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Adviesnota raad 

Vaststellen bestemmingsplan 'Berg 43A'   
 

Beslispunten 

 
1. Het bestemmingsplan ‘Berg 43A’ overeenkomstig de geometrisch bepaalde 

planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0861.BP00166-0401.gml met 
bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond welke 
is ontleend aan het BTG en is opgeslagen onder nummer o-
NL.IMRO.0861.BP00166-0401 ongewijzigd vast te stellen.  

2. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen.  
 

Inleiding 

 
Op het perceel te Berg 43A, gelegen in de wijk Heikant, bevindt zich een voormalige 
boerderij op een ruim perceel (zie afbeelding 1).  
 

 
Afbeelding 1: locatie plangebied ‘Berg 43A’ 
 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Berg 43A’ maakt het mogelijk om in de achtertuin van 
de boerderij te Berg 43A, één vrijstaande levensloopbestendige woning toe te voegen. 
Afbeelding 2 toont een luchtfoto van het perceel, de locatie waar de nieuwe woning is 
gepland staat aangegeven met een rode cirkel: 
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Afbeelding 2: luchtfoto plangebied 

 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van vrijdag 9 september tot donderdag 27 
oktober ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ontvangen tijdens deze periode. 
De planvorming is nu zover dat het bestemmingsplan aan de raad kan worden 
aangeboden om deze te laten vaststellen.  
 
Beoogd effect 

 

De bouw van een woning mogelijk maken op een passende locatie.  
 

Argumenten 

 

1.1 Het is een passende locatie voor een nieuwe woning 

De toe te voegen woning wordt gebouwd achter de bestaande woning op Berg 43A. 
Deze woning is oorspronkelijk een boerderij, gelegen op een fors perceel dat een 
contrast vormt met de compacte verkavelingsstructuur in de directe omgeving. De 
bouw van een extra woning op deze plek past in het streven om woningbouw zoveel 
mogelijk op inbreidingslocaties plaats te laten vinden. De te realiseren woning is 
zodanig gelegen dat deze geen invloed heeft op de (relatief geringe) cultuurhistorische 
waarde van de bestaande boerderij. 
 
1.2 Door deze ontwikkeling ontstaat een minder gesloten straatbeeld terwijl de groene 

uitstraling behouden blijft 

Het gehele perceel wordt op dit moment omsloten door een vrij hoge, dichte haag. Er 
is duidelijk sprake van een gesloten zij- en achterkant van het perceel. De nieuwe 
woning zal worden ontsloten via de Stropersberg, zodat de ontwikkeling niet ten koste 
gaat van de groenstructuur en de parkeerplekken ten noorden van het perceel. Aan de 
Stropersberg is een opening in de haag nodig, waardoor het perceel aan deze zijde 
een wat minder gesloten karakter krijgt. Via de anterieure overeenkomst is geborgd 
dat de bestaande erfafscheiding voor het overige deel in stand zal worden gehouden, 
zodat de groene uitstraling en de betekenis voor de biodiversiteit behouden blijven. 
 
1.3 De woning sluit qua typering aan op de woningbouwambities 

De initiatiefnemers hebben de ambitie een duurzame, levensloopbestendige nul-treden 
woning op te trekken. Onderstaande afbeelding geeft een impressie van de beoogde 
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toekomstige inrichting van het perceel na realisatie van het plan. De bouw van een 
betaalbare, levensloopbestendige woning past goed in de gemeentelijke 
woningbouwambities, zoals beschreven in onder meer de Woonvisie.    
 

 
Afbeelding 3: definitief inpassingsplan Berg 43a 

 

2.1 Afspraken over de kosten zijn vastgelegd 

Sinds juli 2008 zijn gemeenten wettelijk verplicht om haar kosten te verhalen. Met de 
initiatiefnemer zijn daarom overeenkomsten gesloten waarin onder andere financiële 
afspraken zijn vastgelegd. Omdat deze overeenkomsten zijn gesloten hoeft er geen 
exploitatieplan vastgesteld te worden. Wettelijk is het verplicht dat een gemeenteraad 
hierover expliciet beslist. 
 

Kanttekeningen en risico’s 

 

2.1 Beroep tegen het bestemmingsplan is mogelijk. 

Na vaststelling van het bestemmingsplan kan, ondanks dat er geen zienswijzen zijn 
ingediend, beroep worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Dit kan de uitvoering van het plan vertragen.  
 

Financiën 

 
Het vaststellen van het bestemmingsplan brengt geen financiële consequenties met 
zich mee. Ten behoeve van de ontwikkeling van het plan is een anterieure 
exploitatieovereenkomst gesloten, waarbij de te maken kosten ten behoeve van de 
ontwikkeling volledig worden verhaald op de initiatiefnemer. Eventuele 
planschadekosten worden bij de initiatiefnemer verhaald via een planschade-
overeenkomst.  
De totale exploitatiebijdrage bedraagt €15.153, inclusief €8.215 aan BOVO-bijdrage.  
 
Communicatie en samenspraak 

 
De initiatiefnemers hebben hun plan in een vroeg stadium toegelicht aan de bewoners 
van de Stropersberg en de Vossenberg. Voorafgaand aan de terinzagelegging zijn 
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vrijwel alle direct omwonenden bezocht, het overgrote deel heeft een burenakkoord 
ondertekend.  
 
Het vastgestelde bestemmingsplan wordt op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt in 
de Staatscourant, via DROP (het elektronisch gemeenteblad voor officiële 
bekendmakingen) en er wordt een verkorte melding geplaatst in het Veldhovens 
Weekblad. Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal via de gemeentelijke website 
en www.ruimtelijkeplannen.nl raadpleegbaar en analoog in te zien op het 
gemeentehuis.  
 
Uitvoering / planning 

 
Na vaststelling zal het bestemmingsplan 6 weken ter inzage worden gelegd. Tijdens 
deze periode kunnen belanghebbenden beroep indienen bij de Raad van State.  
 
Bijlagen 

 
- Ontwerpbestemmingsplan ‘Berg 43A’ via volgende link: 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0861.BP00166-
0301/t_NL.IMRO.0861.BP00166-0301.html  

 
 
Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

De gemeenteraad heeft besloten om bestemmingsplannen waarop geen zienswijzen 
zijn ontvangen direct te agenderen voor de besluitvormende raadsvergadering, tenzij 
een fractie aangeeft een bepaald bestemmingsplan te willen behandelen in de 
oordeelsvorming. Aangezien er geen zienswijzen zijn ingediend tegen deze 
ontwikkeling is het ontwerpbestemmingsplan niet behandeld tijdens de 
oordeelsvormende vergadering. Het plan gaat conform afspraak rechtstreeks naar de 
besluitvormende raadsvergadering van 31 januari 2023. 
 
 

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad 

 
 
 
Burgemeester en wethouders van Veldhoven, 
 
 
 
 
 
A.J.G. Bex      M.J.A. Delhez 
secretaris                                   burgemeester 
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