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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding veegplan 

De afgelopen jaren is door het gebruik van de verschillende bestemmingsplannen op 

het grondgebied van de gemeente Best gebleken dat in sommige gevallen (vaak on-

vermijdelijke) onvolkomenheden in de regelingen voorkomen. Om dit te herstellen is 

besloten een zogenoemd veegplan te maken. Tevens biedt het veegplan de mogelijk-

heid om reeds verleende omgevingsvergunningen voor enkele locaties vast te leggen, 

biedt het plan de mogelijkheid om het instrumentarium van de bedrijventerreinenvisie 

te actualiseren en worden (bestaande) evenementen op verschillende locaties in de 

kern Best juridisch-planologisch geregeld. 

1.2 Doelstellingen 

Dit veegplan heeft aldus meerdere doelstellingen: 

1 Vastleggen van de reeds verleende omgevingsvergunningen. 

2 Actualisatie instrumentarium bedrijventerreinenvisie. 

3 Herstel van enkele onvolkomenheden in een aantal geldende bestemmingsplan-

nen (een overzicht van deze bestemmingsplannen is weergegeven in hoofdstuk 2). 

4 Het juridisch-planologisch opnemen van (bestaande) evenementen in enkele be-

stemmingsplannen. 

1.3 Functie van het bestemmingsplan 

Voor wat betreft de punten 2, 3 en 4 (zie vorige paragraaf) fungeert dit bestemmings-

plan als een plan dat op delen de geldende bestemmingsplannen vervangt. De be-

stemming en bijbehorende regels in dit veegplan zijn van toepassing op gedeelten van 

die bestemmingsplannen. Deze onderliggende bestemmingsplannen blijven gewoon 

gelden. Alleen dat wat in dit veegplan wordt geregeld, komt in de plaats van en/of ter 

aanvulling op de regelingen in die bestemmingsplannen over het betreffende onder-

werp. 

 

Het vastleggen van reeds verleende omgevingsvergunningen gebeurt door middel van 

het opnemen van een volledige juridisch-planologische regeling, welke de onderlig-

gende regeling vervangt (postzegelbestemmingsplan). Het veegplan behelst dan ook 

meerdere plangebieden. 

 

Dit veegplan bestaat uit een verbeelding (kaart), regels en deze toelichting. De ver-

beelding en regels vorm tezamen het juridische kader. De toelichting heeft geen 

rechtskracht. 
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1.4 Leeswijzer 

Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 een overzicht gegeven van de be-

stemmingplan waarop dit veegplan betrekking heeft. In de hoofdstukken 3 tot en met 6 

worden de verschillende doelstellingen van dit veegplan achtereenvolgens behandeld. 

Tot slot wordt in hoofdstuk 7 ingegaan op de procedure. 
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2 Geldende bestemmingsplannen 

Dit veegplan heeft betrekking op 15 bestemmingsplannen. In navolgende tabel zijn 

deze bestemmingsplannen opgesomd met de data van vaststelling door de gemeen-

teraad. 

 

Bestemmingsplannen Vaststelling 

Bedrijventerreinen Best - ’t Zand, Breeven en Heide 4 februari 2013 

Heuveleind, Heivelden en De Zessprong 27 mei 2013 

Centrum, stationsgebied e.o. 24 juni 2013 

Centrum, stationsgebied e.o., partiële herziening 2 juni 2014 

Naastenbest en Dijkstraten-Zuid 19 maart 2012 

Dijkstraten 26 september 2011 

Koekoekbos, Villawijk en omgeving 27 mei 2013 

Oude Baan 36 29 oktober 2010 

Wilhelminadorp 2010 12 juli 2010 

Molenstraat 1 november 2010 

Schutboom 2011 26 september 2011 

Salderes 2010 12 juli 2010 

Steegsche Velden-oost 7 mei 2011 

Hoek Hokkelstraat - Liempdseweg 27 januari 2014 

Hoge Akker, Speelheide en de Leeuwerik 8 oktober 2007 

Parkeernormen en archeologie 6 februari 2017 
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3 Reeds verleende omgevingsvergunningen 

3.1 Parkwachters Spoorweglaan 

Voor de locatie Parkwachters aan de Spoorweglaan is een omgevingsvergunning ver-

leend ter afwijking van het bestemmingsplan ‘Salderes’ voor de realisatie van 97 wo-

ningen, bestaande uit zowel grondgebonden woningen als appartementen. In het ka-

der van de vergunningverlening is met een ruimtelijke onderbouwing de haalbaarheid 

van het project aangetoond. Voorliggend plan legt de omgevingsvergunning juridisch-

planologisch vast. 

 

p.m. consequenties verbeelding/in regels 

3.2 De Maas ongenummerd 

De firma VEMID Group of Companies heeft met een omgevingsvergunning ter afwij-

king van het bestemmingplan ‘Bedrijventerreinen Best - ’t Zand, Breeven en Heide’ ju-

ridisch-planologisch geregeld om ter plaatse een bedrijfspand voor de opslag van ca-

teringmaterialen met bijbehorend kantoor voor planning en organisatie van 

cateringactiviteiten te realiseren. Bij de vergunningverlening is de haalbaarheid van 

het project reeds aangetoond. Met onderliggend plan wordt de omgevingsvergunning 

ter plaatse juridisch-planologisch vastgelegd. 

3.3 Hoofdstraat 11-15 

Voor de projectlocatie Hoofdstraat 11-15 te Best is met een omgevingsvergunning ter 

afwijking van het bestemmingsplan ‘Centrum, stationsgebied e.o.’ geregeld om ter 

plaatse een bouwplan met in totaal circa 470 m
2
 bvo winkelruimte, 6 appartementen 

en een parkeerkelder te realiseren. In het kader van de vergunningverlening is de 

haalbaarheid van het project reeds aangetoond. Met onderliggend plan wordt de om-

gevingsvergunning ter plaatse juridisch-planologisch vastgelegd. 

3.4 Reclameobject N.C.B.-weg ongenummerd 

Op de N.C.B.-weg is de ontwikkeling van een reclameobject geregeld met een omge-

vingsvergunning ter afwijking van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Best - ’t 

Zand, Breeven en Heide’. De haalbaarheid van het project is bij de vergunningverle-

ning reeds aangetoond. Onderhavig plan legt het project juridisch-planologisch vast. 

3.5 Prinsenpad ongenummerd 

Voor de locatie aan het Prinsenpad (ongenummerd) is een omgevingsvergunning ter 

afwijking van het bestemmingsplan ‘Heuveleind, Heivelden en De Zessprong’ ver-

leend. Met de vergunningverlening is het juridisch-planologisch mogelijk geworden om 

ter plaatse een woning te ontwikkelen. Bij de vergunningverlening is de haalbaarheid 

van het project reeds aangetoond. Met onderliggend plan wordt de omgevingsvergun-

ning ter plaatse juridisch-planologisch vastgelegd. 
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3.6 Raadhuisstraat 300 

Aan de Raadhuisstraat 300 is met een omgevingsvergunning ter afwijking van het be-

stemmingsplan ‘Hoge Akker, Speelheide en de Leeuwerik’ de herontwikkeling van een 

post- en distributiecentrum naar woonbestemming, bestaande uit een appartementen-

complex met bijbehorende bijgebouw. In het kader van de vergunningverlening is de 

haalbaarheid van het project reeds aangetoond. Met onderliggend plan wordt de om-

gevingsvergunning ter plaatse juridisch-planologisch vastgelegd. 

3.7 Gasleiding Ploegstraat 

N.V. Nederlandsche Gasunie heeft onderhoud uitgevoerd aan het regionale gastrans-

portnet rond Best-Veldhoven-Bladel. Binnen de gemeente Best geldt dat er een nieuw 

tracédeel aangelegd moest worden rondom de Ploegstraat. Om de werkzaamheden 

juridisch-planologisch mogelijk te maken is een omgevingsvergunning ter afwijking 

van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Best - 't Zand, Breeven en Heide’ ver-

leend. In een bijbehorende ruimtelijke onderbouwing is de haalbaarheid van dit project 

aangetoond. Voorliggend plan legt de omgevingsvergunning juridisch-planologisch 

vast.  

3.8 Bijna-Thuis-Huis 

Op de hoek Molenstraat/Nazarethstraat is hospice ‘Bijna-Thuis-Huis’ gevestigd. Mid-

dels een omgevingsvergunning ter afwijking van het bestemmingsplan ‘Centrum, sta-

tionsgebied e.o.’ is dit juridisch-planologisch geregeld. In het kader van de vergun-

ningverlening is de haalbaarheid van deze ontwikkeling reeds aangetoond. Dit 

veegplan legt deze omgevingsvergunning juridisch-planologisch ter plaatse vast. 

3.9 Reclamemast A58 

Langs de A58 is de ontwikkeling van een reclameobject geregeld met een omge-

vingsvergunning ter afwijking van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Best - ’t 

Zand, Breeven en Heide’. De haalbaarheid van het project is bij de vergunningverle-

ning reeds aangetoond. Onderhavig plan legt het project juridisch-planologisch vast. 
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4 Actualisatie instrumentarium bedrijventerreinenvisie 

4.1 Aanleiding 

De gemeenteraad van Best heeft in de raadsvergadering van 16 december 2013, ver-

volgd op 17 december 2013, een debat gevoerd over de kwaliteit van de dossiers op 

het gebied van ruimtelijke ordening. In dit debat is onder andere een motie (motie Van 

Raak) aangenomen dat betrekking heeft op de bedrijventerreinen in Best. De motie 

draagt op om het huidige instrumentarium (o.a. het bestemmingsplan) zodanig aan te 

passen dat invulling kan worden gegeven aan de uitgangspunten uit de ‘Visie en her-

structureringsplan bestaande bedrijventerreinen Best’ en dat daarmee in de toekomst 

ongewenste vestiging van bedrijven kan worden voorkomen.  

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft hierop in april 2014 met de notitie 

‘Actualisatie instrumentarium bedrijventerreinenvisie’ gereageerd. Daaruit blijkt dat de 

juridische borging van de planologische aspecten uit het beeldkwaliteitsplan niet vol-

doende zijn doorvertaald naar het bestemmingsplan. Voorliggend veegplan zorgt voor 

de gewenste aanpassing van het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Best - ’t Zand, 

Breeven en Heide’. Het gaat om de aanpassingen die het college in april 2014 richting 

de raadscommissie heeft gecommuniceerd. 

4.2 Aanpassingen 

4.2.1 Regeling buitenopslag 

Uit de notitie ‘Actualisatie instrumentarium bedrijventerreinenvisie’ blijkt de wens om 

ten aanzien van buitenopslag op de bedrijventerreinen aanvullende regelingen op te 

nemen in het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Best - ’t Zand, Breeven en Heide’. 

Hieronder wordt aangegeven hoe deze regelingen worden vormgegeven. 

 

In het bestemmingsplan ‘Bedrijventerreinen Best - ’t Zand, Breeven en Heide’ zijn zes 

bestemmingen Bedrijventerrein opgenomen. De bestemmingen ‘Bedrijventerrein - 1’ 

tot en met ‘Bedrijventerrein - 5’ bevatten reeds de volgende specifieke gebruiksregels: 

‘opslag van goederen en/of materialen buiten het bouwvlak en voor de voorgevel is 

niet toegestaan’. 

 

In de bestemming ‘Bedrijventerrein - 6’ is reeds geregeld dat ‘(permanente) buitenop-

slag van goederen niet is toegestaan’. Daardoor is permanente EN niet-permanente 

buitenopslag helemaal verboden. De nieuwe regeling zal daarom alleen worden op-

genomen voor de bestemmingen ‘Bedrijventerrein - 1’ tot en met ‘Bedrijventerrein - 5’. 
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Specifieke gebruiksregels 

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels: 

(…) 

ten aanzien van buitenopslag gelden de volgende regels: 

1 de buitenopslag van goederen en/of materialen is toegestaan op 

een afstand van minimaal 15 m vanuit de bestemmingsgrens met 

de bestemmingen Verkeer en Verkeer - Verblijfsgebied; 

2 de buitenopslag van goederen en/of materialen is toegestaan tot 

een stapelhoogte van 6 m;  

(…) 

 

 

Voor hogere buitenopslag wordt wel een afwijkingsbevoegdheid opgenomen: 

 

 

Afwijken van de gebruiksregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het be-

paalde in de specifieke gebruiksregels ten behoeve van een vergroting van 

de stapelhoogte van buitenopslag van goederen en/of materialen tot maxi-

maal de maximum bouwhoogte voor gebouwen op het betreffende bedrijfs-

perceel, onder de volgende voorwaarden: 

a de omliggende gebouwen bieden voldoende afscherming ten opzichte 

van de openbare weg en omliggende woonwijken; 

b een hogere stapelhoogte voor bulkgoederen zoals zand, grind, losse 

bestratingsmaterialen, puin, schroot en losse pallets kan alleen worden 

toegestaan als is aangetoond dat er elders in de regio geen realistische, 

alternatieve vestigingsmogelijkheden zijn en dat sprake is van zwaar-

wegende, bedrijfseconomische belangen. 

 

4.2.2 Regeling keerwanden en geluidschermen 

In het huidige bestemmingsplan gelden voor keerwanden en geluidschermen de 

bouwregels voor ‘overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde en geen overkappin-

gen’. Deze houdt in een maximale bouwhoogte van 6 m. Ook deze regeling wordt 

aangepast. 

 

 

Bouwwerken, geen gebouwen en geen overkappingen zijnde 

a (…) 

b de bouwhoogte van keerwanden bedraagt ten hoogste 4,5 m, met dien 

verstande dat keerwanden uitsluitend zijn toegestaan op een afstand 

van minimaal 15 m vanuit de bestemmingsgrens met de bestemmingen 

Verkeer en Verkeer - Verblijfsgebied; 

c de bouwhoogte van geluidschermen bedraagt ten hoogste 6 m, met 

dien verstande dat geluidschermen uitsluitend zijn toegestaan op een 

afstand van minimaal 15 m vanuit de bestemmingsgrens met de be-

stemmingen Verkeer en Verkeer - Verblijfsgebied; 

d (…) 
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5 Aanpassingen onvolkomenheden geldende bestem-
mingsplannen 

Zoals in hoofdstuk 1 reeds is aangegeven heeft dit veegplan onder andere als doel 

om in één keer onvolkomenheden in een aantal geldende bestemmingsplannen te 

verwerken. Navolgend zal per bestemmingsplan worden aangegeven welke aanpas-

singen met dit veegplan worden gedaan. Alleen dat wat in dit veegplan wordt gere-

geld, komt in de plaats van en/of ter aanvulling op de regelingen in die bestemmings-

plannen over het betreffende onderwerp. De geldende bestemmingsplannen blijven 

verder gewoon gelden. 

5.1 Bedrijventerreinen Best - ’t Zand, Breeven en Heide 

5.1.1 Makro 

Naar aanleiding van de gerechtelijke uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State wordt ter plaatse van de Makro het een en ander hersteld in dit 

veegplan. 

5.1.2 Detailhandel 

In de begripsbepalingen is het begrip ‘detailhandel’ gewijzigd. 

5.1.3 Webwinkel 

In de begripsbepalingen is het begrip ‘webwinkel’ toegevoegd. 

5.1.4 Zakelijke dienstverlening 

Binnen de bestemming ‘Bedrijventerrein - p.m.' zijn abusievelijk alle vormen van de-

tailhandel toegestaan. Dit had echter alleen zakelijke dienstverlening moeten zijn. In 

de regels van dit veegplan is dit geregeld. 

5.1.5 Bebouwingspercentage aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

In de regels van dit veegplan zijn de regels op het gebied van aan- en uitbouwen en 

bijgebouwen zodanig gewijzigd dat het oppervlakte van carports wordt gekoppeld aan 

het bebouwingspercentage voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen.  

5.1.6 Bedrijfsweg 55 

Ter plaatse van het adres Bedrijfsweg 55 is de functieaanduiding ‘specifieke vorm van 

bedrijf - kringloopwinkel' verwijderd. 
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5.2 Heuveleind, Heivelden en De Zessprong 

5.2.1 Erfafscheidingen 

In de bouwregels is met betrekking tot erfafscheidingen de volgende regeling opge-

nomen: 

De hoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2 m bedragen, met 

dien verstande dat de hoogte van erf- en terreinafscheidingen vóór de naar de weg 

gekeerde gevel c.q. het verlengde daarvan niet meer dan 1 m mag bedragen. 

5.2.2 Bijgebouwen 

Op de verbeelding ontbreekt de aanduiding ’bijgebouwen toegestaan’. In de verbeel-

ding van dit veegplan is dit geregeld. 

5.2.3 Bebouwingspercentage aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

In de regels van dit veegplan zijn de regels op het gebied van aan- en uitbouwen en 

bijgebouwen zodanig gewijzigd dat het oppervlakte van carports wordt gekoppeld aan 

het bebouwingspercentage voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen.  

5.2.4 Gansvelden 

p.m. 

5.3 Centrum, stationsgebied e.o. 

5.3.1 Bestaand wonen 

In de begripsbepalingen is het begrip ‘bestaand wonen’ toegevoegd. 

5.3.2 Specifieke vorm van wonen - dienstverlening op de verdieping 

Ter plaatse van het perceel Molenwei 2 te Best geldt de bestemming ‘Wonen’ met 

functieaanduiding ‘specifieke vorm van wonen - dienstverlening op de verdieping’. In 

de regels van de bestemming ‘Wonen’ is deze aanduiding echter niet opgenomen. In 

de regels van dit veegplan is dit hersteld en geldt als uitgangspunt dat alleen zakelijke 

dienstverlening is toegestaan. Daarbij is aangesloten bij het begrip ‘dienstverlening’ in 

het bestemmingsplan. 

5.3.3 Dienstverlening 

Ter plaatse van het perceel Molenwei 2 te Best geldt de bestemming ‘Wonen’ met 

functieaanduiding ‘dienstverlening‘. In de regels van de bestemming ‘Wonen’ is deze 

aanduiding echter niet opgenomen. In de regels van dit veegplan is dit hersteld en 

geldt als uitgangspunt dat alleen zakelijke dienstverlening is toegestaan. Daarbij is 

aangesloten bij het begrip ‘dienstverlening’ in het bestemmingsplan. 
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5.3.4 Nazarethstraat 

Aan de Nazarethstraat zijn Bestwijzer, een huisarts en een fysiotherapeut gevestigd. 

Abusievelijk zijn deze voorzieningen wegbestemd in het bestemmingsplan. In de re-

gels van dit veegplan is dit hersteld en wordt ter plaatse de mogelijkheid tot maat-

schappelijke dienstverlening alsnog opgenomen. 

5.3.5 Detailhandel 

In de begripsbepalingen is het begrip ‘detailhandel’ gewijzigd. 

5.3.6 Webwinkel 

In de begripsbepalingen is het begrip ‘webwinkel’ toegevoegd. 

5.3.7 Nieuwstraat 23/25 

Ter plaatse van Nieuwstraat 23/25 geldt de bestemming ‘Wonen’. Dit had echter de 

bestemming ‘Gemengd’ moeten zijn. Dit veegplan regelt deze bestemmingswijziging. 

5.3.8 Bebouwingspercentage aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

In de regels van dit veegplan zijn de regels op het gebied van aan- en uitbouwen en 

bijgebouwen zodanig gewijzigd dat het oppervlakte van carports wordt gekoppeld aan 

het bebouwingspercentage voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen.  

5.4 Centrum, stationsgebied e.o., partiële herziening 

5.4.1 Detailhandel 

In de begripsbepalingen is het begrip ‘detailhandel’ gewijzigd. 

5.4.2 Webwinkel 

In de begripsbepalingen is het begrip ‘webwinkel’ toegevoegd. 

5.4.3 Bebouwingspercentage aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

In de regels van dit veegplan zijn de regels op het gebied van aan- en uitbouwen en 

bijgebouwen zodanig gewijzigd dat het oppervlakte van carports wordt gekoppeld aan 

het bebouwingspercentage voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen.  

5.5 Naastenbest en Dijkstraten-Zuid 

5.5.1 Voorgevellijn 

In de begripsbepalingen is het begrip ‘voorgevellijn’ toegevoegd. 

5.5.2 Detailhandel 

In de begripsbepalingen is het begrip ‘detailhandel’ gewijzigd. 
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5.5.3 Webwinkel 

In de begripsbepalingen is het begrip ‘webwinkel’ toegevoegd. 

5.5.4 Bebouwingspercentage aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

In de regels van dit veegplan zijn de regels op het gebied van aan- en uitbouwen en 

bijgebouwen zodanig gewijzigd dat het oppervlakte van carports wordt gekoppeld aan 

het bebouwingspercentage voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen.  

5.5.5 Oirschotseweg 77b 

De bestemming ‘Wonen’ met de functieaanduiding ‘bedrijf’ ter plaatse van het perceel 

Oirschotseweg 77b is met onderhavig veegplan gewijzigd naar de bestemming ‘Be-

drijf’. De dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 3’ en de bouwaanduiding ‘bijge-

bouwen’ blijven gehandhaafd. Voor de bestemming ‘Bedrijf’ is aangesloten bij de mo-

gelijkheden zoals deze in het bestemmingsplan ‘Schutboom’ uit 1999 waren geregeld. 

5.6 Dijkstraten 

5.6.1 Detailhandel 

In de begripsbepalingen is het begrip ‘detailhandel’ gewijzigd. 

5.6.2 Webwinkel 

In de begripsbepalingen is het begrip ‘webwinkel’ toegevoegd. 

5.6.3 Bebouwingspercentage aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

In de regels van dit veegplan zijn de regels op het gebied van aan- en uitbouwen en 

bijgebouwen zodanig gewijzigd dat het oppervlakte van carports wordt gekoppeld aan 

het bebouwingspercentage voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen.  

5.7 Koekoekbos, Villawijk en omgeving 

5.7.1 Detailhandel 

In de begripsbepalingen is het begrip ‘detailhandel’ gewijzigd. 

5.7.2 Webwinkel 

In de begripsbepalingen is het begrip ‘webwinkel’ toegevoegd. 

5.7.3 Bebouwingspercentage aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

In de regels van dit veegplan zijn de regels op het gebied van aan- en uitbouwen en 

bijgebouwen zodanig gewijzigd dat het oppervlakte van carports wordt gekoppeld aan 

het bebouwingspercentage voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen.  
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5.8 Oude Baan 36 

5.8.1 Detailhandel 

In de begripsbepalingen is het begrip ‘detailhandel’ gewijzigd. 

5.8.2 Webwinkel 

In de begripsbepalingen is het begrip ‘webwinkel’ toegevoegd. 

5.8.3 Bebouwingspercentage aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

In de regels van dit veegplan zijn de regels op het gebied van aan- en uitbouwen en 

bijgebouwen zodanig gewijzigd dat het oppervlakte van carports wordt gekoppeld aan 

het bebouwingspercentage voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen.  

5.9 Wilhelminadorp 2010 

5.9.1 Detailhandel 

In de begripsbepalingen is het begrip ‘detailhandel’ gewijzigd. 

5.9.2 Webwinkel 

In de begripsbepalingen is het begrip ‘webwinkel’ toegevoegd. 

5.9.3 Bebouwingspercentage aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

In de regels van dit veegplan zijn de regels op het gebied van aan- en uitbouwen en 

bijgebouwen zodanig gewijzigd dat het oppervlakte van carports wordt gekoppeld aan 

het bebouwingspercentage voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen. 

5.9.4 H. Antonius kerk 

De H. Antonius kerk kent de bestemming ‘Maatschappelijk’. Onderhavig veegplan zal 

deze maatschappelijke bestemming ter plaatse uitbreiden ten koste van de aangren-

zende bestemmingen ‘Wonen’ en ‘Groen’. 

5.10 Molenstraat 

5.10.1 Detailhandel 

In de begripsbepalingen is het begrip ‘detailhandel’ gewijzigd. 

5.10.2 Webwinkel 

In de begripsbepalingen is het begrip ‘webwinkel’ toegevoegd. 
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5.10.3 Bebouwingspercentage aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

In de regels van dit veegplan zijn de regels op het gebied van aan- en uitbouwen en 

bijgebouwen zodanig gewijzigd dat het oppervlakte van carports wordt gekoppeld aan 

het bebouwingspercentage voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen.  

5.11 Schutboom 2011 

5.11.1 Detailhandel 

In de begripsbepalingen is het begrip ‘detailhandel’ gewijzigd. 

5.11.2 Webwinkel 

In de begripsbepalingen is het begrip ‘webwinkel’ toegevoegd. 

5.11.3 Geluidreducerende voorziening 

In het kader van de bestemmingsplanprocedure voor het bestemmingsplan ‘Schut-

boom 2011’ is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting van 

tennisvereniging Smashing ’89 op de gevels van alle in de omgeving geprojecteerde 

woningen. Geconcludeerd wordt dat een geluidwerende voorziening getroffen dient te 

worden. In de toelichting staat daarover het volgende: 

“Ten aanzien van de bestaande aanwezige bedrijfsactiviteiten kan geconcludeerd 

worden dat het ontwikkelen van het plangebied mogelijk is, mits er maatregelen wor-

den getroffen. De realisatie van een geluidwerende voorziening langs de tennisbaan 

maakt daarom integraal onderdeel uit van het stedenbouwkundig plan en wordt moge-

lijk gemaakt in dit bestemmingsplan. Op de verbeelding van het bestemmingsplan is 

de positie van de geluidwerende voorzieningen vastgelegd door middel van de aan-

duiding ‘geluidscherm’. 

 

Daarnaast is voor de twee woningen direct ten noorden van de tennisvereniging een 

maximale hoogte van één laag met kap vastgelegd, zodat de hoogte van de afscher-

mende voorziening bij de tennisbaan aan deze zijde beperkt kan blijven. Bovendien is 

met de ‘specifieke bouwaanduiding - doof dak’ vastgelegd dat de aan het sportpark 

grenzende zijde van het dak als dove gevel wordt uitgevoerd, waarmee een akoes-

tisch acceptabel woonklimaat wordt gewaarborgd.” 

 

Met het bovenstaande is het juridisch-planologisch mogelijk om een geluidwerende 

voorziening te realiseren, maar is dit geen verplichting. In het kader van een goede 

ruimtelijke ordening is in onderhavig veegplan via het opnemen van een voorwaarde-

lijke verplichting in de regels en op de verbeelding geregeld dat het gebruik van de 

woningen slechts is toegestaan nadat de geluidswerende voorziening is getroffen. 

 

p.m. 
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5.11.4 Bebouwingspercentage aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

In de regels van dit veegplan zijn de regels op het gebied van aan- en uitbouwen en 

bijgebouwen zodanig gewijzigd dat het oppervlakte van carports wordt gekoppeld aan 

het bebouwingspercentage voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen.  

5.12 Salderes 2010 

5.12.1 Detailhandel 

In de begripsbepalingen is het begrip ‘detailhandel’ gewijzigd. 

5.12.2 Webwinkel 

In de begripsbepalingen is het begrip ‘webwinkel’ toegevoegd. 

5.12.3 Bebouwingspercentage aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

In de regels van dit veegplan zijn de regels op het gebied van aan- en uitbouwen en 

bijgebouwen zodanig gewijzigd dat het oppervlakte van carports wordt gekoppeld aan 

het bebouwingspercentage voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen.  

5.13 Steegsche Velden-oost 

5.13.1 Detailhandel 

In de begripsbepalingen is het begrip ‘detailhandel’ gewijzigd. 

5.13.2 Webwinkel 

In de begripsbepalingen is het begrip ‘webwinkel’ toegevoegd. 

5.13.3 Geluidsrapport 2010/2012 

p.m. 

5.13.4 Dakhelling hoofdgebouwen 

In de bouwregels met betrekking tot hoofdgebouwen is een zinssnede omtrent de 

dakhelling van hoofdgebouwen geschrapt. Concreet betekent dit dat de dakhelling van 

vrijstaande woningen binnen het plangebied niet minder mag bedragen dan 10° en 

niet meer dan 60°. 

5.13.5 Bebouwingspercentage aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

In de regels van dit veegplan zijn de regels op het gebied van aan- en uitbouwen en 

bijgebouwen zodanig gewijzigd dat het oppervlakte van carports wordt gekoppeld aan 

het bebouwingspercentage voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen.  
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5.14 Hoek Hokkelstraat - Liempdsestraat 

5.14.1 Detailhandel 

In de begripsbepalingen is het begrip ‘detailhandel’ gewijzigd. 

5.14.2 Webwinkel 

In de begripsbepalingen is het begrip ‘webwinkel’ toegevoegd. 

5.14.3 Bebouwingspercentage aan- en uitbouwen en bijgebouwen 

In de regels van dit veegplan zijn de regels op het gebied van aan- en uitbouwen en 

bijgebouwen zodanig gewijzigd dat het oppervlakte van carports wordt gekoppeld aan 

het bebouwingspercentage voor aan- en uitbouwen en bijgebouwen.  

5.15 Hoge Akker, Speelheide en de Leeuwerik 

5.15.1 Bijgebouwen 

5.16 p.m.Liempdseweg 

5.16.1 Liempdseweg 

Abusievelijk is in het vaststellingsproces van het bestemmingsplan de gebiedsaandui-

ding ‘vrijwaringszone - weg' foutief opgenomen op de verbeelding. In onderhavig 

veegplan is dit hersteld door de aanduiding naar het oosten te schuiven. Als gevolg 

daarvan kunnen zowel het bouwvlak als de bouwaanduiding ‘bijgebouwen’ worden 

vergroot. 
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6 Evenementen, standplaatsen en weekmarkt 

6.1 Aanleiding 

In de Algemene Plaatselijke Verordening 2010 (APV) van de gemeente Best is het 

een en ander geregeld op het gebied van evenementen, standplaatsen en de week-

markt. Zo is het bijvoorbeeld verboden om zonder vergunning van de burgemeester 

een evenement te organiseren. Vergunningverlening via de APV richt zich echter op 

aanvaardbaarheid van het evenement op het gebied van openbare orde en veiligheid. 

 

Evenementen kennen echter op ruimtelijk gebied ook haar weerslag middels bijvoor-

beeld geluidsproductie en verkeersaantrekking. Jurisprudentie heeft daarom uitgewe-

zen dat het bestemmingsplan een regeling dient op te nemen op het gebied van eve-

nementen. De APV toetst immers niet de ruimtelijke aanvaardbaarheid van 

evenementen. Het bestemmingsplan moet evenementen daarom expliciet mogelijk 

maken en dient een motivering te bevatten waaruit de aanvaardbaarheid van de eve-

nementen in relatie tot de omgeving blijkt. 

 

In onderhavig veegplan wordt een regeling opgenomen om op een aantal locaties 

evenementen, standplaatsen en de weekmarkt mogelijk te maken. Met betrekking tot 

standplaatsen worden de volgende definities gehanteerd: 

 Standplaats: een openbare en in de open lucht gelegen vaste plaats vanaf waar 

goederen of diensten te koop worden aangeboden, verkocht of afgeleverd of an-

derszins worden aangeboden, al dan niet gebruikmakend van fysieke middelen 

zoals een kraam, wagen of tafel; 

 Dienstverlenerstandplaats: een standplaats voor het aanbieden van diensten 

voor een aaneensluitende periode van maximaal 31 dagen; 

 Seizoenstandplaats: een standplaats voor het aanbieden van seizoenartikelen 

voor een aaneensluitende periode van maximaal 31 dagen. 
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6.2 Locaties 

6.2.1 Evenementen 

 Kermis: 1 keer per jaar. Maximaal 10 dagen per kermis, exclusief op- en afbouw. 

Maximaal 10.000 bezoekers tegelijkertijd. Na volgende afbeelding geeft weer waar 

de kermis gehouden wordt (oranje gebied). 

 

 
Locatie kermis (oranje gebied) (Bron: Gemeente Best). 

 

 Tunneldek: maximaal 6 evenementen per jaar. Maximaal 1 dag per evenement 

exclusief op- en afbouw. Maximaal 1.000 bezoekers tegelijkertijd. Navolgende af-

beelding geeft de locatie weer waar de evenementen plaatsvinden. 

 

 

Evenementenlocatie Tunneldek (globaal rood omlijnd) (Bron: Gemeente Best). 
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 Wilhelminaplein: maximaal 6 evenementen per jaar. Maximaal 1 dag per evene-

ment exclusief op- en afbouw. Maximaal 500 personen tegelijkertijd (met name 

vanwege beperkte parkeergelegenheid). Tevens wordt één keer per jaar een bra-

derie gehouden aan de Koningin Julianaweg en op het Wilhelminaplein. Voor de 

Koningin Julianaweg geldt het gedeelte tussen de kruising met de drs. JL Moonen-

straat en de Gerrit van der Veenstraat tot het Wilhelminaplein en vanaf het Wilhel-

minaplein de Koningin Julianaweg-Zuid tot de kruising met de Jan Hendrikxstraat. 

Navolgende afbeelding geeft globaal de evenementenlocatie op het Wilhelmina-

plein weer (rood omlijnd). 

 

  

Evenementenlocatie Wilhelminaplein (globaal rood omlijnd) (Bron: Gemeente Best). 

 

 Raadhuisplein: maximaal 15 evenementen per jaar. Duur per evenement maxi-

maal 10 dagen met een rustperiode van minimaal 5 dagen tussen elk evenement. 

In afwijking hiervan geldt voor maximaal 3 evenementen per jaar de duur van 

maximaal 21 dagen met een rustperiode van minimaal 21 dagen na het evene-

ment. Maximaal 7.500 bezoekers tegelijkertijd (oppervlakte ongeveer 4.500 m
2
) 

Parkeergelegenheid is er aan d’n Ecker, Stationsplein, Boterhoek en Molenstraat. 

Op navolgende afbeelding is de evenementenlocatie globaal rood gearceerd.  

 

 
Evenementenlocatie Raadhuisplein (globaal rood gearceerd) (Bron: Ruimtelijkeplan-

nen.nl). 
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 Spinnerstraat: maximaal 15 evenementen per jaar. Duur per evenement maxi-

maal 10 dagen met een rustperiode van minimaal 5 dagen tussen elk evenement. 

In afwijking van het voorgaande geldt voor maximaal 3 evenementen per jaar de 

duur van maximaal 21 dagen met een rustperiode van minimaal 21 dagen na het 

evenement. Maximaal 5.000 bezoekers tegelijkertijd (oppervlakte ongeveer 4.300 

m
2
). Parkeergelegenheid d’n Ecker, Stationsplein, Boterhoek, Molenstraat. Op na-

volgende afbeelding is de evenementenlocatie Spinnerstraat globaal rood gear-

ceerd. 

 

 
Evenementenlocatie Spinnerstraat (globaal rood gearceerd) (Bron: Ruimtelijkeplan-

nen.nl). 

 

 Koetshuistuin: maximaal 3 evenementen per jaar. Duur per evenement maximaal 

10 dagen met een rustperiode van minimaal 5 dagen tussen elk evenement. In af-

wijking van het voorgaande geldt voor maximaal 1 evenement per jaar een duur 

van maximaal 21 dagen met een rustperiode van minimaal 21 dagen na het eve-

nement. Maximaal 1.000 bezoekers tegelijkertijd (ongeveer 2.500 m
2
 beschikbaar). 

Op navolgende afbeelding is de evenementenlocatie Koetshuistuin globaal rood 

gearceerd.  

 

 
Evenementenlocatie Koetshuistuin (globaal rood gearceerd) (Bron: Ruimtelijkeplan-

nen.nl). 
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6.2.2 Standplaatsen 

 Standplaatsen centrum: maximaal 2 standplaatsen tegelijkertijd en uitsluitend in 

de periode tussen 8.00 uur en 18.00 uur. Daarnaast mogen maximaal twee dienst-

verlenerstandplaatsen en/of seizoenstandplaatsen tegelijkertijd worden ingeno-

men. Navolgende afbeelding geeft globaal het betreffende gebied weer. 

 

 
Locatie standplaatsen centrum (globaal oranje gearceerd) (Bron: Gemeente Best). 

 

 Standplaatsen Wilhelminaplein: maximaal 2 standplaatsen tegelijkertijd en uit-

sluitend in de periode tussen 8.00 uur en 18.00 uur en daarnaast mag maximaal 

één dienstverlenerstandplaats worden ingenomen. Seizoenstandplaatsen zijn niet 

toegestaan. Op de navolgende afbeelding is de locatie globaal oranje gearceerd. 

 

 

Locatie standplaatsen Wilhelminaplein (globaal oranje gearceerd) (Bron: Gemeente 

Best). 
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 Standplaatsen Makro: maximaal één seizoenstandplaats mag worden ingeno-

men. Dienstverlenerstandplaatsen en overige standplaatsen zijn niet toegestaan. 

Op de navolgende afbeelding is de locatie globaal oranje gearceerd. 

 

 

Locatie standplaatsen Makro (globaal oranje gearceerd) (Bron: Gemeente Best). 

 

 Standplaatsen Heijvelden: maximaal 2 standplaatsen tegelijkertijd en uitsluitend 

in de periode tussen 8.00 uur en 18.00 uur. Dienstverlenerstandplaatsen en sei-

zoenstandplaatsen zijn niet toegestaan. Op de navolgende afbeelding is de locatie 

globaal oranje gearceerd. 

 

 
Locatie standplaatsen Heijvelden (globaal oranje gearceerd) (Bron: Gemeente Best). 
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6.2.3 Weekmarkt 

Met betrekking tot de weekmarkt wordt een onderscheid gemaakt in twee gebieden: 

 Oranje gebied: iedere zaterdag (iedere week) weekmarkt. 

 Geel gebied: maximaal 5 keer per jaar op zaterdag markt (alleen als de week-

markt niet kan plaatsvinden op de gebruikelijke locatie). 

 

Op de navolgende afbeelding zijn beide gebieden globaal gearceerd. 

 

 

Locaties weekmarkt (globaal oranje en geel gearceerd) (Bron: gemeente Best). 

6.3 Haalbaarheid 

6.3.1 Beleid 

Rijksbeleid - Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en Besluit algemene 

regels ruimtelijke ordening (Barro) 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) bepaalt welke kaderstellende uit-

spraken van het kabinet bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke be-

sluitvormingsmogelijkheden op lokaal niveau. Het Besluit algemene regels ruimtelijke 

ordening (Barro) bevestigt in juridische zin die kaderstellende uitspraken. Het gaat on-

der meer om nationale belangen als Rijksvaarwegen, Defensie, Ecologische hoofd-

structuur, Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, Hoofdwegen en hoofd-

spoorwegen, Elektriciteitsvoorziening, Buisleidingen van nationaal belang voor 

vervoer van gevaarlijke stoffen en Primaire waterkeringen. 

 

Slechts daar waar een directe doorwerking niet mogelijk is, bij de Ecologische Hoofd-

structuur en bij de Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, is gekozen voor 

indirecte doorwerking via provinciaal medebewind. Ten aanzien van de begrenzing 

van de EHS is bepaald dat niet het rijk, maar de provincies die grenzen (nader) bepa-

len. 
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Door de nationale belangen vooraf in bestemmingsplannen te borgen, wordt met het 

Barro bijgedragen aan versnelling van de besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen 

en vermindering van de bestuurlijke drukte. 

 

Conclusie 

Onderhavig veegplan raakt geen van de nationale belangen en is niet in strijd met het 

Rijksbeleid. 
 

Provinciaal beleid - Structuurvisie Noord-Brabant (2014) en Verordening Ruimte 

(2014) 

Op 1 januari 2011 is de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening vastgesteld. Op 19 maart 

2014 is de geactualiseerde versie in werking getreden. In de Structuurvisie Ruimtelijke 

Ordening geeft de provincie Brabant aan hoe zij omgaat met de ruimtelijke opgave 

voor de periode tot 2025, met een doorkijk naar 2040. De Structuurvisie beschrijft een 

aantal trends en ontwikkelingen die ruimtelijke keuzes op provinciaal niveau vergen. 

Deze trends en ontwikkelingen zijn: 

 ruimtelijke kwaliteit staat onder druk; 

 veranderend klimaat; 

 achteruitgang biodiversiteit; 

 veranderend landelijk gebied; 

 toenemende behoefte aan duurzame energie; 

 toenemende concurrentie tussen economische regio’s; 

 afnemende bevolkingsgroei; 

 toename mobiliteit. 

 

Op basis van de trends en kernkwaliteiten geeft de Structuurvisie Ruimtelijke Orde-

ning ruimtelijke keuzes voor de toekomstige ontwikkeling van Noord-Brabant. De pro-

vincie kiest voor een ontwikkeling waarin de kwaliteiten van de provincie sturend zijn 

bij de ruimtelijke keuzes die de komende jaren op de provincie afkomen. De ruimtelij-

ke belangen en keuzes zijn in vier ruimtelijke structuren geordend. Binnen deze struc-

turen worden de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen opgevangen. De vier 

structuren zijn: 

 de groenblauwe structuur; 

 het landelijk gebied; 

 de stedelijke structuur; 

 de infrastructuur. 

 

Op 19 maart 2014 is de Verordening ruimte van de provincie Brabant in werking ge-

treden. In deze Verordening is aangegeven hoe men omgaat met ruimtelijke ontwikke-

lingen in Brabant. Ook de Verordening ruimte geeft verschillende zones aan waarin de 

locatie en de omgeving zijn gelegen. De kern Best is binnen de Verordening aange-

wezen als ‘Bestaand stedelijk gebied, stedelijk concentratiegebied’. 

 

Conclusie 

Onderhavig veegplan regelt juridisch-planologisch het organiseren van evenementen, 

standplaatsen en de weekmarkt. Het gaat om een kleinschalige ontwikkeling die de 

doelstellingen van het provinciaal beleid niet in de weg staan. Het provinciaal beleid 

vormt dan ook geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het plan. 
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Gemeentelijk beleid - Algemene plaatselijke verordening 2010 (APV) en Horeca- 

en evenementenbeleidsplan gemeente Best 

Evenementen en festiviteiten maken een wezenlijk onderdeel uit van het maatschap-

pelijke leven binnen een gemeenschap. Regelmatig worden er ook in Best evenemen-

ten en festiviteiten georganiseerd. Deze zijn belangrijk voor het imago van Best en 

hebben gevolgen op economisch gebied en op het sociaal-maatschappelijke gebied.  

 

Evenementen en festiviteiten zijn in de eerste plaats bedoeld voor vermaak, maar ze 

kunnen ook voor overlast zorgen. Denk hierbij aan geluidsoverlast, geen/onvoldoende 

toezicht, verkeer, afval en vernielingen. Het is dan ook zaak voorschriften op te stellen 

en te hanteren om evenementen en festiviteiten zoveel mogelijk in goede banen te 

leiden en te voorkomen dat er (te) veel negatieve effecten optreden als gevolg van de 

georganiseerde activiteiten. 

 

Algemene plaatselijke verordening 2010 (APV) is sinds 1 januari 2010 in werking. Op 

1 januari 2015 is deze gewijzigd in werking getreden. De APV stelt regels op met be-

trekking tot openbare orde en veiligheid. Een deel van de APV richt zich op evene-

menten. Het gaat om een aantal basisregels die voornamelijk gaan over de organisa-

tie van evenementen, maar kent geen regels die een ruimtelijke weerslag hebben. 

 

Mede daarom is sinds 24 mei 2016 het Horeca- en evenementenbeleidsplan gemeen-

te Best in werking getreden. Dit beleidsplan is voor het gemeentebestuur het instru-

mentarium waarmee zij op het gebied van evenementen het een en ander in goede 

banen kan leiden. Het beleidsplan schetst verschillende voorschriften voor het organi-

seren van evenementen, onder andere op het gebied van afval, brandveiligheid, 

draaghekken en toiletvoorzieningen. Binnen het beleidsplan is een maximale geluids-

norm van 80 dB(A) op de gevel van geluidgevoelige gebouwen vastgesteld. Hierbij 

geldt de eis dat bij festiviteiten in een horecapand de ramen en deuren na 00:30 uur 

gesloten moeten zijn, behoudens het direct doorlaten van personen. Indien een eve-

nement of festiviteit uitsluitend overdag, tussen 13:00 en 19:00 uur op een zaterdag, 

zondag of feestdag plaatsvindt, gelden geen geluidnormen. 

 

De APV en het beleidsplan vormen niet het juiste toetsingskader om de ruimtelijke 

aanvaardbaarheid van evenementen te bepalen. Daarom worden deze activiteiten in 

onderhavig veegplan planologisch geregeld. 

 

Conclusie 

Gelet op het voorgaande past het onderhavige veegplan binnen de uitgangspunten 

van het relevante gemeentelijk beleid. De relevante voorwaarden uit het Horeca- en 

evenementenbeleidsplan gemeente Best zijn vertaald naar een passende bestem-

mingsplanregeling, waarbij de ruimtelijk relevante aspecten planologisch zijn geregeld. 

6.3.2 Milieuaspecten 

Bodem 

Algemeen 

Voordat een bestemmingsplan wordt vastgesteld voor de toevoeging van functies 

waar langdurig of frequent mensen verblijven, moet aangetoond zijn dat de bodem en 

het grondwater geschikt zijn voor het beoogde gebruik.  
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Toetsing  

Met onderhavig veegplan worden verschillende evenementen, standplaatsen en de 

weekmarkt planologisch geregeld. Het gaat om reeds bestaande activiteiten in be-

staand stedelijk gebied. Bovendien is geen sprake van het toevoegen van een functie 

waar mensen langdurig verblijven. Het uitvoeren van een verkennend bodemonder-

zoek is dan ook niet noodzakelijk. Daarbij komt dat in het Horeca- en evenementenbe-

leidsplan is opgenomen dat een ieder zorg moet dragen dat verontreinigen naar bo-

dem worden voorkomen. Hierbij kan worden gedacht aan bodembeschermende 

voorzieningen bij de opslag van bodembedreigende vloeistoffen en het verbranden 

van uitsluitend onbehandeld schoon hout bij sfeervuren. Een en ander is geregeld in 

de zogenaamde zorgplichtartikelen in diverse wetgevingen. 

 

Conclusie 

Het aspect bodem vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van onderhavig 

plan. 

 

Geluid 

Algemeen 

De mate waarin het geluid onder andere het woonmilieu mag belasten, is geregeld in 

de Wet geluidhinder (Wgh). In het bestemmingsplan moet volgens de Wgh worden 

aangetoond dat gevoelige functies, zoals een woning, een aanvaardbare geluidsbe-

lasting hebben als gevolg van omliggende (spoor)wegen en industrieterreinen. Indien 

nieuwe geluidsgevoelige functies worden toegestaan, stelt de Wgh de verplichting 

akoestisch onderzoek te verrichten naar de geluidsbelasting ten gevolge van omlig-

gende (spoor)wegen en industrieterreinen. Aangezien met onderhavig plan geen ge-

luidsgevoelige functies mogelijk worden gemaakt is de Wgh niet van toepassing, ech-

ter dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening akoestisch onderzoek 

gedaan te worden van de geluidsbelasting van de evenementen, standplaatsen en 

weekmarkt op geluidsgevoelige objecten. 

 

Toetsing 

In het kader van het ontwerpbestemmingsplan zal een akoestisch onderzoek worden 

uitgevoerd. Te zijner tijd zullen de onderzoeksresultaten in deze paragraaf worden 

opgenomen. 

 

Conclusie 

p.m. 

 

Luchtkwaliteit 

Algemeen 

Eisen met betrekking tot luchtkwaliteit zijn verankerd in de Wet milieubeheer hoofd-

stuk 5, titel 5.2 en vormen een implementatie van diverse Europese richtlijnen omtrent 

luchtkwaliteit waarin onder andere grenswaarden voor vervuilende stoffen in de bui-

tenlucht zijn vastgesteld ter bescherming van mens en milieu. In Nederland zijn stik-

stofdioxide (NO2) en zwevende deeltjes als PM10 (fijn stof) de maatgevende stoffen 

waar de concentratieniveaus het dichtst bij de grenswaarden liggen. Overschrijdingen 

van de grenswaarden komen, uitzonderlijke situaties daargelaten, bij andere stoffen 

niet voor. Vanaf 1 januari 2015 dient het bevoegd gezag de luchtkwaliteit ook te toet-

sen aan de grenswaarde voor PM2,5. Op basis van onderzoek door het Planbureau 
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voor de Leefomgeving kan worden gesteld dat als aan de grenswaarden voor PM10 

wordt voldaan, ook aan de grenswaarde voor PM2,5 wordt voldaan. 

 

Hoewel de luchtkwaliteit de afgelopen jaren flink is verbeterd kan Nederland niet vol-

doen aan de luchtkwaliteitseisen die in 2010 van kracht zijn geworden. De EU heeft 

Nederland derogatie (uitstel) verleend op grond van het Nationaal Samenwerkings-

programma Luchtkwaliteit (NSL). Dit betreft een gemeenschappelijke aanpak van het 

Rijk en diverse regio’s om samen te werken aan een schonere lucht waarbij ruimte 

wordt geboden aan noodzakelijke ruimtelijke ontwikkelingen. Plannen die in beteke-

nende mate bijdragen aan luchtverontreiniging worden opgenomen in een gebiedsge-

richt programma van het NSL. Het maatregelenpakket in het NSL is hiermee in even-

wicht en zodanig dat op termijn de luchtkwaliteit in heel Nederland onder de 

grenswaarden ligt. Plannen die ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bijdragen aan 

luchtverontreiniging hoeven niet langer individueel getoetst te worden aan de Europe-

se grenswaarden aangezien deze niet leiden tot een significante verslechtering van de 

luchtkwaliteit. Deze grens is in de AMvB NIBM gelegd bij 3% van de grenswaarde van 

een stof: Voor NO2 en PM10 betekent dit dat aannemelijk moeten worden gemaakt dat 

het project tot maximaal 1,2 µg/m³ verslechtering leidt. Voor een aantal functies (o.a. 

woningen, kantoren, tuin- en akkerbouw) is dit gekwantificeerd in de ministeriële rege-

ling NIBM. 

 

Uit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening wordt afgewogen of het aan-

vaardbaar is het project op deze plaats te realiseren. Hierbij kan de blootstelling aan 

luchtverontreiniging een rol spelen, ook als het project ‘niet in betekenende mate’ bij-

draagt aan de luchtverontreiniging. Er is sprake van een significante blootstellingsduur 

als de verblijfsduur die gemiddeld bij de functie te verwachten is een aanzienlijk deel 

van de dag betreft. Volgens de toelichting op de Regeling Beoordeling luchtkwaliteit is 

dit onder andere het geval bij een woning, school of sportterrein.  

 

Gevoelige bestemmingen als scholen, kinderdagverblijven, bejaarden- en zorgtehui-

zen genieten op grond van de gelijknamige AMvB extra bescherming. Substantiële 

uitbreiding of nieuwvestiging binnen 50 meter van een provinciale weg of 300 meter 

van een Rijksweg is alleen toegestaan als de concentraties luchtvervuilende stoffen 

zich onder de grenswaarden bevinden waardoor geen onacceptabele gezondheidsri-

sico’s optreden. 

 

Toetsing 

In het kader van het ontwerpbestemmingsplan zal een luchtkwaliteitsonderzoek wor-

den uitgevoerd. Te zijner tijd zullen de onderzoeksresultaten in deze paragraaf wor-

den opgenomen. 

 

Conclusie 

p.m. 

 

Bedrijven en milieuzonering 

Algemeen 

Indien door middel van een plan nieuwe, gevoelige functies mogelijk worden gemaakt, 

moet worden aangetoond dat een goed leefmilieu mogelijk kan worden gemaakt. 

Hierbij moet rekening worden gehouden met omliggende functies met een milieuzone. 
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Anderzijds mogen omliggende bedrijven niet in hun ontwikkelingsmogelijkheden wor-

den aangetast door de realisatie van een nieuwe gevoelige functie.  

 

Wat betreft de aanbevolen richtafstanden tussen bedrijvigheid en gevoelige functies is 

de VNG publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' (2009) als leidraad voor milieuzone-

ring gebruikt. In de VNG-publicatie zijn richtafstanden voor diverse omgevings- en ge-

biedstypen opgenomen. Het gaat onder andere om de volgende omgevings- en ge-

biedstypen: 'rustige woonwijk', 'rustig buitengebied' en 'gemengd gebied'. 

In een rustige woonwijk en een rustig buitengebied komen vrijwel geen andere func-

ties dan de woonfunctie voor. Gemengde gebieden betreffen gebieden die langs 

hoofdinfrastructuur liggen en/of gebieden met matige tot sterke functiemenging. In een 

dergelijk gebied komen direct naast woningen andere functies voor, zoals winkels, 

maatschappelijke voorzieningenhoreca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het 

buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd 

gebied worden beschouwd. Voor gemengde gebieden kunnen de richtafstanden wor-

den verminderd. De afstand wordt gemeten vanaf het op de verbeelding aangeduide 

deel voor de bedrijfsmatige activiteit tot aan de gevel van nieuwe of bestaande gevoe-

lige functies gelegen buiten betreffend perceel. 

 

Toetsing 

Met onderhavig veegplan worden verschillende evenementen, standplaatsen en de 

weekmarkt planologisch geregeld. Er is feitelijk gezien dan ook geen sprake van het 

mogelijk maken van nieuwe, gevoelige functies in de zin van het aspect bedrijven en 

milieuzonering. Het plan hoeft dan ook geen rekening te houden met omliggende 

functies met een milieuzone. Ook worden omliggende bedrijven niet in hun ontwikke-

lingsmogelijkheden aangetast als gevolg van het plan. 

 

Conclusie 

Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor de uitvoering 

van onderhavig plan. 

 

Externe veiligheid 

Algemeen 

Het aspect externe veiligheid betreft het risico op een ongeval waarbij een gevaarlijke 

stof aanwezig is. Deze gevaarlijke stoffen kennen twee verschillende bronnen. Dit zijn 

de stationaire bronnen (chemische fabriek, lpg-vulpunt) en de mobiele bronnen (route 

gevaarlijke stoffen). Er wordt onderscheid gemaakt tussen de kans op een ramp en 

het aantal mogelijke slachtoffers. Er wordt bij externe veiligheid onderscheid gemaakt 

in plaatsgebonden risico en groepsrisico.  

 

Het plaatsgebonden risico mag in principe nergens groter zijn dan 1 op 1 miljoen (of-

wel 10
-6

). Dit is de kans dat een denkbeeldig persoon, die zich een jaar lang perma-

nent op de betreffende plek bevindt (de plek waarvoor het risico is uitgerekend), dode-

lijk verongelukt door een ongeval. Deze kans mag niet groter zijn dan eens in de 

miljoen jaar. Elke ruimtelijke ontwikkeling wordt getoetst aan het plaatsgebonden risi-

co van 10
-6

 als grenswaarde. 

Het groepsrisico geeft de kans aan dat in één keer een groep mensen die zich in de 

omgeving van een risicosituatie bevindt, dodelijk door een ongeval wordt getroffen. 

Groepsrisico legt een relatie tussen de kans op een ramp en het aantal mogelijke 

slachtoffers. Bij groepsrisico is het dan ook niet een contour die bepalend is, maar het 
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aantal mensen dat zich gedurende een bepaalde periode binnen de effectafstand van 

een risicovolle activiteit ophoudt. Welke kans nog acceptabel geacht wordt, is afhan-

kelijk van de omvang van de ramp. 

 

Toetsing 

Aviv heeft in januari 2017 een onderzoek externe veiligheid
1
 uitgevoerd. In dit onder-

zoek is gekeken naar het externe veiligheidsrisico’s in relatie tot de evenementenloca-

ties. Navolgende afbeelding geeft een overzicht weer van de evenementenlocaties. 

 

 

Evenementenlocaties in Best (Bron: Aviv). 

 

Het onderzoek maakt een onderscheid in de volgende relevante risicobronnen: 

 Aardgasleiding. 

 Spoor. 

 K2-leiding. 

 LPG-station Nieuwstraat. 

 

Voor iedere risicobron heeft een toetsing ten aanzien van het plaatsgebonden en het 

groepsrisico plaatsgevonden. Hierbij is de huidige situatie vergeleken met de nieuwe 

situatie. Navolgend worden de conclusies van deze toetsing van het onderzoek opge-

somd. 

 

Aardgasleiding: 

Plaatsgebonden risico 

De berekeningen leiden niet tot een contour voor de grenswaarde van 1.0 10
-6

 /jr ter 

plaatse van het plangebied. Het plaatsgebonden risico vormt geen belemmering voor 

het plangebied. 

 

                                                      
1
  Aviv (2017) Externe veiligheid Paraplubestemmingsplan evenementen te Best. Project: 

163155. 6 januari 2017. 
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Groepsrisico 

 Het groepsrisico is kleiner dan de oriëntatiewaarde. 

 De ontwikkeling leidt niet tot een toename van het groepsrisico. Zowel voor de hui-

dige als de toekomstige situatie is het groepsrisico een factor 0.059 ten opzichte 

van de oriëntatiewaarde. 

 Het groepsrisico blijft ongeveer 17 keer kleiner dan de oriëntatiewaarde. 

Aangezien het groepsrisico meer dan 10 keer kleiner is dan de oriëntatiewaarde, kan 

in dit geval worden volstaan met een beperkte verantwoording groepsrisico. Het be-

voegd gezag dient het bestuur van de veiligheidsregio in de gelegenheid te stellen ad-

vies uit te brengen over de mogelijkheden van bestrijdbaarheid en de zelfredzaam-

heid. 

 

Spoor: 

Plaatsgebonden risico 

Het plangebied voor de kermis ligt binnen de plaatsgebonden risicocontour 10
-6

 van 1 

m van het spoordeel zonder wisseltoeslag. Aangezien het hier niet gaan om kwetsba-

re objecten is deze situatie toegestaan mits het bevoegd gezag rekening houdt met 

deze afstand. 

 

Groepsrisico 

 In de huidige situatie is het groepsrisico een factor 0.126 ten opzichte van de oriën-

tatiewaarde. 

 In de toekomstige situatie is het groepsrisico een factor 0.13 ten opzichte van de 

oriëntatiewaarde. 

 De voorgenomen ontwikkeling leidt tot een geringe toename van het groepsrisico. 

 

Aangezien het groepsrisico kleiner is dan de oriëntatiewaarde en de toename van het 

groepsrisico minder is dan 10% is een verantwoording groepsrisico in dit geval niet 

vereist. Het bevoegd gezag dient het bestuur van de veiligheidsregio in de gelegen-

heid te stellen advies uit te brengen over de mogelijkheden van bestrijdbaarheid en de 

zelfredzaamheid. 

 

K2-leiding: 

Plaatsgebonden risico 

Er is geen contour voor de grenswaarde van 1.0 10
-6

 /jr. Het plaatsgebonden risico 

vormt geen belemmering voor het plangebied. 

 

Groepsrisico 

 Zowel in de huidige als de toekomstige situatie is het groepsrisico een factor 0.08 

ten opzichte van de oriëntatiewaarde. 

 De voorgenomen ontwikkeling leidt tot een geringe afname van het groepsrisico. 

 

Aangezien het groepsrisico kleiner is dan 0.1 keer de oriëntatiewaarde is een verant-

woording groepsrisico in dit geval niet vereist. Het bevoegd gezag dient het bestuur 

van de veiligheidsregio in de gelegenheid te stellen advies uit te brengen over de mo-

gelijkheden van bestrijdbaarheid en de zelfredzaamheid. 
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LPG-station Nieuwstraat: 

Plaatsgebonden risico 

De plangebieden liggen minimaal 140 m vanaf het LPG-tankstation aan de Nieuw-

straat. De grootste plaatsgebonden risicoafstand is 35 m. De plangebieden vallen 

hiermee ruim buiten de plaatsgebonden risicocontouren. 

 

Groepsrisico 

De kans dat een scenario, met zodanig effect dat hierdoor het groepsrisico veranderd, 

optreedt terwijl er een evenement (kermis) gaande is die voldoende dichtbij ligt om het 

groepsrisico te beïnvloeden is zodanig klein dat het groepsrisico niet beschouwd hoeft 

te worden. 

 

De veiligheidsregio zal door de gemeente in het kader van het wettelijk vooroverleg 

om advies te worden gevraagd. De resultaten van dit advies en de beperkte verant-

woording van het groepsrisico zullen te zijner tijd in deze paragraaf worden opgeno-

men.  

 

Conclusie 

p.m. 

6.3.3 Omgevingsaspecten 

Archeologie 

Algemeen 

Door ondertekening van het verdrag van Valletta (1992) heeft Nederland zich verplicht 

om bij ruimtelijke planvorming nadrukkelijk rekening te houden met het niet-zichtbare 

deel van cultuurhistorisch erfgoed, te weten de archeologische waarden. In de Erf-

goedwet is geregeld hoe met in de grond aanwezige dan wel te verwachten archeolo-

gische waarden moet worden omgegaan. Het streven is om deze belangen tijdig bij 

het plan te betrekken. Bij ingrepen waarbij de ondergrond wordt geroerd, dient te wor-

den aangetoond dat de eventueel aanwezige archeologische waarden niet worden 

aangetast. 

 

Toetsing 

Met onderhavig veegplan worden verschillende evenementen, standplaatsen en de 

weekmarkt planologisch geregeld. Het gaat om reeds bestaande activiteiten in be-

staand stedelijk gebied. Met het planologisch regelen van deze activiteiten vinden 

geen roeringen in de ondergrond plaats waardoor geen sprake is van aantasting van 

mogelijke archeologische waarden. 

 

Conclusie 

Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit plan. 

 

Cultuurhistorie 

Algemeen 

Op grond van artikel 3.1.6, vijfde lid, onderdeel a van het Besluit ruimtelijke ordening 

(Bro) moeten naast de in de grond aanwezige of te verwachten monumenten ook cul-

tuurhistorische waarden worden meegewogen bij het vaststellen van bestemmings-

plannen. 
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Toetsing 

Met onderhavig veegplan worden verschillende evenementen, standplaatsen en de 

weekmarkt planologisch geregeld. Het gaat om reeds bestaande activiteiten in be-

staand stedelijk gebied. Met deze activiteiten worden beschermde dorpsgezichten, 

monumenten of anderszins cultuurhistorisch waardevolle elementen niet permanent 

aangetast. 

 

Conclusie 

Het aspect cultuurhistorie vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit 

plan. 

 

Flora en fauna 

Algemeen 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met de aanwezige na-

tuurwaarden in en om het besluitgebied. Vanaf 1 januari 2017 geldt hiervoor de Wet 

natuurbescherming. Deze wet beschermt bepaalde plant- en diersoorten, natuurge-

bieden en bossen. Voordat ontwikkelingen mogen plaatsvinden, moet worden aange-

toond dat in het kader van de huidige natuurwet- en regelgeving van een negatief ef-

fect geen sprake is, dan wel dat daarvoor respectievelijk een vergunning of ontheffing 

kan worden verkregen.  

 

Toetsing 

Met onderhavig veegplan worden verschillende evenementen, standplaatsen en de 

weekmarkt planologisch geregeld. Het gaat om het planologisch regelen van reeds 

bestaande activiteiten in bestaand stedelijk gebied waarbij de activiteiten van tijdelijke 

aard zijn. Een stedelijk gebied is vanwege aspecten als verlichting, verharding en de 

aanwezige functies en activiteiten te typeren als een ongeschikt habitat voor be-

schermde flora- en faunasoorten. Dit tezamen met het feit dat het tijdelijke activiteiten 

betreft, maakt dat gesteld kan worden dat de impact op natuurwaarden minimaal is en 

verstoring van strikt beschermde natuurwaarden niet te verwachten is. 

 

Conclusie 

Het aspect flora en fauna vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit 

plan. 

 

Water 

Algemeen 

Waterschap de Dommel en gemeente Best zijn verantwoordelijk voor het waterbeheer 

ter plaatse van het plangebied. Onderstaand zijn de relevante beleidsuitgangspunten 

opgesomd van beide waterbeheerders.  

 Bij de opvang van hemelwater wordt de gebruikelijke voorkeursvolgorde gevolgd: 

infiltratie van hemelwater - retentie van hemelwater - afvoer naar oppervlaktewater 

- afvoer naar riolering. 

 De bergingsopgave dient binnen het plangebied te worden gerealiseerd. 

 Als met de ontwikkeling watergangen verdwijnen die ook voor het regionale sys-

teem een bergingsfunctie vervullen, dient een berging met dezelfde omvang ten 

behoeve van het regionale systeem te worden terug gebracht. 

 Op de locatie wordt een volledig gescheiden stelsel aangelegd. 

 Landelijke afvoer van het gebied is 0,33 à 0,67 l/s/ha (bron: afvoercoëfficiënten-

kaart waterschap de Dommel). 
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 Bij onvoldoende ontwatering wordt het maaiveld opgehoogd, drainage wordt niet 

toegepast. 

 De grondwatersituatie mag ten opzichte van de huidige situatie niet verslechteren. 

 Overlast door grondwater moet zoveel mogelijk worden beperkt. 

 Voorkomen van het gebruik van uitlogende bouwmaterialen en voorkomen van dif-

fuse verontreiniging. 

 

Toetsing 

Met onderhavig veegplan worden verschillende evenementen, standplaatsen en de 

weekmarkt planologisch geregeld. Het gaat om reeds bestaande activiteiten in be-

staand stedelijk gebied. Het gaat dan ook om het planologisch regelen van een be-

staande situatie waarbij de activiteiten van tijdelijke aard zijn en er geen extra verhar-

ding wordt aangebracht. Daarbij komt dat in het Horeca- en evenementenbeleidsplan 

is opgenomen dat een ieder zorg moet dragen dat verontreinigen naar water worden 

voorkomen. Hierbij kan worden gedacht aan bodembeschermende voorzieningen bij 

de opslag van bodembedreigende vloeistoffen en het verbranden van uitsluitend on-

behandeld schoon hout bij sfeervuren. Een en ander is geregeld in de zogenaamde 

zorgplichtartikelen in diverse wetgevingen. 

 

Conclusie 

Het aspect water vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit plan. 

 

Verkeer en parkeren 

Algemeen 

Goudappel Coffeng heeft in december 2016 een verkeer- en parkeeronderzoek
2
 uit-

gevoerd om de ruimtelijke aanvaardbaarheid van de evenementen, standplaatsen en 

de weekmarkt op het gebied van verkeer en parkeren aan te kunnen tonen. Goudap-

pel Coffeng maakt een onderscheid in twee onderzoeksgebieden: het centrum en lo-

caties buiten het centrum (winkelcentrum Heivelden, Makro en Wilhelminaplein). Na-

volgende afbeelding geeft de onderzoeksgebieden weer. 

 

                                                      
2
  Goudappel Coffeng (2016). Parkeerdrukonderzoek Best. Kenmerk: SAB050/Tol/. 7 decem-

ber 2016. 
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Onderzoeksgebieden verkeer- en parkeeronderzoek (Bron: Goudappel Coffeng). 

 

De belangrijkste resultaten van het onderzoek worden in deze toelichting besproken. 

Het onderzoek is als bijlage bij dit veegplan gevoegd. 

 

Parkeren 

Bij het berekenen van de parkeerbehoefte is rekening gehouden met de omvang van 

iedere functie, de bijbehorende parkeernorm, aanwezigheidspercentages en accepta-

bele loopafstanden. Voor de parkeernormen geldt dat voor de evenementen is aange-

sloten bij de functie ‘Stadion’ uit de CROW-publicatie 317 aangezien beide functies op 

bepaalde momenten voorkomen en dan voor piekmomenten zorgen. 

 

Uit het onderzoek blijkt dat voor het hele centrumgebied een restcapaciteit geldt van 

482 parkeerplaatsen. De maximale parkeervraag wordt gegenereerd door de kermis 

(200 parkeerplaatsen). Hiermee lijkt in eerste instantie voldoende restcapaciteit te zijn 

om de parkeervraag van de kermis op te vangen. Er zijn dan nog circa 282 parkeer-

plaatsen over. Het is echter niet bekend hoeveel parkeerplaatsen worden bezet door 

de kermis. 

 

Voor het parkeerterrein van de Makro geldt een restcapaciteit van 592 parkeerplaat-

sen. Op het terrein van de Makro worden maximaal twee standplaatsen mogelijk ge-

maakt. Deze genereren geen extra parkeervraag en nemen enkele parkeerplaatsen in 

beslag. Hier is echter zodanig veel restcapaciteit dat dit nauwelijks effect heeft. 

 

Het Wilhelminaplein heeft met een volledig bezet parkeerterrein een hoge parkeerdruk 

en kent geen restcapaciteit. Er is feitelijk te weinig ruimte voor de functies. In het geval 

van de standplaatsen zal dit weinig effect hebben omdat de standplaatsen geen par-

keerruimte in beslag nemen. Zij worden op het middenvlak van het parkeerterrein ge-

situeerd, waardoor het parkeeraanbod ongewijzigd blijft. De standplaatsen genereren 

ook geen extra parkeervraag, waardoor er geen verandering is ten opzichte van de 

resultaten uit de parkeerdrukmeting. Door het evenement op het Wilhelminaplein zijn 

ongeveer 53 parkeerplaatsen niet beschikbaar. Dit heeft tot gevolg dat er onvoldoen-



SAB 36  

 

de parkeerruimte is en bezoekers hun auto ergens anders moeten parkeren. Er is wel 

extra parkeerruimte aanwezig binnen de acceptabele loopafstand van 100 meter. Aan 

het Pastoor Duffhaussplein is een parkeerterrein gelegen en in de woonwijk om het 

Wilhelminaplein is openbare parkeergelegenheid. Ten aanzien van de jaarlijkse bra-

derie geldt dat deze plaatsvindt in een woonomgeving. Voor een dergelijke omgeving 

geldt dat de parkeerpiek van bewoners vooral ’s avonds, ’s nachts en in de vroege 

ochtend ligt. Een braderie vindt juist overdag, buiten de piekuren van bewoners, plaats 

waardoor de verwachting is dat de braderie geen aanzienlijke gevolgen heeft voor de 

parkeersituatie. 

 

Het winkelcentrum Heivelden heeft een restcapaciteit van 59 parkeerplaatsen. Bij het 

winkelcentrum Heivelden worden maximaal twee standplaatsen mogelijk gemaakt. 

Deze genereren geen extra parkeervraag en nemen enkele parkeerplaatsen in be-

slag. Hier is echter zodanig veel restcapaciteit dat dit nauwelijks effect heeft. 

 

Verkeer 

Om de toekomstige verkeersdruk te berekenen is gebruik gemaakt van de bezoekers-

aantallen van elke functie. Hiervan komt slechts een deel met de auto, en ook moet 

rekening worden gehouden met het feit dat er vaak meerdere personen in een auto 

zitten. Het CBS geeft aan dat 50% van de bezoekers met de auto komen. Daarbij is 

aangenomen dat er gemiddeld 2,5 personen in een auto zitten. Elke auto maakt 2 rit-

ten; heen en terug. Op basis hiervan is de verkeersgeneratie als volgt te berekenen: 

Verkeersgeneratie = bezoekersaantal x 50% x 2 ritten / 2,5. 

 

 
Verwachte verkeersgeneratie functies centrumgebied (Bron: Goudappel Coffeng). 

 

Voor de weekmarkt is niet bekend hoeveel bezoekers dit aantrekt. Om de verkeers-

generatie van deze functie te berekenen is gebruik gemaakt van de parkeervraag. Er-

van uitgaande dat elke vraag naar een parkeerplaats ten minste twee ritten genereert 

(heen en terug rijden van die parkeerplaats) is de verkeersgeneratie als volgt te bere-

kenen: Verkeersgeneratie = parkeerbehoefte x 2. 

 

 

Verwachte verkeersgeneraties functies overige onderzoeksgebieden (Bron: Goudap-

pel Coffeng). 

 

Het extra verkeer kan worden opgenomen in het heersende verkeersbeeld in Best. 

Met de ontwikkelingen dient de infrastructuur niet te worden aangepast en is de ver-

keersveiligheid niet in het geding. 
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Conclusie 

Het aspect verkeer en parkeren vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van 

dit plan. 

6.3.4 Economische uitvoerbaarheid 

Met betrekking tot voorliggend veegbestemmingplan zijn kosten voor de gemeente 

gemoeid. De kosten voor de gemeente betreffen het opstellen van het bestemmings-

plan, planbegeleiding en het beoordelen van aanvragen voor omgevingsvergunning. 

Deze kosten worden via het heffen van leges terugverdiend. Dit bestemmingsplan be-

vat geen aangewezen bouwplan (artikel 6.12 Wro jo. 6.2.1.). Het opstellen van een 

exploitatieplan is daarom niet aan de orde. 

 

Hiermee wordt geacht dat de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan 

is aangetoond. 

6.4 Juridische regeling 

Middels het opnemen van diverse aanduidingen zijn de evenementen, standplaatsen 

en de kermis juridisch-planologisch geregeld. In de regeling is per evenement opge-

nomen ten aanzien van onder andere de duur van de hoeveelheid, de frequentie en 

de hoeveelheid bezoekers.  
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7 Procedure 

7.1 Overleg 

Te zijner tijd worden in deze paragraaf of in een separate bijlage de resultaten van het 

overleg in het kader van dit bestemmingsplan verwerkt. 

7.2 Zienswijzen 

Te zijner tijd worden in deze paragraaf of in een separate bijlage de resultaten van de 

zienswijzen in het kader van dit bestemmingsplan verwerkt. 


