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VINKEL |
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AANLEIDING

Op verzoek van de gemeente Maasdonk heeft SAB een ruimtelijke

Deze visie is een wensbeeld van de richting waarin Vinkel zich de

visie opgesteld voor de kern Vinkel. De gemeente wil goede ruimtelijke

komende jaren kan ontwikkelen. Eén van de aanleidingen om deze

handvatten bieden voor eventuele ontwikkelingen in en bij deze kern.

visie op te stellen zijn de verzoeken van de inwoners van Vinkel voor

In deze ruimtelijke visie worden uitspraken gedaan over de gewenste

continuïteit in de woningbouw. Zowel uit de bijeenkomsten in het

uitbreiding en situering van ontwikkellocaties en tevens de functie en

kader van het Dorpsontwikkelingsplan als uit de bouwinitiatieven voor

vorm van de invulling daarvan. Aspecten die betrekking hebben op

inbreiding blijkt dat er behoefte is aan nieuwe woningen. Het Uitwer-

parkeren, ontsluiting, architectuur, inrichting van de openbare ruimte,

kingsplan Maaskant biedt daarvoor de ruimte. Uit onderhavige visie

materiaalgebruik en duurzaamheid worden in deze visie meegenomen.

moet blijken waar, wanneer en in welke vorm woningbouw gereali-

De ruimtelijke visie is gebaseerd op wat ruimtelijk in en om de kern

seerd kan worden. Op dit moment ontbreekt met name de visievor-

past en aansluit op de bestaande structuur en context van Vinkel en

ming die nodig is om een goed oordeel te geven over de gewenste

omgeving. Een objectief oordeel is geformuleerd voor de meest accep-

inbreiding dan wel uitbreiding. Het gaat om een stedenbouwkundige

tabele ruimtelijke inpassing, specifiek voor het studiegebied.

visie op hoofdlijnen. Daarnaast zal deze ruimtelijke visie onderlegger

|

zijn om bouwinitiatieven en nieuwe ontwikkelingen te kunnen toetsen.

3
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Figuur 1: Ligging studiegebied – historische kaart

Figuur 2: Ligging studiegebied – topografische kaart 2005

1.2

LEESWIJZER

voorwaarden worden deze groeimogelijkheden voor Vinkel omschre-

STEDENBOUWKUNDIGE VISIE UITBREIDING VINKEL

Schil’. Aan de hand van vigerend beleid en stedenbouwkundige rand-

|

op de inbreidingsmogelijkheden en het uitbreidingsscenario van ‘De
4
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ven.

Afbeelding 1.3: luchtfoto van de huidige situatie (ca. 2005).
Dit advies bestaat uit drie delen. Het eerste deel (hoofdstukken 2, 3
en 4) is analyserend van karakter en beschrijft de bestaande situatie.
Hoofdstuk 2 omschrijft de context waar het plangebied (de dorpskern)
en het studiegebied (de directe omgeving) zich bevinden. Dit plaatst
het plangebied in een duidelijk kader. Daarna licht hoofdstuk 3 de
ruimtelijke en functionele aspecten toe. In hoofdstuk 4 komen de
sterke en zwakkere onderdelen van Vinkel aan de orde. Middels deze
beknopte SWOT-analyse worden knelpunten en kansen aangewezen.
Hoofdstuk 5 vormt deel 2 van onderhavige visie. Hoofdstuk 5 formuleert aan de hand van de analyses uit de eerdere hoofdstukken de
eerste aanzetten voor de ruimtelijke visie. Verschillende scenario’s
voor in- en uitbreiding komen hierin aan de orde. Deel 3 laat het
meest gewenste scenario voor Vinkel zien. Hoofdstuk 6 gaat verder in

Afbeelding 1.4: ligging bebouwde kom in landelijk gebied

CONTEXT
5

Vinkel maakt onderdeel uit van de gemeente Maasdonk. Gelegen ten
zuiden van de A59 is Vinkel vooral bekend van camping Vinkeloord,
die op het terrein van Autotron Rosmalen ligt. Vinkel is een kleine
agrarische kern die gelegen is in het zuiden van de gemeente. De
gemeente ligt ingeklemd tussen de stedelijke gebieden van Oss aan
de oostzijde en Den Bosch aan de westzijde. Ten zuiden van de gemeente bevinden zich de gemeenten Bernheze en St. Michielsgestel.
Deze zuidkant van Maasdonk bestaat grotendeels uit zandgronden.

Hierdoor hoefden inwoners van Vinkel niet meer met bootjes naar
Nuland om te naar de kerk te gaan.
Vinkel is een marginaal heidegehucht, dat na 1884 (bouw van een
noodkerk) uitgroeide tot een kerkdorp. Ten zuiden van dit kerkdorp
ligt het landgoed Engelenstede, al in de 15e eeuw bekend, maar sterk
verminkt. Een klein aantal percelen met oude akkerbodems wijst hier
op een vroege ontginningsplaats.
Bron: KICH

Ten noorden van de gemeente Maasdonk strekken de komgronden
zich uit tot aan de rivier de Maas. Dit gebied ten noorden van Maas-

|

donk valt onder de gemeente Lith. Vinkel ligt ongeveer zes meter
boven N.A.P. op een verhoging in het oude overlaatgebied. Dit hoogteverschil is zichtbaar in het landschap en heeft eveneens grotendeels
het landgebruik bepaald.

Geschiedenis
Het dorp is ontstaan in de tijd dat de heidegronden op de hoger gelegen zandruggen (zogenaamde donken) door de Hertog van Brabant
ter beschikking werden gesteld aan de bewoners van de streek ten
behoeve van het houden van vee en het winnen van turf. De gronden
werden door de bewoners gemeenschappelijk gebruikt.
De dorpskern is ontstaan uit een verdichting van bebouwingslinten die
pas in de 20e eeuw zijn uitgegroeid tot een echte dorpskern. Vinkel
had tot 1884 geen eigen kerk, maar doordat de Maas en de Aa steeds
overstroomden, is besloten om Vinkel een eigen parochie te gunnen.

STEDENBOUWKUNDIGE VISIE UITBREIDING VINKEL
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Ligging

SAB•EINDHOVEN

2

Afbeelding 2.1.: Ontstaan van het bebouwingslint circa 1850

Woningtypologie

De ontstaansgeschiedenis van Vinkel heeft in de nabije omgeving van

Het studiegebied huisvest een beperkte diversiteit aan woningtypolo-

6

de kern acht monumenten opgeleverd. Het gaat om de volgende

gieën. We treffen hier het volgende aan:

|

gebouwen:

•

•

R.K. kerk O.L. Vrouw van de Rozenkrans uit 1954 van architect J.
de Reus. Uit baksteen en beton met glas-in-lood ramen en beton-

Een groot aantal grondgebonden woningen, in vrijstaande, tweeonder-één-kap en geschakelde vorm;

•

Enkele zorgwoningen;

elementen. Kenmerkend zijn de flauwe zadeldaken;
•
•

De pastorie uit 1884 aan de Lindelaan 22,24. Een éénlaags he-

Het merendeel van de woningen bestaat uit één of twee bouwlagen

renhuis uit baksteen met een mansardedak;

met incidenteel een verblijfsruimte in de kap. Bijna alle woningen

Een noodkerk aan de Lindelaan 2 uit 1945. Een langgerekte kerk

hebben een langskap (met de nok parallel aan de straatzijde).

met smaller koor. Van gewit baksteen en kleine roedenramen. Het
heeft een zadeldak met verbeterde Hollandse pannen;
•

Slot Hoeve van circa 1720 op de Van Rijckevorselweg 25. Een
bakstenen gebouw met als bijzonder detail de deeldeuren. Het
heeft een schilddak bedekt met golfplaten. Een beuk en linden
hebben een omtrek van circa 175 cm. Een langgevelboerderij aan

|
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Archeologie en monumenten

SAB•EINDHOVEN

de Brugstraat 36 uit circa 1940 behoort eveneens tot de Slothoeve. De langgevelboerderij is een bakstenen woning met kruisramen en een kleine roedenverdeling. Een zadeldak met verbeterde
Hollandse pannen;
•

Een bakstenen langgevelboerderij aan de Brugstraat 36 uit de 19e
eeuw. Gewijzigde schuiframen, ijzeren en betonnen stalramen,
een wolfdak en golfplaten typeren de langgevelboerderij;

•

Een vlaamse schuur aan de Brugstraat 81;

•

Een langgevelboerderij aan de Lindelaan 9 van einde 19e eeuw.
Opgetrokken uit baksteen met ijzeren stalramen met een wolfdak.
Eromheen staan vijf linden met een omtrek van 125-150 cm;

•

Een kortgevelboerderij aan de Vinkelsestraat 155 uit 1856. Bakstenen gevel met gepleisterde plint. In de gevel is een beeld van
Sint Jan. De boerderij heeft een molensteen als stoepsteen en
een wolfsdak met verbeterde Hollandse pannen. Op het erf staan
paardekastanjes.

Afbeelding 2.2.: Topografische ligging bebouwde kom – 2006
Als overblijfsel van het agrarisch verleden liggen in de kom voornamelijk langgevelboerderijen. De Vinkelsestraat kenmerkt zich door een
diversiteit aan hoofdzakelijk kortgevelboerderijen. Aan de Weerscheut
is een afwisseling van boerderijtypen te vinden.

3
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vanaf het buitengebied herkenbaar als een eenheid in het landschap.
De overgang en het bewustzijn van de balans tussen landelijk gebied
en de kern kunnen elkaar versterken en de identiteit van Vinkel verder
bepalen.
Vinkel heeft een agrarische achtergrond en heeft zich ontwikkeld tot
een oost-west georiënteerd bebouwingslint op een verhoging in het
landschap. Naast deze beeldbepalende lintbebouwing bevinden zich in
de kern Vinkel nog twee bebouwingslinten. Hierbij gaat het om de
bebouwing langs de linten die van oudsher leiden naar Nuland en
Geffen. Aan de oostzijde zijn achter de linten enkele woonbuurten
gelegen.
Het oude dorpsgebied kenmerkt zich door relatief open en kleinschalige bebouwing met daarbinnen een zekere variatie. In het westelijke
deel van het lint, waar nog geen woonbuurten achter de linten zijn
gebouwd, is dan ook nog zicht op het open landschap mogelijk tussen
de bebouwing door. Rondom de basisschool en het gemeenschapshuis
is de bebouwing volumineuzer dan in de rest van het lint.

Lintstructuur
De karakteristieken en kernkwaliteiten van Vinkel zijn sterk afhankelijk
van de ruimtelijke beeldvorming van de lintstructuur van de Brugstraat
en de Lindenlaan. De Brugstraat en de Lindenlaan kenmerken zich als
een lintbebouwing waarlangs verschillende (bedrijfs)woningen en

kent percelen met een gevarieerde omvang en inrichting,
afgewisseld met open ruimten met kleinschalige agrarische percelen,
huisweiden, tuinen en paardenweiden.
Het lint is te karakteriseren in twee ruimtelijke elementen:
•

Een landelijk lint: de Brugstraat tussen de Groote Wetering en de
kruising met de Van Rijckevorselweg;

•

Een dorps lint: het resterende stuk van de Brugstraat en de Lindenlaan in de bebouwde kern.

Het eerste deel is een landelijk bebouwingslint met een open karakter.

STEDENBOUWKUNDIGE VISIE UITBREIDING VINKEL

aanknopingspunt voor Vinkel. Door de hoger gelegen kern is het dorp

(agrarische) bedrijven zijn gesitueerd. De verkaveling langs het lint

|

De ontstaansgeschiedenis vanuit de lintenopbouw vormt een bijzonder

|

RUIMTELIJKE ASPECTEN

Tussen de individuele gebouwen en (voormalige agrarische) bedrijfscomplexen is een sterke visuele relatie met het achterliggende landschap blijven bestaan. Het doorzicht tussen de gebouwen is karakteristiek en moet worden gehandhaafd. Er wordt gestreefd naar het
behoud van de oorspronkelijke karakteristiek van het bebouwingslint,
zoals tot uitdrukking komend in de schaal, vormentaal, de
open/geslotenheid en de relatie met het landschap. Nieuwe bebouwing moet qua maat, schaal, materiaal en kleurgebruik in harmonie
zijn met de bestaande bebouwing – scherpe contrasten moeten worden vermeden.
Enerzijds is er de kwetsbaarheid van de landschappelijke waarden die
in het gebied aanwezig zijn, anderzijds is de bebouwing weliswaar
medebepalend voor het landschap en de ruimtelijke kwaliteit.
Het tweede deel is een dorps bebouwingslint. De bebouwingsstructuur
is in de loop van de tijd door diverse ontwikkelingen (wonen, maatschappelijke functies en bedrijvigheid) verdicht. Verdere verdichting

SAB•EINDHOVEN

3.1

kan worden toegelaten daar waar de karakteristiek niet wordt aange-

de Vinkelsche Loop. Deze ontwatert het lage broekgebied tussen

tast. Ontwikkelingen binnen een bebouwingsconcentratie dienen altijd

Vinkel en Nuland.

zijn verschillende soorten linten te onderscheiden. De typologie be-

SAB•EINDHOVEN
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te dragen aan kwaliteitsverbetering. In stedenbouwkundige structuren

|

ruimtelijk en functioneel te worden afgewogen. Initiatieven dienen bij
8

paalt in welke gevallen het handhaven van voormalige bebouwing en
het op andere wijze benutten daarvan gewenst is. Vanwege de aanwezige kwaliteiten kan in bepaalde gevallen sloop van bebouwing en
herstel van bijvoorbeeld het landschap meer voor de hand liggen
(landelijk lint). In andere gevallen kan juist het toevoegen van bebouwingsvolume, bijvoorbeeld woningen, of hergebruik van bedrijfsruimte
in combinatie met groenontwikkelingen tot een verbetering leiden
(dorps lint).

Infrastructuur
De Brugstraat en Lindenlaan vormen de dragende infrastructuur samen met de Weerscheut en de Van Rijckevorselweg. De autosnelweg
A59 ligt op enige afstand. De Van Rijckevorselweg zorgt voor een

Afbeelding 3.1: Uitbreiding van Vinkel. Begonnen met de lintbebouwing aan de Brugstraat en de Lindenlaan. Daarna zijn de linten van de
Van Rijckevorselweg en Weerscheut ontstaan. Gefaseerd zijn later de
woongebieden rondom de linten verdicht.

goede aansluiting. De snelweg heeft geen ruimtelijke impact op de
kern. In de loop der jaren is een aantal woonstraten en woonerven
aangesloten op de bebouwingslinten om de achterliggende woningen
en woongebieden te ontsluiten.

Groen en water
Het brede profiel van de Brugstraat en Lindenlaan heeft een lommer-

3.2

FUNCTIES

rijke uitstraling. In de woonerven is beperkt openbaar groen aanwe-

In de kern staat de kerk, het gemeenschapshuis, enkele horecagele-

zig. Dit is gebruiksgroen voor de direct omwonenden. Tegenover het

genheden, een basisschool en detailhandel. In het dorp zijn weinig

gemeenschapshuis is een groot grasveld met een beperkte functie. Dit

andere voorzieningen aanwezig. De voorzieningen die in de kern

veld gebruikt men voornamelijk voor parkeren.

aanwezig zijn, zijn voornamelijk geconcentreerd langs het hoofdlint.
Wonen is de belangrijkste functie in het dorp. Veel agrarische bedrij-

Aan de zuidzijde loopt de Groote Wetering in gekanaliseerde vorm.
Deze zal echter in de toekomst omgebouwd worden tot ecologische
verbindingszone. Ten noorden van Vinkel stroomt van oost naar west

vigheid is uit het dorp verdwenen.

Groen en recreatie
Groen en recreatie, waar de verschillende leeftijdscategorieën behoef-

het Wolvenbos als wandelgebied worden opengesteld.

|
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490 campingplaatsen en circa 180 vakantiebungalows. Op termijn zal

9
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van de kern ligt het vakantiepark Vinkeloord. Dit park beschikt over

SAB•EINDHOVEN

te aan hebben. zijn in onvoldoende mate aanwezig. Ten noordwesten
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Vinkel is gekozen voor het opstellen van een sterkte/zwakte analyse.
Op deze manier worden de ruimtelijke (dis)kwaliteiten op het gebied

SAB•EINDHOVEN
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Om een goed overzicht te hebben van de ontwikkelingskansen voor

Bedreigingen:
•

Homogeniteit in woningaanbod belemmert behoud en uitbreiding
van huidige bevolkingsopbouw;

van identiteit, belevingswaarde, samenhang en dorpsranden be-

•

Ontgroening en vergrijzing;

noemd.

•

Te weinig woningbouw voor starters en ouderen en schoksgewijs;

Sterke punten:
•

•

Agrarische bedrijven belemmeren potentiële inbreidingslocaties;

Landelijk karakter, de agrarische ontstaansgeschiedenis en de

•

Voorzieningen dreigen uit de kern te vertrekken;

landelijke omgeving zijn duidelijk voelbaar in de kern;

•

Infrastructuur is voornamelijk gericht op gemotoriseerd verkeer.

•

Sterke scheiding tussen de kern en het landelijk gebied;

•

(Maatschappelijk) voorzieningenniveau is voldoende;

•

Hechte dorpsgemeenschap met veel sociale controle en sterk

Kansen:
•

verenigingsleven;

Creëren van samenhang in de kern, betere begrenzing en herinrichting van de openbare ruimte;

•

Goede bereikbaarheid gemotoriseerd verkeer;

•

Versterken identiteit agrarische heidedorp;

•

Typische lintbebouwing nog duidelijk herkenbaar.

•

Initiatieven die passen in bestaande structuren en de kwaliteiten
van de omgeving bieden kansen om de identiteit van het dorp te

Zwakke punten:
•

Weinig inbreidingsmogelijkheden zonder de dorpse karakteristiek

versterken;
•

aan te tasten;
•

•

Publieke functies liggen niet geconcentreerd aan het Pastoor

Realisatie van regionaal bedrijventerrein Waalboss genereert
nieuwe werkgelegenheid;

•

Voldoende ruimte en mogelijkheden voor uitbreiding van woon-

Vogelsplein; het plein nodigt niet uit tot gebruik vanuit de omlig-

buurten waarin veel openbaar groen en de relatie met de kern

gende woongebieden;

enerzijds en het landelijk gebied anderzijds wordt benadrukt;

De infrastructuur is primair gericht op gemotoriseerd verkeer,
ontbreken van langzaam verkeerroutes vanuit de kern naar het

•

Bestaande voorzieningen als de Groeiring kunnen meer betekenis
krijgen voor het dorp als geheel.

landelijk gebied toe;
•

Ruimtelijke kwaliteit van de openbare ruimte is matig;

De sterke en zwakke punten omschrijven de huidige situatie van Vin-

•

Onvoldoende parkeergelegenheden;

kel. Bedreigingen zijn ontwikkelingen die ontstaan door autonome

•

Voorzieningenniveau krimpt langzaam en concurrentie vanuit

groei en hebben veelal de neiging om zwakke punten te versterken en

steden die de jongeren aantrekken;

sterke punten te negeren. Kansen daarentegen bieden de mogelijk-

Bedrijvigheid in het westelijke deel van het lint.

heid om de kernkwaliteiten van Vinkel te benutten en te versterken.

•

Beide bedreigingen en kansen zijn sterk verbonden met het ontwikkelperspectief voor de (nabije) toekomst.

SAB•EINDHOVEN
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deel 2. uitbreidingsscenario’s
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Deze stedenbouwkundige visie heeft tot doel om een beeld te vormen

Er is relatief weinig vraag naar (middel)grote eengezins woningen
in de huursector;

over de mogelijke ontwikkelingen voor een lange periode. Leefbaar-

•

heid is daarbij een belangrijk speerpunt. Knelpunten worden hiermee

Senioren wensen voornamelijk een kleine woning, in de vorm van
een appartement en bij voorkeur huur.

zoveel mogelijk opgeheven en kansen worden benut. Voor Vinkel is

Deze conclusies komen uit het Woonwensenonderzoek 2007.

het streven om de kern te verlevendigen en voor verschillende doelgroepen woonruimten aan te bieden. Dat betekent een zoektocht naar
het toevoegen van andere leef- en woonmilieus en tevens versterken
van de bestaande woningvoorraad. In de stedenbouwkundige visie is
puntsgewijs aangegeven welke aandachtspunten van invloed zijn voor
een goede aansluiting op de ruimtelijke context. Deze punten zijn
verder uitgewerkt in het volgende hoofdstuk.
Vanuit cultuurhistorisch oogpunt is het van belang dat de traditionele
linten hun kleinschalige karakter behouden, maar tevens door nieuwe
ontwikkelingen een nieuwe betekenis krijgen: ‘behoud door ontwikkeling’.

5.1

RUIMTELIJKE INPASSING
Aansluitend op de inrichting en de ruimtelijke kwaliteiten van de bestaande situatie, biedt het plangebied ruimte voor bebouwing zoals
wonen in verscheidene typologieën. Ook een diversiteit aan functies,
commerciële activiteiten (met een lokale reikwijdte) en aan huis gebonden bedrijvigheid in een landelijke tot dorpse setting passen in
Vinkel. De verwevenheid van de verschillende functies moet tevens de
openbare ruimte en het parkeren inpassen. Ruimte voor groen en
watervoorzieningen moeten onderdeel uitmaken van een hoogwaardige beleving in het gebied.

Beoogde doelgroep
De beoogde doelgroep waarvoor Vinkel zal moeten uitbreiden is zeer
divers. Groepen die graag in Vinkel wonen zijn starters over de gehele
bevolkingsopbouw (jongeren en alleenstaanden), tweeverdieners,
gezinnen (eengezinswoningen), mensen met behoefte aan praktijkruimte en senioren (nultredenwoningen). In het bijzonder is het volgende kenmerkend:
•

Starters hebben in toenemende mate de voorkeur aan een koopwoning;

•

De meeste vraag gaat uit naar eengezins koopwoningen (door
starters en doorstromers tot 55 jaar);

•

Het merendeel betreft middelgrote woningen, de vraag naar
kleine woningen stijgt;

Afbeelding 5.1: Ruimtelijke elementen waaruit het studiegebied is
opgebouwd.

RUIMTELIJKE ELEMENTEN

kan verdwijnen. Versterken van de identiteit en het karakter van het

zame manier tot stand te laten brengen zijn verschillende uitbreidings-

dorp kunnen door inbreidingslocaties tot stand komen. De openbare

typen mogelijk. Ieder type is mogelijk toe te passen, ook in combinatie

ruimte van het huidige dorpsplein en de diverse locaties nabij de

met elkaar. Vier mogelijke ruimtelijke elementen komen in deze visie

school hebben niet de verblijfskwaliteiten die passen bij een dorp als

aan de orde. Omdat het gebied te maken heeft met verschillende

Vinkel. Met herontwikkeling kan daarmee rekening worden gehouden.

straten, functies en kwaliteiten zullen de elementen hierop ingericht
worden. Daarbij zijn de volgende elementen te onderscheiden:
•

De kern (inbreiding)

•

De schil (uitbreiding)

•

De linten

•

De hoeves

5.4

UITBREIDING ‘DE SCHIL’
Om het dorp een duidelijke hoofdvorm te geven, kan een schil van
bebouwing rond het bestaande dorp komen. Op deze wijze krijgt het
dorp een herkenbare vorm en samenhangende afronding. Zo ontstaat
ook een balans in de uitbreiding.

|

INBREIDING
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bestaande, mogelijk ongewenste, bedrijvigheid uit de bebouwde kom

Om de toekomstige ontwikkeling van Vinkel op een flexibele en duur-
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5.2

Afbeelding 5.3: Ruimtelijk element ‘De Schil’
Afbelding 5.2: Ruimtelijk element ‘De Kern’
Door op enkele strategische locaties uitbreiding mogelijk te maken is
Binnen de bebouwde kom is een aantal inbreidingslocaties mogelijk.

inpassing bij de bestaande omgeving makkelijker, passender en van-

Herontwikkeling en relocatie van functies zijn mogelijkheden waarbij

zelfsprekender. De dorpsrand die ontstaat rondom Vinkel zal een

aantal verbijzonderingen kennen. Voornamelijk de relatie met het

bestaande uit alleenstaande gezinswoningen en/of bedrijfsgebouwen

landelijk gebied kan hierdoor versterkt worden.

langs wegen, waarbij achterliggende gronden onbebouwd blijven.

zich makkelijk vormt in en naar de bestaande grillige randen van de
bebouwde kern. De afwisseling van een zachte rand (achtertuinen
naar het buitengebied in de bestaande situatie) en een harde rand (de
openbare weg die de overgang tussen landelijk en stedelijk gebied
kenmerkt) zorgt voor een vloeiend belevingsspel.

5.6

UITBREIDING ‘DE HOEVES’
In het uitbreidingstype ‘De Hoeves’ kan onderscheid gemaakt worden
tussen woongebieden en werkgebieden. Per hoeve is een onderscheidend concept mogelijk. Deze buurtschappen van Vinkel versterken de
karakteristiek van de eeuwenoude erven en boerderijen die zich in het

5.5

UITBREIDING ‘DE LINTEN’

landelijk gebied vestigden.

Afbeelding 5.4: Ruimtelijke elementen ‘De Linten’

Afbeelding 5.4: Ruimtelijke elementen ‘De Hoeves’

SAB•EINDHOVEN
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Perifere groei zorgt voor een geleidelijke aanwas van nieuwbouw die

|

Daarbij is het mogelijk om te faseren van lint naar lintdorpen.
14

Bebouwing in linten langs de invalswegen van Vinkel bevestigt de
landelijkheid en tevens het verstedelijkte landschap. De lintenstructuur
kan op twee manieren worden ingepast. Als lint, met losse individuele
bebouwing aan één of aan beide zijden van een straat met een typische lineaire structuur. Of steviger aangezet als kleine lintdorpen, een
nederzettingsvorm die bestaat uit vrijwel aaneengesloten bebouwing,

SAB•EINDHOVEN

|

STEDENBOUWKUNDIGE VISIE UITBREIDING VINKEL

|

15

deel 3. uitbreidingsvisie

6

U I T B R E I D I N G S L O C AT I E S

6.1

BELEIDSKADERS

dingen zijn gelijkwaardig wat betreft ruimtelijke inpassing. Ieder uitbreidingsscenario biedt zijn eigen kansen en bedreigingen. Woning-

SAB•EINDHOVEN
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Tussen de uitbreidingen bestaat geen specifieke voorkeur. Alle uitbrei-

bouw in en dicht tegen de kern spaart het buitengebied en zorgt voor
woningen dicht bij de bestaande voorzieningen in de kern. Hiermee
blijft de kern compact en verkeersbewegingen beperkt. Daar tegenover biedt woningbouw in het buitengebied ook kansen, mits het op
een landschappelijk verantwoorde wijze plaatsvindt. Door verspreid in
het buitengebied te bouwen kan de kern van Vinkel zijn menselijke
maat behouden. Daarnaast kunnen de nieuwe bewoners van het

Structuurvisie 1996-2010 "Ruimte voor de toekomst"
In 1997 heeft de gemeenteraad van de gemeente Maasdonk de Structuurvisie "Ruimte voor de toekomst" voorlopig vastgesteld. Vervolgens
heeft de gemeenteraad op 21 december 1999 een Nota van Wijziging
en Aanvulling op de Structuurvisie vastgesteld. Deze nota heeft vooral
betrekking op het beheer en de ontwikkeling van de gebieden die in
de overgang naar het buitengebied liggen.

buitengebied het landschap onderhouden.

De Structuurvisie gaat, voor wat betreft woningbouw, uit van een

In dit hoofdstuk is de aandacht vooral gericht op de ruimtelijke ele-

evenredig over de drie kernen van Maasdonk worden verdeeld. Door

menten ‘De Kern’ en ‘De Schil’. Deze vormen van uitbreiding van het
aantal woningen krijgt de prioriteit en is relatief eenvoudig te realiseren. Met deze scenario’s kan de gemeente Maasdonk op een korte
termijn voldoen aan de volkshuisvestingsopdracht. In een later stadium komen de uitbreidingsscenario’s ‘De linten’ en ‘De hoeves’ aan
bod. Vanwege de vele kansen die deze scenario’s bieden voor het
landschap en de relatie met het agrarische verleden zijn ze zeker het
onderzoeken waard op realiseerbaarheid.
De onderzoeksscenario’s zijn opgesteld zonder zich strikt te conformeren aan geldende beleidsuitgangspunten. Hiermee is getracht de
stedenbouwkundige creativiteit niet te veel te laten belemmeren door
reeds bestaande inzichten. Nu de verschillende uitbreidingsmogelijkheden bekend zijn is het zaak te onderzoeken of de uitbreidingsscenario’s aansluiten bij het provinciaal en gemeentelijk beleid. Zodoende
volgt hier een samenvatting van het belangrijkste beleid.

zogenaamd evenredigheidsmodel, waarbij de te bouwen woningen
het tot stand komen van het uitwerkingsplan Maaskant is de Structuurvisie echter grotendeels achterhaald. Het programma voor wonen
en werken in Vinkel is thans in dat uitwerkingsplan opgenomen. De
Structuurvisie kan als bouwsteen blijven gelden voor wat betreft beheer en ontwikkeling van de overgangsgebieden naar het buitengebied, zoals beschreven in de Nota van Wijziging en Aanvulling. In deze
nota zijn de kwaliteiten van de randen van de kernen in beeld gebracht. Op basis van deze kwaliteiten zijn vervolgens uitgangspunten
gegeven over het gewenste beeld en functies.

Streekplan provincie Noord-Brabant
Het streekplan "Brabant in Balans" van de provincie Noord-Brabant
(22 februari 2002) kent vijf leidende principes. Eén van die leidende
principes is zuinig ruimtegebruik. Door het accent op zuinig ruimtegebruik te leggen, wil de provincie de groei en de spreiding van het
stedelijk ruimtebeslag afremmen. Tegelijkertijd wil de provincie zo
stimuleren dat nieuwe ontwikkelingen op een geconcentreerde wijze
vorm krijgen. Dit betekent, dat bij het zoeken naar ruimte om te voorzien in de behoeften op het vlak van wonen, werken en voorzieningen

de mogelijkheden binnen de bestaande bebouwde ruimte zo goed
mogelijk moeten worden benut. Zowel in stedelijke als landelijke
regio's moet het accent liggen op inbreiden en herstructureren. Zorg-
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vuldig omgaan met de ruimte betekent, dat de mate waarin en de
wijze waarop aan aspecten van zuinig ruimtegebruik vorm en inhoud
wordt gegeven aan moet sluiten bij de specifieke ruimtelijke karakteristieken en kwaliteiten ter plaatse.
Vinkel is gelegen in de landelijke regio Maashorst. In de landelijke
regio's staat het voorkomen van verdere aantasting van het buitengebied door verstedelijking centraal. Uitgangspunt is dat het aansnijden
van nieuwe ruimte pas aan de orde is, als blijkt dat de bouwopgave
voor wonen en werken niet binnen het bestaand bebouwd gebied kan
worden gerealiseerd, ook niet in andere kernen of op andere bedrijventerreinen binnen de betreffende landelijke regio. Bij de verdeling

|

van het woningbouwprogramma over de stedelijke en de landelijke
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regio's geldt het uitgangspunt, dat voor elke landelijke regio ten hoogste zoveel woningen mogen worden gebouwd als nodig is voor de
natuurlijke bevolkingsgroei, ofwel de groei die optreedt als het saldo
verhuisbewegingen op nul wordt gesteld.
Een ander leidend principe van het streekplan is meer aandacht voor
de onderste lagen. Uit plankaart 2 "Elementen van de onderste laag"
(figuur 4) blijkt dat het buitengebied ten noordwesten van Vinkel
binnen een "beschermingszone zeer kwetsbare grondwaterwinning"
ligt. In beschermingszones geldt als algemene beleidslijn dat bij
nieuwbouw, vervangende nieuwbouw en uitbreiding van de bestaande
bebouwing, zowel op stedelijke inbreidings- en uitbreidingslocaties als
in het buitengebied, de risico's voor de kwaliteit van het grondwater
zo klein mogelijk dienen te blijven. Indien nodig zullen aanvullende
beschermende maatregelen moeten worden getroffen die redelijkerwijs nodig zijn om grondwatervervuiling te voorkomen. Een en ander
moet blijken uit de watertoets.

Afbeelding 6.1: Uit de uitsnede van plankaart 2 "Elementen van de
onderste laag" blijkt dat het buitengebied ten noordwest van Vinkel in
een beschermingszone ligt van zeer kwetsbare grondwaterwinning.
Eerste partiële herziening van het Streekplan Noord-Brabant
In december 2004 is de eerste partiële herziening van het Streekplan
vastgesteld. Voor Vinkel is deze partiële herziening van belang voor
het aspect grondwaterbeschermingsgebieden.
De partiële herziening van het streekplan vloeit voort uit gebleken
onduidelijkheden over de betekenis van het begrip 100-jaarszone. In
aansluiting op de herziening van de Provinciale Milieuverordening
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wordt onder 100-jaarszone verstaan het gebied dat ligt tussen de

De basis van het uitwerkingsplan is het duurzaam ruimtelijk structuur-

berekende 25-jaarsgrens en de 100-jaarsgrens. Op basis van een

beeld (DRS) en geeft inzicht in de duurzame ontwikkelingsmogelijkhe-

nieuwe berekening van de beschermingszones rond het grondwater-

den voor wonen en werken in de landelijke regio Maaskant. Het is de

beschermingsgebied bij Nuland is de 25-jaarszone kleiner en de 100-

resultante van de confrontatie van het provinciale beleid met een

jaarszone groter geworden. De nieuwe berekening van de bescher-

waardering van de ruimtelijke hoofdstructuur en een gebiedsvisie. Het

mingszones heeft ook tot gevolg gehad dat de gronden aan de noord-

resultaat is in het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld terug te vinden

westzijde van de Brugstraat in Vinkel in de 100-jaarszone zijn komen

in het landschappelijk raamwerk, de contouren van de kernen, de

te liggen.

ontsluitingsstructuur en de beleidsuitspraken voor dorpen en bedrijventerreinen.

Verstedelijking bij zeer kwetsbare winning is alleen afweegbaar bij een
winning in gebieden behorend tot een stedelijke regio, voor zover het

Het uitwerkingsplan berekent een opgave van 133 woningen voor de

grondwater tussen de 25 en 100 jaar nodig heeft om toe te stromen

kern Vinkel, de enige kern van de gemeente Maasdonk die buiten de

naar het desbetreffende pompstation. In het gebied tussen de 25- en

stedelijke regio Waalboss ligt. De kern Vinkel kent, vanuit haar huidige

100-jaarszone rond de zeer kwetsbare winningen in de stedelijke

opbouw, niet tot nauwelijks bekende en/of potentiële locaties voor

regio's zijn woonwijken en bedrijventerreinen alleen toegestaan als er

inbreiding en herstructurering. Hier zal de woningbouwopgave vooral

sprake is van duidelijke ruimtelijke voordelen en nadat er een zorgvul-

via uitbreiding gerealiseerd moeten worden.

dige afweging van deze locatie ten opzichte van alternatieve locaties
buiten deze zone heeft plaatsgevonden. Indien wordt besloten tot de

Vinkel ligt als enige kern van de gemeente Maasdonk in een landelijke

ontwikkeling van een woonwijk of bedrijventerrein op een locatie in

regio. Deze kern mag conform het Streekplan voorzien in de eigen

het gebied tussen de 25- en 100-jaarszone, dan moeten zodanige

woonbehoefte, ook al is geen sprake van een ‘landelijke hoofdkern’.

maatregelen worden getroffen dat het totale vervuilingsrisico in deze

Het duurzaam ruimtelijk structuurbeeld biedt voldoende ruimte voor

zone niet toeneemt.

uitbreiding, direct aansluitend aan de kern binnen het zoekgebied voor
verstedelijking. Op de uitsnede van de plankaart is dit gebied aange-

Uitwerkingsplan Maaskant
In het streekplan "Brabant in Balans" is de opdracht verwoord tot het
opstellen van uitwerkingsplannen voor zowel de stedelijke als landelijke regio's in Brabant. Op 21 december 2004 zijn de uitwerkingsplannen vastgesteld. De kernen Geffen en Nuland maken onderdeel uit
van het uitwerkingsplan Stedelijke Regio Waalboss. De kern Vinkel is
om praktische redenen meegenomen in het uitwerkingsplan landelijke
regio Maaskant. De landelijke regio Maaskant omvat gebieden die
behoren tot de gemeenten Lith, Maasdonk, Oss en ’s-Hertogenbosch.

duid als “transformatie afweegbaar” (lichtgeel). De overige gronden
rondom Vinkel zijn bestemd voor landschapsbeheer waarvan een deel
is aangemerkt als waardevol agrarisch landschap (lichtbruin). Dit
gebied komt overeen met de Agrarische Hoofdstructuur (AHS) uit het
Streekplan.

projectprocedure worden gevolgd. Dit geldt ook voor de inbreidingsen herstructureringslocaties. Deze zijn wel opgenomen als wenselijk

het moment dat ze voldoende concreet zijn een zelfstandige projectprocedure worden gevolgd.
Vastgesteld uitgangspunt in de gemeente Maasdonk is dat inbreiding
en herstructurering voor uitbreiding gaan. Daarbij geldt echter tevens
dat inbreiding en herstructurering niet ten koste mogen gaan van de
ruimtelijke kwaliteiten in het betreffende gebied. In verband hiermee
heeft de gemeente Maasdonk de Notitie Kleine Inbreidingslocaties
(29 april 1998) opgesteld met inbreidings- en herstructureringslocaties
in de kernen Geffen, Nuland en Vinkel. In de Notitie Kleine Inbreidingslocaties zijn kaarten opgenomen met daarin aangegeven de

|

voorgevelrooilijn waar binnen moet worden gebouwd. Verder bevat de
notitie ook een aantal andere stedenbouwkundige voorwaarden waar-

Verdere mogelijkheden worden binnen het duurzaam ruimtelijk struc-

aan moet worden voldaan. Indien in de toekomst locaties voor inbrei-

tuurbeeld vooral aan de noordkant van Vinkel gezien. Voor deze loca-

ding in de vorm van woningbouw worden aangedragen, zijn deze

tie(s) moet worden afgestemd met de reconstructiecommissie Maas

bespreekbaar met dien verstande dat de beleidslijnen uit de Notitie

en Meierij. Daarnaast moet rekening worden gehouden met de grens

Kleine Inbreidingslocaties richtinggevend zijn. Voor de locaties die niet

van de 100-jaars beschermingszone van de waterwinning Nuland.

in de Notitie Kleine Inbreidingslocaties worden genoemd, zijn in het
kader van het bestemmingsplan enkele stedenbouwkundige rand-

Bestemmingsplan Kernen Maasdonk

voorwaarden geformuleerd.

Het bestemmingsplan "Kernen Maasdonk" is vooral een beheersplan.

De inbreidingslocaties van Maasdonk zijn in de bijlagen van het be-

Dat wil zeggen, dat de bestaande ruimtelijke situatie is bestemd en

stemmingsplan aangegeven. Voor Vinkel staan de volgende inbrei-

van een actuele bestemmingsregeling is voorzien. Echte nieuwe ruim-

dingslocaties vermeld:

telijke ontwikkelingen maakt het bestemmingsplan slechts op een

•

aantal locaties mogelijk. Ontwikkelingen die wenselijk zijn of in de lijn

Pastoor Vogelsplein, achterperceel Lindenlaan 43
De locatie biedt ruimte voor het realiseren van één woning be-

der verwachting liggen, maar die nog onvoldoende concreet en/of

staande uit twee lagen met een kap. Door in de achtertuin een

uitvoerbaar zijn, zijn niet in het bestemmingsplan meegenomen. In

woning te bouwen met een oriëntatie op het plein, wordt de

beginsel zal voor deze ontwikkelingen terzijnertijd een partiële herziening van het bestemmingsplan worden gemaakt of een zelfstandige

oostwand van het Pastoor Vogelsplein versterkt.
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Afbeelding 6.2: Uitsnede uit de plankaart voor de kern Vinkel
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ven en aangeduid op een deelkaart. Voor die initiatieven zal pas op
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beleid en staan ook in een bijlage van het bestemmingsplan beschre-

•

Beukenlaan (tussen de kerk en nummer 1)

Vervolgens zijn de acties benoemd, die naar de mening van de deel-

Op deze locatie is ruimte voor het bouwen van een kleine vrij-

nemers een goede bijdrage leveren aan de leefbaarheid van Vinkel.
De volgende vier leefbaarheidsaspecten komen aan bod in het dorps-

Daarnaast dient de groene karakteristiek van de groene zone die

ontwikkelingsplan voor Vinkel:

SAB•EINDHOVEN
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uit één laag met een geringe bouwmassa en een grote voortuin.

|

staande woning op een grote kavel. De woning dient te bestaan
20

is gelegen rond de kerk, behouden te blijven.
•

Lindenlaan 18 en 20

Sociaal klimaat

Op deze locatie kan woningbouw worden toegestaan. Deze dient

Vinkel kent een sterke gemeenschap. De sociale controle is groot. Er is

georiënteerd te worden op de straat en niet op de bestaande ach-

veel waardering voor het verenigingsleven in Vinkel. In Vinkel neemt

tertuinen.

het aandeel jongeren af, terwijl het aandeel ouderen juist toeneemt.
Hierdoor verwacht men problemen bij het werven van vrijwilligers

Hoewel het primair een beheersgericht bestemmingsplan is, worden

voor met name bestuursfuncties in het verenigingsleven. In vergelij-

een aantal ontwikkelingen mogelijk gemaakt waarvoor een wijziging

king met andere plaatsen in Noord-Brabant is het aantal en de ernst

van de beheersregeling van het bestemmingsplan nodig is. Het be-

van de delicten laag te noemen. Wel staat de sociale veiligheid in de

stemmingsplan "Vinkel-Noord", dat met het bestemmingsplan "Kernen

omgeving van de Brugstraat ’s avonds onder druk.

Maasdonk" wordt herzien, bevatte een wijzigingsbevoegdheid voor de
toevoeging van nog één vrijstaande woning aan de Populierenstraat.

Wonen

Deze woning kon bij het vaststellen van het bestemmingsplan "Vinkel-

In Vinkel mogen ten hoogste zoveel woningen worden gebouwd als

Noord" niet direct bestemd worden, omdat het betreffende perceel

nodig is voor de natuurlijke bevolkingsgroei. De kwantitatieve woning-

was gelegen binnen de stankcirkel van het agrarisch bedrijf aan de

bouwopgave in Vinkel, voor de periode 2002-2020, bedraagt 133

Brugstraat 36. Omdat deze stankcirkel nog altijd bestaat, is de wijzi-

woningen. Vanaf 2002 tot 2006 zijn er 27 woningen reeds gerealiseerd

gingsbevoegdheid overgenomen in het bestemmingsplan "Kernen

die ten laste gaan van het contingent. Het gaat hier om 25 woningen

Maasdonk". De wijzigingsbevoegdheid kan worden toegepast, zodra

in Vinkel-Zuid en om 2 woningsplitsingen. Dit betekent dat tot 2015

de stankcirkel is verdwenen.

nog een opgave resteert van 75 te realiseren woningen. Ten westen
van Heesch is het nieuwe regionale bedrijventerrein Waalboss ge-

Dorpsontwikkelingsplan Vinkel
De stimuleringsmogelijkheden van het reconstructieplan Maas en
Meierij waren voor het gemeentebestuur van Maasdonk aanleiding
om, in samenwerking met verenigingen, organisaties én inwoners, een
dorpsontwikkelingsplan voor Vinkel op te stellen. Het dorpsontwikkelingsplan beschrijft voor een zestal leefbaarheidsaspecten achtereenvolgens de feitelijke situatie, de ontwikkelingen en de meningen daarover van degenen die deel hebben genomen aan de besprekingen.

pland. De gemeente Maasdonk is van mening dat de uitbreiding voor
het werken gepaard moet gaan met een uitbreiding voor het wonen.
Maasdonk denkt aan maximaal 300 extra woningen.
De mening dat er in Vinkel te weinig wordt gebouwd voor starters en
ouderen leeft breed onder de deelnemers. Daarbij pleiten de deelnemers ervoor dat nieuwbouw een continue proces moet zijn. De woningen en kavels van de ruimte voor ruimte regeling worden als te groot
ervaren. Er is ook geen tussenvorm tussen sociale huur en dure wo-

ningen. Daardoor zijn er voor de inwoners van Vinkel nauwelijks mo-

schappij Maasland scoort het openbaar vervoer in Vinkel een onvol-

gelijkheden om door te stromen. Nieuwbouw leidt nagenoeg niet tot

doende.

doorstroming en vanwege het geringe aanbod van huurwoningen is
Van de 200 bedrijven in Vinkel springen de diverse transport- en
De inwoners van Vinkel hebben behoefte aan woningen, die niet te

bouwbedrijven het meest in het oog. Uiteraard kent Vinkel ook diverse

duur zijn (met name voor starters), niet te groot en dus geschikt zijn

agrarische bedrijven, een aantal ervan is gevestigd in de kern. Ten

voor tweepersoonshuishoudens. Door de slaap- en badkamer gelijk-

noordoosten van Vinkel is het nieuwe regionale bedrijventerrein Waal-

vloers te bouwen ontstaan multifunctionele (levensloop-bestendige)

boss gepland.

woningen die geschikt zijn voor ouderen én starters. In Vinkel zijn
weinig inbreidingsmogelijkheden in verband met het dorpse en open

Er bevinden zich 5 landbouwbedrijven in de kom van Vinkel en enkele

karakter van Vinkel. Zodoende hebben de inwoners de voorkeur voor

transportbedrijven. De overlast is gering maar wellicht kunnen er

uitbreiding in plaats van inbreiding.

andere bestemmingen gevonden worden bij vrijkomende agrarische
bedrijven waardoor inbreiding mogelijk wordt. Ook zouden de mogelijkheden voor aan huis gebonden activiteiten ontwikkeld moeten

De aanwezigen maken zich zorgen over het op peil houden van de

worden. Er zouden meer mogelijkheden voor bedrijven die weinig

voorzieningen in Vinkel. Met name de voorzieningen op het terrein van

overlast veroorzaken gecreëerd kunnen worden. Dit soort bedrijvig-

de zorg en de winkels staan volgens de deelnemers onder druk terwijl

heid moet ook in woongebieden kunnen plaatsvinden. Startende on-

deze voorzieningen van grote betekenis zijn voor de leefbaarheid van

dernemingen hebben een positieve invloed op de vitaliteit van een

Vinkel. Wat betreft de Groeiring wordt aangegeven dat die nadrukke-

dorp.

lijker een functie kan vervullen voor het dorp. De Groeiring zou toegankelijk moeten zijn voor verschillende doelgroepen in het dorp

Relatie tussen burger en overheid

waardoor deze accommodatie meer tot zijn recht kan komen. De

De Stichting Dorpsraad Vinkel is opgericht in 1982. De dorpsraad is

voorzieningen De Den en ’t Zijl worden intensief gebruikt en zijn van

een belangrijk vertegenwoordigend orgaan van de dorpsgemeenschap

grote waarde voor het dorp.

en is daarmee een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente.
Een aantal van de aanwezigen is van mening dat de gemeente te

Verkeer en bereikbaarheid

weinig meedenkt met bedrijven en weinig creativiteit toont op allerlei

De verkeersveiligheid in het dorp zelf laat te wensen over. Het aandeel

fronten. De meeste aanwezigen vinden dat er een inhaalslag heeft

vrachtverkeer is groot en de snelheid van de weggebruikers is over

plaatsgevonden, de relatie met de gemeente is aanzienlijk verbeterd.

het algemeen te hoog. Het halen en brengen bij de school zorgt voor
veel onveilige situaties. De Brugstraat is op veel plaatsen onoverzich-

De opmerkingen, wensen en meningen van de deelnemers van de

telijk door continue bochten. In de bewonersenquête van Woonmaat-

eerste discussiebijeenkomst op 9 november 2005 zijn vertaald in 9
acties. Deze acties leveren allemaal een bijdrage aan de leefbaarheid
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huren nauwelijks mogelijk.
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van Vinkel. De deelnemers hebben ieder voor zich een prioriteit kun-

natuurgebieden met elkaar te verbinden en zo een groter leefgebied

nen toekennen aan de acties. Actie nummer 1 heeft daarbij de hoog-

te vormen. De verbindingszones functioneren als trekroutes en als

ste prioriteit en 9 de laagste. De zaken die door de deelnemers zijn

(tijdelijk) leef- en voortplantingsgebied.

aangedragen, vormen de basis voor de volgende acties:
•

Zorg voor continuïteit in de woningbouw

De Groote Wetering verbindt de bosgebieden Wamberg, Hooge Heide

•

Verbetering van de communicatie

en Maashorst met elkaar. Deze bosgebieden zijn leefgebieden voor

•

Versterking van De Groeiring

verschillende soorten amfibieën. In de omgeving van de Groote Wete-

•

Verbetering van de verkeersveiligheid

ring komen diverse dassenburchten voor. Struweelvogels kunnen

•

Ondersteuning van vrijwilligers

gebruik maken van de EVZ vanuit de grootschalige struweelvogelge-

•

Aandacht voor de verhouding tussen bedrijven en leefbaarheid

bieden. De waterloop kan als EVZ fungeren voor niet-rheofiele vissen

•

Aandacht voor startende bedrijven

(rheofiele vis is een stroomminnende vis) zoals de kleine modderkrui-

•

Aanpassing van de buurtbusroute

per en drijvende waterweegbree en andere waterplanten.

•

Versterking van de functie van het Pastoor Vogelsplein

Bestemmingsplan Buitengebied Maasdonk
Het bestemmingsplan Buitengebied Maasdonk is vastgesteld door de
gemeenteraad op 1 juni 1999 en goedgekeurd door Gedeputeerde
Staten van de provincie Noord-Brabant op 15 februari 2000. Het gehele Vinkelse gebied is aangegeven als agrarisch ontwikkelingsgebied. In
deze gebieden worden weinig beperkingen opgelegd aan het agrarisch
grondgebruik.
De gemeente Maasdonk is reeds gestart met de integrale herziening
van het bestemmingsplan buitengebied en met de aanpassing van het
plan op het goedkeuringsbesluit van GS. Tevens spelen diverse beleidsvragen die om een nadere uitwerking in het bestemmingsplan
vragen.

Ecologische verbindingszone Groote Wetering te Vinkel
De gemeente Maasdonk heeft het initiatief genomen voor de realisatie
van een ecologische verbindingszone (EVZ) langs de Groote Wetering
bij Vinkel. Het betreffende traject ligt ten zuiden van Vinkel. Ecologische verbindingszones dienen om bestaande en nog te ontwikkelen

Zie erratum op blz. 2
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•

Waardevolle elementen zoals monumenten en beeldbepalend
groen, en de identiteit van een woongebied, mogen niet worden
aangetast;

•

Het gebied wordt ontwikkeld middels de realisatie van woning-

Vinkel te versterken. Hierbij gaat het om aspecten als de stedebouw-

bouw, gebaseerd op een evenwichtige woningdifferentiatie die

kundige structuur, de architectuur, de oriëntatie van bebouwing,

tegemoet komt aan de vraag uit de dorpsgemeenschap. De wo-

typologieën, de inrichting van de openbare ruimte. Voornamelijk gaat

ningbouw moet gericht zijn op het behoud/versterken van de

het om de onderlinge relaties van deze aspecten.

leefbaarheid van de kern;
•

Ten gevolge van nieuwe woningen mag de parkeerdruk in het

In grote lijnen zijn de karakteristieken van Vinkel:

bestaande woonmilieu niet toenemen. Parkeren dient in het al-

•

Kruising van meerdere bebouwingslinten;

gemeen plaats te vinden op eigen terrein. Woningen dienen alle

•

Diverse samenstelling van de bebouwingslinten;

gesitueerd te worden aan de openbare weg, waarop tevens een

•

Zichtlocatie vanuit de kern naar het buitengebied (aan de zuidzij-

rechtstreekse aansluiting mogelijk is.

de een harde rand, aan de noordzijde een zachte rand);
Kerk gelegen op kruispunt;

Voor ontwikkeling in en rondom Vinkel moet aan een aantal concrete

•

Nabije ligging van het buitengebied;

voorwaarden voldaan worden. Voor de volgende aspecten worden

•

Ligging nabij de A59;

stedenbouwkundige randvoorwaarden gegeven:

•

Diversiteit aan woontypologieën (verschillende periodes van de

1.

Bebouwing

afgelopen 6 decennia).

2.

Ontsluiting

|

•

3.

Parkeren

Voor de ontwikkeling van woninglocaties zoals hiervoor beschreven

4.

Bouwhoogte

kunnen de volgende algemene stedebouwkundige randvoorwaarden

5.

Korrel en bebouwingstypologie

worden gehanteerd:

6.

Rooilijn

•

De woningbouw dient te passen in de bestaande ruimtelijke struc-

7.

Oriëntatie

tuur zoals dat in deze visie is omschreven. Nieuwbouw dient te-

8.

Kapvorm

vens een bijdrage te leveren aan het verbeteren en versterken

9.

Overgang privé-openbaar

van de ruimtelijke structuur en ruimtelijke kwaliteit. De inpas-

10.

Toegankelijkheid

baarheid is daarvoor van belang;

11.

Groen en water

Waardevolle uitzichten op het buitengebied mogen niet ten koste

12.

Materialisering en kleur

gaan door invulling. Ze mogen wel worden gecompenseerd door

13.

Architectuur

de bestaande structuur te versterken;

14.

Duurzaamheid

•
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STEDENBOUWKUNDIGE VISIE UITBREIDING VINKEL

Een zorgvuldige inpassing van toekomstige ontwikkelingen is noodza-

Deze aspecten gaan onder andere in op:

SAB•EINDHOVEN

6.2

•

De ruimtelijke opbouw van de omgeving;

3.

•

De aansluiting met de aangrenzende bebouwing;

Alle bestaande parkeerplaatsen moeten behouden blijven; in de huidi-

De karakteristieken van de stedenbouwkundige context;

ge situatie is reeds een tekort. In nieuwe buurten moeten ruim vol-

•

De bebouwing aan de hoofdwegen en woonstraten;

doen parkeergelegenheden komen. De parkeervraag voor de verschil-

•

De verhouding tussen nieuwbouw in relatie tot de directe (be-

lende functies zal niet gelijktijdig plaatsvinden, daarvoor moet een

staande) bebouwde omgeving;

parkeerbalans worden opgesteld die op de meest efficiënte wijze de

•

De relatie tussen de verschillende uitbreidingstypen;

parkeervraag kan beantwoorden. Het aantal parkeerplaatsen dat aan

•

De relatie met het omliggende landschap

de vraag voldoet moet in de betreffende locatie worden opgevangen.

1.

Bebouwing

In de parkeerbalans moet voldaan worden aan het locale parkeerbe-

SAB•EINDHOVEN

leid, in deze visie worden de kerncijfers voor deze locatie als uitgangs-

Nieuwe bebouwing dient de bestaande karakteristiek van de kern en

punt geformuleerd. Voor Vinkel en omstreken zal gerekend worden

het landschap zoveel mogelijk te sparen en waar mogelijk te verster-

met een parkeernorm van twee parkeerplaatsen per woning.

ken. Efficiënt ruimtegebruik spaart het landschap en voorkomt onnodige verkeersbewegingen. Een grote diversiteit aan woontypologieën

4.

moet ervoor zorgen dat (jonge) starters en ouderen in Vinkel kunnen

Bouwhoogte

De maximale bouwhoogte bedraagt twee bouwlagen met een kap.

blijven wonen en dat andere groepen kunnen doorstromen.
5.

|
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Parkeren

2.

Ontsluiting

Korrel en bebouwingstypologie

In aanvulling op de bestaande bouwwerken in de omgeving is het

De belangrijkste ontsluiting van Vinkel vindt plaats via de bestaande

wenselijk om daar zoveel mogelijk op aan te sluiten. Een mix van

hoofdstructuur. Daar zal geen hoogwaardige infrastructuur aan wor-

verschillende type woningen is eigen aan Vinkel. Het is van belang dat

den toegevoegd. Alleen woonerven en randen kunnen met een secun-

de voorgevel van de bebouwing past binnen de maatvoering elders in

daire of tertiaire weg worden ontsloten. Voor het langzame verkeer is

de omgeving.

het wenselijk dat er veel verbindingen zijn tussen de verschillende
buurten onderling en van de buurtschappen in het buitengebied naar

6.

Rooilijn

de kern toe. De hoofdontsluiting voor autoverkeer dient plaats te

Per uitbreidingstype dient de rooilijn aan te sluiten bij de karakteristiek

vinden via het bestaande openbare wegennetwerk. Voor het langzaam

van de omgeving. In het algemeen zal een ontspannen rooilijn worden

verkeer is de mogelijkheid om via steegjes, voetpaden en tussendoor-

gevraagd, met uitzondering van de Hoeves.

tjes door het gebied heen te laveren. Nieuwe buurten dienen een
uniforme invulling te krijgen voor het gebruik en de inrichting van

7.

deze verkeersstromen. Deze zijn namelijk belangrijk voor de

De nieuwe woonbuurten mogen geen introvert karakter krijgen. De

Oriëntatie

(her)kenbaarheid van Vinkel.

hoofdbebouwing moet georiënteerd worden op de openbare weg.
Accenten en bijzondere gebouwen en functies zullen een meerzijdige
oriëntatie moeten hebben. Voor bijgebouwen is de oriëntatie van

ondergeschikt belang. Wel moet deze zoveel mogelijk gericht zijn op

afkoppelen van het regenwater kan gekozen worden voor het boven-

de openbare ruimte.

gronds afvoeren via molgoten om de beleving en het bewustzijn aan
te geven.

Voor alle gebieden zal de kapvorm vrij gelaten worden. Uitgegaan

12. Materialisering en kleur

wordt van een eigentijdse vertaling van de omliggende architectuur.

Voor alle ontwikkelingen zal gekozen worden voor één bepaalde uit-

Grondgebonden woningen hebben bij voorkeur een kap.

straling. De materiaalkeuze en kleur zal hierop aangepast moeten
worden. De voorkeur hebben streekeigen aardse kleuren en natuurlij-

9.

Overgang privé-openbaar
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Kapvorm

ke materialen.

Om de beleving van de buurt te vergroten is de relatie en het contact
tussen privé en openbaar van groot belang. Een levendige buurt heeft

13. Architectuur

veel woningen gericht op de openbare ruimte. Een diversiteit aan

De huidige architectuur is ruraal maar per woongebied beperkt gevari-

contactmomenten bepaalt de identiteit van de locatie en de functie

eerd. In de kern en het buitengebied zijn een aantal karakteristieke

van de openbare ruimte in relatie tot de privé ruimte.

bouwwerken. Zij bezitten enkele typische architectonische elementen
en details. Ter interpretatie kan hier op een hedendaagse en vrije
manier naar verwezen worden. Binnen de uitbreidingen zijn bepaalde

Woningen en voorzieningen moeten makkelijk toegankelijk zijn ter

architectonische bouwvormen nader aan te wijzen die passen bij de

bevordering van het woongenot. Tevens moet de buurt een veilige

uitstraling en het leefmilieu van het gebied.

uitstraling hebben. Goede langzaam verkeersroutes en verbindingen
moeten de woongebieden en het omliggende landschap ontsluiten.

14. Duurzaamheid

Lage erfafscheidingen zoals hagen en muurtjes versterken het dorpse

Om het milieu en het landschap rondom Vinkel zo beperkt mogelijk

karakter.

aan te tasten en waar mogelijk te versterken zijn duurzame in- en
uitbreidingen vereist. Naast landschappelijke inpassing zijn bijvoor-

11. Groen en water

beeld energiezuinige woningen, zon georiënteerde verkavelingen,

Toekomstig groen moet passen bij de omgeving. Het totale beeld kan

duurzame materialen en compacte woonbuurten van belang. Van

op diverse manieren groen aangekleed worden. Op sommige plekken

belang is dat een efficiënt totaalpakket aan milieumaatregelen tot

zijn dat bijvoorbeeld solitaire bomen, op andere plekken bosgebieds-

stand komt die is toegesneden op de context.

jes. In de openbare ruimte kan groen komen in plantsoenen en grasvelden. Groene aankleding versterkt de bestaande karakteristiek van
Vinkel. De beleving per uitbreidingstype zal sterk afhangen van de
inrichting van de openbare ruimte. Het openbare groen dient sociaal
veilig te zijn, uit te nodigen tot gebruik en streekeigen te zijn door het
gebruik van inheemse bomen en planten. Voor de opvang en het
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INBREIDING

bestaande, mogelijk ongewenste, bedrijvigheid uit de bebouwde kom

Erfscheiding: Een hoge particuliere erfafscheiding aan de openbare
weg is niet wenselijk. Lage erfafscheidingen zoals ha-

kan verdwijnen.

gen en muurtjes versterken het dorpse karakter.

Versterken van de identiteit en het karakter van het dorp kan door
inbreiding tot stand komen. Echter bepaalt de openheid, van vooral

Groen:

Voor een zachte kernrandzone is het wenselijk dat

het westelijk deel van het lint, in belangrijke mate de identiteit van

langs de openbare weg veel groen komt in de vorm

Vinkel. Zodoende dient zeer zorgvuldig met inbreiding omgegaan te

van bomenrijen. Zonder struiken en lage beplanting

worden.

blijft de doorkijk naar het buitengebied aanwezig en

De openbare ruimte van het huidige dorpsplein en de diverse locaties

wordt tevens de kern afgeschermd vanuit het buitengebied.

nabij de school hebben niet de verblijfskwaliteiten die passen bij een
dorp als Vinkel. Met herontwikkeling kan daarmee rekening worden

Materialisering: Het materiaalgebruik van de bebouwing in de omgeving van het plangebied bestaat voornamelijk uit bak-

gehouden.

Oriëntatie:

De hoofdbebouwing moet georiënteerd worden op de

steen en hout. Voor de afwerking van de daken wordt

openbare ruimte. Voornamelijk de wegen die aan de

gebruik gemaakt van een donkere of rode kleur dak-

randen van de bebouwde kom liggen hebben een be-

pan.

langrijke functie naar het buitengebied. De oriëntatie

Architectuur: De huidige architectuur is ruraal. Voor nieuwe ontwikkeling op het perceel dient hierbij te worden aangeslo-

van de bebouwing moet deze kwaliteit versterken. Voor

ten.

bijgebouwen is de oriëntatie van ondergeschikt belang.

Bouwhoogte: Aansluiten op de bebouwing in de omgeving die grotendeels is opgebouwd uit maximaal twee bouwlaag
met een kap.

Korrel en bebouwingstypologie: Grondgebonden woningen, voornamelijk in de vorm van vrijstaande of geschakelde woningen om de overgang van het landelijk gebied naar
de kern geleidelijk te laten verlopen.

Kapvorm:

In aansluiting op de omgeving gaat de voorkeur uit
naar een zadeldak waarbij de nok parallel aan de
openbare weg is gelegen. Met een dergelijke langskap
maakt nieuwbouw deel uit van de bestaande bebouwing. De dakhelling moet aansluiten op de omliggende
kappen (tussen de 40° en 60°).

Rooilijn:
Ontsluiting:

Een regelmatig verspringende bebouwingsgrens.
Alle nieuwbouw moet ontsloten worden vanaf de
openbare weg. Parkeren kan deels op de openbare
weg plaatsvinden.
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openbare ruimte en daarop georiënteerd zijn.

Herontwikkeling en relocatie van functies zijn mogelijkheden waarbij
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Overgang privé-openbaar: Bebouwing moet een relatie hebben met de
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Binnen de bebouwde kom is een aantal inbreidingslocaties mogelijk.
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De locaties
In het bestemmingsplan “Kernen Maasdonk” is een drietal inbreidingslocaties aangewezen. Voor meer informatie over deze inbrei-
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dingslocaties verwijzen wij u graag naar paragraaf 6.1. en het betreffende document. De locaties zijn:
•

Pastoor Vogelsplein, achterperceel Lindenlaan 43

•

Beukenlaan

•

Lindenlaan 18 en 20

Naar aanleiding van de procedure omtrent het ontwerpbestemmingsplan “Kernen Maasdonk” zijn nog meer verzoeken binnengekomen voor inbreiding in de bestaande kern. Voor de volgende
locaties bestaan initiatieven tot inbreiding:
•

Brugstraat 58, twee geschakelde woningen;

•

Brugstraat 60, twee bouwlocaties aan de achterzijde;

•

Lindenlaan 17, bouw van woning aan de westzijde;

•

Perceel C 2025 (tegenover de Vinkelsestraat 110), bouw wonin-

Afbeelding 6.4: Locaties van initiatieven tot inbreiding
•

gen.

Bevorderen van het verwijderen van bestaande laagwaardige
bebouwing (oude schuren, verwaarloosde bouwwerken, grootschalige loodsen etc.);

Ons advies is om het bebouwingslint niet aan te tasten. Dat wil niet

•

Het lint dient als overgang van versteend naar landelijk gebied.

zeggen dat ontwikkeling of inbreiding niet mogelijk of wenselijk is.
Essentieel is dat de beoogde ontwikkeling de bestaande karakteristiek

Verdichting van het lint is daarom enkel mogelijk ter compensatie van

en kernkwaliteiten van de locatie en de omgeving versterkt.

sanering van bestaande bebouwing. Nieuwe rode ontwikkelingen
dienen te passen bij de kleinschalige karakteristiek van het lint.

Voor het eerste deel (landelijke bebouwingslint) zijn daarbij de volgende criteria geformuleerd:

Voor het tweede deel (dorpse lintstructuur) zijn de criteria minder

•

Behoud van de openheid van het bebouwingslint;

stringent. Ontwikkelingen binnen de bebouwingsconcentratie dienen

•

Het principe van ruimte voor ruimte: bij iedere nieuwbouw dient

ruimtelijk en functioneel te worden afgewogen. Initiatieven dienen bij

een bestaand element te verdwijnen om de huidige dichtheid te

te dragen aan kwaliteitsverbetering.

garanderen;
•

Aansluiten op de bestaande korrelgrootte en onderlinge afstand
aanhouden;

•

Bouwen in het bebouwingslint en niet in een gelaagdheid daarachter, het bebouwingslint bestaat uit een enkele bouwlinie;

Beoordeling bouwinitiatieven:
Pastoor Vogelsplein, achterperceel Lindenlaan 43: geen bezwaar

Lindenlaan 18 en 20: geen bezwaar, mits voldaan wordt aan een
kwalitatieve bijdrage van de lintstructuur.
⌧

Brugstraat 58, twee geschakelde woningen; de woningen achter
het bebouwingslint van de Brugstraat en in het landelijk gebied
(en in de 100-jaarszone) zijn niet wenselijk*.

⌧

Brugstraat 60, twee bouwlocaties aan de achterzijde: drie opties
worden aangereikt. Voor alle opties geldt een aantasting van de
lintstructuur en ontwikkeling buiten de bebouwingslinie. Optie 2
geeft de best passende oplossing, met drie woningen ter verdichting van de lintstructuur. De woningen achter het bebouwingslint
in het landelijk gebied (en de 100-jaarszone) zijn niet wenselijk*.
zwaar, mits voldaan wordt aan een kwalitatieve bijdrage aan de
lintstructuur;
Perceel C 2025 (tegenover de Vinkelsestraat 110), bouw woningen: geen bezwaar, mits voldaan wordt aan een kwalitatieve bijdrage aan de lintstructuur.

*

Behalve de onwenselijke bebouwing van het landelijk gebied zijn
de twee bouwinitiatieven gezamenlijk een extra aanslag op de
ruimtelijke kwaliteit.

Welstandsnota
In de welstandsnota van Maasdonk is Vinkel aangemerkt als beheergebied en is welstandsniveau 1 van toepassing. Voor verdere detaillering verwijzen wij naar de welstandsnota. Voor nieuwbouwlocaties zal
een beeldkwaliteitplan opgesteld worden (zoals is gedaan voor VinkelZuid). Zodoende kan de welstandstoetsing plaatsvinden op basis van
het beeldkwaliteitplan.
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Lindenlaan 17, bouw van woning aan de westzijde; geen be-
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Beukenlaan: geen bezwaar;
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mits de nieuwbouw georiënteerd is op het Pastoor Vogelsplein;
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Afbeelding 6.3: Uitbreiding ‘De Schil’

UITBREIDING ‘DE SCHIL’

dorp een herkenbare vorm en samenhangende afronding. Zo ontstaat
ook een balans in de uitbreiding. Door op enkele strategische locaties
uitbreiding mogelijk te maken is inpassing bij de bestaande omgeving
makkelijker, passender en vanzelfsprekender.
De dorpsrand die ontstaat rondom Vinkel zal een aantal verbijzonde-

kappen (tussen de 40° en 60°).

Overgang privé-openbaar: Bebouwing moet een relatie hebben met de
openbare ruimte en daarop georiënteerd zijn.

Erfscheiding: Een hoge particuliere erfafscheiding aan de openbare
weg is niet wenselijk. Lage erfafscheidingen zoals ha-

ringen kennen. Voornamelijk de relatie met het landelijk gebied kan
hierdoor versterkt worden. Perifere groei zorgt voor een geleidelijke
aanwas van nieuwbouw die zich makkelijk vormt in en naar de be-

gen en muurtjes versterken het dorpse karakter.

Groen:

langs de openbare weg veel groen komt in de vorm

staande grillige randen van de bebouwde kern.

van bomenrijen. Zonder struiken en lage beplanting

De afwisseling van een zachte rand (achtertuinen naar het buitenge-

blijft de doorkijk naar het buitengebied aanwezig en

bied in de bestaande situatie) en een harde rand (de openbare weg

wordt tevens de stedelijkheid afgeschermd vanuit het

die de overgang tussen landelijk en stedelijk gebied kenmerkt) zorgt
voor een vloeiend belevingsspel.

Oriëntatie:

buitengebied.

Materialisering: Het materiaalgebruik van de bebouwing in de omgeving van het plangebied bestaat voornamelijk uit bak-

De hoofdbebouwing moet georiënteerd worden op de

steen en hout. Voor de afwerking van de daken wordt

openbare ruimte. Voornamelijk de wegen die aan de

gebruik gemaakt van een donker bruine, antraciet of

randen van de bebouwde kom liggen hebben een belangrijke functie naar het buitengebied. De oriëntatie
van de bebouwing moet deze kwaliteit versterken. Voor

rode kleur dakpan.

Architectuur: De huidige architectuur is ruraal. Voor nieuwe ontwikkeling op het perceel dient hierbij te worden aangeslo-

bijgebouwen is de oriëntatie van ondergeschikt belang.

Bouwhoogte: Aansluiten op de bebouwing in de omgeving, deze is
grotendeels opgebouwd uit maximaal twee bouwlagen
met een kap.

Korrel en bebouwingstypologie: Grondgebonden woningen, voornamelijk in de vorm van vrijstaande of geschakelde woningen om de overgang van landelijk naar stedelijk gebied geleidelijk te laten verlopen.

Kapvorm:

In aansluiting op de omgeving gaat de voorkeur uit
naar een zadeldak waarbij de nok parallel aan de
openbare weg is gelegen. Met een dergelijke langskap

Voor een zachte kernrandzone is het wenselijk dat

ten.

Rooilijn:
Ontsluiting:

Een regelmatig verspringende bebouwingsgrens
Alle nieuwbouw moet ontsloten worden vanaf de
openbare weg. Parkeren kan deels op de openbare
weg plaatsvinden.
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wing. De dakhelling moet aansluiten op de omliggende
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maakt nieuwbouw deel uit van de bestaande bebou-

bebouwing rond het bestaande dorp komen. Op deze wijze krijgt het
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Om het dorp een duidelijke hoofdvorm te geven, kan een schil van
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6.4

De locaties
Op afbeelding 6.3 zijn enkele locaties aangegeven waar mogelijk
uitbreiding aan de rand van de bebouwde kom plaats kan vinden.
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Daarbij moeten de volgende kanttekeningen gemaakt worden:
•

Locaties 1 en 2 zijn de meest voor de hand liggende ontwikkellocaties;

•

Locatie 3 is een ontwikkeling aan de kernrandzone;

•

Locaties 4 is een afronding van de kern na het invullen van locaties 3, dit vervolmaakt de afronding van de bestaande kern en
sluit aan op de huidige nieuwbouwontwikkeling aan de zuidrand
waarbij een groene overgangszone wordt aangelegd tussen de
bebouwde kom en het buitengebied.

BEGRIPPENLIJST

Een gebouw dat als het belangrijkste bouwwerk op het bouwperceel

vorm onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in

kan worden aangemerkt.

architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw.

Langskap
Bouwlaag

Een zadeldak waarbij de nok parallel aan de straat is gelegen.

Een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks

Nok

met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw

Horizontale snijlijn van twee dakvlakken en tevens het hoogste ge-

en zolder.

deelte van een schuin dak.

Dakhelling

Roedenindeling

De hoek in graden die het dakvlak maakt met de horizon.

Bij een venster de verschillende kleine ruitjes die binnen één kozijn op

|

hun plaats worden gehouden met behulp van houten latten of roeden.

Donk
Hoger gelegen delen in een laag overstromingsgevoelig gebied.

Rooilijn
Vastgestelde grenslijn tussen openbare en particuliere grond die bij

Dwarskap

het bouwen van huizen niet overschreden mag worden.

Een zadeldak waarbij de nok haaks op de straat staat.

Zadeldak
Erfafscheiding

Dak, gevormd door twee gelijkhellende dakvlakken die in een nok

Een scheidingsconstructie om de grens met bijvoorbeeld de buren aan

samenkomen (zie ook dwarskap en langskap)

te geven. Een erfafscheiding kan een natuurlijke vorm hebben (bijvoorbeeld een haag of heg) of een constructie (bijvoorbeeld een
schutting of een hekwerk).

Erfscheiding
Grens rond privé-bezit.
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Hoofdgebouw

Een op zich zelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de
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Bijgebouw
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I N V E N TA R I S AT I E

gaan dan hieronder aangegeven. In deze haalbaarheidsonderzoeken worden
de vier getekende uitbreidingsrichtingen met een wat ruimere marge tegen

de woningbouw. Zowel uit de bijeenkomsten in het kader van het Dorpsontwikkelingsplan als uit de bouwinitiatieven voor inbreiding blijkt dat er behoefte is aan nieuwe woningen. Het Uitwerkingsplan Maaskant biedt daar-

ordeningsprocedure nodig is. In latere fasen kunnen ook andere planologische aspecten relevant worden. Na verloop van tijd zou wet- en regelgeving
ook kunnen wijzigen. Nu gaat het slechts om een verkenning om een besluit
te nemen voor het vestigen van voorkeursrecht.

voor de ruimte. Uit onderhavig rapport moet blijken waar woningbouw gerealiseerd kan worden, en waar risico’s liggen.
Op verzoek van de gemeente Maasdonk heeft SAB een ruimtelijke visie
opgesteld voor de kern Vinkel. De gemeente wil goede ruimtelijke handvatten bieden voor eventuele ontwikkelingen in en bij deze kern. Een uitbreiding aansluitend aan Vinkel is één van de modellen uit de ruimtelijke visie
(model de Schil). Om te bezien of er belemmeringen zijn voor de verschillende mogelijke uitbreidingsrichtingen aansluitend op Vinkel zijn een aantal
haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. Op basis van de haalbaarheidsonderzoeken wil de gemeente een besluit nemen over het vestigen van voorkeursrecht.
Het gaat om vier mogelijke uitbreidingsrichtingen (zie figuur 1). De gemeen-

Afbeelding 1.1: Verschillende uitbreidingsrichtingen

te is op zoek naar uitbreidingsruimte voor 100 woningen rondom Vinkel. Niet
alle vier de getekende uitbreidingsvlekken zijn nodig voor een uitbreiding

Dit rapport gaat eerst in op de verschillende onderzochte aspecten afzonder-

met 100 woningen. De vier uitbreidingsrichtingen zijn wellicht in combinatie

lijk. Tenslotte worden de verschillende aspecten naast elkaar gezet en de

met elkaar en deels te ontwikkelen.

locaties met elkaar vergeleken.

Een grondeigenaar zal wellicht alleen bereid zijn tot verkoop als het gehele
eigendom wordt verkocht. De ligging van grondeigendommen kan daarom
aanleiding zijn om in een bepaalde uitbreidingsrichting nog wat verder te

GEMEENTE MAASDONK

te stellen zijn de verzoeken van de inwoners van Vinkel voor continuïteit in

allemaal zo diepgravend onderzocht als te zijner tijd voor een ruimtelijke
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komende jaren kan ontwikkelen. Eén van de aanleidingen om deze visie op

euaspecten beoordeeld. In deze fase zijn de verschillende aspecten niet
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Door SAB wordt gewerkt aan een visie over de richting waarin Vinkel zich de

In deze haalbaarheidsonderzoeken zijn verschillende planologische en mili-
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elkaar afgezet, met soms de kanttekening over delen van de locatie.

2
2.1

Zie erratum blz. 2
INLEIDING

GEMEENTE MAASDONK

Eigenaar

Kavel
nummer

C. van Gogh

E221

Voor de verscheidene gekozen locaties is geïnventariseerd welke gronden bij

Weerscheut 22

Van den Elzen en Van Gestel

E147

wie in eigendom liggen. Daarvoor hebben we de locaties ruim geïnventari-

Lindenlaan

Van der Rijt en Van Schaijk

E341

seerd om een compleet beeld te krijgen. Hieronder is per locatie uitgesplitst

Koksteeg 64

Van der Lee en Aarts

E149

hoe de eigendomsverhoudingen zijn.

locatie 3

|
CONCEPTVERSIE SEPTEMBER HAALBAARHEIDSONDEZOEKEN UITBREIDING VINKEL

|
SAB•EINDHOVEN

Adres
Weerscheut

|

2

GRONDEIGENDOMMEN

Locatie 1

Locatie 3 is gelegen aan het begin van de Lindenlaan aan de oostkant van

Locatie 1 is gelegen tussen de Van Rijckevorselweg en de Weerscheut ten

Vinkel. De locatie bestaat uit de volgende percelen:

noorden van de kern Vinkel in het verlengde van de Populierenstraat, Wil-

Adres

Eigenaar

Adres
V. Rijckevorselweg 19

Eigenaar
Aarts en Brans

Kavel
nummer

genstraat en Zijlstraat. De locatie bestaat uit de volgende percelen:
Kavel

Lindenlaan

nummer

(tussen huisnummer 2 en 6)

E834

Lindenlaan

H.M. van Gogh

C3284

H.M. van Gogh

C5490

V. Rijckevorselweg 21

Van Lokven

E961

(voor huisnummer 2)

Weerscheut

N.H.H. van schaijk en Van
Iperen

E647

Lindenlaan 8

H.M. van Gogh

C3239

Lindenlaan/Vinkelsestraat

Van Gogh

C5491

V. Rijckevorselweg

Van den Elzen en Van der

E956

Locatie 4

Linden
Weerscheut

Van Schaijk en Van Iperen

E3181

Locatie 4 is gelegen ten zuidoosten van de woonkern Vinkel. De locatie

Weerscheut 45

Ploegmakers en Heijmans

E346

bestaat uit de volgende twee percelen:

Haerkens
Weerscheut 49

Van Schaijk en Van Iperen

Adres

Eigenaar

Vinkelsestraat 163

Van de Ven en Janssen

C2854

Platanenstraat

Van Gogh

C3383

nummer

E412

Locatie 2

Kavel

Locatie 2 is gelegen ten oosten van de Weerscheut en ten noorden van de

Kenmerkend is dat enkele namen zich repeteren, waaruit kan blijken dat er

Jeroen Boschstraat ten noorden van de kern Vinkel in het verlengde van de

onderlinge bekendheid/familiariteit is tijdens eventuele onderhandelingen en

Jan Steenstraat. De locatie bestaat uit de volgende percelen:

aankopen.

Locatie 3: Één grondeigenaar maakt de ontwikkeling afhankelijk van de

wikkeld moeten worden om aan de wens van honderd woningen te kunnen
voldoen.
Locatie 4: Twee grote kavels welke in eigendom zijn van twee eigenaren.
Het woningbouwprogramma kan op beide kavels gerealiseerd worden.

Afbeelding 2.1: Eigendomslocaties
Locatie 1: verscheidenheid aan kavels, strategische kavels in bezit van enkele grondeigenaren
Locatie 2: grote kavels in bezit van drie verschillende grondeigenaren
Locatie 3: klein grondgebied van één enkele grondeigenaar.
Locatie 4: twee grondeigenaren met grote kavels.

2.3

DEELCONCLUSIE
Locatie 1: Deze locatie heeft een groot oppervlak en is niet geheel benodigd
voor ontwikkeling. De veelheid aan grondeigenaren en daardoor belangen
maakt de verwerving complex en gevoelig. Het gezamenlijke eigendom van
kavel E412 en E3181 van één en dezelfde grondeigenaar kan een deel van
de verwerving simplificeren.
Locatie 2: Deze locatie heeft enkele zeer grote kavels met een bescheiden
en overzichtelijk aantal grondeigenaren waardoor de samenwerking en
verwerving minder complex is en minder afhankelijk van een bepaalde sleutellocatie.

|
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voor ontwikkeling. En zal daardoor met een willekeurige andere locatie ont-

3
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co’s en kansen liggen. Daarentegen is deze locatie alleen niet voldoende
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gewilligheid van deze partij. Hierdoor kan snel inzichtelijk zijn waar de risi-
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BEOORDELING VAN DE LOCATIES
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2.2

3
3.1

INLEIDING
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EXTERNE VEILIGHEID

Bij externe veiligheid gaat het om risico´s die te maken hebben met gevaarlijke stoffen. Dan kan het gaan om transport van gevaarlijke stoffen (via het
verkeer of via buisleidingen). Het kan ook gaan om inrichtingen (bedrijven)
waar gevaarlijke stoffen worden opgeslagen, geproduceerd, verwerkt enzo-
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voorts. Denk hierbij bijvoorbeeld aan tankstations, waar ook LPG wordt
verkocht. Als dit risico’s oplevert voor de omgeving (bijvoorbeeld woningen)
dan wordt gesproken over externe veiligheid.
Grote risico’s voor de omgeving moeten worden vermeden. De overheid
heeft daartoe wet- en regelgeving opgesteld, waar ook de ruimtelijk ordening aan moet voldoen.
In sommige gevallen kan een eventueel knelpunt op het gebied van externe
veiligheid aan de bron worden opgelost. Bijvoorbeeld door de bron te ver-

Afbeelding 3.1: Uitsnede kaart

plaatsen of uit te kopen. Verplaatsen of uitkopen is in geval van een brandstofleiding minder makkelijk.

3.3
3.2

BEOORDELING VAN DE LOCATIES
Door RMB Adviesdienst is een signaleringskaart externe veiligheid opgesteld
voor de gemeente Maasdonk (RMB, 28 mei 2007). Hierop staan de risicobedrijven en transportroutes en dergelijke aangegeven (zie figuur voor uitsnede van de kaart). Bij geen van de 4 uitbreidingslocaties is de externe veiligheid in het geding.

DEELCONCLUSIE
Geen belemmeringen voor de uitbreidingsrichtingen.

4

W AT E R
5
GEMEENTE MAASDONK

|

INLEIDING
Sinds 1 november 2003 is het wettelijk geregeld dat in alle ruimtelijke plannen een waterparagraaf dient te worden opgenomen. Het doel van de waterparagraaf is de waterhuishoudkundige doelstellingen zichtbaar en even-

ving gegeven van de maatregelen die worden getroffen.
Onderstaande tekst bevat een beschrijving van waterhuishoudkundige doelstellingen voor de gebieden op hoofdlijnen en gaat in op de kansen en bedreigingen waarmee al in dit stadium rekening gehouden moet en kan worden. Het betreft geen waterparagraaf in formele zin maar een globale beschouwing in de lijn van het karakter van voorliggend locatieonderzoek.
De verschillende locaties zijn beoordeeld en besproken met waterschap Aa
en Maas op basis van de waterkansenkaart. De volgende aspecten zijn in de
beoordeling meegenomen:
•

Droge voeten (mogelijkheden drooglegging en hydrologisch neutraal
bouwen);

•

Grondwaterbescherming en bescherming overige kwetsbare functies
(waterwingebieden, boringsvrije zone, 100- en 25-jaarszone);

•

Watergangen (schouw- of leggerwatergangen).

Afbeelding 4.1: hydrologische kaart

|

de gevolgen van de plannen op de waterhuishouding en wordt een beschrij-
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wichtig mee te nemen bij de ruimtelijke plannen. Hierbij wordt ingegaan op

SAB•EINDHOVEN

4.1

4.2

BEOORDELING VAN DE LOCATIES

Locatie 3
grondwaterstand. De drooglegging voor bebouwing en infrastructuur in

•

De waterkansenkaart geeft aan dat een deel van deze locatie een ver-

dit gebied (ligging in bestaand bebouwd gebied) zal naar verwachting

wachte grondwaterstand heeft van minder dan 50 cm onder maaiveld.

weinig problemen geven. Het aspect waterberging zal wel bijzondere

GEMEENTE MAASDONK

De waterkansenkaart geeft voor deze locatie geen gegevens over de

De drooglegging voor bebouwing en infrastructuur kan in dit gebied niet

aandacht vragen vanwege het relatief kleine oppervlakte (uiteraard af-

|

•

Locatie 1

op maaiveld) eens in de 100 jaar bedraagt;
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zonder maatregelen gerealiseerd worden (waterhuishoudkundig onderzoek noodzakelijk). Ook het aspect waterberging zal bijzondere aan-

hankelijk van het gewenste programma);
•

dacht vragen vanwege de hoge grondwaterstanden. Daarnaast geeft de
kaart aan dat de kans op inundatie vanuit het oppervlaktewater (water
•
•

De locatie grenst niet aan de 100-jaarszone grondwaterbeschermingsgebied;

•

Aan de westzijde van de locatie bevindt zich een natte schouwsloot.

De locatie grenst aan de noordzijde aan de 100-jaarszone grondwater-

Locatie 4

beschermingsgebied;

•

De waterkansenkaart geeft aan dat deze locatie verschillende verwachte

Aan de zuidzijde van de locatie bevindt zich een legger-watergang en

grondwaterstanden heeft, variërend van 50 cm en 70 cm onder maai-

een aantal (delen van) periodiek natte schouwsloten.

veld tot gedeelten waar geen gegevens van bekend zijn en mogelijk een
klein deel waar de grondwaterstand minder dan 50 cm onder maaiveld

Locatie 2

voorkomt. De drooglegging voor bebouwing en infrastructuur in dit ge-

•

De waterkansenkaart geeft aan dat deze locatie een verwachte grond-

bied zal afhankelijk van de plek niet zonder maatregelen gerealiseerd

waterstand heeft tussen 50 cm en 70 cm onder maaiveld. De droogleg-

worden (waterhuishoudkundig onderzoek noodzakelijk). Het aspect wa-

ging voor bebouwing en infrastructuur in dit gebied zal eveneens niet

terberging zal plaatsgebonden aandacht vragen vanwege de relatief ho-

zonder maatregelen gerealiseerd worden (waterhuishoudkundig onder-

ge grondwaterstanden. Daarnaast geeft de kaart aan dat de kans op in-

zoek mogelijk noodzakelijk). Ook het aspect waterberging zal bijzondere

undatie vanuit het oppervlaktewater (water op maaiveld) eens in de 100

aandacht vragen vanwege de relatief hoge grondwaterstanden. Daarnaast geeft de kaart aan dat de kans op inundatie vanuit het oppervlak-

jaar bedraagt voor de zuidelijke kant van de locatie;
•

tewater (water op maaiveld) eens in de 100 jaar bedraagt voor de westelijke kant van de locatie;
•

De locatie grenst aan de westzijde aan de 100-jaarszone grondwaterbeschermingsgebied;

•

Aan de westzijde van de locatie bevindt zich een periodiek natte
schouwsloot.

De locatie grenst niet aan de 100-jaarszone grondwaterbeschermingsgebied;

•

Aan de westzijde van de locatie bevindt zich een natte schouwsloot (zie
ook locatie 3).

“Verder met water; Partiële herziening Waterhuishoudingsplan
2003-2006“
De Provinciale Staten van Noord-Brabant besluiten het vigerende provinciale

7
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Waterhuishoudingsplan 2003-2006 “Verder met Water” ongewijzigd te verlengen tot ten hoogste 22 december 2009.
De zoekgebieden voor regionale waterberging die bij hoogwater mogen
overstromen om wateroverlast benedenstrooms te voorkomen staan aange-

Op basis van hetgeen hiervoor is onderzocht, zijn er in relatie tot de waterhuishouding de minste belemmering te verwachten voor de locaties 2 en 3.
Technisch onderzoek zal ook voor deze locaties noodzakelijk/gewenst zijn
maar naar verwachting zullen de te nemen maatregelen voor de locaties 1
en 4 aanzienlijk ingrijpender zijn.

Afbeelding 4.2: waterlopen

|

DEELCONCLUSIE

SAB•EINDHOVEN

4.3

CONCEPTVERSIE SEPTEMBER HAALBAARHEIDSONDEZOEKEN UITBREIDING VINKEL

|

geven op de waterkansenkaart, maar liggen niet over de vier locaties.

5
5.1

INLEIDING

van mestbassins. In zijn algemeenheid kan nog worden opgemerkt dat
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GEURHINDER EN VEEHOUDERIJ

indien de nabijheid van een agrarisch bedrijf een probleem is, de gemeente

Woningen zijn geurgevoelige objecten. Bij de planvorming moet daar reke-

kan proberen het uit te kopen.

ning mee worden gehouden.
Voor wat betreft geurhinder van veehouderijen moeten de volgende aspecten in ogenschouw worden genomen:
a Is ter plaatse een goed woon- en verblijfklimaat gegarandeerd? (belang
geurgevoelig object);
b Wordt overigens niet iemand onevenredig in zijn belangen geschaad?
(belangen veehouderij en derden)
Sinds 1 januari 2007 is de nieuwe Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) in
werking getreden. De stankcirkels rondom veehouderijen zijn daarmee (voor
de meeste diersoorten) vervangen door geurnormen. De gemeente mag
afwijken van de in de wet gestelde geurnormen, maar moet daar dan wel
een onderbouwing voor geven.
Volgens bestaande jurisprudentie geldt dat bouwen binnen stankcirkels niet
toelaatbaar is. Bij de oude stankregelgeving moesten geplande geurgevoelige objecten daarom de minimumafstanden tot veehouderijen in acht houden. Als deze lijn wordt doorgetrokken naar de Wgv, is het niet toelaatbaar
om geurgevoelige objecten te bouwen binnen de geurcontouren van de
geldende norm.
De afstand tussen een veehouderij waar dieren worden gehouden van een
diercategorie waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is
vastgesteld, en een geurgevoelig object bedraagt:
a binnen de bebouwde kom ten minste 100 meter; Gemeente kan hier van
af wijken en 50 meter vaststellen.
Naast de wet geurhinder en veehouderij die normen geeft over dierverblijfplaatsen gelden nog andere regels, bijvoorbeeld ten aanzien

5.2

BEOORDELING VAN DE LOCATIES
Door bureau De Roever is een quickscan uitgevoerd ten behoeve van een
verordening in het kader van de Wet geurhinder en veehouderij. Geurhinder
is daarbij in kaart gebracht (zie bijlagen). In de quickscan wordt geconstateerd dat de achtergrondconcentratie geen probleem zal vormen. Veehouderijen aan de rand van de mogelijke nieuwbouwlocaties kunnen wel een
knelpunt vormen, in verband met de voorgrondhinder van deze veehouderijen. Met het oog op de voorgrondhinder kunnen verordeningen voor deze
nieuwbouwlocaties een rol spelen.
Bij de quickscan zijn recent gestopte veehouderijen nog meegenomen. Bij
gesprekken met de gemeente blijkt dat ook rondom Vinkel veehouderijen
inmiddels deels of geheel zijn gestopt die in de quickscan zijn meegenomen.
Bij de ontwikkeling van locatie 2 zal het agrarisch bedrijf aan de Weerscheut
22 hoogstwaarschijnlijk tegelijkertijd worden uitgekocht.
In afbeelding 6.1 staan afstanden van 50 tot 100 meter aangegeven rondom
agrarische bedrijven. Dit dient enkel ter indicatie van de ligging van de bedrijven ten opzichte van het plangebied.
In en om Vinkel zijn ook bedrijven met “vaste afstandsdieren”, met name
rundveehouderijen. Dit speelt bij alle vier de locaties een rol. Bovengenoemde afstanden hebben dan wel degelijk betekenis. Daarnaast zijn rondom
Vinkel zijn op enkele plaatsen mestbassins, ook in de omgeving van alle
locaties.

DEELCONCLUSIE

van groot belang.
Bij een nadere verkenning zal de precieze belemmering bekeken moeten
worden, niet alleen van dierverblijven, maar ook van mestbassins en dergelijke.

|
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Wet geurhinder en veehouderij is voor de ontwikkeling van de locaties ook

|

men/afstanden moeten vaststellen. Het aanhoudingsbesluit op basis van de
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5.3

6

MILIEUHINDER OVERIGE INRICHTINGEN
•

Sportvoorzieningen tussen Vinkelsestraat en Koksteeg met verlichting.
Hier dient in principe 50 meter aangehouden te worden. (Er zijn al wo-

6.1

•

GEMEENTE MAASDONK

gewaarborgd. Die moeten dus niet naast milieuhinderlijke inrichringen (zoals

•

Autobedrijf Dennenlaan 6. Over het algemeen een afstand van 30 meter
gewenst. Dit bedrijf is kleinschalig. Er zijn geen spuitwerkzaamheden

bedrijven waar veel geluid wordt geproduceerd) worden gepland. En, net als

volgens informatie van de gemeente.

bij geurhinder agrarische bedrijven, geldt dat ook omgekeerd inrichtingen
niet in hun voortbestaan/uitbreidings-mogelijkheden moeten worden be-

Sportvoorzieningen Dennenlaan; woningen al dichtbij; 50 meter vanaf
sportvelden met verlichting; paarden.

Voor de toekomstige woningen moet een goed woon- en leefmilieu zijn

|
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ningen die op korte afstand liggen).

INLEIDING
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•

Autobedrijf Lindenlaan 14. Over het algemeen dient 30 meter aange-

dreigd door er woningen in de buurt te plannen.

houden te worden bij een autobedrijf. Ter plaatse zijn wel spuitwerk-

De VNG-methode “Bedrijven en milieuzonering” geeft voor verschillende

zaamheden, en daarom 50 meter op zijn plaats.

soorten bedrijvigheid aan wat voor afstanden er in het algemeen aangehou-

•

Handelsonderneming Lindenlaan 12B; zeer klein.

den moeten worden tussen dat type bedrijvigheid en een rustige woonwijk.

•

Snackproductiebedrijf Lindenlaan bij 12B; zeer klein.

Bij de hierna genoemde gegevens zijn de afstanden die in “Bedrijven en

•

Supermarkt Lindenlaan 12. Afstand van 10 meter gewenst.

milieuzonering” staan aangehouden. Door verschillen in aard en schaal zal
de mate van hinderlijkheid in de praktijk wel anders zijn. Ook kan veelal

In het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Maasdonk zijn de

door maatregelen de hinder worden beperkt.

volgende niet-agrarische bedrijfsbestemmingen rondom Vinkel opgenomen:
•

6.2

BEOORDELING VAN DE LOCATIES
Bij het Bestemmingsplan Kernen Maasdonk (vastgesteld 14 februari
2006) is geconstateerd dat er in het plangebied van dat plan alleen bedrijven
in de milieucategorie 1, 2 of 3 (volgens de VNG-uitgave “Bedrijven en Milieuzonering” voorkomt.
•

Sociaalcultureel centrum Zijlstraat 4. Bebouwing ligt op meer dan 20
meter van het plangebied. 30 meter aan te houden volgens VNG-lijst.

•

Sporthal Zijlstraat 2. Bebouwing ligt op 60 meter van het plangebied. 50
meter aan te houden op basis van VNG-lijst. (Er zijn woningen die op
kortere afstand liggen.)

Caravanstalling aan de Van Rijckevorselweg. Dit is niet een milieuhinderlijk type bedrijf.

•

Garagebedrijf Weerscheut 39. Over het algemeen is een afstand, van 30
meter gewenst.

•

Tuincentrum Weerscheut 19, op grote afstand van de mogelijke nieuwbouwlocaties

DEELCONCLUSIE
Locatie 3 en 4 hebben meer met milieuhinder van overige bedrijven en
voorzieningen te maken. Het verplaatsen van de sportvoorzieningen is daarnaast ook lastig en niet wat de gemeente wil.

|

6.3

SAB•EINDHOVEN

Afbeelding 6.1: Milieucontouren (indicatief).
N.B. Bijgaande cirkels zijn indicatief. Voor agrarische bedrijven kunnen grotere minimumafstanden gelden. Hier staan bovendien enkele (indicatieve)
afstanden vanaf dierverblijven. Daarnaast gelden andere minimumafstanden,
zoals ten opzichte van mestbassins.
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7
7.1

INLEIDING

GEMEENTE MAASDONK
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BODEM

De kwaliteit van de bodem moet voldoen voor de beoogde functie. Zo nodig
moet de bodem ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen worden gesaneerd.
Vóór grondverwerving kan de gemeente ook bodemonderzoek laten uitvoe-

SAB•EINDHOVEN
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ren en eventueel sanering vragen van de huidige de grondeigenaar. Behalve
kosten van bodemonderzoek hoeft dit geen andere kosten op te leveren. Bij
een goede planning hoeft dit geen vertraging op te leveren

7.2

VERGELIJK DEELLOCATIES
Bij bestemmingsplan Kernen Maasdonk (vastgesteld 14 februari 2006) is
opgemerkt dat geen saneringssituaties bekend zijn in het plangebied van dat
plan. De gronden waar het bestemmingsplan buitengebied betrekking op
heeft, zijn voorheen voor het merendeel hoogstwaarschijnlijk niet anders
dan in agrarisch gebruik geweest. Zie ook historische kaart.

7.3

DEELCONCLUSIE
Geen aanleiding om aan te nemen dat dit een knelpunt is.

Afbeelding 7.1: historische topografische kaart (ca. 1900)

8

F L O R A E N FA U N A
Deelgebieden 1, 2 en 3 liggen in een grootschaliger agrarisch landschap met

ling worden aangetast, zonder dat sprake is van procedurele consequenties.

om natuurwaarden te beschermen. Ook kan het niet tijdig aanvragen van

Een aantal van de mogelijk voorkomende soorten is meer strikt beschermd

een ontheffing problemen opleveren in het bouwproces.

en daarmee ontheffingsplichtig. Vooral uilen, vleermuizen, de das en de

Er wordt onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortenbe-

eekhoorn kunnen worden verwacht aan de rand van de bebouwde kom, al

scherming. Door SAB is een eerste verkenning uitgevoerd met betrekking tot

kunnen afhankelijk van de aanwezigheid van geschikte biotopen ook vissen

flora en fauna. Deze verkenning geeft een eerste inzicht in de doorwerking

en amfibieën niet zonder veldbezoek worden uitgesloten.

van natuurwetgeving op deze plek. Op basis van een analyse van de beschikbare gegevens, kaartmateriaal en luchtfoto worden uitspraken gedaan
over het (mogelijk) voorkomen van beschermde soorten en de eventuele

8.3

DEELCONCLUSIE

gevolgen in het kader van de natuurwetgeving. Het betreft daarmee een
onderzoek op basis van een bureaustudie.

Geen van de 4 locaties stuiten bij deze eerste verkenning op overwegende
bezwaren in verband met flora en fauna.

8.2

BEOORDELING VAN DE LOCATIES
Gebiedsbescherming
Gebiedsbescherming is mogelijk alleen van toepassing op deelgebied 4, wat
nabij een gebiedje ligt wat is aangewezen in het kader van de EHS.
Soortenbescherming
Aangezien beschermde planten en dieren zich vooral ophouden in een omgeving met een grote diversiteit aan biotopen en de aanwezigheid van kleine
landschapselementen, is deelgebied 4, op basis van de luchtfoto, de minst
gunstigste locatie ten behoeve van de uitbreiding.

Locatie 4 scoort wat minder op gebiedsbescherming doordat het dichter bij
de ecologische verbindingszone ligt.
Mogelijk zijn er soorten aanwezig waarvoor een ontheffing op de Flora en
faunawet moet worden aangevraagd. Bij een goede planning hoeft dit geen
probleem te zijn.
Het behouden/opnemen van reeds aanwezige kleine landschapselementen
(bosjes, singels, solitaire bomen, sloten, poelen, etc.) in het uiteindelijke
plan kan mogelijk voorkomen dat er onderzoek en/of een ontheffing in het
kader van de Flora- en faunawet noodzakelijk is.

|
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verblijfplaatsen van deze soorten mogen op basis van een algemene vrijstel-

de aanwezige natuurwaarden. Bouwplannen kunnen worden geblokkeerd

|

de lichte beschermingscategorie van de Flora- en faunawet. Vaste rust- en

Bij ruimtelijke ingrepen zoals deze dient rekening gehouden te worden met

13
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De meeste (mogelijk) voorkomende beschermde soorten zullen vallen onder
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8.1

9
9.1

INLEIDING

Naast de indicatieve archeologische waarden is het van belang om vondsten

GEMEENTE MAASDONK

|

14

ARCHEOLOGIE

in de omgeving bij de beoordeling te betrekken. In de kern van Vinkel wer-

Op grond van het verdrag van Malta moet bij ruimtelijke planvorming reke-

den volgens Archis 2 in het verleden verschillende archeologische vondsten

ning worden gehouden met (mogelijke) archeologische waarden. Per 1

gedaan. Het betrof hier scherven en fragmenten van IJzertijd, Romeins en

september 2007 is het verdrag, middels de Wet op de archeologische mo-

Middeleeuws aardewerk. Circa 700 meter ten oosten van de kern van Vinkel

numentenzorg, vertaald in de Monumentenwet 1988.

ligt, midden in de zone met een lage archeologische verwachting een terrein

BEOORDELING VAN DE LOCATIES

SAB•EINDHOVEN

IJzertijd en de Romeinse tijd. Aan de westkant van de kern werd door archeologisch onderzoeksbureau Fontys-Bilan in 2006 een proefsleuvenonder-

Bij een eerste verkenning kan gebruik gemaakt worden van de indicatieve

zoek uitgevoerd. Voorafgaand werd er door de Archol B.V. van de Universi-

archeologische waarden. De indicatieve archeologische waarden binnen

teit van Leiden een vooronderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek stelde dat er

Vinkel zijn hoog. Rondom Vinkel is het over het algemeen laag. De uitbrei-

een grote trefkans bestaat voor het aantreffen van archeologische sporen uit

dingsrichtingen zelf liggen op de grens van hoge en lage verwachtingswaar-

de periode IJzertijd – Romeinse tijd. Voor alle vier de locaties is daarom

den. Alleen uitbreidingslocatie 4 ligt in een gebied dat in zijn geheel een lage

archeologisch vooronderzoek bij verdere planvorming wenselijk.

archeologische verwachting heeft.

9.3

DEELCONCLUSIE
Ondanks dat sommige potentiële uitbreidingslocaties (deels) in een gebied
met een lage archeologische trefkans liggen kan op basis van de vondstmeldingen worden gesteld dat alle gebieden een hoge archeologische verwachting hebben voor sporen uit de periode IJzertijd en Romeinse tijd. Tevens
bestaat er de kans op het aantreffen van archeologische sporen uit de Middeleeuwen. Geadviseerd wordt om, voorafgaand aan verdere ontwikkeling
van de gebieden archeologisch vooronderzoek te laten uitvoeren. Het vooronderzoek bestaat uit een KNA-conform bureauonderzoek en een veldonder-

|
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van hoge archeologische waarde. Hier bevinden zich bewoningssporen uit de

9.2

zoek in de vorm van een booronderzoek en/of een proefsleuvenonderzoek.

Afbeelding 9.1: indicatieve kansrijke archeologische
waardenkaart (IKAW)

Het bureauonderzoek dient in eerste instantie een gedetailleerd verwachtingsmodel op te leveren. Op basis van het bureauonderzoek kan de inhoud,
de vorm en de strategie van een eventueel veldonderzoek worden vastgesteld.

10

LUCHTKWALITEIT

men dat nieuwe knelpunten ontstaan. De gemeente toetst daartoe het aspect luchtkwaliteit in het begin van de formele procedure voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen expliciet aan de normen conform het Besluit luchtkwaliteit 2005.

10.2

BEOORDELING VAN DE LOCATIES
Door SAB is een quickscan luchtkwaliteit uitgevoerd (bijlage bij dit rapport).
Op basis van de quickscan kan worden vastgesteld dat de vier aangewezen
locaties voor de realisatie van 100 woningen aan de rand van de kern Vinkel
in de gemeente Maasdonk voldoen aan de eisen gesteld in het Besluit luchtkwaliteit 2005. Met betrekking tot de luchtkwaliteit maakt het nauwelijks
verschil welke locatie ontwikkeld wordt. Ook een gedeeltelijke ontwikkeling
van meerdere locaties waarbij het totaal aan woningen 100 blijft voldoet aan
het besluit. Naar verwachting zal bij een geringe toename van het aantal te
ontwikkelen woningen nog steeds voldaan worden aan het besluit.

10.3

DEELCONCLUSIE
Luchtkwaliteit wordt niet als belemmering gezien. Er is geen onderscheid
tussen de vier locaties.

GEMEENTE MAASDONK

bescherming van de gezondheid van de mens. Er wordt beoogd te voorko-

|

zijn vastgelegd in het Besluit luchtkwaliteit 2005. De normen zijn gesteld ter
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Voor een aantal stoffen in de lucht gelden wettelijke grenswaarden, welke
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11

VERKEERSGELUID
Dichter langs de weg bouwen dan de 63 dB-contour, vrije-veldsituatie, is

11.1

niet mogelijk, maar vanuit een praktisch oogpunt is dit geen probleem. Het

INLEIDING

is niet te verwachten dat er woningen worden gebouwd met een kortere

GEMEENTE MAASDONK
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De locatie tussen de Van Rijckevorselweg en de Weerscheut (Locatie 1)

der. Daarnaast moet ook in het kader van een “goede ruimtelijke ordening”

moet vanuit akoestisch oogpunt worden bestempeld als de voorkeurslocatie.

een goed woon- en leefmilieu verzekerd zijn.

Van de vier verschillende locaties is het op deze locatie mogelijk om de

Een en ander zal uit akoestisch onderzoek bij de planvorming moeten blij-

meeste woningen te bouwen zonder dat de voorkeursgrenswaarde wordt

ken. In het kader van deze quickscan zijn door SAB enkele berekeningen

|
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afstand tot de weg dan 10 meter.

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet worden voldaan aan de Wet Geluidhin-

overschreden.

uitgevoerd die de vrije-veld-situatie weergeven, dat wil zeggen dat berekend

Wel moet worden opgemerkt dat de akoestische situatie bij de vier locaties

is tot waar een bepaalde geluidswaarde voorkomt bij wegen in het plange-

dusdanig is dat woningbouw mogelijk is. Voor alle locaties zullen bij enkele

bied, als er geen tussenliggende gebouwen e.d. zijn die het geluid minderen.

11.2

BEOORDELING VAN DE LOCATIES
Uit dit verkennende onderzoek blijkt dat alle locaties gedeeltelijk binnen de
48 dB-contouren, vrije-veldstituatie, blijken te liggen. Wanneer achter deze
contour wordt gebouwd dan zullen de woningen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
Een groot deel van de locaties liggen tussen de 63 dB-contour en de 48 dBcontour, vrije-veldsituatie. Wanneer er eerstelijns bebouwing is of wordt
gerealiseerd zal met behulp van een standaardrekenmethode II-berekening
de gevelbelasting moeten worden bepaald voor de achterliggende woningen.
Met behulp van deze berekening wordt de afschermende werking van eerstelijns bebouwing meegenomen. Wanneer na deze berekening nog steeds
blijkt dat de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden dan kan onder
voorwaarden een hogere grenswaarde worden aangevraagd.

woningen de verlening van een hogere grenswaarde nodig kunnen zijn.

11.3

DEELCONCLUSIE
Geluid zal voor geen van de locaties een probleem zijn. Bij de locatie tussen
de Van Rijckevorselweg en de Weerscheut (Locatie 1) is voor het grootste
deel een zeer aanvaardbare geluidsbelasting te verwachten. Voor alle locaties zullen op plekken nabij de wegen verlening van hogere grenswaarden
nodig zijn om woningen te kunnen bouwen.

12

PLANSCHADERISICO

Op een aantal planschaderisicofactoren scoren de locaties minder, zoals
privacy en verkeer/parkeren. Planschadeverzoeken zijn daarom op alle vier
de locaties te verwachten.

17
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ten uit deelgebied 2. De ernst van de inbreuk op het planologisch regime en

de planologische situatie is gewijzigd. Het is geen directe vertragingsfactor in

of de mate waarin de eventuele gehinderde participeert in de ruimtelijke

de planologische procedure. Wel is dit aspect voor financiële haalbaarheid en

ontwikkeling is hierbij van doorslaggevend belang. Voor alle deelgebieden

vergelijking van de locaties van belang.

geldt dat wanneer in het toekomstig stedenbouwkundig ontwerp rekening

Door SAB is bekeken waar planschade mogelijk te verwachten valt. Op dit

wordt gehouden met de factor planschade en het gebied ontwikkeld wordt

moment is het toekomstige planologische regime nog niet opgesteld. De

met respect voor de omgeving kan planschade aanzienlijk minder hoog

nieuwe situatie is echter op basis van de beschikbare gegevens zo nauwkeu-

uitvallen. Deze veronderstelling heeft betrekking op alle deelgebieden.

rig mogelijk ingeschat.

12.2

BEOORDELING VAN DE LOCATIES

12.3

DEELCONCLUSIE
Planschadeverzoeken zijn bij alle vier de locaties te verwachten.

Momenteel bestaan op het deelgebied 1, 2 en 4 nauwelijks woningbouwmo-

Bij de planexploitatie en/of het stedenbouwkundig ontwerp dient het aanbe-

gelijkheden. De gronden die bestemd zijn als ‘agrarisch gebied met land-

veling rekening te houden met de factor planschade.

schappelijke waarden (aanduiding ‘agrarisch bouwblok’ laten slechts twee
agrarische bedrijfswoningen toe.
Wanneer op deze gronden 100 woningen gerealiseerd worden betekent dit

Planschade

Object

karakter uitzicht

Aantal
schaduw privacy ver/par objecten

een planologisch nadeliger situatie voor de omliggende percelen. Afhankelijk
van de nadere stedenbouwkundige invulling van het gebied kunnen de belendende percelen met betrekking tot een aantal aspecten met een planologisch nadeliger situatie geconfronteerd worden. De eigenaren van deze
objecten kunnen daardoor aanspraak maken op planschade. Voor de deelgebieden 1, 2 en 4 is in beginsel sprake van dezelfde nadelige gevolgen
wanneer het daadwerkelijk tot het effectueren van een bouwplan komt.

Deelgebied 1
neutraal neutraal
Deelgebied 2
neutraal neutraal
Deelgebied 3
neutraal neutraal
Deelgebied 4
neutraal
Er is enig verschil tussen aantal mogelijke planschadeclaims per locatie. In
hoeverre dat tot verschil in kosten leidt is niet duidelijk. Er is geen reden aan
te nemen dat dit een belemmering voor het ontwikkelen van het plan zal
zijn.

23
29
7
11
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objecten in deelgebied 3 kan hoger uitvallen dan planschade voor 29 objec-

planschade. Verzoeken voor planschade worden in behandeling genomen als
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veling rekening te houden met de factor planschade. Planschade voor 7

plannen voor de uitbreiding zal rekening moeten worden gehouden met
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12.1

DEEL

2:

SCENARIOBENADERING

De ontsluiting tot het gebied kan via de bestaande structuur maar ook via

ren en de belemmering met betrekking tot de ligging in verhouding tot water

enkele nieuwe ontsluitingen tot stand komen. Het is wenselijk om enkele

en ecologie

nieuwe ontsluitingen te realiseren om de bestaande woonwijk niet extra te
belasten.

Locatie 1
Locatie 1 is gelegen tussen de Van Rijckevorselweg en de Weerscheut ten

Locatie 1a

noorden van de bebouwde kom van Vinkel. De locatie is gelegen tegen de

Het betreft perceel E956 van circa 1,9 ha. Dit gebied is ingericht met een

100-jaarszone van het grondwaterbeschermingsgebied Nuland. In de locatie

uitgeefbaarheid van ruim 70% waardoor hier circa 55 woningen gerealiseerd

studie is als uitgangspunt genomen de 100-jaarszone te mijden.

kunnen worden.
Deze locatie kan worden ontsloten via een nieuwe verbinding aan de Van
Rijckevorselweg (tussen huisnummers 23a en 25) en de bestaande ontslui-

De locatie bestaat uit de volgende percelen:
Adres

Oppervlakte

Kavel

Status

ting tussen huisnummers 35 en 37. Het plangebied sluit aan op het verlengde van de Populierenstraat en de Wilgenstraat.

nummer
V. Rijckevorselweg

1 ha 87 a 8 ca

E956

Locatie 1a

Locatie 1b

Weerscheut

1 ha 37 a 65 ca*

E3181

Locatie 1b

Onduidelijk is waar de noordelijk grens van perceel E3181 loopt. Uitgaande

V. Rijckevorselweg 19

1 ha 41 a 95 ca

E834

Valt binnen

V. Rijckevorselweg

2 ha 2 a 32 ca

E647

100-

Weerscheut 49

6 ha 82 a 68 ca

E412

jaarszone

* oppervlakte komt niet overeen met opgegeven plangrens
Het is mogelijk om locatie 1 gefaseerd, of gesplitst te ontwikkelen zonder dat
het afbreuk doet aan het ruimtelijke concept of de stedenbouwkundige
inpassing. Daarvoor is het gebied in tweeën opgedeeld volgens de kadastrale grenzen. Zodoende is het gebied niet afhankelijk van alle grondeigenaren.

van het verlengde van de noordelijke grens van perceel E956 is het circa 2,3
ha. Groot, met een uitgeefbaarheid van ongeveer 55% met een fasering van
een additionele 15% vanwege een huidige hindercontour die over een deel
van het perceel valt. Hier kunnen in eerste instantie circa 50 woningen gerealiseerd worden. Wanneer de hindercirkel komt te vervallen is ruimte voor
een tiental additionele woningen.

GEMEENTE MAASDONK

kerwijs ontwikkeld kan worden mede dankzij de omliggende hindercontou-
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Uit Deel 1: Inventarisatie is naar voren gekomen dat locatie 4 niet redelij-
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Om honderd woningen op deze locatie te kunnen realiseren zijn alleen de
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Locatie 2
Locatie 2 is gelegen tussen de Weerscheut en de Koksteeg ten noorden van
de woonkern Vinkel.
De locatie bestaat uit de volgende percelen:
Oppervlakte

Kavel nummer

Weerscheut

1 ha 9 a 31 ca

E221

Weerscheut 22

7 ha 12 a 40 ca

E147

Lindenlaan

5 ha 27 a

E341

Afbeelding: Locatie 2b
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Afbeelding: Locatie 2a
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Locatie 3
Locatie 3 is gelegen aan het begin van de Lindenlaan te Vinkel. De locatie

Het grootste perceel is bedekt met externe hindercontouren welke redelij-

bestaat uit de volgende percelen:

kerwijs niet te verwijderen zijn. Twee bruikbare percelen resteren. Deze

Lindenlaan

C4846

(voor huisnummer 2)
C3239

|

3000 m2

laan te verlengen en te versterken.

GEMEENTE MAASDONK

C3284

(tussen huisnummer 2 en 6)
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|

4000 m2

percelen zijn te gebruiken om de bebouwingslinten structuur van de Linden-
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Kavel nummer

|

Lindenlaan

Oppervlakte
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Adres

Locatie 4
Locatie 4 is gelegen ten zuidoosten van de kern Vinkel.
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De locatie bestaat uit de volgende percelen:
Adres

Oppervlakte

Kavel nummer

Platanenstraat

13 ha 83 a 34 ca

C3383

Vinkelsestraat 163

3 ha 12 a 60 ca

C2854

Over beide locaties vallen hindercontouren van buiten het plangebied. Vanwege de belemmeringen uit de inventarisatie is voor deze locatie geen scenario opgesteld.
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G R O N D E X P L O I TAT I E

de uitbreiding van Vinkel zijn de financiële consequenties van de voorgestel-

sten opgenomen. In het algemeen worden de volgende kosten opgenomen:

de ontwikkelingen beoordeeld door middel van een globale financiële grondexploitatie overzicht. De input vanuit de ruimtelijke verkenning is via de

marktwerking, gezien deze voor de locaties onderling gelijk zal zijn. Bij de

Ontruiming, sloopwerken, tijdelijk beheer: alle percelen zijn in de huidige

afweging zijn de locaties onderverdeeld in de locaties zoals vormgegeven in

status schoon van opstallen. Deze aspecten spelen geen rol in de globale

de scenario’s en is gebruik gemaakt van de huidige verkaveling en eigen-

beoordeling.
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Om een grondexploitatie te kunnen beoordelen worden kosten en opbreng-
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|

Onderdeel van de voorgestelde gebiedsontwikkeling zijn de middelen. Voor

|

2

Verwerving: sterk afhankelijk van de oppervlakte (en onderhandelingen). In

scenario’s vertaald in een programma en ruimtegebruik. Met behulp van

dit kader doen we de aanname dat de onderhandelingen voor alle percelen

algemene aannames, fasering is het financiële resultaat van ontwikkeling

gelijk is en dus geen rol speelt in de globale beoordeling.

tegenover elkaar afgezet. Er is geen gebruik gemaakt van bedragen of

domssituatie. Daardoor worden de locaties vergeleken naar benodigde gronden voor ontwikkeling. In sommige gevallen zijn de percelen niet volledig

Bouwrijp maken: voor grotere locaties zijn de kosten uiteraard hoger. Bij een

benodigd voor ontwikkeling. Voorgesteld wordt om deze gronden voor de

lagere dichtheid zullen voor hetzelfde aantal woningen hogere kosten voor-

toekomstige functiewaarde op te nemen (wat agrarisch is en agrarisch zal

komen.

blijven behoud de agrarische marktwaarde, een agrarisch stuk land dat
ontwikkeld wordt voor woningbouw krijgt de marktwaarde voor woning-

Woonrijp maken: voornamelijk de aanleg van riolering, wegen, groen en

bouw).

straatmeubilair is afhankelijk van het oppervlak infrastructuur (m2 en m1).

De volgende locaties en fasering zullen worden toegelicht:
•

Bodemsanering: omdat de locaties nog niet onderzocht zijn door middel van

Locatie 1 (onderdeel uitmakende van het plangebied en dus niet de

veldonderzoek kunnen hier nog geen kosten aan worden verbonden en

gehele locatie):

nemen we aan dat de locaties een gelijkwaardige kans hebben op eventuele

−

1e fase: locatie 1a;

sanering.

−

2e fase: locatie 1b.

•

Locatie 2 (onderdeel uitmakende van het plangebied en dus niet de

Omslagkosten en apparaatkosten: eventuele bovenwijkse voorzieningen,

gehele locatie):

welke niet worden geanticipeerd, zullen voor beide locaties evenredig zijn en

−

1e fase locatie 2a;

derhalve geen uitsluitsel geven over een voorkeurslocatie.

−

2e fase locatie 2b.

Voor het plangebied dat onderdeel uit maakt van locatie 3 zijn geen exploita-

Rentekosten: De rentekosten worden sterk bepaald door het verloop in de

tieberekeningen onderhevig. De eigenaar kan deze gronden in eigen beheer

tijd van de investeringen en opbrengsten uit de grondexploitatie. Plannen die

ontwikkelen. Het betreft hier eveneens alleen vastgoed berekeningen gezien

al voor en/of bij het begin van de ontwikkeling hoge investeringen vergen,

geen grootschalige infrastructuur interventie benodigd is (met uitzondering

hebben veelal te maken met relatief hogere rentelasten dan plannen waarbij

van aansluiting op kabels en leidingen).

het verloop van de investeringen meer gelijkmatig met de uitgifte van de

grond opgaat. Voor beide locaties geldt dat een fasering de rentekosten

lijk om later in de tijd te ontwikkelen. De relatief hoge dichtheid van de

significant kan verminderen. Eveneens kunnen de opbrengsten in de tijd de

ontwikkeling zorgt voor een hoog rendement voor de locatie in zijn geheel.

rentekosten beïnvloeden, ditmaal door het ontvangen van rente.
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Weerscheut 49. Dit perceel maakt wel deel uit van het plangebied (ontwik-

meters uitgeefbare grond.

keling niet woningbouw zijnde is wel mogelijk – i.e. woon-/werklandschap)

Voor beide locaties is het verstandig om vanuit het grondbedrijf enkele
reserves en voorzieningen aan te leggen. Voornamelijk een Fonds Bovenwijkse Voorzieningen en een Voorziening Bodemsanering

Plangebied
14,2 ha

7,1 ha

5,3 ha

Oppervlakte

7.9 ha

2,6 ha

3,5 ha

E147

E147

E149

benodigd

Twee percelen vormen het plangebied in locatie 1. De precieze definiering

Perceel

van perceel E3181 is onduidelijk (verschillende bronnen geven verschillende

E149

begrenzing). Gerekend is met een perceelsgrootte overeenkomstig met het

E221

ontwerp en de aanduiding van de gemeente. Over een deel van perceel

E4866

E3181 valt een hindercontour (de oostzijde) waardoor dit deel voorlopig niet

E2822
2

41.700

54%

12,100

47%

15,800

45%

2

32.600

41%

12,100

47%

15,800

45%

Uitgeefbaar (m )

Plangebied

Locatie 1a

Locatie 1b

Totale oppervlakte

4,2 ha

1,9 ha

2,3 ha

wonen

Perceel

E956

E956

E3181

Aantal woningen

E3181
Uitgeefbaar (m2)
Aantal woningen
Dichtheid
Infrastructuur (m2)
Infrastructuur (m1)
2

Groen (m )

26.000

62%

72%

12.400

55%

ca. 105

ca. 55

ca. 50

25 wo/ha

29 wo/ha

22 wo/ha

10.000

25%

5.000

1.000
5.000

12%

Uitgeefbaar (m )

Dichtheid
13.600

28%

500
0

5.000

22%

500
0%

5.000

Infrastructuur

22%

geschikt om als eerste fase ontwikkeld te worden. In locatie 1b is een deel
van de grond in eerste instantie nog niet uitgeefbaar en is daardoor wense-

ca. 125

ca. 55

ca. 50

15 wo/ha

22 wo/ha

14 wo/ha

18.300

23%

7.900

30%

8.400

25%

2

(m )
Infrastructuur

1500

600

800

1

(m )
Groen

Locatie 1a heeft een hoog uitgeefbaar grondoppervlak en is derhalve zeer

Locatie 2b

Totale oppervlakte

Locatie 1

beschikbaar is voor woningbouw (of andere hindergevoelige ontwikkeling).

Locatie 2a

18.800

25%

6.000

23%

10.800

30%

De locaties 2a en 2b hebben een gelijkwaardige grondexploitatie verdeling
met betrekking tot uitgeefbaarheid en bouw- en woonrijp maken.

|

vanwege een hindercontour van de tegenover liggende bedrijvigheid op de

waardig zijn maar voornamelijk afhangen van het absoluut aantal vierkante
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specifieke rijksbijdragen. Voor beide locaties zullen deze opbrengsten gelijk-
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In locatie 2 is een perceel dat niet te ontwikkelen valt met woningbouw
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Aan de opbrengsten kant zijn de gronduitgifte, gemeentelijke bijdragen en
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Locatie 2
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Locatie 3

Infrastructuur (m1)

0

Vanuit deel 1 en de scenariobenadering is maar een klein deel van locatie 3

Groen

0

mogelijk voor ontwikkeling. Hierdoor is de doelstelling van grootschalige

Openbare ruimte

0

locatieontwikkeling in de woonkern Vinkel niet haalbaar met alleen de ver-

De beperkte omvang van deze locatie heeft als gevolg dat de bouw- en

werving van locatie 3. Echter kan deze locatie wel aangeduid worden om het

woonrijp maak kosten beperkt zullen zijn. Ook de rentekosten en omslagkos-

hoge marktsegment van woningbouw te realiseren en zodoende kan deze

ten zijn hierdoor zeer gering. Eventuele verwervingskosten en een lage

locatie gebruikt worden in combinatie met een andere ontwikkellocatie voor

dichtheid van bebouwing zorgen voor hoge kosten. Het rendement van de

verevening in de investerings- en/of bouwkosten.

vastgoedexploitatie en de geringe grondexploitatie-kosten maken deze locatie zeer interessant voor hoogwaardige en duurzame ontwikkeling. Het

Plangebied

draagt tevens bij aan een aantrekkende werking van het excellente woonmi-

0,7 ha

lieu voor Vinkel en de ruimtelijke beleving in het algemeen. Deze locatie kan

Uitgeefbaar (m )

7.000

in combinatie met locatie 2 en locatie 2b in het bijzondere de ontwikkelingen

Uitgeefbaar (%)

100 %

op het gebied van middelen, marktkwaliteit en ruimtelijke kwaliteit verster-

ca. 10

ken.

Totale oppervlakte
2

Aantal woningen
Dichtheid
Infrastructuur (m2)

14 wo/ha
0

DEEL

3:

A F W E G I N G S M AT R I X
Locatie 1:

2

Boswijk

GEMEENTE MAASDONK
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Omschrijving
Quick scan

(studiegebied)

Beleid

“Transformatie afweeg-

Locatie 3:

Schilderswijk
Oord.
+/0

baar”, niet in grondwa-

Omschrijving
“Transformatie afweeg-

Locatie 4:

Dorpswijk
Oord.
+

Omschrijving
“Transformatie afweeg-

Weidswonen
Oord.
+

Omschrijving
“Transformatie afweeg-

baar”

baar”
1 grondeigenaar

++

2 grondeigenaren

1 grondeigenaar

++

nvt

Oord.
+

baar”

terbeschermingsgebied
Grondeigendom
Grondeigendom

6 grondeigenaren

-

3 grondeigenaren

2 grondeigenaren

+

2 grondeigenaren

(plangebied)

+

+

benodigd voor woningbouw

Bodem

onderzoek nog niet

onderzoek nog niet

mogelijk
Water (studiegebied)

Deels gelegen in 100-

mogelijk
--

jaarszone
Water (plangebied)

Gelegen aan de rand van

Flora & fauna

Gebiedsbescherming niet

onderzoek nog niet

Gelegen buiten 100-

mogelijk
+

jaarszone
0

onderzoek nog niet

Gelegen buiten 100-

mogelijk
+

Drassig

--

Drassig

-

Ecologische verbindings-

0

jaarszone
+

100-jaarszone

Archeologie
Luchtkwaliteit

+

+

Gebiedsbescherming niet

+

aan de orde. Mogelijk

aan de orde. Mogelijk

aan de orde. Mogelijk

zoe bij Groote Weetering

ontheffingsplichtige

ontheffingsplichtige

ontheffingsplichtige

en meer kleine land-

soorten.

soorten.

soorten.

schapselementen

Hoge én lage trefkans
Geen belemmering

Lage trefkans
++

Geen belemmering

++

Hogere grenswaarden

voorzien
Akoestiek

Gebiedsbescherming niet

Hogere grenswaarden

Hoge trefkans
++

Geen belemmering

+

Hogere grenswaarden

voorzien

Geen belemmering

+

Hogere grenswaarden

voorzien

nodig, zeker aan de rand

nodig, zeker aan de rand.

Lage trefkans
++

++

voorzien

nodig, zeker aan de rand.

+

nodig, zeker aan de rand.
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Locatie 2:

Voor een groot deel hoeft
dit niet
Externe veiligheid

Geen belemmeringevoor-

++

zien
Milieuhinder

Enkele bedrijven in de

Geen belemmeringen

++

voorzien
-

Enkele bedrijven in de

Geen belemmeringen

++

voorzien
-

Verschillende bedrijven in

Geen belemmeringen

++

voorzien
--

Verschillende bedrijven in

--

omgeving

omgeving

de omgeving

de omgeving

Geur

woonkern

verleggen van de grens

Overgang landelijke en

+

nvt

stedelijk gebied. Lintbebouwing is karakteristiek

van de bebouwde kom

voor Vinkel

naar het noorden
Stedenbouwkundig

ca. 55 + 50 woningen

+

Verkeerskundig

De forse toename aan

++

ca. 50 + 70 woningen

++
+

ca. 10 woningen
Het beperkt aantal

verkeersbewegingen

woningen levert geen

vraagt om een heldere

aanzienlijke verandering

nvt
++

nvt

+

Nvt

+

nvt

op
Ontsluiting

3 aansluitingen op

++

1 aansluiting op bestaande

bestaande woonwijk en

woonwijk en

2 nieuwe aansluitingen

2 nieuwe aansluitingen

(Van VRijckevorselweg en

(Lindenlaan en Weer-

Weerscheut)

scheut)

+

Opritten aansluiten op
Lindenlaan

Planschade
Grondexploitatie

Goed te faseren, eerste
fase heeft meer grond-

++

Gedwongen koop tot (deel

Geen kosten voor
infrastructuur en groen-

uitgifte en daardoor

toegang tot westelijke

voorzieningen, ontwikke-

overzichtelijke rentekos-

deel. Goed faseerbaar,

len wanneer markt er

ten

gelijkwaardige gronduitgif-

klaar voor is en daardoor

te per perceel waardoor

geen overbodige rente-

overzichtelijke rentekos-

kosten

ten.
Overig

+

van) perceel E221 voor
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Uitbreiding van de

nvt
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Geringe ingreep,

+
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Scenariobenadering
Ruimtelijk
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