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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In het noordoosten van de gemeente Someren is langs de Zuid Willemsvaart een be-

drijventerrein gesitueerd. Het bedrijventerrein kenmerkt zich door verschillende type 

bedrijvigheid in de verschillende deelgebieden. Een groot gedeelte van de kern van het 

bedrijventerrein betreft een gezoneerd industrieterrein vanwege de aanwezige milieu-

belastende bedrijvigheid. Met de ‘Beheersverordening Someren’ is in 2013 de be-

staande planologische regeling op het bedrijventerrein overgenomen volgens de des-

tijds vigerende bestemmingsplannen ‘Sluis XI’, ‘Half Elfje’, ‘Lage Akkerweg’ en ‘Mortel-

weg’. Hiermee werd toepassing gegeven aan de actualiseringsplicht van het juridisch-

planologisch regime zoals vastgelegd in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Daarnaast 

is voor de zuidoost hoek het bestemmingsplan ‘Broekstraat 9, Someren’ vastgesteld op 

31 augustus 2011 voor gronden die eveneens gelegen zijn binnen het gezoneerde be-

drijventerrein. 

 

De vaststellingsdatum van de onderliggende bestemmingsplannen van de beheersver-

ordening dateren van 1977 tot 1995. Door de jaren heen hebben bovendien een aan-

tal herzieningen plaatsgevonden. Dit zorgt er tezamen voor dat de vigerende planolo-

gisch regime verouderd en onoverzichtelijk is. De gemeente Someren heeft daarom 

besloten dat aan de hand van voorliggend bestemmingsplan het planologisch regime 

wordt geactualiseerd. Doormiddel van onderhavig bestemmingsplan wordt de actuali-

satie van deze gedateerde bestemmingsplannen vormgegeven en vervangen door een 

passende juridische-planologische regeling. Vanwege de geluidszone die van toepas-

sing is op het bedrijventerrein behoren tevens de gronden waar het bestemmingsplan 

‘Broekstraat 9, Someren’ van kracht is tot voorliggend bestemmingsplan. Deze regeling 

is toegespitst op het werkelijke gebruik van de gronden op het bedrijventerrein en erop 

gericht de dynamiek op het bedrijventerrein te faciliteren. Daar waar de huidige situatie 

afwijkt van de gewenste planologische regeling, maar het legaal gebruik betreft, zijn 

maatwerk oplossing opgenomen. 

 

Voorafgaand aan het opstellen van het bestemmingsplan is een nota van uitgangspun-

ten opgesteld. In de nota zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het bestemmings-

plan benoemd. De uitgangspunten zijn gebaseerd op een veldinventarisatie, het vige-

rende provinciale en gemeentelijke beleid en de vigerende bestemmingsplannen. De 

nota van uitgangspunten is besproken met de werkgroep. De nota van uitgangspunten 

vormt de basis voor voorliggend bestemmingsplan. 

 

1.2 Plangebied 

Het plangebied betreft het bedrijventerrein aan de noordoostzijde van Someren. Het 

bedrijventerrein wordt aan de noordzijde begrensd door de kruising Witvrouwenberg-

weg en de N266, aan de oostzijde door de Kanaaldijk-Noord, aan de zuidkant door de 

Muldersweg en de kruising Dorser/Lage Akkerweg en in het westen door de Witvrou-

wenberweg. 
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1.3 Vigerende planologisch regime 

Voor het plangebied vigeert grotendeels de ‘Beheersverordening Someren’, vastgesteld 

op 26 juni 2013. In deze beheersverordening is de bestaande juridisch-planologische 

regeling overgenomen. De beheersverordening is daarmee opgesteld op basis van de 

volgende onderliggende bestemmingsplannen:  

 

Bestemmingsplan Vastgesteld Herzieningen 

Bedrijventerrein Sluis XI 12-12-1977 1e herziening 

28-3-1985 

 

2e herziening 

30-10-1986 

 

3e herziening 

25-6-1987 

 

4e herziening 

31-5-1990 

 

5e herziening 

31-1-1991 

 

6e herziening 

 

Bedrijventerrein Half Elfje 30-6-1977 1e herziening 

31-5-1990 

Lage Akkerweg 31-8-1995 Bedrijventerrein Lage Ak-

kerweg II 

16-12-1998 

 

Uitbreiding bedrijventer-

rein Lage Akkerweg I 

28-5-1998 

Mortelweg 24-9-1992  

 

Daarnaast zijn de gronden gelegen waarvoor het bestemmingsplan ‘Broekstraat 9, 

Someren’ vigeert (vastgesteld 31 augustus 2011) gelegen binnen het plangebied van 

voorliggend bestemmingsplan. In het zuidoosten van het plangebied is nog een agra-

risch gebied gelegen waarvoor nog het bestemmingsplan ‘Buitengebied 1976’ vigeert. 

 

1.4 Bij het plan behorende stukken 

Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Someren’ bestaat uit drie delen: een verbeel-

ding, regels en een toelichting. De verbeelding en de regels vormen het juridisch bin-

dende deel van het bestemmingsplan. De toelichting bevat een motivatie en verant-
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woording van de keuzes die in het bestemmingsplan zijn gemaakt. Daarnaast zijn in de 

toelichting onder andere het vigerende beleid en de relevante milieuaspecten beschre-

ven.  

 

1.5 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 bevat de planbeschrijving. In dat hoofdstuk wordt een beschrijving gege-

ven van de ruimtelijke en functionele structuur van het plangebied en wordt aandacht 

besteed aan de uitgangspunten voor het opstellen van het bestemmingsplan. Hoofd-

stuk 3 bevat een samenvatting van het relevante beleid. In hoofdstuk 4 worden de re-

levante milieuhygiënische en planologische aspecten uiteengezet. De juridische opzet 

van het plan wordt toegelicht in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 komen de economische en 

maatschappelijke uitvoerbaarheid aan de orde.  
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2 Planbeschrijving 

2.1 Historische ontwikkeling 

Someren is een - niet meer geheel herkenbaar - voorbeeld van een kransakkerdorp. 

Rondom de centrale kern met kerk en marktplaats is van oudsher een aantal akker-

complexen met kleinere agrarische buurtschappen gelegen. Lange tijd kenmerkte de 

agrarische activiteiten de ruimtelijke structuur. Omstreeks 1810 was de Zuid-

Willemsvaart gereed, waarmee er een waterverbinding ontstond tussen de steden 

Maastricht en ’s-Hertogenbosch. Dit kanaal voert ook langs Someren. Het gebied tus-

sen de Zuid-Willemsvaart in het oosten en de dorpskern van Someren en de lintbe-

bouwing aan de Boerenkamplaan in het westen is lange tijd in gebruik geweest als 

agrarisch gebied. In de periode rond 1900 was in het gebied een aantal oost-

westgerichte wegen aanwezig, die de bebouwing in Someren en het lint naar Someren-

Eind verbonden met de Zuid-Willemsvaart.  

 

Na de Tweede Wereldoorlog, omstreeks 1960, ontstond uiteindelijk de eerste industri-

ele bedrijvigheid rondom Sluis 11. In eerste instantie bleef het ruimtebeslag van deze 

industriële bedrijvigheid beperkt tot langs de kanaaldijk. Vanaf de jaren ’70 breidde dit 

zich in zuidwestelijke richting uit richting de dorpskern Someren. In eerste instantie 

voornamelijk met grootschalige industrie, maar halverwege de jaren ’80 vond ook ver-

dere verdichting op het bedrijventerrein plaats met kleinschaligere bedrijfsactiviteiten. 

Plangebied omstreeks 1800  Plangebied omstreeks 1900 

Plangebied omstreeks 1960 

 

 Plangebied omstreeks 2000 
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In de periode die volgde nam de bevolkingsomvang in Someren sterk toe. Uitbreiding in 

oostelijke richting was noodzakelijk, waardoor de scheiding die gevormd werd door de 

agrarische percelen tussen de woonbebouwing en het bedrijventerrein langs het ka-

naal stapsgewijs is verkleind. Met de groei die de gemeente Someren in bevolkingsom-

vang doormaakte, nam ook de bedrijvigheid verder toe. Door diverse omgevingsfacto-

ren was groei in zuidwestelijke richting de meest voor de hand liggende mogelijkheid. 

Aan de oostzijde werd de groei van het bedrijventerrein namelijk beperkt door de Zuid-

Willemsvaart, in het noorden door drukke verkeerswegen zoals de Provinciale weg en 

de N266 en in het zuiden door de agrarische bedrijfsactiviteiten. Zodoende is het be-

drijventerrein in westelijke richting gegroeid en vormt de Witvrouwenbergweg de grens 

tussen het bedrijventerrein en het woongebied. 

 

De uitbreiding van bedrijfsactiviteiten in de omgeving heeft zich ook in zuidelijke rich-

ting uitgebreid. Op de voormalige Kievitsakkers is in de periode na 2000 een glastuin-

bouwgebied ontwikkeld, waar vier relatief grootschalige glastuinbouwbedrijven zijn ge-

concentreerd. De blokvormige verkavelingsstructuur vormde hiervoor de basis.  

 

2.2 Ruimtelijke en functionele structuur 

Gezien het feit dat voorliggend bestemmingsplan een conserverend karakter heeft, 

wordt in de planregels voornamelijk de bestaande situatie vastgelegd. Om deze planre-

geling te kunnen duiden, wordt onderstaand de ruimtelijke en functionele structuur van 

het bedrijventerrein beschreven. 

 

2.2.1 Algemeen 

Het bedrijventerrein is grotendeels gelegen binnen de wettelijke geluidszone van het 

industrieterrein. Als gevolg hiervan zijn duidelijk te onderscheiden deelgebieden waar 

te nemen met een eigen ruimtelijke structuur en karakter. Op het bedrijventerrein zijn 

zowel lokale als regionaal opererende bedrijven gevestigd. De lokale bedrijf behoren 

veelal tot de milieucategorieën 3.1 en 3.2, met ondergeschikte kantoorruimtes. In de 

kern van het bedrijventerrein en langs de Zuid-Willemsvaart zijn zwaardere bedrijven 

(maximaal milieucategorie 4.2) gevestigd. Dit onderscheidende karakter per deelge-

bied is zichtbaar in type bedrijvigheid, kavelgrootte, omvang en hoogte van de bebou-

wing, aanwezige groenstructuren en infrastructuur. Het bedrijventerrein heeft hierdoor 

een aan de randen een gemengd karakter bestaat en in de kern uit meer grootschali-

gere bedrijfsactiviteiten.  

 

De bedrijvigheid loopt sterk uiteen en bestaat onder meer uit perifere detailhandel, 

productie-industrie, opslagbedrijven, installatiebedrijven en bouwbedrijven. Daarnaast 

komen op enkele locaties ook bedrijven voor met een afwijkende functie zoals dienst-

verlenende bedrijven (ook bedrijven-aan-huis) en een tankstation. Bij de bedrijven tot 

en met milieucategorie 3.2 komen bedrijfswoningen voor. Deze bedrijfswoningen zijn 

overwegend gesitueerd aan de randen van het bedrijventerrein waarbij de voorgevel is 

gericht op het dorp Someren. Van oudsher zijn er verspreid over het bedrijventerrein -  
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met name in het noordelijke gedeelte - ook enkele burgerwoningen op het bedrijventer-

rein gevestigd.  

 

Het betreft de volgende percelen: 

 Kanaaldijk Noord 7 

 Kanaaldijk Noord 14 

 Kanaaldijk Noord 15 

 Kanaaldijk Noord 17 

 Schoolstraat 23 

 Schoolstraat 25 

 Schoolstraat 27 

 Schoolstraat 29 

 Kanaalstraat 99 

 Kanaalstraat 103 

 Kanaalstraat 103a 

 

Infrastructuur 

Bedrijventerrein Someren is bereikbaar vanaf de Witvrouwenbergweg in het westen en 

de Lage Akkerweg in het zuiden. Vanaf het bedrijventerrein sluiten verschillende wegen 

aan op deze hoofdontsluitingswegen. De Witvrouwenbergweg vormt een directe ver-

binding met de N266 (Kanaaldijk Noord) die Someren verbindt met de omliggende 

dorpen in de regio en de A67. Op het bedrijventerrein zijn overwegend brede wegen 

gesitueerd, hetgeen ook noodzakelijk vanwege het vrachtverkeer. De Kanaalstraat 

vormt hierbij een belangrijke scheiding tussen de relatief kleinschalige bedrijvigheid in 

deelgebied Half Elfje en de zwaardere bedrijfsactiviteiten in deelgebied Sluis XI. 

 

Parkeren vindt op het bedrijventerrein hoofdzakelijk plaats op eigen terrein. Perifere 

detailhandelsvestigingen hebben vanwege de grote verkeersaantrekkende werking een 

grote parkeerplaats. Voor langsparkeren is over het algemeen voldoende ruimte gere-

serveerd. Enkel in het deelgebied Half Elfje is deze parkeercapaciteit beperkt. 

 

Groen en water 

Het bedrijventerrein wordt door middel van groen afgeschermd van de omgeving. Dit 

betreft concreet de brede bermen tussen de Witvrouwenbergweg en Half Elfje en de 

laanbeplanting langs Lage Akkerweg. Gezamenlijk zorgen deze groenstructuren voor 

een groene begeleiding van het bedrijventerrein langs deze wegen. In de kern van het 

bedrijventerrein zijn de gronden overwegend bebouwd en verhard. Enkel langs de Ka-

naalstraat is sprake van omvangrijk groen in de vorm van bomen en brede bermen.  

Hiermee wordt het deelgebied Half Elfje waar sprake is van (bedrijfs)woningen ge-

scheiden van de zwaardere bedrijvigheid in de omgeving. Daarnaast is sprake van en-

kele (overwegend) onbebouwde agrarische percelen aan zowel de noordelijke als de 

zuidelijke rand van het plangebied. Langs de Kanaaldijk Noord loopt de Zuid-

Willemsvaart. De oevers hiervan worden door het waterschap aangemerkt als waterke-

ring. Daarnaast ligt er nog een aanzienlijke waterpartij in het zuidoosten van het bedrij-

venterrein. 
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Hierna wordt per deelgebied op het bedrijventerrein ingegaan op de ruimtelijke en 

functionele structuur. Uitgangspunt van voorliggend bestemmingsplan is het behoud 

van de huidige opzet en het lokale karakter van de bedrijventerreinen. 

 

2.2.2 Sluis XI 

Sluis XI wordt begrensd door de Witvrouwenbergweg in het noordwesten, de Kanaaldijk 

Noord in het oosten, de Lage Akkerweg in het zuiden en binnen het bedrijventerrein 

door de Beemdstraat, Kanaalstraat en Mortelweg. Met een totaal oppervlakte van ca. 

0,5 km2 is dit het grootste deelgebied binnen het plangebied.  

Deelgebied Sluis XI 

 

Sluis XI is een gebied waar veel verschillende type bedrijven zijn gevestigd. Het deelge-

bied wordt doorkruist door de Provincialeweg. Aan de noordzijde van de Provincialeweg 

zijn de functies gemengd, hetgeen ook zijn weerslag heeft op de bebouwing. Zo is er 

een tankstation gelegen, een bedrijf in de zakelijke dienstverlening, alsmede enkele 

grootschaligere bedrijfsactiviteiten. Het meest noordelijke gebied betreft een onbe-

bouwd braakliggend terrein. 
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Ten zuiden van Provincialeweg zijn langs de Witvrouwenbergweg enkele grootschalige 

detailhandelsvestigingen zoals onder meer een bouwmarkt gesitueerd. De Schoolstraat 

vormt de verbinding van het bedrijventerrein met de Witvrouwenbergweg. Langs deze 

weg bevinden zich relatief kleinschalige bedrijven en burgerwoningen. Meer richting de 

kern van het bedrijventerrein bestaat het type bedrijven uit overwegend bouw- en in-

stallatiebedrijven. Dit contrast in type bedrijvigheid is het gevolg van de geluidszone die 

van kracht is. Dit heeft tot gevolg dat de grootschalige panden en kavels kenmerkend 

zijn voor dit gebied. Het oppervlak van de bedrijfskavels varieert van 10.000 m2 tot 

20.000 m2 en over het algemeen zijn de kavels volledig verhard. De hoogte van de be-

drijfshallen bedraagt over het algemeen 10 meter en zijn in veel gevallen aaneenge-

bouwd. In het zuidelijkste puntje is een groot distributiecentrum van laboratoriummate-

rialen gevestigd. De bedrijfspanden zijn overwegend aan weerszijde aangesloten op de 

bestaande infrastructuur.  

 

2.2.3 Half Elfje 

Het deelgebied Half Elfje bestaat uit de gronden gelegen tussen de Witvrouwenberg-

weg, Schoolstraat en de Kanaalstraat. Een groenstrook vormt de afscherming tussen 

dit deel van het bedrijventerrein en de woongebieden aan de overzijde van de Witvrou-

wenbergweg. Aan de oostzijde worden de percelen met (bedrijfs)woningen gescheiden 

van de bedrijfsactiviteiten door de groenvoorzieningen aan de Kanaalstraat. 

Nieuwe bedrijfsbebouwing Sluis XI 

Perifere detailhandel Sluis XI Burgerwoningen aan de Schoolstraat 

Originele bedrijfsbebouwing Sluis XI 
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Deelgebied Half Elfje 

 

Met een oppervlakte van ca. 68.000 m2 is het qua omvang een relatief klein gebied. 

Half Elfje wordt gekenmerkt door het feit dat er een breed scala aan type functies is 

gesitueerd. Het betreft hierbij niet alleen typische bedrijfsactiviteiten voor op een be-

drijventerrein, maar in beperkte mate is ook kleinschalige detailhandel en dienstverle-

ning gevestigd in dit deel van het plangebied. De bedrijfsactiviteiten worden binnen een 

perceel over het algemeen overwegend gecombineerd met een bedrijfswoning. De be-

drijfswoningen zijn aan de voorzijde van het bedrijfsperceel gesitueerd. Op de kruising 

van de Schoolstraat/Kanaalstraat is op een bedrijfsverzamelterrein gesitueerd met on-

dersteunende kantoorfaciliteiten Er zijn in de huidige situatie op de bedrijfspercelen 

geen of zeer beperkte parkeervoorzieningen aanwezig, waardoor dit aan de straat ge-

beurd. Verder vormen de groenvoorzieningen aan de Kanaalstraat een duidelijke af-

scherming van het Sluis XI-gebied. Mede door deze strook aan de oostzijde van Half Elf-

je heeft dit deelgebied een gemengd karakter.  

 

2.2.4 Mortelweg 

Het deelgebied Mortelweg is begrensd door de wegen Lage Akkerweg, Randweg, Mor-

telweg, Beemdstraat en de Kanaalstraat. Binnen dit deelgebied van ca. 90.000 m2 is in 

de huidige situatie een verscheidenheid aan bedrijfsactiviteiten waar te nemen. Langs 

de Randweg zijn de bedrijfsactiviteiten kleinschalig en staat op percelen veelal een 

(bedrijfs-)woning. Langs de Mortelweg is de bedrijfsvoering grootschaliger en vindt er 

op grote percelen opslag, productie en bewerking van goederen plaats. Het hart van dit 

deelgebied van het bedrijventerrein wordt vorm gegeven door een groot bouwbedrijf. 



Voorontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Someren’ Gemeente Someren 

 

CroonenBuro5 

10 

Deelgebied Mortelweg 

 

2.2.5 Lage Akkerweg 

Het deelgebied Lage Akkerweg vormt de zuidelijke begrenzing van het plangebied. In 

de westzijde van dit gebied, aan de Ambachten, zijn overwegend bedrijfsactiviteiten tot 

milieucategorie 3.1 gesitueerd, gecombineerd met een bedrijfswoning. In de kern van 

het gebied  ‘Lage Akkerweg’ neemt de hoogte en de omvang van de bedrijfspanden toe 

als gevolg van de zwaardere bedrijfsvoering.  

Deelgebied Lage Akkerweg 

 

Ook de hoofdinfrastructuur is door de brede wegen ingericht op de aan- en afvoer van 

omvangrijke goederen. Ten zuiden van het plangebied wordt een woonwagenstand-

plaats gevestigd. Deze wordt omarmd door de omliggende bedrijfspercelen. Derhalve is 

een geluidsscherm geplaatst op een deel van de perceelsgrenzen. 



Voorontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Someren’ Gemeente Someren 

 

CroonenBuro5 

11 

In het zuiden gaat het bedrijventerrein over in het glastuinbouwgebied Kievitsakkers, 

dat bestaat uit vier glastuinbouwbedrijven, die zijn gesitueerd aan weerszijden van de 

Hoge Akkerweg. De percelen van de glastuinbouwbedrijven zijn vrijwel volledig be-

bouwd. Naast kassen is op ieder perceel een bedrijfspand aanwezig, met een voor-

ruimte waar onder andere wordt geparkeerd en waar laad- en losactiviteiten plaatsvin-

den. Achter de bedrijven aan de Lage Akkerweg is sprake van een leegstaand agrarisch 

terrein en braakliggende gronden.    

 

2.3 Cultuurhistorische waarden 

2.3.1 Algemeen 

Op de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Noord-Brabant zijn de gronden 

aan de Broekstraat en het agrarisch perceel in het uiterste noorden van het plangebied 

aangeduid als archeologisch waardevolle landschappen. Verder zijn binnen het plan-

gebied geen cultuurhistorisch waardevolle elementen aangeduid. De laanbeplanting 

langs de Zuid-Willemsvaart, oostelijk van het plangebied, is als waardevol groenele-

ment aangeduid en de Zuid-Willemsvaart zelf als waardevolle lijn. Voorliggend be-

stemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk en heeft geen gevolgen 

voor de aanwezige cultuurhistorische waarden in het plangebied.  

 

2.3.2 Archeologie 

Het archeologisch beleid van de gemeente Someren is opgenomen in de ‘Nota Archeo-

logiebeleid gemeente Someren’. Op basis van een analyse van landschappelijke, bo-

demkundige en archeologische informatie is een vlakdekkende beleidskaart van ar-

cheologische waarden en verwachtingen opgesteld. De Nota geeft onder andere als al-

gemene kwalificatie voor het Somerense grondgebied aan: 'Volgens de Indicatieve 

Kaart Archeologische Waarden (IKAW) heeft ruim 70% van het grondgebied van Some-

ren een middelhoge of hoge archeologische verwachtingswaarde. Met name de nog 

aanwezige hoger gelegen oude bouwlanden met een dik plaggendek blijken een bui-

tengewoon goed geconserveerd bodemarchief te herbergen met vaak een bewonings-

geschiedenis van enkele duizenden jaren.' 

 

Binnen het grondgebied van de gemeente zijn enkele terreinen met een monumentale 

status aanwezig en bevindt zich een aantal terreinen met een al bekende (hoge) ar-

cheologische waarde. Daarnaast kunnen drie archeologische verwachtingszones wor-

den onderscheiden. Deze zijn weergegeven in de ‘Archeologische Verwachtingen en 

Waardenkaart 2015’ Ook kunnen gebieden worden aangemerkt waarvoor geen arche-

ologische verwachting geldt. Het betreft gebieden waar reeds archeologisch onderzoek 

heeft plaatsgevonden en niets is aangetroffen, gebieden die zijn afgegraven of ont-

grond, grotere waterpartijen en grootschalige afgravingen of geërodeerde stukken land.  
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Uitsnede Archeologische verwachtingen en waardenkaart, gemeente Someren 
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Binnen het plangebied van dit bestemmingsplan is een grote verscheidenheid aan ar-

cheologische (verwachtings)waarden aanwezig. Ter plaatse van de perifere detailhan-

delsvestigingen aan de Witvrouwenbergweg is sprake van een zeer hoge archeolo-

gische waarde. In het zuidelijk gelegen agrarische gronden is sprake van een hoge ar-

cheologische verwachting. Overwegend bevinden binnen het plangebied gebieden met 

een middelhoge archeologische verwachtingswaarde (categorie 5), in enkele gevallen 

is er sprake van percelen met een lage archeologische verwachting (categorie 6) en er 

zijn ook gebieden binnen het plangebied zonder archeologische verwachting (categorie 

7).  

 

De gebieden met een hoge of middelhoge archeologische verwachtingswaarde zijn in 

voorliggend bestemmingsplan vertaald in twee dubbelbestemmingen: 

 

— Waarde – Archeologie 2 (gebied van hoge archeologische waarde): 

voorwaarden aan de omgevingsvergunning en omgevingsvergunningenstelsel voor 

gebouwen en werken dieper dan 40 cm en groter dan 100 m²; 

— Waarde – Archeologie 3 (gebied van archeologische waarde): 

voorwaarden aan de omgevingsvergunning en omgevingsvergunningenstelsel voor 

gebouwen en werken dieper dan 40 cm en groter dan 250 m2; 

— Waarde – Archeologie 4 (gebied met een hoge archeologische verwachting): 

voorwaarden aan de omgevingsvergunning en omgevingsvergunningenstelsel voor 

gebouwen en werken dieper dan 40 cm en groter dan 250 m2; 

— Waarde - Archeologie 5 (gebied met een middelhoge archeologische verwachting):  

voorwaarden aan de omgevingsvergunning en omgevingsvergunningenstelsel voor 

gebouwen en werken dieper dan 40 cm en groter dan 2.500 m2. 

 

Ter bescherming van de archeologische waarden kunnen burgemeesters en wethou-

ders, als daar op basis van een archeologisch onderzoek aanleiding toe bestaat, voor-

waarden verbinden aan de omgevingsvergunning voor het eventueel bouwen op de be-

treffende gronden. Daarnaast is een omgevingsvergunning vereist voor werkzaamhe-

den waarbij de grond wordt geroerd. De gebieden zonder archeologische verwachting 

of die archeologisch zijn vrijgegeven zijn conform het gemeentelijk archeologiebeleid 

niet van een beschermende regeling voorzien.  

 

2.4 Wijze van bestemmen 

Voorafgaand aan het opstellen van het bestemmingsplan is een nota van uitgangspun-

ten opgesteld, waarin de belangrijkste uitgangspunten voor de wijze van bestemmen 

zijn geformuleerd. De uitgangspunten zijn vertaald in de bestemmingsregeling van dit 

bestemmingsplan. In de volgende paragrafen wordt voor de belangrijkste aspecten 

aangegeven welke keuzes zijn gemaakt. Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen 

Someren’ is een conserverend plan, waarin uitbreiding van het bedrijventerrein niet 

mogelijk is gemaakt. Rode draad in voorliggend bestemmingsplan is de juiste balans 

tussen het faciliteren van voldoende dynamiek voor bedrijvigheid en het waarborgen 

van veiligheid. 
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Met name in de oudere bestemmingsplannen Sluis XI en Half Elfje die ten grondslag 

liggen aan de vigerende juridisch-planologische regeling zijn voorschriften opgenomen 

die niet meer van deze tijd zijn ofwel niet toereikend zijn om te voorzien in een duidelij-

ke regeling die gewenst is op het bedrijventerrein. 

 

Het belangrijkste uitgangspunt is om te komen tot een actuele uniforme regeling voor 

het bedrijventerrein dat recht doet aan de bestaande situatie, het karakter van de ver-

schillende deelgebieden met inachtneming van de vigerende bouwrechten en het lega-

le bestaande gebruik. Waar mogelijk zijn in het bestemmingsplan ruimere/flexibele 

mogelijkheden geboden, mits dit past binnen het provinciaal en gemeentelijk beleid en 

dit niet ten koste gaat van het woon- en leefklimaat op/in de woongebieden rond de 

bedrijventerreinen. In zijn algemeenheid geldt dat de planregeling erop is gericht om 

het voornamelijk lokale karakter van het bedrijventerrein te conserveren. 

 

2.4.1 Bedrijfsactiviteiten 

Verhouding  bestaande rechten en huidige activiteiten 

Het bedrijventerrein Someren kent een gemengd karakter. Ter plaatse van Sluis XI en 

Half Elfje is in de onderliggende bestemmingsplannen een beperkte en onvolledige be-

schrijving van het type bedrijven dat is toegestaan op het bedrijventerrein. Als gevolg 

van de geluidszone die geldt voor het terrein is met name in de kern (Sluis XI) sprake 

van grootschalige bedrijfsactiviteiten in een relatief zware milieucategorie (maximaal 

4.2). Daar omheen zijn passende bedrijven zoals productie- en bouwbedrijven gelegen. 

Sluis XI is volgens het vigerend bestemmingsplan formeel uitsluitend bedoeld voor in-

dustriële en ambachtelijke bedrijvigheid en groothandelsbedrijven. Een staat van be-

drijfsactiviteiten was niet opgenomen in het bestemmingsplan en ook detailhandel is in 

beginsel niet togestaan. 

In het verleden is daar niet of nauwelijks op toegezien. Hierdoor is een groot deel van 

de aanwezige bedrijven op het bedrijventerrein in juridisch opzicht in strijd met het be-

stemmingsplan, terwijl deze activiteiten tegenwoordig gebruikelijk en gewenst zijn op 

een bedrijventerrein. In het plan was wel een afwijkingsbevoegdheid opgenomen voor 

het toestaan van detailhandel in goederen welke vanuit een milieuhygiënisch oogpunt 

niet mogelijk of gewenst zijn in woonwijken of winkelcentra, zoals de handel in brand-

gevaarlijke, explosieve en milieuverstorende goederen en volumineuze goederen, zoals 

caravans, tenten , auto’s, boten en meubelen.  

  

In het bestemmingsplan Half Elfje is niet aangeduid welke type bedrijvigheid is toege-

staan in dit deelgebied. Er ontbreekt dus een duidelijk toetsingskader, waardoor in de 

huidige situatie ook enkele dienstverlenende bedrijven en andere opvallende functies 

zoals een vluchtsimulatiemuseum hier gevestigd zijn. Daarnaast zijn er in dit gedeelte 

van het bedrijventerrein enkele burgerwoningen gesitueerd en bevatten vrijwel alle 

percelen aan de rand van het bedrijventerrein een bedrijfswoning. Een passende uni-

forme regeling is hier dus wenselijk om de veiligheid rondom deze woningen te waar-

borgen. Ook voor de deelgebieden Mortelweg en Lage Akkerweg is in de huidige situa-

tie een (te) beperkte omschrijving van de toegestane bedrijven opgenomen, wat leidt 

tot de situatie waarin passende bedrijven zoals transportbedrijven, groothandels en 

verhuurbedrijven formeel in strijd zijn met het vigerend planologisch regime.  



Voorontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Someren’ Gemeente Someren 

 

CroonenBuro5 

15 

 

Bedrijfs- en burgerwoningen 

Woningen op een bedrijventerrein zijn hier vanuit historisch oogpunt gesitueerd. Bin-

nen alle deelgebieden komen in meer of mindere mate bedrijfswoningen voor. In deel-

gebied Half Elfje is zelfs op vrijwel alle bedrijfspercelen een bedrijfswoning gesitueerd. 

Het gemeentelijk beleid is erop gericht om geen nieuwe (bedrijfs)woningen toe te staan 

op het bedrijventerreinen. Er is, mede gezien de moderne communicatie- en beveili-

gingstechnieken, vrijwel nooit sprake van een noodzaak voor het realiseren van een 

bedrijfswoning. Het toelaten van nieuwe (bedrijfs)woningen kan bestaande bedrijven 

echter wel beperken in hun mogelijkheden, omdat deze woningen hindergevoelig zijn. 

In voorliggend bestemmingsplan worden bestaande bedrijfswoningen positief bestemd 

en voorzien van een functieaanduiding. Overeenkomstig gemeentelijk beleid is de rea-

lisering van nieuwe bedrijfswoningen op het bedrijventerrein niet toegestaan. De be-

staande bedrijfswoningen zijn op de verbeelding aangeduid als ‘bedrijfswoning’. Voor 

de maatvoering is in voorliggend bestemmingsplan een duidelijke uniforme regeling 

opgenomen. Om enige mate van flexibiliteit te waarborgen ingeval van vervangende 

bouw is gekozen voor een systematiek waarbij de zijgevels van de bestaande woningen 

is aangehouden met een diepte van 15 meter. Vervangende nieuwbouw is daarmee 

mogelijk, waarbij bedrijfswoningen en/of uitbreidingen uitsluitend binnen deze aandui-

ding opgericht mogen worden. De inhoud van de (bestaande) bedrijfswoningen mag 

niet meer bedragen dan 750 m³, de maximale goothoogte is 6 meter en de bouwhoog-

te mag niet meer bedragen dan 11 meter.  

 

Op enkele locaties in het plangebied zijn burgerwoningen aanwezig die in het vigerende 

plan ook als zodanig zijn bestemd. Deze woningen zijn overeenkomstig de vigerende 

bestemming opnieuw bestemd als ‘Wonen’. Ter plaatse van alle woonpercelen is een 

wijzigingsbevoegdheid opgenomen om aan het perceel een bedrijfsbestemming toe te 

kennen. De woning mag daarbij behouden blijven als bedrijfswoning. Deze woningen 

zijn voorzien van een specifiek toelaatbare goot- en bouwhoogte. 

 

Een tweetal gevallen behelst nog een nadere toelichting: 

 

1. Op het perceel Mortelweg 7 stond van oudsher nog een bedrijfswoning. Dit 

pand is al geruime tijd niet in gebruik als woning, waardoor in voorliggend be-

stemmingsplan dit gebouw wordt niet is bestemd als (bedrijfs)woning. 

2. De bedrijfswoning op het perceel Schoolstraat 14 wordt al geruime tijd be-

woond als burgerwoning. In principe zijn burgerwoningen op het bedrijventer-

rein niet wenselijk. Dit gebruik wordt in voorliggend bestemmingsplan ge-

doogd. Hiertoe is een specifieke aanduiding opgenomen waarmee de woning 

onder het persoonsgebonden overgangsrecht valt. Dit betekent dat zodra de 

woonfunctie voor de bestaande gebruiker wordt beëindigd op dit perceel het 

recht vervalt om hier regulier te wonen. 

 

Inwaartse milieuzonering 

Gelet op de bovengenoemde omstandigheden is in onderhavig bestemmingsplan een 

gedetailleerde regeling opgenomen voor de toegestane bedrijfsactiviteiten op de be-

drijfspercelen. Reeds vergunde situatie die afwijken van de toegestane bedrijfsactivitei-
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ten zijn positief bestemd. Hierbij is gestreefd naar een uniforme regeling en zijn daar 

nodig maatwerkvoorschriften opgenomen.  

 

Voor het bepalen van de toelaatbare milieucategorieën op de bedrijventerreinen is ge-

bruik gemaakt van de systematiek van inwaartse zonering overeenkomstig de VNG-

brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ (editie 2009). De relatie tussen het bedrijven-

terrein, de woningen op het terrein en het omliggende (woon)gebied is daarbij be-

schouwd. In de VNG-brochure is een bedrijvenlijst opgenomen, die informatie geeft 

over de milieukenmerken van verschillende typen bedrijven. In de lijst is op basis van 

een aantal factoren (waaronder geluid, geur en gevaar) een indicatie gegeven van de 

afstand tussen bedrijven en hindergevoelige functies (zoals woningen) waarmee ge-

meenten bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening kunnen houden. 

 

In de VNG-handreiking worden twee omgevingstypen onderscheiden, namelijk ‘rustige 

woonwijk’/‘rustig buitengebied’ en ‘gemengd gebied’. De indicatieve afstanden uit de 

bedrijvenlijst zijn de afstanden die moeten worden aangehouden tot de gevels van wo-

ningen in een ‘rustige woonwijk’. Voor woningen in een ‘gemengd gebied’ mag deze af-

stand worden gecorrigeerd en kan de indicatieve afstand met één trede worden ver-

laagd. Een correctie is alleen mogelijk voor de aspecten geluid, geur en stof. Voor het 

aspect gevaar is verlaging van de indicatieve afstand niet mogelijk. Op basis van de in-

dicatieve afstanden zijn de bedrijven op de bedrijvenlijst in de VNG-handreiking inge-

deeld in milieucategorieën die variëren van 1 (indicatieve afstand 10 meter) tot 6 (indi-

catieve afstand 1.500 meter). In de volgende tabel zijn de milieucategorieën met bij-

behorende indicatieve afstand weergegeven. 

 

Uitgangspunt in onderhavig bestemmingsplan is dat milieucategorie 3.2 in beginsel 

overal in het plangebied aanvaardbaar is. Op het bedrijventerrein zijn een aantal bur-

gerwoningen gesitueerd. Gelet op de ligging van deze woningen op een gezoneerd be-

drijventerrein worden bedrijfsactiviteiten tot milieucategorie 3.2 toelaatbaar geacht op 

naastgelegen percelen. Hiermee is in planologisch opzicht voorzien in voldoende 

scheiding tussen de (zwaardere) bedrijven en de woningen. De bedrijfsactiviteiten wor-

den daarnaast in het milieutraject (via de omgevingsvergunning voor milieu of de al-

gemene regels van het Activiteitenbesluit) beperkt in hun mogelijkheden, zodat hinder 

naar omliggende woningen wordt voorkomen. 



Voorontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Someren’ Gemeente Someren 

 

CroonenBuro5 

17 

 

Op percelen die op grotere afstand van burgerwoningen liggen zijn zwaardere milieuca-

tegorieën aanvaardbaar tot een maximaal milieucategorie 4.2 in de kern van het gezo-

neerd industrieterrein. Op percelen aan de Ambachten / Brouwer mag de milieucatego-

rie maximaal 3.1 bedragen, vanwege de dichtheid aan bedrijfswoningen, de nabijheid 

van burgerwoningen van de dorpskern van Someren en de woonwagenlocatie aan de 

Mulderweg. 

 

Deze uniforme regeling biedt duidelijkheid richting de eigenaren van de bedrijfsperce-

len en vergemakkelijkt de plantoetsing. In het bestemmingsplan worden bedrijfsactivi-

teiten uiteenlopend van milieucategorie 2 t/m 4.2 toegestaan, afhankelijk van de be-

staande bedrijvigheid. Als bijlage bij de regels is hiertoe een overzichtelijke Staat van 

bedrijfsactiviteiten opgenomen. 

 

Een uitzondering op de regeling is het bedrijf dat is gevestigd op het perceel Brouwer 1 

in deelgebied Lage Akkerweg. Op 23 april 2015 is een vergunning verleend voor de 

uitbreiding van het bedrijfsperceel van het bedrijf. Vanwege de ligging van dit bedrijf 

naast de woonwagenstandplaats is destijds overeengekomen dat een geluidswerende 

muur moet verplaatst om een goed woon- en leefklimaat te garanderen. Deze overeen-

komst is in onderhavig bestemmingsplan vertaald in een voorwaardelijke bepaling. Dit 

houdt in dat het uitgebreide bedrijfsperceel enkel mag worden gebruikt indien de ge-

luidswerende maatregel is gerealiseerd (wat reeds is gebeurd) en in stand wordt ge-

houden.  

 

Afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden 

Het is van belang om op het bedrijventerrein enige flexibiliteit in te bouwen. Daarom is 

in het bestemmingsplan opgenomen dat onder voorwaarden medewerking verleend 

kan worden aan de vestiging van bepaalde vormen van detailhandel of bedrijven die 

niet in de staat van bedrijfsactiviteiten voorkomen. Perifere detailhandel kan alleen 

worden toegestaan in het door de gemeenteraad aangewezen zoekgebied voor perifere 

detailhandel. Het moet dan wel gaan om winkels die redelijkerwijs niet in het centrum-

gebied gehuisvest kunnen worden.  

 

Bestaande afwijkende bedrijven 

In de huidige situatie komt op een aantal locaties bedrijvigheid voor die niet past bin-

nen de (nieuwe) milieuzonering en toegestane bedrijfsactiviteiten binnen het plange-

bied voorliggend bestemmingsplan. Op enkele locaties is bijvoorbeeld sprake van af-

wijkende bedrijvigheid dienstverlenende activiteiten zoals adviesbureaus en multime-

dia bedrijven. Daarnaast is langs de Witvrouwenbergweg en verspreid langs de ontslui-

tingswegen van het bedrijventerrein ook perifere detailhandel gevestigd. Ter plaatse 

van Wittevrouwenbergweg 15 is tevens het reeds vergunde verkooppunt van vuurwerk 

positief bestemd. Op het bedrijventerrein zijn tot slot twee opvallende voorzieningen 

gesitueerd, te weten een museum voor vluchtsimulatie (Half Elfje 10) en een trainings-

centrum voor bedrijfshulpverlening, EHBO etc. ter plaatse van Kanaalstraat 101. Voor 

alle bestaande afwijkende functies die niet vallen onder de standaard toegestane be-

drijfsactiviteiten maar wel toelaatbaar worden geacht op een bedrijventerrein is een 

specifieke aanduiding opgenomen op basis waarvan de huidige bedrijfsactiviteiten 
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kunnen worden voortgezet. Het gaat hierbij concreet om een isolatiematerialenfabriek 

ter plaatse van Kanaalstraat 107 en een bedrijf actief in de vervaardiging van huisdie-

renvoer ter plaatse van de percelen Kanaaldijk Noord 10-13, beide bedrijfsactiviteiten 

die behoren tot milieucategorie 4.1. Op deze locaties is in principe milieucategorie 3.2 

wenselijk vanwege de nabijheid van woningen. Het huidige gebruik is echter legaal op-

gericht en wordt daarom in dit bestemmingsplan middels een specifieke aanduiding 

toegestaan. Als het bedrijf vervolgens verdwijnt is alleen bedrijvigheid toegestaan in de 

lichtere milieucategorie. 

 

Op Lage Akkerweg 4 is een bedrijfsverzamelgebouw gesitueerd. In dit gebouw is een 

gezondheids- en schoonheidsinstituut gevestigd. Dit is een type bedrijvigheid dat niet 

past op een bedrijventerrein en op dit moment ook in strijd is met het oude bestem-

mingsplan uitbreiding Lage Akkerweg I. Doordat in het verleden dit strijdige gebruik wel 

is gedoogd, is er in dit bestemmingsplan voor gekozen om deze activiteit onder het 

persoonsgebonden overgangsrecht te plaatsen. Dit betekent dat het huidige gebruik 

mag worden voortgezet door diegene die de gebouwen gebruikt als gezondheids- en 

schoonheidsinstituut ten tijde van het vaststellen van het bestemmingsplan. Uitbrei-

ding van de bestaande gebouwen is niet toegestaan. Zodra het gebruik van de gebou-

wen als gezondheids- en schoonheidsinstituut door de bestaande gebruiker wordt be-

eindigd, vervalt het recht op het gebruik van deze gebouwen als gezondheids- en 

schoonheidsinstituut. Als bestaande gebruiker wordt aangemerkt de natuurlijke per-

soon die ten tijde van het vaststellen van het bestemmingsplan de gebouwen gebruikt 

als gezondheids- en schoonheidsinstituut . 

 

Staat van bedrijfsactiviteiten  

Als bijlage bij de regels is een staat van bedrijfsactiviteiten opgenomen. Indien een be-

drijf zich wil vestigen het bedrijventerrein moet het passen binnen de toegestane mili-

eucategorie. Daarnaast wordt getoetst of het bedrijf voorkomt op de staat van bedrijfs-

activiteiten. De staat van bedrijfsactiviteiten is een gefilterde lijst die is gebaseerd op 

de bedrijvenlijst uit de VNG-brochure. De lijst bevat uitsluitend bedrijfsactiviteiten 

waarvan de vestiging (qua functie en fysiek) passend is op het bedrijventerrein. Bedrij-

ven die niet voorkomen op de staat van bedrijfsactiviteiten maar die qua aard en in-

vloed op de omgeving overeenkomen met de bedrijven die wel zijn toegelaten, kunnen 

worden toegestaan via een omgevingsvergunning voor het afwijken. 

 

2.4.2 Detailhandel 

Detailhandel concentreert zich bij voorkeur zo veel mogelijk in het centrum van Some-

ren en de overige dorpskernen binnen de gemeente. Bepaalde vormen van detailhan-

del zijn vanwege de aard van de verkochte goederen (bouwmaterialen, auto’s, explo-

siegevaarlijke goederen), de grootte van de vestigingen (grootschalige meubelzaken) 

en/of de verkeersaantrekkende werking (bouwmarkten, tuincentra) niet inpasbaar in 

dorpscentra of woongebieden. Dergelijke bedrijvigheid is binnen het plangebied bij-

voorbeeld gevestigd in het noorden van deelgebied Sluis XI. Ter hoogte van het deelge-

bied Half Elfje is aan de overzijde van de Witvrouwenbergweg perifere detailhandel 

mogelijk. Indien de lokale marktomstandigheden hiertoe aanleiding geven is het in de 

toekomst wellicht wenselijk deze vorm van detailhandel ook in het deelgebied Half Elfje 

mogelijk te maken. In voorliggend bestemmingsplan wordt echter conform de regionale 
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afspraken en het gemeentelijk beleid terughoudend omgegaan met het toestaan van 

detailhandel. Een beperkte productiegebonden verkoop van goederen, eventueel in de 

vorm van een showroom, is toelaatbaar. Andere vormen van (publieksgerichte) detail-

handel wordt buiten de bestaande vestigingen niet mogelijk gemaakt. 

 

2.4.3 Bouwregels bedrijfspercelen 

Gezien de leeftijd van de onderliggende bestemmingsplannen op basis waarvan de 

‘Beheersverordening Someren’ is vastgesteld, is het belangrijkste uitgangspunt voor de 

bouwregels dat deze weer makkelijk toetsbaar worden. De bouwregels zijn daarom zo 

gelijkwaardig mogelijk opgesteld met inachtneming van het karakter van de deelgebie-

den. Uitgangspunt is dat de vigerende rechten niet worden aangetast en worden over-

genomen en dat het woon- en leefklimaat op het bedrijventerrein behouden blijft. De 

nieuwe bebouwingsregeling biedt dus net zo veel en in enkele gevallen meer mogelijk-

heden dan de vigerende regelingen. 

 

Bouwhoogtes 

Het karakter van de verschillende deelgebieden op het bedrijventerrein is ook doorver-

taald in de toegestane bouwhoogte van bedrijfsgebouwen. Hoge bedrijfsgebouwen in 

de directe omgeving van (bedrijfs)woningen zijn in het kader van veiligheid en het 

woon- en leefklimaat niet wenselijk. In deelgebied Half Elfje bedraagt de maximale 

goot- en bouwhoogte voor bedrijfsbebouwing 4,5 respectievelijk 8 meter. Sluis XI wordt 

gekenmerkt door meer grootschaligere bedrijfsvoering, waardoor een goothoogte van 8 

meter en een bouwhoogte van 11 meter wenselijk is. Deelgebied Mortelweg is even-

eens een goot- en bouwhoogte van 8 en 11 meter opgenomen, met uitzondering van 

de percelen waarop een bedrijfswoning is gevestigd. Op deze percelen geldt een goot-

hoogte van 6 meter en een bouwhoogte van 8 meter voor bedrijfsbebouwing. In deel-

gebied Lage Akkerweg worden de vigerende mogelijkheden overgenomen, hetgeen be-

tekent dat de goot- en bouwhoogte voor bedrijfsbebouwing 10 meter mag bedragen.  

 

Indien noodzakelijk vanwege de bedrijfsvoering en er vanuit ruimtelijk oogpunt geen 

bezwaren zijn, is in onderhavig bestemmingsplan een afwijkingsbevoegdheid opgeno-

men voor het toestaan van hogere goot- en nokhoogte. 

 

Bebouwingspercentages 

Wat betreft de maximale bebouwingspercentages is grotendeels de bestaande regeling 

gehandhaafd. In het deelgebied Sluis XI geldt daarom overwegend een maximaal be-

bouwingspercentage van 80%, ter plaatse van Half Elfje 60% en voor Lage Akkerweg 

60%. Binnen het deelgebied Mortelweg is in de vigerende planregels een onderscheid 

gemaakt in het maximale bebouwingspercentage. Gebied A kent in de huidige regeling 

een bebouwingspercentage van 70%, gebied B 60%. Er is geen noodzaak dit onder-

scheid te handhaven. In voorliggend bestemmingsplan wordt dit onderscheid daarom 

niet overgenomen. Voor het deelgebied Mortelweg geldt dus uniform een bebouwings-

percentage van 70%. Voor de bedrijfspercelen waarop met de bestaande bebouwing 

het standaard maximale bebouwingspercentage wordt overstegen is in dit bestem-

mingsplan geen afwijkende regeling opgenomen.  
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Het bebouwingspercentage wordt binnen de bestemming ‘Bedrijf' gemeten op basis 

van de grootte van het bouwperceel (en dus niet van het bouwvlak). Dit voorkomt dat 

de bouwmogelijkheden op het ene perceel afhankelijk zijn van de hoeveelheid bebou-

wing op de belendende percelen. 

 

Op sommige percelen is sprake van een overschrijding van het toegestane bebou-

wingspercentage (met name rond de Beneluxstraat en Nijverheidsstraat). Deze bebou-

wing wordt onder het overgangsrecht geplaats. In geval van nieuwbouw zal voldaan 

moeten worden aan het van toepassing zijnde bebouwingspercentage. 

 

Bouwvlakken en afstand zijdelingse perceelsgrens 

In voorliggend bestemmingsplan zijn de bouwvlakken uit de vigerende bestemmings-

plannen overgenomen. Waar (legaal gerealiseerde) bebouwing buiten het vigerende 

bouwvlak staat, is het bouwvlak hierop aangepast. Gebouwen mogen uitsluitend bin-

nen de bouwvlakken worden gebouwd. De afstand van bedrijfsgebouwen tot de zijde-

lingse perceelsgrens mag niet minder dan 3 meter bedragen. Dit geldt niet voor be-

staande situaties waarbij de afstand tussen bebouwing reeds kleiner is. De huidige af-

stand is dan de maatstaf voor de afstand tussen bebouwing en de zijdelingse per-

ceelsgrens. 

 

Grootte bouwperceel 

In provinciaal beleid is vastgelegd dat de bedrijfspercelen niet groter mogen zijn dan 

5.000 m2. Deze maximale kavelgrootte is daarom overgenomen in onderhavig be-

stemmingsplan. De minimale kavelgrootte bedraagt 1.000 m2. Het deelgebied Half Elf-

je kenmerkt zich door een meer kleinschalige opzet, in dit gebied kan volstaan worden 

met een kleinere maat. De minimale kavelgrootte in dit gebied bedraagt 300 m2.  Inge-

val van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling dient te worden voldaan aan deze voor-

waarden. Voor bestaande situaties die afwijken van de minimale / maximale maatvoe-

ring is een uitzonderingsbepaling in de regels opgenomen. 

 

In de planregels wordt een afwijkingsmogelijkheid opgenomen voor kleinere bouwper-

celen (opsplitsing) of grotere percelen (max. 10.000 m2) mits deze passend zijn binnen 

de voorwaarden van het provinciaal beleid. 

 

Opslag en uitstalling 

In het vigerend planologisch regime is geen regeling opgenomen voor de opslag en uit-

stalling van goederen. Om verrommeling en andere onwenselijke situaties op het be-

drijventerrein te voorkomen is een dergelijke regeling wel gewenst. Bestaande situaties 

waar voor de voorgevellijn op eigen terrein uitstalling /opslag plaatsvindt, worden op de 

verbeelding aangeduid. Aan de opslag van goederen worden ook aanvullende regels 

gekoppeld zoals een maximale hoogte (6 meter).  

 

2.4.4 Bouwregels woonpercelen 

Binnen het plangebied zijn een aantal bestaande burgerwoningen gesitueerd. Deze zijn 

in het voorliggend bestemmingsplan bestemd als ‘Wonen’. In de woonbestemming is 

voorzien van bouwvlakken waarbinnen het hoofdgebouw mag worden gerealiseerd. 

Deze bouwvlakken zijn om de contouren van de bestaande woningen gelegd. Het type 
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woningen is aangeduid en gebaseerd op de bestaande situatie. In de vigerende plan-

regels is enkel een maximale goothoogte opgenomen van 6 meter. In voorliggend be-

stemmingsplan is hier een maximale bouwhoogte van 11 meter aan toegevoegd. Bui-

ten het bouwvlak zijn aan- en uitbouwen en bijgebouwen toegestaan binnen het hier-

voor aangeduide gebied.  

 

2.4.5 Verkeer, groen en water 

In het bestemmingsplan zijn alleen de groenvoorzieningen aan de rand van het plan-

gebied opgenomen in de bestemming ‘Groen’. Het betreft de afschermende groene 

randen richting de woongebieden en langs het kanaal. Groenvoorzieningen binnen zijn 

opgenomen in de bestemming ‘Verkeer’ en zijn binnen deze bestemming positief be-

stemd. Door deze wijze van bestemmen is herinrichting van de wegen of het aanleggen 

van parkeerplaatsen, indien daar aanleiding toe is, mogelijk. De waterpartij die een be-

langrijke functie heeft voor de waterhuishouding in het zuidoosten van het plangebied 

is bestemd als ‘Water’.  
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3 Beleidskader 

In dit hoofdstuk is het vigerend beleid dat van belang is voor het bestemmingsplan kort 

samengevat. Aangezien voorliggend bestemmingsplan is gericht op het beheer van de 

bestaande situatie, is het nationaal beleid niet relevant. Uitzondering hierop vormt de 

ladder voor duurzame verstedelijking. Deze landelijke wetgeving is relevant in het ka-

der van de uitvoerbaarheid van de wijzigingsbevoegdheid voor perifere detailhandel. In 

paragraaf 3.2 wordt vervolgens aandacht besteed aan het provinciaal beleid. In para-

graaf 3.3 komt het relevante gemeentelijk beleid aan de orde.  

 

3.1 Nationaal beleid 

3.1.1 Ladder voor duurzame verstedelijking 

Op 1 oktober 2012 is in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de ‘Ladder voor duurza-

me verstedelijking’ (verder: ‘de Ladder’) als motiveringseis opgenomen. Doel van de 

Ladder is het bereiken van een goede ruimtelijke ordening via optimale benutting van 

de ruimte in stedelijke gebieden. Het Rijk wil met de introductie van de Ladder vraag-

gerichte programmering bevorderen. De Ladder beoogt een zorgvuldige afweging en 

transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten, waaronder 

een herziening van het bestemmingsplan.  

 

Sinds 1 juli 2017 is de ‘nieuwe’ Ladder voor duurzame verstedelijking in werking ge-

treden. De traditionele opeenvolgende treden van ‘de Ladder’ zijn hierbij komen te ver-

vallen. De belangrijkste wijzigingen van de voorgaande regeling betreffen: 

 

 De begrippen 'actuele' en 'regionale' zijn geschrapt. 

 De nieuwe Ladder bevat geen treden meer. De treden 1 en 2 zijn samenge-

voegd en trede 3 is geschrapt. 

 Voor ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied geldt een uitgebreide 

motiveringsplicht. 

 Er is een nieuw artikellid toegevoegd voor de Laddertoets bij uitwerkings- en 

wijzigingsplannen. De Laddertoets kan dan worden doorgeschoven naar het 

moment van vaststelling van het wijzigings- of uitwerkingsplan. 

 De huidige definities worden niet gewijzigd. De uitgezette lijn in de jurispruden-

tie blijft hiermee in stand. 

 

Deze wijziging heeft als doel de regeling te vereenvoudigen, waarbij de effectiviteit van 

het instrument behouden moet blijven. Een onderzoek naar de behoefte heeft slechts 

tot doel na te gaan of de vestiging van een dienst in overeenstemming is met een goe-

de ruimtelijke ordening. Concreet betekent dit dat met betrekking tot de economische 

behoefte, de marktvraag of de beoordeling van de mogelijke of economische gevolgen 

van die vestiging ruimtelijke effecten (bijv. leegstand) relevant zijn. Artikel 3.1.6. lid 2 

van het Bro luidt als volgt: 

 

“De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling moge-

lijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het 

bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk ge-
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bied, een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte 

kan worden voorzien.” 

 

Dat betekent: eerst bepalen of een nieuwe ontwikkeling een nieuwe stedelijke ontwik-

keling betreft, vervolgens kijken of er vraag is naar een bepaalde nieuwe ontwikkeling, 

en daarna analyseren of het bestaande stedelijk gebied of bestaande bebouwing kan 

worden hergebruikt. 

 

Relevantie voor initiatief 

In het Bro is geen ondergrens voor de minimale omvang van een nieuwe stedelijke 

ontwikkeling vastgelegd. Of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling wordt bepaald 

door de aard en omvang van de ontwikkeling in relatie tot de omgeving. Het gaat hierbij 

zowel om fysiek ruimtebeslag als de wijziging of toevoeging van functies. 

 

Voorliggend bestemmingsplan maakt geen nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk zo-

als bedoeld in het Bro. Daarentegen wordt door middel van een wijzigingsbevoegdheid 

mogelijk gemaakt dat onder voorwaarden nieuwvestiging perifere detailhandel mogelijk 

is aan de westelijke rand van het plangebied. De nieuwe Ladder voor duurzame ver-

stedelijking maakt het mogelijk dat onderbouwing van de Ladder wordt doorgeschoven 

naar het moment van vaststelling van het wijzigingsplan. Dit is derhalve ook opgeno-

men als een van de wijzigingsvoorwaarden in voorliggend bestemmingsplan. Deson-

danks dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening de uitvoerbaarheid van 

deze ontwikkelingsmogelijkheid aangetoond worden. Voor wijzigingsbevoegdheden 

geldt dat de behoefte aan een ontwikkeling nog niet vast behoeft te staan. Wel moet 

aannemelijk worden gemaakt dat de behoefte aan de ontwikkeling van perifere detail-

handel binnen de planperiode zou kunnen voordoen.  

 

In de Regionale detailhandelsvisie (juni 2015) van de MRE is vastgesteld dat de regio 

voldoende locaties aanwezig zijn die geschikt zijn voor perifere detailhandel (PDV). On-

der geschikte locaties worden bestaande PDV-locaties en bedrijventerreinen verstaan, 

voornamelijk vanwege de verkeersaantrekkende werking van dit type functies. Perifere 

detailhandel met een bovenlokale impact wordt geclusterd op bestaande locaties 

(eventuele uitzonderingen worden getoetst door een onafhankelijke commissie). Er 

worden in principe geen nieuwe PDV-locaties met een bovenlokale functie toegevoegd. 

Lokale omstandigheden dienen als leidraad voor kleinere perifere detailhandelsvesti-

gingen.  

De afwegingen in het kader van de Ladder zijn hierin leidend. Het aanbod perifere de-

tailhandel is in de directe omgeving van Someren niet groot. Een nieuwe formule die 

zich qua kwaliteit, specialisatie of doelgroep onderscheid van het bestaande aanbod is 

dus mogelijk van toegevoegde waarde. Afhankelijk van de aard en de omvang van de 

ontwikkeling dient advies te worden ingewonnen bij het BEOPD, de regionale advies-

raad voor detailhandelsontwikkelingen. Deze adviesraad zal afhankelijk van de speci-

fieke aanvraag beoordelen of de ontwikkeling wenselijk en uitvoerbaar is in het kader 

van onder andere de ladder voor duurzame verstedelijking. 
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3.2 Provinciaal beleid 

3.2.1 Structuurvisie ruimtelijke ordening 

Op 1 oktober 2010 is de Structuurvisie ruimtelijke ordening (Svro) vastgesteld door 

Provinciale Staten. De Svro bevat de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid 

tot 2025 (met een doorkijk naar 2040) en wordt periodiek geactualiseerd. De Svro 

2014 is op 19 maart 2014 in werking getreden. De visie is bindend voor het ruimtelijk 

handelen van de provincie Noord-Brabant en vormt de basis voor de wijze waarop de 

provincie de instrumenten inzet die de Wet ruimtelijke ordening biedt. 

 

De Svro geeft aan welke ambities de provincie heeft op het gebied van het provinciale 

ruimtelijke beleid tot 2025 en hoe ruimtelijke ontwikkelingen een plek kunnen krijgen 

die aansluiten bij de kwaliteiten van Brabant. De provincie streeft naar een concentra-

tie van verstedelijking, robuuste en aaneengesloten natuurgebieden, concentratiege-

bieden voor glastuinbouw en intensieve veehouderijen en voldoende ruimte voor wa-

terberging, nu en in de toekomst. De provincie wil duurzaam en zuinig omgaan met de 

leefomgeving en de ruimte en een goede relatie creëren tussen wonen en werken in de 

stedelijke omgeving en een groene landelijke omgeving daarbuiten. De provincie kiest 

in haar ruimtelijke beleid tot 2025 voor de verdere ontwikkeling van gevarieerde en 

aantrekkelijke woon-, werk- en leefmilieus en een kennisinnovatieve economie met als 

basis een klimaatbestendig en duurzaam Brabant. Het principe van behoud en ontwik-

keling van het landschap is in de Svro de ‘rode’ draad die de ruimtelijke ontwikkelingen 

stuurt. De Svro is samen met de Verordening ruimte een middel om de provinciale 

ruimtelijke visie op Brabant te realiseren. 

 

De Svro is opgebouwd uit twee delen (A en B) en een uitwerking. Deel A bevat de hoofd-

lijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid. Hierin heeft de provincie haar belangen ge-

definieerd en ruimtelijke keuzes gemaakt. Ook beschrijft de provincie vanuit welke filo-

sofie ze haar doelen wil bereiken. Die is: ‘samenwerken aan kwaliteit’. De provincie 

realiseert haar doelen op vier manieren: door regionaal samen te werken, te ontwikke-

len, te beschermen en te stimuleren. In deel B beschrijft de provincie vier ruimtelijke 

structuren: de groenblauwe structuur, het landelijk gebied, de stedelijke structuur en 

de infrastructuur. Voor iedere structuur zijn ambities en beleid geformuleerd. Per be-

leidsdoel is aangegeven welke instrumenten de provincie inzet om haar doelen te be-

reiken.  
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De provincie heeft geen aparte ruimtelijke visie op het landschap ontwikkeld, maar 

geeft haar visie op het landschap vorm in de 'uitwerking gebiedspaspoorten'. Daarin 

beschrijft de provincie welke landschapskenmerken zij op regionaal niveau van belang 

vindt en hoe deze kunnen worden versterkt.  

 

 

Uitsnede Structurenkaart Svro 

 

Relevantie plangebied 

Het bedrijventerrein is in de Svro aangeduid als stedelijke structuur en meer specifiek 

als kern in het landelijke gebied. De stedelijke structuur bestaat uit de steden en dor-

pen in Noord-Brabant. De verschillen tussen de (middel)grote steden, suburbane ker-

nen, dorpen en plattelandskernen, zowel in ruimtelijk, sociaal als economisch opzicht, 

zijn een belangrijke kwaliteit van Brabant. Binnen de stedelijke structuur worden twee 

ontwikkelingsperspectieven onderscheiden: 

 Stedelijk concentratiegebied (stedelijke regio’s): in het stedelijk concentratie-

gebied, inclusief de bijbehorende zoekgebieden voor verstedelijking, wordt de 

bovenlokale verstedelijkingsbehoefte opgevangen. Enerzijds om de steden 

voldoende draagvlak te geven voor hun functie als economische en culturele 

motor, anderzijds om het dichtslibben van het landelijk gebied tegen te gaan.  

 Overig stedelijk gebied (landelijke regio’s): het overig stedelijk gebied, met de 

bijbehorende zoekgebieden voor verstedelijking, voorziet in de opvang van de 

lokale verstedelijkingsbehoefte. Grootschalige verstedelijking is ongewenst en 

voor woningbouw geldt het principe ‘bouwen voor migratiesaldo-nul’. 

 

Gemeenten en provincie voeren regionaal overleg om een goede afstemming van de 

stedelijke ontwikkelingen (wonen, werken en voorzieningen) binnen een regio te bevor-

deren met het oog op duurzaam ruimtegebruik. In het regionaal ruimtelijk overleg zet 
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de provincie in op het intensiveren van ruimtegebruik rondom hoogstedelijke zones, 

stedelijke en goederen- knooppunten om zo de verknoping van stedelijke ontwikkelin-

gen en infrastructuur te bereiken. In de kernen in het landelijk gebied hanteert de pro-

vincie als uitgangspunt dat alleen bedrijven worden gevestigd die qua aard, schaal en 

functie in de omgeving passen. Gemeenten hebben ruimte voor vestiging van klein-

schalige en middelgrote bedrijvigheid. Als doorgroei van bedrijven er toe leidt dat deze 

qua aard, schaal of functie niet meer passen in de omgeving, wil de provincie dat deze 

worden opgevangen op een daarvoor geschikt terrein in het stedelijk concentratiege-

bied. Onderhavig bestemmingsplan sluit hier op aan omdat het bestaande gebruik 

wordt vastgelegd. 

 

3.2.2 Verordening ruimte Noord-Brabant 

Ruimtelijke ordening zijn verdeeld tussen rijk, provincies en gemeenten. Provincies 

kunnen door middel van een planologische verordening regels formuleren waarmee 

gemeenten bij het opstellen van ruimtelijke plannen rekening moeten houden. De pro-

vincie Noord-Brabant heeft hiertoe de Verordening ruimte opgesteld. De Verordening 

ruimte bevat regels ter bescherming van de provinciale belangen en wordt periodiek 

geactualiseerd. Op 19 maart 2014 is de Verordening ruimte 2014 in werking getreden. 

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben in hun vergadering van 10 juli 2015 de 

Verordening ruimte 2014 opnieuw vastgesteld. De gewijzigde verordening is op 15 juli 

2015 in werking getreden. In de Verordening ruimte zijn onder andere regels opgeno-

men met betrekking tot stedelijke ontwikkeling, natuurgebieden en agrarische ontwik-

kelingen (waaronder de zorgvuldige veehouderij). Al deze wijzigingen zijn verwerkt in 

een geconsolideerde versie die is vastgesteld in juli 2017. 

 

De regels in de Verordening ruimte 2014 zijn een doorvertaling van het provinciaal be-

leid zoals opgenomen in de Structuurvisie ruimtelijke ordening. De regels van de Veror-

dening ruimte zijn er - in lijn met het beleid van de Svro - op gericht om het leeuwen-

deel van de stedelijke ontwikkelingen plaats te laten vinden in de stedelijke regio’s en 

in het bestaand stedelijk gebied. De begrenzingen van de stedelijke en landelijke re-

gio’s zijn vastgelegd op de kaarten behorende bij de Verordening ruimte. In de veror-

dening zijn ook het bestaand stedelijk gebied, de zoekgebieden voor stedelijke ontwik-

keling en de ecologische hoofdstructuur begrensd.  

 

Relevantie plangebied 

Op de kaartbeelden van de Verordening ruimte 2014 wordt onderscheid gemaakt in 

vier structuren en diverse aanduidingen. De vier structuren zijn het 'bestaand stedelijk 

gebied', de 'ecologische hoofdstructuur', de 'groenblauwe mantel' en het 'gemengd lan-

delijk gebied'. Het plangebied wordt in de structuurkaarten van de Verordening ruimte 

2014 grotendeels aangeduid als ‘Bestaand stedelijk gebied, kern in het landelijk ge-

bied’. 
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Uitsnede kaartbeelden Verordening ruimte Noord-Brabant 

 

 

 

Structuur - Bestaand stedelijk gebied, kern in landelijk gebied 

 
Aanduiding - Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling, kern in landelijk gebied 

landelijk gebied 

 

Structuur: Gemengd landelijk gebied 

Aanduiding – Beperkingen veehouderij 
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In het zuidoostelijk deel van het plangebied zijn de gronden aangeduid als ‘Zoekgebied 

voor stedelijke ontwikkeling’. Deze gronden behoren tevens tot de structuur ‘Gemengd 

landelijk gebied’, met de aanduiding ‘Beperkingen Veehouderij’. Dezelfde provinciale 

wetgeving geldt voor het braakliggende agrarisch perceel in het noorden van plange-

bied. De Kanaaldijk Noord, de weg die de oostelijke begrenzing van het plangebied 

vormt, is vanwege de ligging naast de Zuid-Willemsvaart aangeduid voor het behoud en 

herstel van watersystemen. 

 

Bestaand stedelijk gebied 

In artikel 4 van de Verordening Ruimte zijn regels opgenomen voor bestaande en nieu-

we bedrijventerreinen in het bestaand stedelijk gebied. In de toelichting van een be-

stemmingsplan voor een bestaand bedrijventerrein moet verantwoording worden afge-

legd over de mogelijkheden voor herstructurering, zorgvuldig ruimtegebruik en het te-

gengaan van oneigenlijk ruimtegebruik, in relatie tot de afspraken die op regionaal ni-

veau zijn gemaakt over de ontwikkeling van nieuwe bedrijven en/of de uitbreiding van 

bestaande bedrijventerreinen en kantoorlocaties. In voorliggend bestemmingsplan 

wordt enkel de bestaande situatie vastgelegd in een actuele planologische regeling. 

Regionale afspraken zijn hierdoor niet in het geding. Voor het plan dient derhalve enkel 

onderbouwd te worden dat er geen sprake is van oneigenlijk ruimtegebruik. Onder on-

eigenlijk ruimtegebruik op middelzware en zware bedrijventerreinen (milieucategorie 3 

en hoger) wordt verstaan het gebruik voor:  

- Bedrijfswoningen; 

- bedrijfsmatige uitoefening van administratieve diensten, detailhandel, horeca, 

maatschappelijke voorzieningen en leisurevoorzieningen (tenzij deze direct 

verband houden met één of meer op het desbetreffende terrein gelegen be-

drijven en zoveel mogelijk geclusterd zijn gesitueerd);  

- bedrijven behorend tot de milieucategorie 1 en 2, met uitzondering van bedrij-

ven met een bouwperceel van meer dan 5.000 m2. 

 

In onderhavig bestemmingsplan worden geen nieuwe bedrijfswoningen mogelijk ge-

maakt. De bestaande bedrijfswoningen worden voorzien van een specifieke aanduiding 

op het betreffende bedrijfsperceel. Hiermee wordt uitbreiding van bedrijfswoningen 

aan banden gelegd. Op het bedrijventerrein zijn de bestaande dienstverlenende bedrij-

ven en de leisurevoorziening (het museum voor vluchtsimulatie) voorzien van een spe-

cifieke aanduiding. Nieuwvestiging van dit type functies wordt uitgesloten op basis van 

de lijst van toegestane bedrijfsactiviteiten die als bijlage bij de regels is gevoegd. Pu-

blieksgerichte detailhandel, horeca en maatschappelijke voorzieningen worden uitge-

sloten in de regels. Enkel de bestaande (perifere) detailhandelsvestigingen die vanwe-

ge de verkeersaantrekkende werking niet wenselijk zijn in de dorpskern zijn overgeno-

men in dit bestemmingsplan. Daarmee is onderhavig bestemmingsplan overeenkomst 

met artikel 4.4 van de Verordening ruimte. 

 

In artikel 4.6 van de Verordening ruimte zijn aanvullende regels geformuleerd voor be-

drijven specifiek gelegen binnen kernen in het landelijk gebied. Hierin is vastgelegd dat 

het bouwperceel van een bedrijf ten hoogste 5.000 m2 mag bedragen. Hiervan kan bij 

nieuwvestiging of uitbreiding van een bedrijf worden afgeweken indien word voldaan 

aan de volgende punten: 



Voorontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Someren’ Gemeente Someren 

 

CroonenBuro5 

29 

a) de financiële, juridische of feitelijke mogelijkheden ontbreken voor het bedrijf 

om op het in gebruik zijnde bouwperceel tegemoet te komen aan de ruimte-

behoefte door middel van zorgvuldig ruimtegebruik als bedoeld in artikel 4.4, 

derde lid; 

b) aantoonbare ruimtelijk-economische belangen voor de lange termijn aanwezig 

zijn die noodzaken tot uitbreiding of vestiging ter plaatse; 

c) de financiële, juridische of feitelijke mogelijkheden ontbreken om het bedrijf te 

verplaatsen naar of te vestigen op: 

i. een bedrijventerrein in een nabij gelegen stedelijk concentratiegebied; of  

ii. een nabijgelegen bovenregionaal bedrijventerrein; of  

iii. wat betreft gemeenten in de regio's Land van Heusden en Altena, De Kempen 

en Land van Cuijk, een regionaal bedrijventerrein. 

 

Onderhavig bestemmingsplan maakt echter niet de vestiging of uitbreiding van een be-

drijf van die omvang mogelijk. Op het bedrijventerrein zijn als gevolg van de geluidszo-

ne grootschalige (> 5.000 m2) bedrijven gevestigd. In onderhavig bestemmingsplan 

wordt deze geluidszone gehandhaafd, waardoor verplaatsing van bedrijven naar (bo-

venregionale) bedrijventerreinen niet noodzakelijk is. 

 

Zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling 

De in de Verordening ruimte 2014 als ‘Zoekgebied voor stedelijk ontwikkeling’ (artikel 

8) aangeduide gronden zijn aangewezen voor het mogelijk maken van nieuwe stedelij-

ke ontwikkelingen, indien deze aansluit bij het bestaand stedelijk gebied ener bij de 

stedenbouwkundige en landschappelijke inrichting rekening wordt gehouden met de 

aanwezige ruimtelijke kwaliteiten en structuren.  In onderhavig bestemmingsplan wordt 

echter de bestaande situatie gehandhaafd waardoor er geen sprake is van een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling. Er hoeft dus geen toepassing worden gegeven aan hetgeen 

bepaald is in artikel 8. 

 

Gemengd landelijk gebied 

Het uitgangspunt in de gebiedsaanduiding in het ‘Gemengd landelijk gebied’ is het 

ontwikkelen van een gemengde plattelandseconomie, hetgeen aansluit op de be-

staande ruimtelijke kwaliteiten van deze gebieden. Hier dient in het bestemmingsplan 

toepassing aan te worden gegeven. De aanvullende aanduiding ‘Beperkingen veehou-

derij’ heeft betrekking op het beschermen van de nabijgelegen ecologische hoofdstruc-

tuur. Dit houdt in dat ingeval van nieuwvestiging van een bedrijfsgebouw in deze be-

drijfsklasse er beperkende regels zijn waaraan het ontwikkelingsplan moet voldoen. 

 

De gebiedsaanduiding ‘Gemengd landelijk gebied’ inclusief de aanduiding ‘beperkin-

gen veehouderij is van toepassing op de agrarische gronden binnen het plangebied. 

Deze overwegend onbebouwde agrarische gronden worden in dit bestemmingsplan ge-

respecteerd. Vanwege de provinciale afspraken is er immers geen ruimte voor uitbrei-

ding van het bedrijventerrein in Someren. Onderhavig bestemmingsplan is zodoende in 

overeenstemming met dit punt van de Verordening Ruimte. 

Aanduiding behoud en herstel watersystemen 

In aanvulling op hoofdstuk 3 'Structuren' strekt een bestemmingsplan ter plaatse van 

de aanduiding 'Behoud en herstel van watersystemen' mede tot de verwezenlijking en 

http://ruimtelijkeplannen.brabant.nl/data/9930/rodata/AF75364B-112A-4BD7-A6CA-D83CD63EE41A/r_NL.IMRO.9930.vr2014gecons-gc04.html#_3_Structuren


Voorontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Someren’ Gemeente Someren 

 

CroonenBuro5 

30 

het behoud, beheer en herstel van watersystemen waarbij het gebied een breedte 

heeft van ten minste 25 meter aan weerszijden van de waterloop. In een bestem-

mingsplan binnen deze zone dienen regels te worden vastgesteld waarmee wordt voor-

komen dat een gebied minder geschikt wordt voor de bovengenoemde water gerela-

teerde aspecten. Deze regels bestaan uit: 

a) beperkingen aan stedelijke, agrarische en recreatieve ontwikkelingen, in het 

bijzonder wat betreft de daarmee verband houdende bebouwing;  

b) het aanbrengen van oppervlakteverhardingen of verharde oppervlakten van 

meer dan 100 m2, anders dan een bouwwerk; 

c) het ophogen van gronden. 

Langs de Zuid-Willemsvaart is in onderhavig bestemmingsplan de dubbelbestemming 

‘Waterstaat – Waterkering’ opgenomen. In de bouwregels is opgenomen dat ter plaat-

se van deze dubbelbestemming uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen en overkap-

pingen zijnde mogen worden opgericht ten behoeve van dijken, kaden en andere voor-

zieningen ten behoeve van de waterkering, met dien verstande dat de bouwhoogte niet 

meer mag bedragen dan 2 m. Het bevoegd gezag kan enkel een omgevingsvergunning 

verlenen voor andere ontwikkelingen mits daarbij is aangetoond dat geen onevenredi-

ge afbreuk wordt gedaan aan de belangen van dijken, kaden en andere voorzieningen 

ten behoeve van de waterkering en ter zake vooraf advies van Rijkswaterstaat is inge-

wonnen. Hiermee is het behoud en herstel van het watersysteem gegarandeerd. Het 

voorliggend bestemmingsplan is dus in lijn met de Verordening ruimte. 

3.3 Gemeentelijk beleid 

3.3.1 Structuurvisie Someren 2028  

Op 24 april 2013 is de Structuurvisie Someren 2028 vastgesteld. Deze structuurvisie 

integreert reeds bestaande beleidsdocumenten en scherpt het beleid op sommige pun-

ten aan. In de structuurvisie is aangegeven dat Someren in 2028 een duurzame, 

krachtige, zelfbewuste en zelfstandige gemeente wil zijn die haar landelijke positie in 

Brainport goed weet te benutten. Someren ontleent haar identiteit aan het landelijke 

Brabantse karakter. Het kwalitatief goede bos-, natuur- en buitengebied zorgt er mede 

voor dat Someren een goed woonklimaat kent en een aantrekkelijke vestigingslocatie 

is voor bedrijven met een schaal die past bij Someren. Door de verscheidenheid en 

toegankelijkheid van het buitengebied in zijn algemeenheid en een landelijk bekende 

toeristische attractie specifiek, heeft Someren een aantrekkingskracht op recreanten. 

 

In het versterken van de Somerense economie gaat er op de korte termijn veel aan-

dacht uit naar de bedrijventerreinen Half Elfje, Sluis XI en Lage Akkerweg. Met name op 

de eerste twee bedrijventerreinen is er behoefte aan verbetering van de kwaliteit van 

de openbare ruimte en de uitstraling van de bebouwing. Dit maakt dat ingezet wordt op 

revitalisering van deze terreinen. De westzijde van dit bedrijventerrein biedt kansen  

voor perifere detailhandel, kantoorfuncties en functies gecombineerd met een show-

room. Resterende ruimte kan worden benut voor wonen gecombineerd met een be-

drijfsruimte variërend van 100 tot 150 vierkante meter om zo ook de startende onder-

nemer en de ZZP-er te faciliteren. Rondom de Lage Akkerweg is nog ruimte voor uit-

breiding, welke zal worden benut indien hier aantoonbaar behoefte voor bestaat.  
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Relevantie plangebied 

Voorliggend bestemmingsplan is gericht op het actualiseren van de juridisch-

planologische regeling op de genoemde bedrijventerreinen. Hiermee kan op het gebied 

van inrichting en activiteiten worden gestuurd op de richting die de gemeente voor 

ogen heeft. Het bestemmingsplan past binnen het kader van de Structuurvisie Some-

ren 2028.  

 

3.3.2 Visie bedrijventerreinen Asten en Someren 2009-2023 

In de ‘Visie bedrijventerreinen Asten en Someren 2009-2023’ hebben deze naastgele-

gen gemeentes een gezamenlijk ambitieniveau ontwikkeld voor de bedrijventerreinen 

die zij rijk zijn. Aanleiding voor deze visie is de vaststelling door de gemeenten en de 

ondernemersverenigingen dat er in Asten en Someren behoefte is aan voldoende kwa-

litatief passende bedrijfslocaties ten behoeve van behoud en doorgroei van de be-

staande bedrijvigheid. Daarbij zijn de bestaande bedrijventerreinen toe aan een struc-

turele verbetering. Essentiële aspecten als infrastructuur, parkeren, ruimtelijk-

functionele inrichting, onderhoud en beeldkwaliteit, milieuverontreiniging en veiligheid 

hierin beoordeeld en omgezet in aandachtspunten voor het toekomstige beleid. De vol-

gende hoofdthema’s zijn hierin naar voren gekomen: 

 

1. Duurzaam gebruik van bestaande terreinen;  

2. Ontwikkelen van voldoende nieuw bedrijventerrein om in de verplaatsingsbe-

hoefte van zittende bedrijven te kunnen voorzien; 

3. Het juiste bedrijf op de juiste plek als uitgangspunt; 

4. Solitaire vestigingslocaties in de kernen en in het buitengebied verdienen 

maatwerk; 

5. Het faciliteren van starters als motor van de toekomstige economie; 

 

Relevantie plangebied 

Met betrekking tot het plangebied zijn in deze visie een aantal aandachtspunten gesig-

naleerd. Zo is er beperkte manoeuvreerruimte voor vrachtverkeer als gevolg van een 

verouderde infrastructurele inrichting. Daarnaast is er sprake van (vracht) verkeerspro-

blematiek en beperkte bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Ook wat betreft het 

gebruik en de inrichting is er een spanningsveld waarneembaar. Dit betreft de menging 

van verschillende type bedrijvigheid die onderling voor overlast kan zorgen, maar ook 

de aanwezigheid van burgerwoningen. 

 

Het onderhoud en de kwaliteit van de openbare ruimte is bepalend voor de uitstraling 

van een bedrijventerrein. In deze visie wordt gesteld dat de groenvoorzieningen op een 

bedrijventerrein ondergeschikt zijn aan de bedrijfsactiviteiten. De entrees vormen hier 

een uitzondering op, omdat deze bepalend zijn voor het imago. 

 

Naast openbare ruimtes en voorzieningen is er in deze visie ook aandacht voor de in-

richting en het gebruik van private kavels. Hieruit blijkt dat er een directe wisselwerking 

bestaat tussen de problematiek op de openbare ruimtes en de knelpunten van de pri-

vate kavels. Zo is parkeer- en manoeuvreerruimte op private kavels beperkt en vindt 

laden en lossen plaats op de openbare weg. Ook worden bedrijfspanden niet in alle ge-
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vallen even goed onderhouden, wat verder afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit 

van het bedrijventerrein. Een rommelige buitenopslag tast ook de beeldkwaliteit aan. 

Naast deze knelpunten bestaat er onder ondernemers de behoefte om de bedrijfsacti-

viteiten verder uit te breiden. Er is behoefte aan richtlijnen omtrent ruimte voor nieuwe 

industriële sectoren, perifere detailhandel, (gezamenlijke) opslag, (hoogwaardige) kan-

toorruimte, ruimte voor (kleine) ambachtelijke bedrijven en starters en aan gebruik van 

kavels op zichtlocaties. Leegstaande en braakliggende kavels zouden volgens onder-

nemers in gebruik moeten kunnen worden genomen om aan deze wensen te kunnen 

voldoen. Daarnaast dient het juiste evenwicht te worden gevonden tussen de bedrijfs-

activiteiten en gevestigde (bedrijfs)woningen. 

 

Het heeft voor de gemeentes Asten en Someren de voorkeur om bestaande bedrijven-

terreinen te verbeteren. Gezien de gedeelde belangen is het een belangrijke voorwaar-

de dat gemeente en ondernemers de handen in een slaan om de bedrijventerreinen zo 

optimaal mogelijk te benutten. Duurzaam ruimtegebruik van bestaande bedrijventer-

reinen is geconcretiseerd in de volgende punten: 

 

• Alle bestaande bedrijventerreinen blijven in de toekomst in beginsel behouden 

als werklocatie. 

• Het kan zijn dat zich in sommige gebieden op termijn ontwikkelingen voordoen 

die aanleiding zijn om een locatie een andere functie te geven. 

• Voor zowel huidige als nieuwe gebruikers moet het interessant en mogelijk zijn 

om op de bestaande terreinen te kunnen blijven investeren. 

• Intensiveren van het gebruik van de kavel moet aansluiten bij de bedrijfsactivi-

teit van de onderneming. Gedwongen intensiveren van de private ruimte kan 

leiden tot een suboptimaal gebruik van de kavel. Dit gaat ten koste van de 

kwaliteit. Een te intensief gebruikte kavel kan ook van negatieve invloed zijn 

op de gebruiksmogelijkheden voor een tweede en derde gebruiker. Dus inten-

siveren is in principe toegestaan, mits dit geen potentiële negatieve effecten 

heeft op de kwaliteit en het functioneren van de openbare ruimte. 

• Een goede kwaliteit van de openbare ruimte en de verkeersontsluiting is nood-

zakelijk om bestaande terreinen optimaal te laten functioneren. 

• Om deze investeringen te kunnen uitlokken en daarmee de zogenaamde 

‘grondwaardekubus’ optimaal te benutten, moeten de juiste planologische 

condities gecreëerd worden. Deze condities zijn zowel gericht op het bieden 

van goede ontwikkelingsmogelijkheden, als het beperken van mogelijkheden 

elders om zo op de juiste inzet van investeringen op de juiste locaties te stu-

ren.  

• Om verplaatsing op gang te helpen moeten er nieuwe bedrijvenlocaties en be-

drijventerreinen beschikbaar zijn. 

• In beginsel geen nieuwe bedrijfswoningen toestaan op bestaande bedrijventer-

reinen.  

 

Een belangrijke stap naar duurzaam gebruik van de bedrijventerreinen gelegen in het 

plangebied, is het opstellen van een actueel bestemmingsplan. Het voorliggende be-

stemmingsplan voorziet in deze actualisatie behoefte en sluit hiermee aan op de actie-

punten die in de ‘Visie bedrijventerreinen Asten en Someren 2009-2023’ zijn gesteld. 
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3.3.3 Nota Ruimtelijke Kwaliteit 

Het gemeentelijk welstandsbeleid is vastgelegd in de ‘Nota Ruimtelijke Kwaliteit 2012’. 

Deze nota geeft aan welke criteria voor welke gebieden gelden. Soms staan de criteria 

rechtstreeks in de nota. Daarnaast kan een beeldkwaliteitsplan gelden voor een ge-

bied, hierin zijn zodoende ook richtlijnen voor bebouwing op bedrijventerreinen opge-

nomen.  

 

Relevantie plangebied 

Voorliggend bestemmingsplan maakt niet per definitie nieuwe ontwikkelingen mogelijk 

die voorheen uitgesloten waren. In dit kader dienen nieuwe ontwikkelingen binnen het 

plangebied aan te sluiten op de geldende ruimtelijke kwaliteitscriteria voor bedrijven-

terreinen. 

 

3.3.4 Nota Grondbeleid 2012-2016 

Het grondbeleid van de gemeente Someren, vastgesteld door de raad op 27 februari 

2013, biedt de gemeente een sturingsinstrument ter verwezenlijking van de ruimtelijke 

doelstellingen op het gebied van volkshuisvesting, economische ontwikkelingen, soci-

aal-maatschappelijke voorzieningen en de inrichting van de openbare ruimte.  

 

In de voorgaande Nota Grondbeleid uit 2003 zijn de volgende kwesties als belangrijk-

ste uitgangspunten gehanteerd; zelf actief grond werven en ontwikkelen, een actief 

gemeentelijk beleid om tijdig en tegen aanvaardbare condities gronden en opstallen te 

verwerven en flexibel  inspelen op marktontwikkelingen door marktgericht uitgiftebe-

leid. Dit beleid wordt voortgezet, waarbij nadrukkelijk wordt ingehaakt op de beleids-

punten uit andere disciplines.   

 

3.3.5 Nota Industrielawaai 2013 

Door de gemeenteraad van Someren is op 19 december 2007 “Geluidbeleid industrie-

lawaai en vergunningverlening”, verder aangeduid als Nota Industrielawaai 2007, 

vastgesteld. Op 5 oktober 2013 heeft met het oog op toekomstige ontwikkelingen hier-

in een actualisatie plaatsgevonden, waardoor de beschreven richtlijnen geldend zijn tot 

2017.  

 

De Nota Industrielawaai heeft tot doel een beleidskader te scheppen dat richtingge-

vend is voor de milieuvergunningverlening voor het onderdeel industrielawaai in de 

gemeente en heeft betrekking op inrichtingen met individuele vergunningen maar ook 

op inrichtingen die in het Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer (Barim) als 

type A of B worden aangeduid en waarvoor maatwerkvoorschriften kunnen worden 

vastgesteld. Hierbij is rekening gehouden met het ruimtelijke ordenings-, milieu- en 

economisch beleid. Om maatwerk te garanderen is in deze Nota een onderscheid ge-

maakt per gebiedstype, waarbij de grenswaarden zijn bepaald op basis van functioneel 

gebruik en de bestaande akoestische kenmerken.  
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De geldende richtwaarden zijn weergegeven in de ‘Plankaart Nota Industrialawaai 

2013’. Met betrekking tot het plangebied van voorliggend bestemmingsplan zijn er 

twee deelgebieden onderscheidden in de Nota Industrielawaai.  

 

 Gezoneerd industrieterrein Sluis XI/Half Elfje 

Voor het industrielawaai op  het gezoneerd industrieterrein zijn geen algemene 

richtlijnen van toepassing. ‘Niet van toepassing’ staat vermeld omdat de ver-

gunningverlening voor inrichtingen gelegen op een gezoneerd industrieterrein 

anders verloopt dan voor inrichtingen niet gelegen op gezoneerde industrieter-

reinen. Voor het gezoneerde industrieterrein is geen richtwaarde opgenomen, 

omdat de vergunningverlening daar niet conform de Wet milieubeheer maar 

conform de Wet geluidhinder verloopt. 

 

 Aanduiding ‘Bedrijven’  

Ten oosten van de dorpskern van Someren zijn de bedrijventerreinen Sluis 

XI/Half Elfje, Lage Akkerweg en Kantorenstrook Witvrouwenbergweg gelegen 

en deze vormen samen één gebied “bedrijven”.  Als een gebied met het akoes-

tisch gebiedstype “bedrijven” is aangeduid, gelden daar bepaalde regels met 

betrekking tot geluid. Op een woning in dat gebied is bijvoorbeeld in de dagpe-

riode een geluidniveau van 55 dB(A) toegestaan. Overigens heeft het ge-

biedstype “bedrijven” geen betekenis voor de bestemming van een gebied. 

Andere functies (zoals wonen) vallen dan onder dezelfde normen. 
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Relevantie plangebied 

Voorliggend bestemmingsplan gaat uit van de bestaande situatie op het bedrijventer-

rein. Dit betekent dat de bovengenoemde geluidszones worden overgenomen. Onder-

havig bestemmingsplan sluit derhalve aan op de Nota Industrielawaai 2013. 

 

3.3.6 Geluidbeleid 

Het geluidbeleid van de gemeente Someren, vastgesteld op 30 november 2012, heeft 

als streven gezondheidsrisico’s te minimaliseren en overlast uit te sluiten. Ter be-

scherming van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen is voor verschil-

lende geluidsbronnen die (mogelijk) overlast veroorzaken- zoals wegverkeer, railverkeer 

en industrielawaai- een voorkeursgrenswaarde opgenomen. Voor wegverkeerlawaai is 

deze waarde 48 dB, voor industrielawaai bedraagt deze 50 dB (A) en van een spoorzo-

ne is op het grondgebied van de gemeente Someren geen sprake. Wanneer nieuwe ge-

luidsgevoelige bestemmingen worden gerealiseerd, moet de geluidsbelasting binnen 

deze vastgestelde normen blijven. 

Deze beleidsvoorwaarden zijn opgesteld in gevolge van het feit dat sinds 1 januari 

2007 de Wet geluidhinder is gewijzigd. Burgemeester en Wethouder zijn bevoegd ge-

zag geworden, waardoor gemeenten nu met eigen argumenten de hogere grenswaar-

den moeten beargumenteren.  Volgens artikel 110a lid 5 van de Wet geluidhinder is 

bepaald dat een hogere waarde alleen kan worden verleend indien he toepassen van 

maatregelen ter bescherming van geluidsgevoelige bestemmingen niet voldoende doel-

treffend zijn, of wanneer het vanuit stedenbouwkundige-, verkeerskundige-, vervoers-

kundige-, landschappelijke- of financiële overwegingen wenselijk is een ontheffing voor 

hogere grenswaarden te verlenen.  

 

Het hogere waardebeleid betreft dus een bestuurlijke afweging in welke situatie meer 

geluidsbelasting op een gebouw wordt toegestaan en in welke gevallen deze niet hoog 

mag zijn. Door ontheffingscriteria vast te stellen kan waar gewenst worden afgeweken 

van de standaard voorkeursgrenswaarde tot de maximale ontheffingswaarde, zonder 

dat hieraan voorafgaand een uitgebreide ontheffingsmotivering moet worden toege-

voegd. Procedures met betrekking tot hogere grenswaarden kunnen aan de orde zijn 

wanneer de gemeente een bestemmingsplan vaststelt of herziet. 

 

Relevantie plangebied 

Het plangebied valt voor een groot deel binnen een door de gemeente Someren gezo-

neerd industrieterrein waar de ontheffingswaarde op van toepassing zijn zoals deze zijn 

opgenomen in de geluidsgrenswaarde van het Geluidbeleid (Bijlage 2). In de nabijheid 

van (bedrijfs)woningen wordt maximaal milieucategorie 3.2 toegestaan in voorliggend 

bestemmingsplan. Hiermee wordt geacht dat voor een bedrijventerrein wordt voldaan 

aan het waarborgen van een goed woon- en leefklimaat. Buiten het gezoneerd indu-

strieterrein is een aanduiding opgenomen waarmee de nieuwe vestiging van geluidge-

voelige objecten is uitgesloten. Voorliggend bestemmingsplan voorziet bovenal in een 

actualisatie van de bestaande situatie en sluit hiermee aan op het reeds geldende ge-

luidbeleid van de gemeente. 
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3.3.7 Visie Externe Veiligheid 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van risico’s die ontstaan voor de omgeving 

bij het gebruik, de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen als vuurwerk, lpg en 

munitie.  

 

De ‘Visie Externe Veiligheid’ van de gemeente Someren (vastgesteld 1 november 

2013) vormt een actualisatie van de visie uit 2008 en dient als afwegingskader in het 

spanningsveld tussen enerzijds de aanwezigheid van risicobronnen en anderzijds de 

drang naar ruimtelijke ontwikkelingen. Het doel is om het risico voor de burgers van 

Someren tot een minimum te beperken.   

  

Relevantie plangebied 

Op de Gebiedstypenkaart is het plangebied in zijn geheel aangeduid als ‘Intensief ge-

bied’. Intensieve gebieden, uitsluitend bedrijventerreinen, worden gekenmerkt door 

een clustering van risico’s, waarmee wordt voorkomen dat er op meer plekken binnen 

de gemeente dergelijke risicobronnen voor komen. Aan de hand van het vergunningver-

leningstelsel worden de risico’s beheerd. De reeds vergunde relevante inrichtingen zijn 

overgenomen in onderhavig bestemmingsplan. In principe wordt de nieuwvestiging van 

risicovolle inrichtingen uitgesloten in de regels. 

 

Onderhavig plan is hiermee in lijn met de geldende regelgeving voor externe veiligheid 

en daarmee in lijn met de gemeentelijke beleidsvisie externe veiligheid. 

 

3.3.8 Handhavingsbeleidsplan 2015-2019 

Als gevolg van bezuinigingen vanuit Het Rijk is de gemeente Someren genoodzaakt om 

afwegingen te maken in welke mate er sprake is van toezicht en handhaving. De ge-

meente Someren is voornemens om te faciliteren, regie te voeren en niet op te treden 

als een ‘betuttelende overheid’. Desondanks is toezicht en handhaving in de ogen van 

de gemeente noodzakelijk om een goede dienstverlening ten opzichte van burgers en 

bedrijven te garanderen. De gemeente wil vooraf duidelijke prioriteiten stellen, waar-

door het handhavingsbeleid duidelijk, betrouwbaar en herkenbaar wordt. 

 

Een van de taken die de gemeente Someren tot zich heeft genomen is het gebiedsge-

richt handhaven. Deze strategie vormt een belangrijke input voor het beleid op het ge-

bied van ruimtelijke ordening, de herstructurering van bedrijventerreinen en de veran-

deringen op het platteland (toenemende leegstand). Binnen deze handhavingstaak 

worden o.a. de volgende werkzaamheden meegenomen: 

 

1. Het wonen in strijdt met het bestemmingsplan; 

2. Het gebruik van opstallen en gronden in strijd met het bestemmingsplan; 

3. Het nakomen van overeenkomsten; 

4. De naleving van de omgevingsvergunning milieu en de melding milieu; 

5. Het aanleggen en in stand houden van voorzieningen overeenkomstig de 

aanlegvergunning; 

6. Het in beeld brengen van het illegaal grondgebruik; 
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7. Het in beeld brengen van de opvang van regenwater op eigen ter-

rein/omvang van de noodzakelijke waterberging. 

 

De werkwijze die de gemeente hanteert in haar handhavingsbeleid is afhankelijk van 

de specifieke situatie.  De gemeente gaat uit van de volgende handhavingsstrategieën:  

 Preventiestrategie: Verbeteren naleefgedrag door betere voorlichting en com-

municatie; 

 Toezichtstrategie: Beoordelen van het naleefgedrag op basis van klachten, 

routine, prioriteiten en regionale projecten; 

 Sanctiestrategie: Bevorderen naleefgedrag door het bestuur- of strafrechtelijk 

bestraffen van onrechtmatig gebruik. 

 Gedoogstrategie: Het bevoegd gezag kan bewust niet optreden tegen gecon-

stateerd of aangekondigd strijdig gebruik van gronden, bijvoorbeeld in afwach-

ting van legalisering of wanneer het beleid niet in alle omstandigheden voor-

ziet. 

 

Relevantie plangebied 

In het voorliggende bestemmingsplan, waarin de bestaande situatie wordt vastgelegd, 

is door de gemeente Someren de afweging gemaakt in welke mate er handhavend 

dient te worden opgetreden tegen het feitelijke gebruik binnen het plangebied. Hier-

mee sluit het voorliggend bestemmingsplan aan op het Handhavingsbeleidsplan.  
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4 Milieuhygiënische en planologische 

verantwoording 

In dit hoofdstuk worden de relevante milieuhygiënische en planologische aspecten toe-

gelicht. Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Someren’ is gericht op het beheer van 

de bestaande situatie en heeft een conserverend karakter. De bestaande ruimtelijke 

en functionele structuur van het plangebied zijn in voorliggend bestemmingsplan vast-

gelegd. Aangezien de percelen van het bedrijventerrein al vrijwel volledig zijn bebouwd, 

biedt dit bestemmingsplan ten opzichte van de feitelijke situatie nauwelijks uitbrei-

dingsmogelijkheden: de bouwvlakken zijn strak rond de bestaande opstallen gelegd.  

 

4.1 Bodem 

De gemeente Someren beschikt over een bodemkwaliteitskaart, bodemfunctieklasse-

kaart en nota bodembeleid. Het beleid ten aanzien van de bodem is gebaseerd op de 

Wet bodembescherming en het Besluit bodemkwaliteit. Het plangebied van dit be-

stemmingsplan valt volgens de bodemkwaliteitskaart in de zone ‘Industrieterrein’. Uit-

gangspunt is dat de bodemkwaliteit geschikt moet zijn voor de beoogde bestemming 

en daarin toegestane gebruiksvormen. Dit betekent dat het aspect bodemkwaliteit voor 

vrijwel alle nieuwe ontwikkelingen die met ruimtelijke plannen mogelijk worden ge-

maakt, moet worden onderzocht.  

 

Voorliggend bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk, maar legt 

de bestaande situatie vast. Het verrichten van bodemonderzoek is daarom niet nood-

zakelijk.  

 

4.2 Waterhuishouding 

4.2.1 Beleid 

Het plangebied valt onder het beheer van Waterschap Aa en Maas. Waterschap Aa en 

Maas heeft op 9 oktober 2015 het Waterbeheerplan 2016 – 2021 ‘Werken met water. 

Voor nu en later’ vastgesteld. Dit waterbeheerplan beschrijft de doelen en inspanning 

van Waterschap Aa en Maas voor de periode 2016 – 2021.  

 

Het waterschap hanteert, als verantwoordelijke voor het beheer van waterkeringen, het 

waterbeheer en het transporteren en zuiveren van afvalwater, de volgende thema’s: 

— veilig en bewoonbaar beheergebied; 

— voldoende water en robuust watersysteem; 

— schoon water; 

— gezond en natuurlijk water. 

 

Veilig en bewoonbaar beheergebied 

Het waterschap biedt veiligheid tegen overstromingen van de Maas en het regionale 

watersysteem. Enerzijds gebeurt dit door beheer van de dijken, anderzijds moet er vol-

doende ruimte gelaten worden zodat de overlast beperkt blijft. Naast overlast door wa-



Voorontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Someren’ Gemeente Someren 

 

CroonenBuro5 

39 

ter biedt een robuust watersysteem ook bescherming in periode van droogte waarin 

een gebrek aan water kan ontstaan.  

 

Voldoende water en Robuust watersysteem 

Het waterschap draagt zorg voor water op het gewenste peil ten behoeve van een kli-

maatbestendige ruimtelijke inrichting. In het duurzaam beheren van de grondwater-

voorraad staat een balans tussen economische en ecologische belangen voorop. Voor 

het oplossen en voorkomen van knelpunten en voor het verbeteren van het watersys-

teem wordt een conserverend principe gehanteerd: sparen, aanvoeren van water en 

waar nodig accepteren van watertekorten. 

 

Schoon water 

Een goede waterkwaliteit is een vereiste voor gezond en natuurlijk water voor mens, 

dier en plant. Het Waterschap Aa en Maas investeert derhalve in onderhoud, aanpas-

sing en vernieuwing van de afvalwaterzuiveringen, rioolgemalen en transportleidingen. 

Dit alles om het afvalwater van burgers en bedrijven zodanig te kunnen zuiveren dat 

het gezuiverde water een bijdrage levert aan een gezond en natuurlijk watersysteem. 

Hiervoor gelden steeds hogere kwaliteitseisen, waardoor geïnvesteerd moet blijven 

worden in deze systemen. 

 

Gezond en natuurlijk water 

Het waterschap wil toewerken naar een watersysteem met een goede waterkwaliteit, 

dat ecologisch goed functioneert en waar de inwoners en bezoekers binnen het be-

heergebied van kunnen genieten. 

 

Voor het bereiken van de doelstellingen van het waterschap en in het kader van een 

goede ruimtelijke ordening wordt bij ruimtelijke ontwikkelingen het aspect water als or-

denend principe meegenomen in de besluitvorming. Het waterschap adviseert in het 

ruimtelijk traject door middel van de watertoets. .  

 

Brabantse Keur 

Aansluitend op het waterbeheerplan hebben de drie Brabantse waterschappen sinds 1 

maart 2015 de beschikking over één gezamenlijke verordening. Dit betreft de zoge-

naamde Brabant Keur. Als onderdeel van dit harmonisatietraject hanteren de water-

schappen dezelfde (beleids)uitgangspunten voor het beoordelen van bestemmings-

plan. De belangen van het waterschap zijn in het geding ingeval het verhard oppervlak 

toeneemt bij een ontwikkeling. In de regels van de Brabantse Keur is vastgelegd dat bij 

een toename en afkoppelen van het verhard oppervlak het uitgangspunt geldt dat 

plannen zoveel mogelijk hydrologisch neutraal worden uitgevoerd. Het doel van dit uit-

gangspunt is om te voorkomen dat hemelwater als gevolg van uitbreiding van het ver-

hard oppervlak versneld op het watersysteem wordt geloosd. Onder de term verhard 

oppervlak wordt verstaan al het oppervlak dat er voor zorgt dat hemelwater sneller tot 

afvoer komt dan in de bestaande situatie zonder verharding. 

 

In de Brabantse keur wordt onderscheid gemaakt tussen grote en kleinen plannen bij 

het beoordelen van de compensatieregeling voor de toename van het verharde opper-
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vlak. Hoewel er relatief veel kleine plannen zijn, veroorzaken deze op deelstroomge-

biedsniveau nauwelijks een toename van de maatgevende afvoer. Dit heeft er toe ge-

leid dat voor kleine plannen kan worden volstaan met het toepassen van een eenvou-

dige rekenregel voor het bepalen van de compensatie-opgave. Pas indien er sprake is 

van een toename van het verhard oppervlak tussen de 2.000 m2 en 10.000 m2 wordt 

de rekenregel toegepast.   

 

4.2.2 Water in het bestemmingsplan 

Het plangebied is op enkele groene gebied- of erfafscheidingen in de huidige situatie 

grotendeels verhard. In het zuidoostelijk deel van het plangebied ligt een waterber-

gingsvoorziening. De bergingsvoorziening is in dit bestemmingsplan bestemd als ‘Wa-

ter’. Hierdoor is ook in de toekomst deze waterberging gehandhaafd. 

 

Naast het plangebied ligt een A-watergang die in beheer zijn van het waterschap. De 

watergang is gelegen aan de westzijde van de Kanaaldijk Noord. Aan de linkeroever 

van deze watergang ligt conform de legger van het waterschap een beschermingszone 

van vijf meter, gemeten vanaf de insteek van de watergang. In de beschermingszone 

gelden gebods- en verbodsbepalingen op grond van de Keur van het waterschap. Voor 

bepaalde handelingen gelden algemene regels; voor handelingen die niet onder de al-

gemene regels vallen is een watervergunning benodigd. Omdat de Keur voorziet in af-

doende bescherming van de beschermingszones is een beschermende regeling in het 

bestemmingsplan overbodig. 

 

Verder heeft dit bestemmingsplan een conserverend karakter. Dit houdt concreet in 

dat er geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt die de belangen van het 

waterschap kunnen schaden. Indien er binnen het plangebied zich ontwikkelingen 

voordoen waardoor de verharding toeneemt of er belangen vanuit het aspect water an-

derszins in het geding zijn, zullen deze te zijner tijd getoetst moeten worden aan de re-

gels van het Waterschap Aa en Maas en de Brabantse Keur. Omdat binnen alle be-

stemmingen water en waterhuishoudkundige voorzieningen zijn toegestaan, biedt het 

bestemmingsplan flexibiliteit voor het realiseren van waterbergende voorzieningen 

 

4.3 Geluid 

Geluidhinder kan ontstaan door verschillende activiteiten. De Wet geluidhinder bevat 

normen voor de toelaatbare geluidbelasting vanwege wegen, spoorwegen en geluidge-

zoneerde bedrijventerreinen (‘industrieterreinen’ in de zin van de Wet geluidhinder). Bij 

het realiseren van nieuwe (spoor)wegen of industrieterreinen moet worden getoetst 

aan deze normen. Ook bij het realiseren van nieuwe geluidgevoelige objecten in de zo-

ne van een (spoor)weg of industrieterrein is toetsing noodzakelijk. Het bestemmings-

plan ‘Bedrijventerrein Someren’ maakt geen nieuwe geluidgevoelige objecten mogelijk.  

 

Industrielawaai 

Een groot deel van het plangebied ligt in het geluidgezoneerde bedrijventerrein Sluis 

XI/Half Elfje. Binnen deze zone worden geen nieuwe milieubelastende bedrijfsactivitei-

ten én geen nieuwe geluidsgevoelige objecten mogelijk gemaakt. De geluidzone van 

het bedrijventerrein blijft beperkt tot de plangrenzen van voorliggend bestemmingsplan 
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en levert dus geen beperkingen op voor bebouwing en gebruik buitend het plangebied. 

Vanwege het aspect geluid zijn er geen belemmeringen voor onderhavig bestemmings-

plan. 

 

4.4 Luchtkwaliteit 

In hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer is de regelgeving met betrekking tot luchtkwa-

liteit vastgelegd. In artikel 5.16 is vastgelegd dat bestuursorganen bevoegdheden, zo-

als het vaststellen van een bestemmingsplan, mogen uitoefenen wanneer sprake is 

van één van de volgende gevallen:  

a Er is geen sprake is van een (dreigende) overschrijding van de grenswaarden.  

b De concentratie van de desbetreffende stoffen in de buitenlucht verbetert of blijft 

ten minste gelijk. 

c Het plan draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de concentratie van de desbe-

treffende stoffen in de buitenlucht. 

d De ontwikkeling is opgenomen in een vastgesteld programma, zoals het Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). 

 

Voorliggend bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Door de 

vaststelling van het bestemmingsplan zal de concentratie van luchtvervuilende stoffen 

derhalve niet toenemen. Het bestemmingsplan heeft daarom geen gevolgen voor de 

luchtkwaliteit, waarmee wordt voldaan aan artikel 5.16 lid b van de Wet milieubeheer. 

De luchtkwaliteitseisen leveren derhalve geen belemmeringen op voor dit bestem-

mingsplan.  

 

4.5 Flora en fauna 

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht geworden. Deze 

vervangt drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en 

Faunawet. Provincies bepalen voor hun grondgebied wat wel en niet mag in de natuur. 

Zij zijn verantwoordelijk voor de vergunningen en ontheffingen. De Rijksoverheid is dan 

alleen nog verantwoordelijk voor de ontheffingsaanvragen en de gedragscodes. De wet 

kent twee sporen, namelijk een gebiedsgericht en een soortgericht spoor.  

 

De Wnb richt zich op de bescherming van: 

 Natura 2000-gebieden; 

 Soorten van de Vogelrichtlijn; 

 Soorten van de Habitatrichtlijn; 

 ‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’).   

 

Het NatuurNetwerk Nederland is niet verankerd in de Wet natuurbescherming, maar is 

opgenomen in het provinciaal beleid. Door Brouwers Groenaannemers is d.d. 5 mei 

2017 een ecologische quickscan uitgevoerd. De rapportage is als bijlage bij deze toe-

lichting gevoegd. Hierna volgen de conclusies.  
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4.5.1 Gebiedsbescherming 

Het plangebied maakt geen deel uit van een Natura 2000-gebied. Binnen het plange-

bied liggen ook geen gronden die deel uitmaken van de in de Verordening ruimte 2014 

begrensde ecologische hoofdstructuur. Aangezien voorliggend bestemmingsplan geen 

nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt, is ook geen sprake van effecten op bescherm-

de natuurgebieden.  

 

4.5.2 Soortbescherming 

In verband met de uitvoerbaarheid van bestemmingsplannen dient rekening te worden 

gehouden met soortbescherming, met name met de aanwezigheid van beschermde 

soorten in het plangebied. Dit betekent concreet dat in bestemmingsplannen geen mo-

gelijkheden mogen worden geboden voor ruimtelijke ontwikkelingen waarvan op voor-

hand in redelijkheid kan worden ingezien dat in het kader van de Flora- en faunawet 

geen ontheffing zal worden verleend. Voor beheergerichte bestemmingsplannen, met 

geen of slechts geringe ontwikkelingsmogelijkheden, kan in het algemeen gesteld wor-

den dat de uitvoerbaarheid niet ter discussie zal staan. Zelfs indien beschermde soor-

ten aanwezig zijn mag worden aangenomen dat deze bij een voortzetting van het be-

staande grondgebruik niet in hun voortbestaan zullen worden bedreigd.  

 

Aangezien voorliggend bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maakt, 

levert de Flora- en faunawet geen belemmeringen op.  

 

4.6 Externe veiligheid 

Externe veiligheid betreft het risico dat aan bepaalde activiteiten is verbonden voor niet 

bij de activiteit betrokken personen. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het 

voorkomen en beheersen van risicovolle bedrijfsactiviteiten en van risicovol transport. 

Het gaat daarbij om de bescherming van individuele burgers en groepen tegen ongeval-

len met gevaarlijke stoffen. Risicobronnen kunnen worden onderscheiden in risicovolle 

inrichtingen (onder andere lpg-tankstations), vervoer van gevaarlijke stoffen (over weg, 

spoor en water) en buisleidingen. Om voldoende ruimte te scheppen tussen een risico-

bron en personen of objecten die risico lopen (kwetsbare of beperkt kwetsbare objec-

ten) moeten vaak afstanden in acht worden genomen. Ook ontwikkelingsmogelijkhe-

den die ingrijpen in de personendichtheid kunnen om onderzoek vragen. 

 

Risicovolle inrichtingen 

Het beoordelingskader voor risicovolle inrichtingen wordt gevormd door het Besluit ex-

terne veiligheid inrichtingen (Bevi). In het Bevi worden risicovolle inrichtingen (waaron-

der lpg-tankstations) benoemd. Ook wordt daarin voor bepaalde gevallen aangegeven 

welke afstanden (voor het plaatsgebonden risico) moeten worden aangehouden, of in 

welk gebied (voor het groepsrisico) nader onderzoek moet worden gedaan. 

 

In het plangebied bevinden een aantal bedrijven waar activiteiten met gevaarlijke stof-

fen plaatsvinden (bijvoorbeeld de opslag van propaan in propaangastanks).  

 

- Berkvens deursystemen (Kanaaldijk 22) 
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- Agerland B.V. (Witvrouwenbergweg 15) 

- Transportbedrijf Vendrig B.V. (Randweg 1) 

- Slachterij Tomassen (Mortelweg 1) 

 

Geen van deze bedrijven valt onder het regime van het Bevi. Regulering van de risico’s 

vindt plaats via ministeriële regelingen, bijvoorbeeld het Activiteitenbesluit milieube-

heer. De veiligheidsafstanden voor gevoelige objecten met betrekking tot deze risico-

volle inrichtingen zijn niet in het geding. Er worden in dit bestemmingsplan namelijk 

geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. 

 

Transport van gevaarlijke stoffen 

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen geldt het Besluit externe veiligheid inrichtingen 

(Bevt). Het Bevt regelt - in combinatie met de Regeling basisnet - enerzijds een risico-

plafond voor het vervoer van gevaarlijke stoffen en bevat anderzijds regels voor ruimte-

lijke ontwikkelingen in de nabijheid van deze transportassen.  

 

Het Bevt bepaalt dat bij ontwikkelingen binnen 200 meter van een transportroute voor 

gevaarlijke stoffen in bepaalde gevallen een uitgebreide verantwoording van het 

groepsrisico nodig is.  

 

Een uitgebreide verantwoording is niet nodig als kan worden aangetoond dat het 

groepsrisico niet hoger is dan 0,1 x de oriëntatiewaarde óf als het groepsrisico met niet 

meer dan 10% toeneemt en de oriëntatiewaarde niet wordt overschreden. In dat geval 

hoeft uitsluitend te worden ingegaan op de mogelijkheden voor bestrijding/beperking 

van de omvang van een ramp en op de mogelijkheden voor zelfredzaamheid. Hetzelfde 

geldt voor ontwikkelingen buiten de 200 meter van een transportroute, maar binnen 

het invloedsgebied.  

 

Ten oosten van het plangebied ligt de Kanaaldijk Noord (N266). Deze weg maakt geen 

deel uit van het Basisnet weg, maar er vindt wel transport van gevaarlijke stoffen 

plaats. In de Risicoatlas wegtransport gevaarlijke stoffen (2003) zijn de rijkswegen en 

een aantal provinciale wegen beschouwd. Hierin wordt N266 niet aangeduid als risico-

volle transportroute, wat tot de conclusie leidt dat er geen sprake is van een plaatsge-

bonden risicocontour 10-6 1. Het plaatsgebonden risico (PR) levert daardoor geen be-

lemmeringen op binnen het plangebied. Het groepsrisico ligt blijkens de risicoatlas on-

der de oriëntatiewaarde. Aangezien voorliggend bestemmingsplan geen nieuwe ont-

wikkelingen mogelijk maakt, neemt het groepsrisico niet toe. Op grond van het Bevt is 

een uitgebreide verantwoording van het groepsrisico in dat geval niet noodzakelijk. Op 

grond van artikel 7 van het Bevt dient wel te worden ingegaan op de mogelijkheden tot 

voorbereiding van bestrijding en beperking van de omvang van een ramp op de weg en 

op de mogelijkheden voor zelfredzaamheid van de personen in nog niet aanwezige 

(geprojecteerde) kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten. Het plangebied is echter 

niet direct gelegen aan de N266 en is bovendien gericht op het vastleggen van de be-

                                                           
1 In de Risicoatlas is het Limburgse deel van de N266 beschouwd. Aangenomen mag worden dat de resulta-

ten ook representatief zijn voor het deel van de N266 tussen de provinciegrens en de aansluiting met de 

A67. 
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staande situatie, waardoor voorliggend bestemmingsplan ingeval van een calamiteit 

geen gevolgen heeft voor de mogelijkheden deze te bestrijden. 

 

Buisleidingen 

Het beoordelingskader voor buisleidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden ge-

transporteerd, wordt gevormd door het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 

Direct naast het plangebied, in het glastuinbouwgebied aan de Lage Akkerweg en aan 

de overzijde van het kanaal, liggen hogedruk aardgasleidingen die in beheer is bij de 

Gasunie. De leiding ter plaatse van de Lage Akkerweg (Z-540-02) heeft een diameter 

van 6 inch en een werkdruk van 40 bar en sluit vervolgens aan op de gasleiding aan de 

oostzijde van de Zuid-Willemsvaart (Z-540-01, 14 inch, 40 bar).  

 

De leidingen hebben geen PR 10-6 contour. De 1%-letaliteitsgrens, die overeenkomt 

met het invloedsgebied, ligt op 70 respectievelijk 150 meter van de leiding. Voorlig-

gend bestemmingsplan maakt binnen het invloedsgebied geen nieuwe ontwikkelingen 

mogelijk en leidt dus niet tot een toename van het groepsrisico (GR). 

 

4.7 Kabels en leidingen 

Buiten de grens van het plangebied ligt aan de overzijde van het Zuid-Willemsvaart een 

hogedruk aardgasleiding.  De leiding is, inclusief de belemmeringenzone van 4 meter 

aan weerszijden van de gasleiding, bestemd als ‘Leiding – Gas’. Bescherming van de 

leiding is geregeld door middel van een bouwverbod (met afwijkingsmogelijkheid) en 

een omgevingsvergunningenstelsel voor werken en werkzaamheden. Verder liggen in 

de nabijheid het plangebied geen relevante leidingen waarvoor een planologische be-

scherming (regeling in het bestemmingsplan) nodig is.  
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5 Juridische planbeschrijving 

5.1 Inleiding 

Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Someren’ bestaat uit een verbeelding, planre-

gels en een toelichting. De verbeelding en planregels vormen samen het juridisch bin-

dende gedeelte van het bestemmingsplan. Beide onderdelen dienen in onderlinge sa-

menhang te worden bezien en toegepast. Op de verbeelding zijn de bestemmingen 

weergegeven, met daarbij behorende gebiedsaanduidingen, functieaanduidingen en 

bouwvlakken. In de regels zijn aan de bestemmingen en aanduidingen bouw- en ge-

bruiksregels gekoppeld.  

 

Het bestemmingsplan is opgesteld conform het bepaalde in de Wet ruimtelijke orde-

ning (Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Wet algemene bepalingen om-

gevingsrecht (Wabo). De Wet ruimtelijke ordening biedt mogelijkheden voor het opstel-

len van verschillende bestemmingsplanvormen, van zeer gedetailleerd tot zeer globaal. 

Omdat het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Someren’ is gericht op het vastleggen 

van de bestaande situatie, is een vrij gedetailleerde systematiek gekozen. Voor de in-

houd van de regels is aansluiting gezocht bij de regels van het bestemmingsplan 

‘Broekstraat 9. Met de opzet van de regels is aangesloten bij de Standaard Vergelijkba-

re Bestemmingsplannen 2012 (SVBP2012). In de planregels zijn per bestemming re-

gels opgenomen met betrekking tot het gebruik van de gronden en de toegestane be-

bouwing. De planregels zijn verdeeld in vier hoofdstukken:  

 

— Hoofdstuk 1: Inleidende regels met daarin de begripsbepalingen en de wijze van 

meten. 

— Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels. In dit hoofdstuk zijn de op de verbeelding opge-

nomen bestemmingen (op alfabetische volgorde) geregeld. 

— Hoofdstuk 3: Algemene regels, waaronder de anti-dubbeltelregel, algemene bouw-

regels, algemene aanduidingsregels en algemene afwijkingsregels.  

— Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels. 

 

5.2 De bestemmingen 

In dit bestemmingsplan komen de volgende bestemmingen voor.  

 

Agrarisch 

De gronden met de bestemming ‘Agrarisch’ zijn bestemd voor al dan niet bedrijfsmati-

ge agrarische doeleinden. Daarnaast zijn groenvoorzieningen, water en waterhuis-

houdkundige voorzieningen, extensief recreatief medegebruik en nutsvoorzieningen 

toegestaan. Binnen deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde worden gebouwd. In de regels zijn hiervoor nadere bepalingen opgenomen.  

 

Agrarisch – Agrarisch bedrijf 

Ter plaatse van de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf zijn de gronden bedoeld 

voor agrarische bedrijfsactiviteiten alsmede hierbij behorende bebouwing en bouwwer-
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ken. Daarnaast is op een dergelijk bestemd per perceel één bedrijfswoning toegestaan. 

In de regels zijn per toegestaan gebouw of bouwwerk specifieke regels opgenomen 

over de situering en maatvoering. 

 

Bedrijf 

De gronden met de bestemming ‘Bedrijf’ zijn bestemd voor bedrijfsactiviteiten. Het be-

stemmingplan gaat uit van bedrijfsactiviteiten tot en met milieucategorie 4.2 in de lijst 

‘Staat bedrijfsactiviteiten bedrijventerrein’ van de VNG. De toegestane bedrijfsactivitei-

ten zijn per perceel inzichtelijk op de verbeelding. Direct naast de woningen en be-

drijfswoningen op het bedrijventerrein wordt milieucategorie 3.2 toegestaan, tenzij hier 

reeds een bedrijf in een hogere milieucategorie is gesitueerd. In de gevallen waar de 

bestaande situatie afwijkt van de algemene planologische uitgangspunten en het le-

gaal gebruik betreft is door middel van een specifieke functieaanduiding maatwerk 

toegepast. Enkel productie-gebonden-detailhandel is toegestaan.  

 

Voor de bedrijfsbebouwing gelden per deelgebied maximale goot- en bouwhoogtes en 

een maximaal bebouwingspercentage die overwegend gebaseerd op het vigerend be-

stemmingsplan. Indien de werkelijke bebouwingssituatie afwijkt van de regeling in 

voorliggend bestemmingsplan, valt deze onder het overgangsrecht. Opslag van goe-

deren wordt toegestaan tot een hoogte van 6 meter en tot de voorgevelrooilijn. Be-

staande ontheffingen en rechten zijn gerespecteerd. Indien deze regeling niet voldoet 

in relatie tot de bedrijfsvoering is een specifieke regeling getroffen. Langs de randen 

van het bedrijventerrein is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee onder 

voorwaarden perifere detailhandel mogelijk is. 

 

In de regels zijn diverse afwijkingsmogelijkheden opgenomen. Zo kunnen burgemees-

ter en wethouders een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van de Staat 

van Bedrijfsactiviteiten en bedrijven toestaan die niet voorkomen op de lijst, maar qua 

aard en hinder naar de omgeving gelijk te stellen zijn met de bedrijven die wél op de 

lijst staan. Ook kan een omgevingsvergunning worden verleend voor een bedrijf in één 

milieucategorie hoger, mits het bedrijf zich qua aard en hinder gedraagt als een bedrijf 

in de toegelaten milieucategorieën. Daarnaast kan onder voorwaarden een omgevings-

vergunning worden verleend voor het toestaan van perifere detailhandel in het hiertoe 

aangeduide wijzigingsgebied. 

 

Groen 

Deze bestemming regelt het structuurbepalende openbare groen binnen het plange-

bied. Binnen deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

worden gebouwd. 

 

Verkeer 

De gronden met de bestemming ‘Verkeer’ zijn bestemd voor wegverkeer, parkeervoor-

zieningen, groenvoorzieningen, geluidsreducerende voorzieningen, water en water-

huishoudkundige voorzieningen en nutsvoorzieningen.  

Daarnaast zijn de gronden bestemd voor behoud, herstel en ontwikkeling van land-

schappelijke, cultuurhistorische en natuurlijke waarden in de vorm van beplanting of 

andere groenvoorzieningen. Binnen de bestemming ‘Verkeer’ mogen uitsluitend bouw-
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werken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd. In de regels zijn hiervoor nadere be-

palingen opgenomen. 

 

Water 

De gronden met de bestemming ‘Water’ zijn bestemd voor waterhuishoudkundige 

doeleinden, watergangen, waterlopen en waterpartijen en voorzieningen voor waterke-

ring. Daarnaast zijn wegen en paden met bijbehorende voorzieningen, groenvoorzie-

ningen en nutsvoorzieningen toegestaan. Binnen de bestemming ‘Water’ mogen uit-

sluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd. In de regels zijn hier-

voor nadere bepalingen opgenomen.  

 

Wonen 

De gronden met de bestemming ‘Wonen’ zijn bedoeld voor gebruik als woondoelein-

den. Tevens zijn binnen deze bestemming aan-huis-verbonden beroepen mogelijk, 

alsmede water en waterhuishoudkundige voorzieningen. Op de verbeelding zijn bouw-

vlakken aangegeven, waarbinnen de hoofdgebouwen zijn gesitueerd. Tevens is de 

maximale goot- en bouwhoogte vastgelegd en zijn de toegestane woningtypologie aan-

gegeven met de aanduidingen ‘Vrijstaand’, ‘Twee-aaneen’ en ‘aaneengebouwd’. De 

bouwregels geven nadere bepalingen voor het bouwen van aanbouwen en bijgebouwen 

en voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en overkappingen. 

 

Om de flexibiliteit op het bedrijventerrein te behouden ingeval van beëindiging van het 

gebruik van een woning wordt daarnaast een wijzigingsbevoegdheid naar bedrijven op-

genomen de als ‘Wonen’ bestemde percelen. Dit betekent dat een perceel bestemd als 

wonen door middel van een wijzigingsplan herbestemd kan worden ten behoeve van de 

bedrijfsfuncties. 

 

Waarde – Archeologie 2, 3, 4 en 5 

Deze gronden zijn mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de te ver-

wachten archeologische waarden van de gronden. De vrijstellingsdrempel is bij de ca-

tegorie 2 een bodemingreep met een oppervlakte van 100 m² en een verstoringsdiepte 

van 0,4 m, bij categorie 3 (gebied van archeologische waarde) en categorie 4 (gebied 

met een hoge verwachting) een bodemingreep met een oppervlakte van 250 m² en 

een verstoringsdiepte van 0,4 m en bij categorie 5 (gebied met middelhoge verwach-

ting) geldt een vrijstellingsdrempel van 2500 m² en een verstoringsdiepte van 0,4 m. 

Afwijken kan alleen als één of beide drempels niet worden overschreden. De opper-

vlaktecriteria zijn gebaseerd op de archeologische trefkans. Hoe kleiner deze is, hoe 

groter een onderzoeksgebied moet zijn om een redelijke kans te creëren archeolo-

gische relicten aan te treffen. 

 

Waterstaat – Waterkering 

De voor ‘Waterstaat - Waterkering’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere 

daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor dijken, kaden en andere voor-

zieningen ten behoeve van de waterkering.  
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6  Haalbaarheid 

6.1 Financieel 

Het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Someren’ is een actualisatie van verouderde 

bestemmingsplannen, waarbij het huidige gebruik in een actuele juridisch-planologisch 

regeling wordt vastgelegd. De bestaande (legale) situatie is positief bestemd. Het be-

stemmingsplan bevat geen nieuwe directe bouwmogelijkheden. Het opstellen van een 

exploitatieplan is dan ook niet aan de orde. Geconcludeerd kan worden dat voorliggend 

bestemmingsplan financieel uitvoerbaar is. 

 

6.2 Maatschappelijk 

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Someren’ wordt overeenkomstig 

artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening in vooroverleg gezonden naar de be-

trokken instanties. Daarnaast wordt het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage ge-

legd, waarbij aan eenieder de mogelijkheid wordt geboden om een inspraakreactie in 

te dienen. Na afloop van de procedures van vooroverleg en terinzagelegging zal het 

ontwerpbestemmingsplan de procedure van artikel 3.8 en verder van de Wet ruimtelij-

ke ordening doorlopen. De resultaten van deze procedures worden te zijner tijd in de 

toelichting vermeld.  

 


