 2012 heeft het college van Burgemeester & Wethouders ''het integraal 
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handhavingsplan gemeente Oisterwijk 2012-2015'' vastgesteld. Dit handhavingsplan bevat 
het beleidsmatig kader voor de handhaving van regels met betrekking tot gedrag van 
mensen in relatie tot de fysieke omgeving. Het plan biedt een eenduidig kader voor de 
sturing van de uitvoering. Voor burgers en bedrijven is duidelijk hoe de gemeente haar 
handhavingstaak invult. 

 Handhaving laat zich onderscheiden in toezicht en controle enerzijds en het opleggen van 
sancties anderzijds. Zowel toezicht als handhaving zijn gericht op twee typen regels. 
Allereerst zijn er regels voor gedrag dat de overheid niet wil verbieden, maar wel wil 
regelen, zoals het vestigen van bedrijven, het kappen van bomen of het uitbreiden van 
panden. Handhaving richt zich dan op de naleving van die regels. Daarnaast is er gedrag 
dat de overheid verbiedt, zoals het kweken van hennep en het dumpen van afval. 
Handhaving is dan gericht op bestrijding van dat gedrag. In beide gevallen kan het college 
handhavend optreden en waar nodig sancties opleggen. Zij kan dit doen met de tot haar 
beschikking staande bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en privaatrechtelijke 
handhavingsmiddelen. 

 
Handhaving 
 Voor een aanvaardbaar handhavingsbeleid wordt in de eerste plaats gestreefd naar een 

voldoende draagvlak. Een bestemmingsplan met weinig draagvlak houdt immers het risico 
in dat het slecht wordt nageleefd en is dan weinig zinvol. In verband hiermee is het 
bestemmingsplan zodanig opgezet dat het voor zoveel mogelijk betrokkenen een 
duidelijke, toegankelijke en op de hedendaagse behoeften en eisen afgestemde 
bestemmingsregeling bevat. Verder wordt informatie verstrekt omtrent de inhoud van het 
bestemmingsplan. Hiermee wordt onder andere beoogd het begrip bij de burger te 
vergroten. Het geven van voorlichting vormt daarmee ook een belangrijke schakel in de 
handhavingsactiviteiten.  

 Van gemeentewege zijn in het kader van dit bestemmingsplan hiertoe de nodige 
activiteiten ondernomen. De uitgangspunten zin op 15 september 2011 aan de bevolking, 
instanties en bedrijven gepresenteerd. Voorts wordt een inspraakbijeenkomst gehouden. 
Daarnaast worden de regels in de praktijk toegepast en gehandhaafd.  

 Ten aanzien van overtredingen zal een actief handhavingsbeleid worden gevoerd. Getracht 
wordt de controlewerkzaamheden ten aanzien van geconstateerde overtredingen op een 
intensieve manier uit te voeren. Handhavingsactiviteiten worden zoveel mogelijk onderling 
afgestemd. Controle in het kader van het bestemmingsplan wordt gekoppeld aan controle 
in het kader van milieuwetgeving en omgekeerd. Dit is van belang om de benodigde inzet 
van extra middelen zo beperkt mogelijk te houden, maar ook om tot een samenhangend 
handhavingsbeleid te komen. Wanneer eenmaal sancties moeten worden getroffen, zal dit 
op consistente wijze, maar met oog voor de juridische spelregels, worden gedaan.  

 Indien de activiteiten niet kunnen worden gelegaliseerd, zullen de instrumenten van 
aanschrijving, stillegging bouw, bestuursdwang en dwangsom worden toegepast. De 
uitvoering van de strafrechtelijke vervolging ligt in handen van het Openbaar Ministerie.  

 
Verantwoording 
 De uitvoering en voortgang van de handhaving wordt jaarlijks vastgelegd in een verslag, 

dat bestuurlijk wordt vastgesteld.  
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Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid 

Achtergronden van het bestemmingsplan 

6.1  Economische uitvoerbaarheid 

In de Wet ruimtelijke ordening is de grondexploitatiewet opgenomen. Deze afdeling regelt 
verplicht kostenverhaal door de gemeente. De gemeente legt dit kostenverhaal vast in een 
exploitatieplan. Kostenverhaal dient onder andere te worden verzekerd bij een 
bestemmingsplan wat rechtstreeks bouwplannen mogelijk maakt. Het voorliggende 
bestemmingsplan is hoofdzakelijk consoliderend. 

6.2  Wat is er tot nog toe gebeurd?  

 Binnen de gemeentelijke organisatie hebben twee rondes besprekingen plaatsgevonden. 
De uitgangspunten in dit bestemmingsplan komen onder andere uit deze besprekingen. 

 Een informatiebijeenkomst is op 15 september 2011 gehouden in de Tiliander in 
Oisterwijk. Het was een druk bezochte bijeenkomst. De reacties waren met name gericht 
op de volgende aspecten. 

 De keuzes worden voorzien van heldere motiveringen.  
 Duidelijkheid over het al dan niet toestaan van veranderingen in de kern is belangrijk.  

 Bij bebouwing achter op de percelen is specifiek aandacht nodig voor de effecten 
voor aangrenzende (woon)percelen, de ontsluiting en de parkeerdruk.  

 Op zich geeft dit niet direct aanleiding tot beperking van uitbreidingsmogelijkheden 
voor erfbebouwing. Daaruit vloeit geen extra parkeerdruk voort. 

 De huidige wetgeving (Wabo) staat immers uitbreiding tot bepaalde 
maatvoeringen toe zonder vergunning. 

 De vraagstukken van parkeerdruk en verkeersdrukte in de straten zijn met name 
belangrijke aspecten bij activiteiten in een woning. Een duidelijke uitstraling van zo'n 
activiteit (reclamebord voor in de tuin) is ongewenst.  

 In de regeling zijn voorwaarden opgenomen gericht op kleinschaligheid en 
bijvoorbeeld de 'begrenzing' dat er geen extra parkeerdruk mag ontstaan. Hiermee 
worden excessen voorkomen.  
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 Het idee van bijvoorbeeld onderlinge afstandsmaten tussen activiteiten aan huis 
(bijvoorbeeld 50 of 100 meter) wordt niet voorgestaan. Dit belemmert individuele 
burgers; in de praktijk komen al meerdere situaties voor die zouden afwijken van 
een afstandsmaat. 

 Het accent zal vooral liggen op een stringente toetsing van dit aspect. In 
bijlage Achtergronden van het bestemmingsplan is een specifieke toelichting 
opgenomen van de toepassing van de voorwaarden die in de regeling zijn 
genoemd. Dit biedt een goede basis om in voorkomend geval op te treden of 
medewerking te onthouden. 

 Wie zorgt waarvoor? Dat is een vraag die vaker aan de orde kwam. Gevraagd is om in de 
toelichting van het bestemmingsplan inzicht te geven in bijvoorbeeld of een bepaald aspect 
wel of niet in het bestemmingsplan wordt geregeld? Genoemde aspecten zijn de 
verkeersstructuur, parkeergelegenheid, verkeerssnelheid, groen- en wegenonderhoud.  

 Behoefte bestaat aan het goed informeren in het communicatietraject over: 
 de momenten waarop eenieder kan reageren; 
 de aanpassingen in het bestemmingsplan; 
 de status van het bestemmingsplan. 

 De gegeven reacties betekenen dat in de toelichting en regeling extra aandacht is gegeven 
aan duidelijkheid, uitleg en (korte) motiveringen van gemaakte keuzes. 

6.3  Hoe verloopt de procedure? 

 Het conceptontwerp bestemmingsplan Woongebieden Oisterwijk is afgerond in het 
voorjaar van 2012.  

 Van 2 maart tot en met 12 april 2012 heeft het plan ter inzage gelegen. Gedurende 
deze periode konden er inspraakreacties worden ingediend. 

 Op internet is de mogelijkheid geboden het plan vanaf de gemeentelijke website of 
vanaf de website “ruimtelijke plannen” in te zien. 

 Op 5 maart heeft er een inloopbijeenkomst plaatsgevonden.  
 Instanties hebben in het kader van het vooroverleg de kans gekregen om te reageren. 
 Ambtshalve is het gewenst een aantal wijzigingen door te voeren. 
 In totaal zijn er 59 reacties. Deze zijn samengevat en samen met de wijzigingen van 

commentaar voorzien in 'Eindverslag inspraak, vooroverleg en wijziging, gemeente 
Oisterwijk, augustus 2012'(toegevoegd in bijlage 11). 

 De inspraak- en overlegreacties en de wijzigingen op het bestemmingsplan zijn door 
het college bekeken.  

 Eenieder wordt nu opnieuw de gelegenheid geboden hierop te reageren door middel 
van een zienswijze. De gemeenteraad stelt vervolgens het bestemmingsplan vast, 
waarna de indieners van een zienswijze worden geïnformeerd over de beantwoording en/of 
verwerking van de reacties in het bestemmingsplan. De planning ziet er als volgt uit. 
1. Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan voor zienswijzen najaar 2012. 
2. Vaststellingsprocedure voorjaar 2013. 

 Op de website van de gemeente Oisterwijk kan iedereen steeds nagaan hoe het staat met 
de werkzaamheden en planning van het bestemmingsplan voor de Woongebieden van 
Oisterwijk.  
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Achtergronden van het bestemmingsplan 

Hoofdstuk 1 Een nieuw bestemmingsplan 

Hoofdstuk 3 Bestemmingen 

Hoofdstuk 4 Dubbelbestemmingen en overige bepalingen 

Hoofdstuk 5 Handhaving 

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid 

Achtergronden van het bestemmingsplan: 

Bijlage 1 Achtergronden van het bestemmingsplan 

Bijlage 2 Toelichting op de Staat van Activiteiten 

Bijlage 3 Toelichting op de Staat van Bedrijfsactiviteiten 

Bijlage 4 Inventarisatie en inschaling bedrijven 

Bijlage 5 Toelichting op de Staat van Horeca-activiteiten 

Bijlage 6 Toelichting op bijzondere woonvormen 
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