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Adviesnota raad 

Vaststellen ontwerpbestemmingsplan 'Zandoerle 40 / 
Zandoerleseweg ong.'  
 
Beslispunten 

 
1. Het bestemmingsplan ‘Zandoerle 40/Zandoerleseweg ong.’ gewijzigd vast te 

stellen, volgens adviesnota nr. 23.009 en besluit nr. 23.010   
2. Geen exploitatieplan  ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen.    
 
Inleiding 

 
Op 16 mei 2018 is een principeverzoek ingediend voor de herinrichting van een 
voormalige agrarische bedrijfslocatie in de kern van Zandoerle. Na enkele 
overlegronden zijn op 12 april 2019, twee inrichtingsvoorstellen ingediend. Op basis 
van één van deze voorstellen (zie afb. 3) is op 25 juni 2019 door het college 
principemedewerking verleend.  
 

 
Afbeelding 1: Ligging plangebied (rode stip) in Zandoerle 
 
Het voorstel waaraan medewerking is verleend bestaat uit de sloop van alle aanwezige 
bebouwing, bestaande uit enkele overtollige stallen en de bedrijfswoning. Hierna 
worden 2 woningen gerealiseerd aan de Zandoerle, en 1 ruimte-voor-ruimte woning 
aan de Zandoerleseweg. Het geheel wordt landschappelijk ingepast, een deel van het 
plangebied wordt aangewend voor streekeigen (erf)beplanting. Afbeelding 2 en 3 
tonen de bestaande en de toekomstige inrichting van het plangebied: 
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Afbeelding 2: Bestaande situatie 
 

 
Afbeelding 3: Toekomstige inrichting 
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Beoogd effect 

 

Een ontwikkeling faciliteren die een absolute kwaliteitsverbetering van Zandoerle 
oplevert: ontsierende, asbesthoudende bebouwing wordt gesloopt en vervangen door 
drie woningen die landschappelijk ingepast worden. 
 
 

Argumenten 

 

1.1 De voorgenomen ontwikkeling betekent een directe kwaliteitsverbetering voor het 
plangebied en de omgeving. 

Op de planlocatie bevindt zich een voormalige veehouderij, waarvan de agrarische 
activiteiten zijn beëindigd. Vooruitlopend op de bouw van de drie nieuwe woningen 
wordt alle aanwezige bebouwing gesloopt. Na de sloop van de ontsierende, 
asbesthoudende bebouwing ontstaat ruimte voor 3 woningen die zorgvuldig 
worden ingepast. De woningen zullen qua stijl en positionering aansluiten op de 
omringende (monumentale) woningen en het landelijke karakter van Zandoerle. 
 

1.2 Het plan sluit aan op de gewenste ontwikkelingsrichting van Zandoerle. 
De oorspronkelijke agrarische functie van Zandoerle verandert steeds meer in een 
woonfunctie. In de ‘Notitie woningbouwverzoeken Zandoerle’, onderdeel van 
bestemmingsplan ‘Zandoerle en Heers-Westervelden’, staan kaders voor het 
toevoegen van bebouwing, met als uitgangspunt dat dit alleen gepast is indien het 
niet ten koste gaat van essentiële open ruimten tussen de oorspronkelijke 
bebouwing en het omringende landschap. De notitie bevat een kaartje met 
potentiële woningbouwlocaties, weergegeven door sterren. Afbeelding 4 toont het 
plangebied, met 2 sterren op de plek waar 2 nieuwe woningen zullen worden 
gebouwd. De toe te voegen Ruimte-voor-Ruimte woning aan de Zandoerleseweg 
ontbreekt in deze notitie, maar er is geoordeeld dat deze past binnen de gestelde 
stedenbouwkundige kaders. 

Afbeelding 4: uitsnede ‘Notitie woningbouwverzoeken Zandoerle’ 
 

1.3 Er zijn geen zienswijzen ingediend, er is één ambtelijke wijziging doorgevoerd.  
Tijdens de terinzagelegging heeft de provincie verzocht om, vóór vaststelling, in de 
regels van het bestemmingsplan op te nemen dat per bouwvlak maximaal 1 
woning toegestaan is. Hiervoor is een ambtelijke wijziging doorgevoerd: aan 
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artikel 4.2 is sub f toegevoegd. Doordat het bestemmingsplan verschilt van het 
ontwerpbestemmingsplan is er sprake van gewijzigde vaststelling. 
 

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 

 
1.1 Eén woning wordt gebouwd op een locatie die in de ‘Notitie woningbouwverzoeken 
 Zandoerle’ niet is aangewezen als woningbouwlocatie.  

De ‘notitie woningbouwverzoeken Zandoerle’ bevat de kaders voor het toevoegen 
van nieuwe woningen in Zandoerle. In tegenstelling tot de woningen aan westzijde 
van het plangebied is de locatie waar de Ruimte-voor-Ruimte woning aan de 
Zandoerleseweg zal worden gerealiseerd hierin niet aangewezen als potentiële 
woningbouwlocatie. Als bouwlocatie voldoet de locatie wel aan de 
randvoorwaarden die de notitie omschrijft: woningbouw gaat hier niet ten koste 
van essentiële open ruimten tussen de oorspronkelijke bebouwing en het 
landschap, maar draagt bij aan de herinrichting van de voormalige bedrijfslocatie. 
maar draagt bij aan de herinrichting van de voormalige bedrijfslocatie. 

 
 

Financiën 

 
Ten behoeve van de realisering van de bestemmingsplanherziening is een anterieure 
exploitatieovereenkomst gesloten tussen de gemeente en de eigenaren. Hierbij zijn de 
te maken kosten ten behoeve van deze ontwikkeling verhaald op de eigenaren. 
Tussen de gemeente en de eigenaren is ook een planschadeverhaalsovereenkomst 
gesloten. Hierin is afgesproken dat eventuele planschades worden betaald door de 
eigenaren. Aan de initiatiefnemers is een exploitatiebijdrage van €27.930,- (inclusief 
BOVO bijdrage van €16.430,-) in rekening gebracht. Deze BOVO bijdrage is niet in de 
begroting van 2022 opgenomen. 
 
Communicatie en samenspraak 

 
Het uiteindelijke initiatief heeft een geringe impact en complexiteit. Binnen de huidige 
tijdelijke kaders voor participatie zou een korte omgevingsdialoog aan de orde zijn. De 
medewerking is verleend voordat de kaders zijn opgesteld. Door de initiatiefnemers is 
toch een participatietraject opgestart, waarbij omwonenden zijn aangeschreven, en 
enkelen zijn bezocht. Met enkele direct aanwonenden zijn afspraken gemaakt, onder 
meer over de landschappelijke inrichting van het perceel aan de Zandoerleseweg. 
Hiernaast is de wettelijke inspraakprocedure gevolgd. Het verslag van het doorlopen 
participatietraject is opgenomen als bijlage 8 van het bestemmingsplan. 
 
Door 1 omwonende is tijdens terinzagelegging een zienswijze ingediend waarin onder 
meer werd gepleit voor een rotonde op de kruising Paddevenweg-Zandoerle ter 
verbetering van de verkeersveiligheid in Zandoerle. Na afstemming met de indiener is 
geconcludeerd dat de ingediende zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan niet 
het meest geschikte middel is om een signaal af te geven over de algemene 
verkeersveiligheid in Zandoerle. De indiener heeft de zienswijze ingetrokken en 
overweegt om een keer in te spreken tijdens een raadsvergadering.  
 
We publiceren uw besluit op de openbare besluitenlijst. Het uiteindelijk vastgestelde 
bestemmingsplan wordt op de gebruikelijke wijze via DROP (het elektronisch 
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gemeenteblad voor officiële bekendmakingen) bekend gemaakt in het Gemeenteblad. 
Hiervan 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. 
De indieners van de zienswijzen worden verder schriftelijk op de hoogte gebracht van 
de besluitvorming. 
 
Uitvoering / planning 

 
Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt het bestemmingsplan voor een 
periode van zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kan beroep worden 
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
 
Bijlagen 

 
- Ontwerpbestemmingsplan ‘Zandoerle 40/Zandoerleseweg ong.’; 

 
 
Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

 
Nvt 
 

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

 
 
 
Burgemeester en wethouders van Veldhoven, 
 
 
 
 
 
Eric Bergmeester M.J.A. Delhez 
loco-secretaris burgemeester 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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