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1. Inleiding

Conform het gestelde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dient een 
ontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter 
inzage te worden gelegd. De terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan 
’Heers tegenover nr. 15' hebben wij gepubliceerd in het Veldhovens weekblad en de 
Staatscourant van woensdag 4 november 2015. Hierin is vermeld dat het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage zou liggen van vrijdag 6 november 2015 tot en 
met donderdag 17 december 2015.

Naast de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan in het gemeentehuis was 
het ontwerpbestemmingsplan ook digitaal raadpleegbaar op 
www.ruimteliikeplannen.nl.

Tijdens de termijn van terinzagelegging is 1 zienswijze ingediend. In paragraaf 2 
wordt de zienswijze besproken en wordt aangegeven of deze zienswijze heeft geleid 
tot aanpassing van het bestemmingsplan.

2. Zienswijze en gemeentelijke reactie

Door Maatschap Engelen, gevestigd op Heers 13, is een zienswijze d.d. 15 december 
ingediend. Deze zienswijze is binnen de gestelde termijn ontvangen. In deze paragraaf 
wordt een reactie gegeven op de ingediende zienswijze. Deze zienswijze is 
samengevat, maar wel volledig beoordeeld.

2.1. ínhoud zienswijze
a. Er wordt de vraag gesteld of het ontwikkelen van een nieuwe woning op de 

locatie noodzakelijk is. Er zijn voldoende andere locaties beschikbaar binnen de 
gemeente Veldhoven.

b. Tevens was het 15-20 jaar geleden op de locatie niet mogelijk om te bouwen. 
Nu het wel kan wordt gevreesd voor verdere bebouwing in de directe 
omgeving.

c. Er wordt gevreesd voor beperking van de bedrijfsmatige activiteiten van het 
bedrijf aan Heers 13 door de komst van de nieuwe woning. Er wordt gevreesd 
dat het bedrijf zich niet meer verder kan ontwikkelen.

2.2 Reactie gemeente
a. Het perceel waarop de nieuwe woning is voorzien, heeft in het vigerende 
bestemmingsplan 'Zandoerle en Heers-Westervelden' de bestemming 'Wonen-4'. Dit 
houdt in dat het perceel reeds gebruikt mag worden ten behoeve van woondoeleinden.

Het college heeft reeds in 2012 besloten in principe medewerking te verlenen voor de 
ontwikkeling van de locatie ten behoeve van een nieuwe woning.

Ten tijde van de vaststelling van het hiervoor genoemde bestemmingsplan op 24 
september 2013 door de gemeenteraad, waren de noodzakelijke onderzoeken welke 
dienen aan te tonen dat het toevoegen van een bouwvlak ruimtelijk aanvaardbaar is, 
nog niet uitgevoerd.
Dit is dan ook de reden dat op de verbeelding van het vigerende bestemmingsplan 
'Zandoerle en Heers-Westervelden', het perceel niet voorzien is van een bouwvlak 
welke de bouw van een nieuwe woning mogelijk maakt.. Wel was al in de toelichting 
van het bestemmingsplan Zandoerle en Heers-Westervelden opgenomen dat de
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ontwikkeling van de locatie ten behoeve van een ruimte voor ruimte woning, 
stedenbouwkundig aanvaardbaar was. Zie figuur hieronder.
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Figuur 13: Uitsnede Stedenbouwkundige visie Heers-Westervelden uit toelichting bij het bestemmingsplan Zandoerìe en

Heers-\ ŕesterveKien

Het toevoegen van de woning op de locatie is ruimtelijk aanvaardbaar, maar is geen 
noodzaak. Deze twee aspecten zijn ook niet onlosmakelijk met elkaar verbonden. Er 
hoeft bij dit soort kleinschalige ontwikkelingen geen sprake te zijn van noodzaak, wil 
de gemeente ervoor kiezen om op verzoek op een bepaald perceel de bouw van een 
nieuwe woning mogelijk te maken. Evenmin is het bij een dergelijke ontwikkeling niet 
relevant of er meerdere locaties binnen de gemeente in aanmerking komen voor het 
realiseren van een burgerwoning. Het bestemmingsplan wat nu voorligt is op initiatief 
van een burger in procedure gebracht. Nu deze woning op geen enkele wijze direct 
belanghebbenden schaadt en naar onze mening ruimtelijk aanvaardbaar is, zijn wij 
van mening dat de gemeente een faciliterende rol heeft om de woning mogelijk te 
maken.

b. Gesteld wordt dat het bebouwen van het perceel 15-20 jaar geleden niet mogelijk 
was. Wet-en regelgeving en beleidsinzichten veranderen in de loop der jaren. 
Ontwikkelingen welke voorheen niet mogelijk waren onder destijds vigerende 
wetgeving en/of beleid, zijn dat nu wel, maar deze stelling geldt ook andersom.

In de toelichting van het nu geldende bestemmingsplan ’Zandoerle en Heers- 
Westervelden' is reeds aangegeven dat de betreffende locatie aan Heers vanuit 
stedenbouwkundig oogpunt in aanmerking komt voor een woning. Meer specifiek: een 
ruimte voor ruimte woning. Dit is een woning die mogelijk wordt gemaakt met 
toepassing van de provinciale ruimte voor ruimte regeling. De provincie heeft in 2006 
deze regeling vastgesteld. Deze regeling, welke nu is opgenomen in de provinciale 
Verordening ruimte 2014, houdt in dat in het buitengebied in bepaalde aangewezen 
gebieden en onder bepaalde voorwaarden een burgerwoning kan worden toegevoegd. 
Het perceel aan Heers komt in aanmerking voor de regeling.

Ook het inzicht van de gemeente is in de loop der jaren veranderd. Het is in principe 
denkbaar dat ook op enkele andere percelen op Heers een of een paar (ruimte voor 
ruimte) woningen worden gerealiseerd. Het college heeft de afgelopen paar jaar op 
een aantal verzoeken besloten om in principe medewerking te verlenen.
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Bij deze besluiten tot principemedewerking is uiteraard het voorbehoud gemaakt dat 
dit nimmer mag leiden tot onevenredige aantasting van belangen van de eigenaren 
van nabij gelegen percelen.

c. Op het perceel aan Heers 13 is een agrarisch bedrijf (veehouderij) gevestigd. In het 
vigerende bestemmingsplan 'Zandoerle en Heers-Westervelden' heeft het perceel de 
bestemming ’Agrarisch'. In par. 4.6 ’Wet geurhinder en veehouderij' van de 
toelichting van het voorliggend bestemmingsplan 'Heers tegenover nr. 15' wordt nader 
ingegaan op het aspect geur. In de zienswijze wordt gesteld dat door de komst van de 
nieuwe woning het agrarisch bedrijf wordt beperkt in haar mogelijkheden. Deze 
stelling is niet correct. Direct nabij het perceel aan Heers 13 is reeds een 
burgerwoning met een woonbestemming gesitueerd, te weten de woning aan Heers 
15. Deze woning ligt tussen Heers 13 en het perceel waarop de nieuwe woning is 
voorzien. Met andere woorden: de bestaande woning op het perceel aan Heers 15 ligt 
op een kortere afstand van het agrarisch bedrijf, dan de beoogde woning op het 
perceel tegenover Heers nr. 15. Om deze reden is het, los van de beoogde 
ontwikkeling, al op dit moment voor het agrarisch bedrijf niet meer mogelijk om 
richting de beoogde woonlocatie uit te breiden. Het agrarisch bedrijf wordt met de 
komst van de nieuwe woning dus niet meer belemmerd dan nu reeds al het geval is.

2.3. Conclusie
De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.
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