
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Planomar, planologisch adviesbureau Obrechtstraat 3G 5344 AT Oss          www.planomar.nl 

Bestemmingsplan 
‘3 woningen Hanenstraat, Velp’ 

 
7 november 2017 
 
Status: vaststelling 



2 
 

  



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemeente Grave 
 
Ontwerpbestemmingsplan 
‘3 woningen Hanenstraat Velp’ 
 
TOELICHTING 
 
Gegevens opdrachtgever 
Naam  : Familie Jansen 
Adres  : Pannestaartweg 1 
Postcode  : 5363 TT 
Plaats  : Velp 
Gemeente   : Grave 
Telefoon  : 0486-474967 
 

 
 
Gegevens adviesbureau 
Naam  : Planomar 
Contactpersoon : Mevr. Nikol van de Goor Msc 
Adres  : Obrechtstraat 3G 
Postbus  : 267 
Postcode  : 5340 AG   
Plaats  : Oss 
Telefoon  : 0412-648499 
Mobiel  : 06-10182579 
e-mail  : nvdgoor@planomar.nl 
internet  : www.planomar.nl 
 
 

 

 

Naam document Toelichting bestemmingsplan 
 ‘3 woningen Hanenstraat, Velp’ 
 

Versie 1 September 2012 
 

Versie 2 September 2013 
Versie 3 December 2013 
Versie 4 Maart 2014 
Versie 5 Maart 2015 
Versie 6 Juli 2015 
Versie 7 Mei 2016 
Versie 8 December 2016 
Versie 9 Januari 2017 
Versie 10 November 2017 



4 
 

  



5 
 

INHOUDSOPGAVE 
 

1. INLEIDING ............................................................................................................ 7 
1.1 Aanleiding en doel ................................................................................................. 7 
1.2 Plangebied ............................................................................................................. 7 
1.3 Bestemmingsplan ‘Kerkdorpen’ ............................................................................. 8 
1.4 Leeswijzer .............................................................................................................. 8 
2. HUIDIGE SITUATIE .............................................................................................. 9 
2.1 Gebiedsprofiel ....................................................................................................... 9 
2.2 Projectprofiel ........................................................................................................ 10 
2.3 Functies ............................................................................................................... 11 
3.   PLANBESCHRIJVING………………………………………………………………  13 
3.1 Ontwikkeling ........................................................................................................ 12 
3.2 Ruimtelijke structuur ............................................................................................ 12 
3.3 Functies ............................................................................................................... 14 
4. BELEIDSKADER ................................................................................................ 16 
4.1 Rijksbeleid ........................................................................................................... 16 
4.2 Provinciaal beleid ................................................................................................ 17 
4.3 Regionaal beleid .................................................................................................. 24 
4.4 Gemeentelijk beleid ............................................................................................. 24 
4.5 Conclusies beleidskader ...................................................................................... 26 
5. UITVOERINGSASPECTEN ................................................................................ 27 
5.1 Fysieke aspecten ................................................................................................. 27 
5.2 Flora en fauna ..................................................................................................... 27 
5.3 Archeologie .......................................................................................................... 28 
5.4 Cultuurhistorie ..................................................................................................... 29 
5.5 Geur ..................................................................................................................... 31 
5.6 Bodem ................................................................................................................. 31 
5.7 Geluid .................................................................................................................. 32 
5.8 Luchtkwaliteit ....................................................................................................... 32 
5.9 Water ................................................................................................................... 32 
5.10 Bedrijven en milieuzonering .............................................................................. 33 
5.11 Externe veiligheid .............................................................................................. 34 
5.12 Kabels en leidingen ........................................................................................... 34 
5.13 Planschade ........................................................................................................ 34 
5.14 Economische aspecten ..................................................................................... 34 
6. JURIDISCHE VERANTWOORDING .................................................................. 36 
6.1 Algemeen ............................................................................................................ 36 
6.2 Toelichting op de verbeelding .............................................................................. 36 
6.3 Toelichting op de regels ...................................................................................... 36 
7. PROCEDURE ..................................................................................................... 40 
8.   BIJLAGEN .......................................................................................................... 42 

 I Beeldkwaliteitplan, Cuijpers, 27 maart 2008 
II Brief Provincie Noord-Brabant inzake aanpassing verordening ruimte, 10 november 
2011 
III Flora- en faunanotitie, Buro Maerlant, 3 september 2013 
IV Verkennend bodemonderzoek, Bodeminzicht, 16 september 2013 
V Uitdraai Toetsinstrumentarium Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen, 5 juni 2013  
VI Archeologisch bureau- en inventariserend veldonderzoek, BILAN, 2008 
VII Archeologisch proefsleuvenonderzoek, ADC Archeoprojecten, 2009 
VIII Selectiebesluit archeologie, gemeente Grave, 5 maart 2009  
IX Selectiebesluit archeologie, gemeente Grave, 16 september 2009 



6 
 

X Vooroverlegreactie, Provincie Noord-Brabant, 19 februari 2014  
XI Landschappelijk inpassingsplan 
XII Inspraaknota Bestemmingsplan “3 woningen Hanenstraat, Velp” 
XIII Cultuurhistorische verkenning, 2005 
XIV Zienswijzennota Bestemmingsplan “3 woningen Hanenstraat, Velp”  
 

 
 

 
 

 
 



7 
 

1. INLEIDING 
 

 

1.1 Aanleiding en doel 
Familie Jansen, eigenaar van de gronden ten westen van de Hanenstraat te 
Oud-Velp, heeft het plan opgevat om ter plaatse 3 woningen te realiseren. 
Gemeente Grave heeft ingestemd met de beoogde ontwikkeling van het plan. 
Omdat het bestemmingsplan ‘Kerkdorpen’ niet de planologische ruimte biedt 
om deze woningen te realiseren, is voorliggend plan, een partiële herziening 
van het bestemmingsplan ‘Kerkdorpen’ opgesteld, om de noodzakelijke 
planologische ruimte voor het initiatief te scheppen.  
 
 

 
 
 

1.2 Plangebied 
Het plan is geprojecteerd op de percelen kadastraal bekend gemeente Grave, 
sectie H, nrs. 1699, 1710 en 1711 (verder aangeduid als ‘projectgebied’). 
Verder is ook een strook gemeentelijke grond tussen perceel 1710 en de 
Schoolstraat onderdeel van het plangebied. Deze percelen bevinden zich ten 
westen van de Hanenstraat in de kern Oud-Velp binnen de gemeente Grave. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1: het projectgebied 
vanaf de Hanenstraat 

 

Figuur 2: plangebied, 
kadastrale gegevens 
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De individuele percelen hebben de volgende omvang: 
- H1699: 2150m2 
- H1710: 1000m2 
- H1711: 1000m2 
 
Het totale plangebied kent daarmee een totale omvang van 4.150 m2. 

 

1.3 Bestemmingsplan ‘Kerkdorpen’  
Het projectgebied is gelegen binnen het vigerende bestemmingsplan 
‘Kerkdorpen’. In dit bestemmingsplan heeft het perceel de enkelbestemming 
‘agrarisch’ en dubbelbestemming ‘Waarde – Beschermd dorpsgezicht’. 
Hierbinnen is geen ruimte voor het oprichten van één of meerdere woningen 
binnen het projectgebied.  
 
 

 
 

 

1.4 Leeswijzer 
Het bestemmingsplan ‘3 woningen Hanenstraat, Velp’ bestaat uit drie 
onderdelen, te weten: 

 
• deel 1, toelichting: in dit deel wordt alle ruimtelijk relevante informatie 

met betrekking tot het beoogde plan gegeven.  
• deel 2, regels: dit betreft het juridisch kader waarin onder meer de 

gebruiks- en bouwregels worden beschreven. 
• deel 3, verbeelding: dit betreft de (plan)kaart, waarop is af te lezen op 

welk gebied de planregels betrekking hebben. 
 

Het voorliggende deel, deel 1, betreft de toelichting. In deze toelichting is in 
hoofdstuk 2 de huidige (ruimtelijke) situatie van het projectgebied 
geschetst, waarna in hoofdstuk 3 de planbeschrijving is gepresenteerd. In 
hoofdstuk 4 komen de, voor het initiatief diverse relevante beleidskaders 
aan de orde. Hoofdstuk 5 gaat in op de diverse relevante planologische 
uitvoeringsaspecten. In hoofdstuk 6 is de juridische verantwoording 
toegelicht en in hoofdstuk 7 is de gevolgde procedure beschreven.  

 
De regels en de verbeelding zijn als separate documenten (deel 2 en 3) 
bijgevoegd. 

Figuur 3: uitsnede plankaart  
bestemmingsplan ‘Kerkdorpen’ 
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2. HUIDIGE SITUATIE 
 
 
 

2.1 Gebiedsprofiel 
Het projectgebied ligt aan de zuid-westkant van de kern Oud-Velp. Oud-Velp 
betreft een kleine kern die aan de oostkant grenst aan de grotere kern Grave. 
Het projectgebied maakt onderdeel uit van het ‘stedelijk gebied’ van Oud-Velp. 
De beoogde ontwikkeling van drie woningen betreft daarmee een ‘inbreiding’.  
 
Het projectgebied betreft onderdeel van een beschermd dorpsgezicht. Het 
beschermd dorpsgezicht zegt het volgende over het projectgebied: “Het gebied 
is gelegen in de ‘agrarische zone’ (Cultuurhistorische verkenning juli 2005). 
Deze zone vertegenwoordigt de oude karakteristiek van Oud Velp, gekenmerkt 
door verspreide agrarische gebouwen met daartussen enkele niet-agrarische 
huizen. Deze extensieve, landelijke bebouwing bevindt zich in een kleinschalig, 
lichtglooiend essen-landschap met solitaire bomen en kleine boomgroepen, ten 
zuiden van de dorps-zone. Het gebied wordt doorsneden door landwegen als 
de Hanenstraat (zuidzijde), Pastoriestraat, Wolfgatschestraat, Lageweg en de 
noordelijke kop van de Grippensteinschestraat. De Schoolstraat is zelf nog 
onverhard, evenals het westelijke eind van de Wolfgatschestraat en de 
Lootsteeg in het verlengde daarvan. De bebouwing is divers en dateert 
hoofdzakelijk uit de 19de en 20ste eeuw’.”. 
 
Zoals in een groot deel van Brabant, is ook ten aanzien van Oud Velp sprake 
van een concentratie van bebouwing met een intensieve relatie met het 
omliggende buitengebied. Deze bebouwingsconcentraties, bebouwingsclusters 
en –linten zijn vanuit het verleden ontstaan, veelal via agrarische exploitatie van 
het buitengebied. Het typische Maaspolderlandschap wordt op die manier 
afgewisseld door clusters en gehuchtjes. De clusters bestaan nog steeds veelal 
uit boerderijen die steeds meer hun agrarische functie verliezen en o.a. benut 
worden als woningen.  
Het toevoegen van enkele woningen, zoals in voorliggend plan ook de 
bedoeling is, past goed in het karakter van Oud Velp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Bronkhorstweg betreft de hoofdweg van Oud-Velp. De Hanenstraat betreft 
vanuit stedenbouwkundig oogpunt een secundaire (zij)weg daarvan en is 
relatief dun bebouwd.  
 
 

Figuur 3: ligging  
projectgebied  
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Ook de omgeving van het projectgebied kende tot voor kort een lage 
bebouwingsdichtheid (voor een uitgebreidere omschrijving van de 
stedenbouwkundige structuur wordt verwezen naar het beeldkwaliteitplan 
‘Hanenstraat Velp’, Cuijpers 27 maart 2008).  
Inmiddels worden zowel aan de overzijde van de Hanenstraat als op de hoek 
Hanenstraat/Pastoriestraat nieuwe woningen gerealiseerd. Hierdoor verwordt 
de Hanenstraat steeds meer onderdeel van het stedelijk gebied van Oud-Velp.  
 
Op enige afstand ten noorden van het projectgebied stroomt de Maas. De 
Maasmeanders kennen een gewaardeerde ecologie, wat zich in het bijzonder 
manifesteert in natuurgebied Keent dat zich ten noord-westen van het 
projectgebied bevindt. Onderhavig projectgebied kent dergelijke natuurwaarden 
niet. Wel wordt ervoor gezorgd dat de nieuwe bebouwing passend is in de 
omgeving, waarbij tussen de woningen doorkijken naar het groene achterland 
behouden blijven.  

 

2.2 Projectprofiel 
Het projectgebied is gelegen aan de westkant van de Hanenstraat tussen de 
bestaande woningen aan Hanenstraat 9 en 13. Het perceel bestaat uit drie 
percelen waarbinnen geen bebouwing aanwezig is. Ook is er geen sprake van 
struwelen dan wel houtsingels. 
Het projectgebied ligt inmiddels ingeklemd tussen oudere, recente en nog te 
realiseren bebouwing. Alleen aan de achterzijde van het projectgebied bevind 
zich geen bebouwing en blijft het gebied (op basis van overheidsplannen) open 
en groen. In het projectgebied worden wel doorkijken gerealiseerd waardoor 
zicht behouden blijft vanaf de Hanenstraat op het achterzijde van het 
projectgebied. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 4: stedenbouwkundige 
structuur Oud-Velp  
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Landschappelijk is het projectgebied, in combinatie met haar omgeving, te 
omschrijven als besloten en kleinschalig. De in de omgeving aanwezige 
bebouwing liggen grotendeels verscholen in het groen, waarbij veelal fors 
opgaande hagen worden gebruikt. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Functies 
De drie percelen waar de woningbouw ontwikkeld zal gaan worden, kennen 
momenteel een agrarische functie. De projectlocatie wordt nu gebruikt als 
weide (zie figuur 6). 

 

Figuur 6: Projectgebied, 
nu weide 

Figuur 5: Luchtfoto 
projectgebied 
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3. PLANBESCHRIJVING 
 
 
 

3.1 Ontwikkeling 
De eigenaar van het projectgebied, familie Jansen te Velp, heeft het plan 
opgevat om de percelen te benutten ten behoeve van woningbouw. In nauw 
overleg met gemeente Grave is vervolgens bezien welke planologische ruimte 
voor een dergelijk plan geboden zou kunnen worden. Gemeente Grave heeft 
daarbij in beginsel ingestemd met de ontwikkeling van een drietal vrijstaande 
woningen op onderhavige locatie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2 Ruimtelijke structuur 
De omgeving van de Hanenstraat is, gelet op de lage bebouwingsdichtheid met 
karakteristieke en veelal cultuurhistorische bebouwing, alsmede de 
kenmerkende historische bebouwingstructuur, zeer kwetsbaar. Het toevoegen 
van nieuwe woningen vraagt derhalve om uiterste zorgvuldigheid om te 
voorkomen dat de ruimtelijke kwaliteit van de Hanenstraat wordt aangetast. 
Gelet hierop heeft gemeente Grave verzocht een beeldkwaliteitplan op te 
stellen als stedenbouwkundige basis voor de ontwikkeling van de 3 woningen 
aan de Hanenstraat. Adviesbureau Cuijpers te ’s-Hertogenbosch heeft het 
beeldkwaliteitplan ‘Hanenstraat Velp’ opgesteld.  
 
Het college van Grave heeft in haar vergadering d.d. 10 april 2007 besloten om 
het beeldkwaliteitplan ‘Hanenstraat Velp’ te accorderen. Het plan kan daarmee 
worden gebruikt als basis voor de stedenbouwkundige opzet alsmede de aan te 
vragen omgevingsvergunningen.  
 
Dit plan gaat uit van 3 woningen die ‘haaks’ zijn georiënteerd op de 
Hanenstraat, met als doel om de zichtlijnen naar het achterland open te houden 
(zie figuur 8). 
 
 
 
 

 

 Figuur 7: Verkaveling 
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Dit plan gaat voorbij aan het oorspronkelijke historische wegenpatroon, op basis 
waarvan het logischer is om de woningen te oriënteren parallel aan de weg. 
Bovendien levert een dergelijke oriëntatie een fraaier straatbeeld op.  
 
In de vergadering d.d. 17 juni 2008 heeft het college van B&W daarom besloten 
om in afwijking van het beeldkwaliteitplan de 3 bouwplannen positief te 
ontvangen. Hiermee is de afwijkende oriëntatie van de woningen, alsmede die 
van de vrijstaande bijgebouwen, ten opzichte van de Hanenstraat 
geaccordeerd. Dit levert een plattegrond op zoals aangegeven in figuur 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nieuwe woningen staan op ruime kavels van respectievelijk 2150m2, 
1000m2 en 1000m2 groot. Het maximum aantal kuub per woning is 750, dit is in 
lijn met de eisen die heden ten dage aan vrijstaande woningen worden gesteld 
en is passend bij de groottes van de kavels. Doordat dit samenhangt met een 

 

Figuur 8: 
Verkavelingsschets uit 
beeldkwaliteitplan 

Figuur 9: 
Verkavelingsschets 
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goothoogte van maximaal 5 meter en verspringingen van rooilijnen blijft de 
massa (optisch) beperkt. Per woning zal ook een vrijstaand bijgebouw worden 
gerealiseerd. De woningen, aan- en uitbouwen, aangebouwde bijgebouwen, 
overkappingen en vrijstaande bijgebouwen worden zodanig gesitueerd dat het 
karakteristieke zicht naar het ‘achterliggende’ gebied behouden blijft. Om dit te 
regelen worden de gronden aan de zijkanten van de woning als ‘groen’ 
bestemd, waarbij er daar geen bebouwingsmogelijkheden worden toegestaan. 
Deze gronden zijn en blijven wel onderdeel van de kavels.  
 
Met het bovenstaande als uitgangspunt heeft het college besloten om, 
eveneens in afwijking op het beeldkwaliteitplan, toe te staan dat: 
- De vrijstaande bijgebouwen ook buiten het denkbeeldige verlengde van de 

zijgevels van het hoofdgebouw geplaatst mogen worden, mits minimaal 3 
meter aangehouden wordt ten opzichte van de zijdelingse perceelsgrens. 

- Het vrijstaande bijgebouw verder naar achteren op het perceel mag worden 
geplaatst. 

 
Het gehele plangebied zal met circa 50 centimeter worden opgehoogd. 
Belangrijkste reden hiervoor is het daardoor kunnen ontzien van de aanwezige 
archeologische vindplaats. Door het terrein op te hogen, blijft de archeologische 
vindplaats ongestoord. Voor de woningen geldt dat deze door de ophoging 
nadrukkelijker in het straatbeeld aanwezig zullen zijn. Dit is niet storend en 
haakt ook aan op de wijze waarop woningen in het verleden op een verhoging 
(terpen) werden gerealiseerd. 
 
Mobiliteit en parkeren 
De ontsluiting van de woningen zal plaatsvinden via de Hanenstraat. Per 
woning zal één in/uitrit met een maximale breedte van 3 meter worden 
gecreëerd. Hiervoor dienen vergunningen te worden verleend. Gelet op de 
geringe toevoeging van 3 woningen is het niet noodzakelijk om de kwaliteit en 
het profiel van de Hanenstraat aan te passen. 
 
Ten aanzien van parkeren geldt dat voor iedere woning minimaal 2 
parkeerplaatsen op eigen terrein worden gerealiseerd. In de openbare ruimte 
worden geen parkeerplaatsen geprojecteerd. 

 

3.3 Functies 
In het beoogde plan worden alleen woonfuncties toegevoegd aan het gebied.  
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4. BELEIDSKADER 
 
 
 

4.1 Rijksbeleid 
 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, volgt de Nota Ruimte op.  Het Rijk 
heeft de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) op 14 maart 2012 
vastgesteld, met het daarbij behorende Besluit algemene regels ruimtelijke 
ordening (Barro) en een wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Met 
de SVIR heeft het Rijk een andere sturingsfilosofie vastgesteld, waarbij zij zich 
scherper dan voorheen richt op de nationale belangen. In deze structuurvisie, 
die diverse rijksnota’s vervangt, staan de plannen van het Rijk voor ruimte en 
mobiliteit. Er wordt aangegeven in welke infrastructuurprojecten het Rijk de 
komende tijd wil investeren en op welke wijze de bestaande infrastructuur beter 
benut kan worden. Provincies en gemeenten krijgen in de plannen meer 
bewegingsvrijheid op het gebied van ruimtelijke ordening. 
 
Onder het motto ‘Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig’ streeft 
het kabinet tot 2028 (middellange termijn) naar de volgende drie 
hoofddoelstellingen:  
1. Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het 
versterken van de ruimtelijk-economische structuur van Nederland; 
2. Het verbeteren, in standhouden en ruimtelijk zekerstellen van de 
bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat; 
3. Het waarborgen van een leefbare en veilige leefomgeving waarin 
unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn.  

Voor de drie rijksdoelen worden door het Rijk de onderwerpen van nationaal 
belang benoemd.  
Hiermee geeft het Rijk aan waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het 
resultaten wil boeken. Belangrijk hierin is de ladder voor duurzame 
verstedelijking. Deze ziet er als volgt uit.  
Deze ladder dient in geval van bestemmingsplannen (of andere ruimtelijke 
besluiten) die na 1 oktober 2012 nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk 
maken zorgvuldig doorlopen te worden.  

 
In dit geval gaat het om het toevoegen van maximaal drie woningen. Het plan is 
kleinschalig. Dit betreft met name daarom geen stedelijke ontwikkeling zoals 
bedoeld in het kader van de SVIR en geformuleerd in de Bro, artikel 1.1.1 onder 
punt i: “Ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of een 
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zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere 
stedelijke voorzieningen” en tot uiting komt in jurisprudentie hierover. De ladder 
voor duurzame verstedelijking behoeft in dit geval dan ook niet doorlopen te 
worden.  
 
Besluit en ministeriële regeling algemene regels ruimtelijke ordening 
(Barro, Rarro)/AMvB Ruimte 
 
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, eerste tranche (Barro) is 
vastgesteld op 22 augustus 2011; en is op 30 december 2011 in werking 
getreden (Stb. 2011, nr. 391). Het Barro wordt ook wel de AMvB Ruimte 
genoemd. Het Barro vloeit voort uit de ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR). Het kabinet heeft in de genoemde SVIR vastgesteld dat voor 
een beperkt aantal onderwerpen de bevoegdheid om algemene regels te stellen 
moet worden ingezet. Het gaat daarbij om het beschermen van de nationale 
belangen. Deze algemene regels, vastgelegd in het Barro, werken zoveel 
mogelijk direct door op het niveau van de lokale besluitvorming. Slechts daar 
waar een directe doorwerking niet mogelijk is, is gekozen voor indirecte 
doorwerking via provinciaal medebewind.  
 
Het wetsvoorstel tot wijziging van de Wro (spoedwet Wro; TK 32 821) wordt, 
naar aanleiding van het Raad van State-advies over het Barro, eerste tranche, 
de wettelijke grondslag voor het provinciaal medebewind en ontheffingen 
verbeterd. Naar aanleiding van het advies van de Raad van State voorziet het 
Barro thans ook in een bij dit besluit behorende ministeriële regeling (Rarro). In 
deze regeling is de begrenzing opgenomen van de gebieden uit een aantal 
titels uit het Barro waarvoor een reservering of een vrijwaring geldt. De 
aanduiding van deze gebieden is opgenomen in het Barro.  
 
Per 1 oktober 2012 is de 1e aanvulling (en aanpassing) die een uitbreiding van 
de van toepassing zijnde onderwerpen van nationaal belang betrof op het Barro 
in werking getreden. De wijziging van het Rarro dat hiermee vergezeld ging is 
tegelijkertijd ook in werking getreden.  
 
Ten aanzien van onderhavige ontwikkeling zijn er geen regels uit het Barro van 
toepassing.  
 

 

4.2 Provinciaal beleid 
 
Structuurvisie ruimtelijke ordening 2014 
Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben in hun vergadering van 7 februari 
2014 de partiële herziening 2014 van de Structuurvisie RO 2010 vastgesteld. 
De provincie geeft in de structuurvisie de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid tot 
2025 (met een doorkijk naar 2040). De visie is bindend voor het ruimtelijk 
handelen van de provincie. Het is de basis voor de wijze waarop de provincie 
de instrumenten inzet die de Wet ruimtelijke ordening biedt. Deze partiële 
herziening richt zich alleen op het verwerken van besluitvorming die op 
provinciaal niveau al heeft plaatsgehad. De grootste wijzigingen ten opzichte 
van de vigerende provinciale structuurvisie hebben te maken met ‘De transitie 
van stad en platteland, een nieuwe koers’ en met ‘Brabant als onderdeel van de 
top van de Europese kennis- en innovatieregio’.  
 
De provincie wil, meer dan voorheen, het denken en handelen van burgers en 
ondernemers vertrekpunt laten zijn voor ontwikkelingen. De overheid stuurt 
daarbij vanuit een heldere visie op randvoorwaarden, die burgers, ondernemers 
en hun organisaties invullen en realiseren. Maatschappelijke participatie wordt 
de focus, de overheid neemt het oplossen van maatschappelijke problemen niet 
over, maar ondersteunt deze. De provincie daagt burgers en ondernemers uit 
om bij te dragen aan een vitaal Brabant. Een onderdeel hiervan is de transitie 
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naar een zorgvuldige veehouderij. Voor een top kennis- en innovatieregio op 
Europees niveau is onder andere een sterke agglomeratiekracht nodig. De 
provincie wil zich daarom meer gaan richten op het versterken van het stedelijk 
netwerk in Brabant (samen met alle overige betrokken partijen). Verder bevat 
de nieuwe structuurvisie zaken die de voormalige structuurvisie ook al bevatte. 
Zo geeft de provincie Noord-Brabant in haar structuurvisie nog steeds de 
hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid weer, is de visie bindend voor het ruimtelijk 
handelen van de provincie en biedt het een basis voor de wijze waarop de 
provincie de instrumenten inzet die de Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt. De 
visie geeft een ruimtelijke vertaling van de opgaven en doelen uit de Agenda 
van Brabant. Daarnaast ondersteunt de structuurvisie het beleid op andere 
provinciale beleidsterreinen, zoals het economisch-, mobiliteits-, sociaal-, 
cultureel-, milieu- en natuurbeleid. Er wordt aandacht besteed aan zaken zoals 
concentratie van verstedelijking, zuinig ruimtegebruik, verantwoord omgaan met 
de natuurlijke basis, het streven naar robuuste en aaneengeschakelde 
natuurgebieden en de concentratiegebieden voor glastuinbouw en intensieve 
veehouderijen.  
 
De structuurvisie is vertaald in een verordening welke aangeeft wat op welke 
plekken in Noord-Brabant wel en niet kan. Hieronder wordt hierover meer 
aangegeven. 

 
Verordening ruimte 2014 
Het beleid zoals opgenomen in de Structuurvisie ruimtelijke ordening Noord-
Brabant is door de provincie Noord-Brabant vertaald in een provinciale 
planologische verordening. Een instrument waarmee provincies regels stellen 
waaraan gemeenten zich moeten houden bij het ontwikkelen van onder andere 
bestemmingsplannen. Door deze regels weten gemeenten al in een vroeg 
stadium waaraan ze toe zijn.  
 
Provinciale Staten hebben op 7 februari 2014 de Verordening ruimte 2014 
vastgesteld, op 19 maart 2014 is deze in werking getreden. Daarna zijn diverse 
geconsolideerde versies gepubliceerd. T.b.v. toetsing van onderhavig plan aan 
de Verordening ruimte 2014 is de geconsolideerde versie van 1 januari 2017 
gebruikt. De Verordening ruimte 2014 regelt diverse ruimtelijke onderwerpen, 
welke op perceelniveau per onderwerp zijn begrensd en visueel op een kaart 
met verschillende kaartlagen zijn weergegeven. Hierdoor is voor ieder gebied in 
Noord-Brabant duidelijk welke regels er wat betreft provinciaal ruimtelijk beleid 
gelden.  
 
De ontwikkeling waar het hier om gaat betreft het toevoegen van drie 
vrijstaande woningen met bijgebouw(en) in het gemengd landelijk gebied. De 
kaartlaag ‘Agrarische ontwikkelingen en windturbines’ is van toepassing, andere 
kaartlagen zijn niet van toepassing. Zie onderstaande uitsnede van de kaartlaag 
‘agrarische ontwikkelingen en windturbines’ van www.ruimtelijkeplannen.nl.  
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Onderhavig initiatief is, als gekeken wordt naar de van toepassing zijnde 
kaartlaag en de rechtstreeks bijbehorende geldende regels, niet mogelijk. 
Onderhavige ontwikkeling is slechts mogelijk als de locatie in de Vr2014 
aangeduid is als ‘bestaand stedelijk gebied’. Door middel van een verzoek van 
het college van B&W aan Gedeputeerde Staten kan de begrenzing van het 
‘bestaand stedelijk gebied’ aangepast worden. Artikel 4.12 van de Vr2014 strekt 
hiertoe. Het college van B&W van de gemeente Grave heeft hierover dan ook 
vooroverleg gehad met de provincie Noord-Brabant. De provincie Noord-
Brabant heeft hierover per brief d.d. 10 november 2011 aangegeven dat zij het 
verzoek om aanpassing van de Verordening ruimte honoreren, mits aan de 
gestelde voorwaarden in de Verordening ruimte wordt voldaan (art. 4.12). Deze 
voorwaarden zijn conform de geconsolideerde versie van 1 januari 2017 als 
volgt: 
 
1. Het moet gaan om een beperkte afronding van een bestaand stedelijk 

gebied die tot een logische stedenbouwkundige opzet leidt. 
2. Uit toepassing van de lagenbenadering blijkt dat de gewenste 

uitbreidingsrichting aanvaardbaar is.  
3. Er overeenkomstige toepassing is gegeven aan artikel 4.3  (woningen) of 

4.4 (bedrijventerreinen en kantoorlocaties). 
4. Er toepassing is gegeven aan ‘artikel 3.2 Kwaliteitsverbetering van het 

landschap’ van de Verordening ruimte.  
 

Beperkte afronding bestaand stedelijk gebied / stedenbouwkundig logisch 
Op onderstaande uitsnede van de verbeelding van het vigerende 
bestemmingsplan Kerkdorpen is te zien dat onderhavige locatie een agrarisch 
perceel betreft middenin een omgeving waar grotendeels woonbestemmingen 
aanwezig zijn. Stedenbouwkundig gezien onderbreekt het agrarische perceel 
het aanwezig lint van bebouwing. Door passende woningbouw op onderhavige 
locatie te realiseren wordt de onderbreking opgevuld waardoor de locatie een 
passend onderdeel wordt van de omgeving. Voor een uitgebreidere toelichting 
van de stedenbouwkundige opzet wordt verwezen naar het opgestelde 
beeldkwaliteitsplan dat als bijlage bij dit bestemmingsplan is gevoegd.   
 

                       
 
 
Toepassen lagenbenadering 
De voorwaarde dat toepassing moet worden gegeven aan de lagenbenadering 
is in het ontwerpbestemmingsplan niet specifiek benoemd en behandeld. In de 
zienswijze is niet inhoudelijk ingegaan op deze voorwaarde. In artikel 1.7 van 
de Verordening ruimte 2014 wordt een toelichting gegeven op de 
lagenbenadering: 



20 
 

 
Bij de afweging van gebieden voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen in Noord-
Brabant hanteert de provincie de zogeheten lagenbenadering. De 
lagenbenadering gaat uit van drie lagen.  
De onderste laag wordt gevormd door de bodemtypologie, de geomorfologie en 
het watersysteem en de hiermee samenhangende natuurlijke, landschappelijke 
en cultuurhistorische (landschaps)waarden. Het grote belang van de onderste 
laag vindt zijn oorzaak in de lange reproductietijd en daarmee de 
onvervangbaarheid van deze waarden en systemen. 
De tweede laag wordt gevormd door de infrastructuur. Deze laag, met 
belangrijke weg-, spoor- en waterverbindingen, moet – evenals de onderste 
laag – is sturend voor ruimtelijke ontwikkelingen.  
De derde en bovenste laag bestaat uit het ruimtegebruik voor wonen, werken, 
landbouw en recreatie. Dit wordt ook wel de occupatie genoemd. De 
lagenbenadering is een werkwijze om ruimtelijke keuzen te onderbouwen en 
zorgvuldig ruimtegebruik te stimuleren. 
 
Per gebied leidt deze benaderingswijze tot verschillende (ruimtelijke) 
uitkomsten, afhankelijk van de specifieke regionale of lokale kwaliteiten en 
omstandigheden. Dit sluit aan bij de contrastrijkheid en de veelvormigheid van 
Brabant. Soms ligt de nadruk op behoud, bijvoorbeeld van belangrijke 
natuurwaarden, soms op beheer, zoals bij cultuurhistorisch waardevolle 
landschapselementen en soms op verdere (stedelijke) ontwikkeling ten 
behoeve van de economische dynamiek. De vragen 'waar' en vooral ook 'op 
welke wijze' ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden, kunnen door 
toepassing van de lagenbenadering beter worden beantwoord. 
 
In de toelichting van het ontwerp is de onderste laag in beeld gebracht door 
onderzoek te doen naar de natuurwaarden (§5.2), de archeologische waarden 
(§5.3), de cultuurhistorische waarden (§5.4), de bodemgesteldheid (§5.6) en de 
waterhuishouding (§5.9). In het Beeldkwaliteitsplan en het Beplantingsplan is 
eveneens aandacht besteed aan de onderste laag. Op basis van de gevonden 
gegevens kan de onderste laag van het plangebied worden gekarakteriseerd 
als doorsnee agrarische grond met hoge archeologische waarde.  
 
De tweede laag bestaat uit de aanwezige infrastructuur die in dit geval alleen 
bestaat uit de wegenstructuur. Verkeerskundig vormen de doorgaande route 
Bronkhorstweg-Pannestaartweg (Grave-Oud Velp-Overlangel) en de 
Hanenstraat-Pastoriestraat/Grippensteinschestraat (Oud Velp-Grave/Nieuw 
Velp) de belangrijkste wegenstructuur. Het plangebied ligt aan deze 
wegenstructuur. 
 
De derde laag is de occupatielaag en deze bestaat uit het woondorp Oud Velp 
en het omliggende agrarische gebied. De woonbebouwing heeft de vorm van 
linten aangenomen langs de wegenstructuur. Er is geen planmatige uitbreiding 
met nieuwe woonstraten of woonwijken: alle nieuwbouw is gelegen aan 
bestaande wegen. De bebouwing aan de Bronkhorstweg loopt door tot aan de 
bebouwde kom van Grave, met slechts één open perceel tussen nummer 26 en 
28. De bebouwing aan de noordzijde van de Hanenstraat tot aan het 
Schoolstraatje bestaat uit intensievere bewoning, vanaf het Schoolstraatje tot 
de Pastorieweg is er sprake van extensieve bewoning en daarna van kleine 
clusters en solitaire bewoning. Met de invulling van het plangebied met drie 
vrijstaande woningen wordt het occupatiepatroon van lintbebouwing voortgezet 
naar het zuiden. In zoverre is het lint aan de oostzijde van de Hanenstraat al 
compleet.  
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     Ligging plangebied in lintbebouwing Oud Velp 
 
Artikel 4.3 (nieuwbouw van woningen) 
De voorwaarde dat toepassing moet worden gegeven aan artikel 4.3 
(nieuwbouw van woningen) is in het ontwerp niet specifiek benoemd en 
behandeld. In de zienswijze is niet inhoudelijk ingegaan op deze voorwaarde. In 
artikel 4.3 van de Verordening ruimte 2014 is de volgende regeling en 
toelichting opgenomen: 
 
4.3 Nieuwbouw van woningen 
• De toelichting bij een bestemmingsplan gelegen in bestaand stedelijk gebied 
dat voorziet in nieuwbouw van woningen bevat een verantwoording over de 
wijze waarop: 

! de afspraken die daarover zijn gemaakt in het regionaal ruimtelijk 
overleg bedoeld in artikel 37.4, onder b, worden nagekomen; 

! de beoogde nieuwbouw zich verhoudt tot de afspraken bedoeld onder 
a, en tot de beschikbare harde plancapaciteit voor woningbouw. 

• Onder harde plancapaciteit voor woningbouw als bedoeld in het eerste lid, 
onder b, wordt verstaan de capaciteit voor nieuw te bouwen woningen waarover 
een gemeente beschikt, die:  

! wordt uitgedrukt in aantallen woningen;  
! is opgenomen in een vastgesteld bestemmingsplan waarvan de 

bestemming nog niet is verwezenlijkt. 
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4.4 Artikel 4.3 Nieuwbouw van woningen 
De provincie verwacht van gemeenten dat zij bij de bouw van woningen, en het 
opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen daarvoor, rekening houden met 
de afspraken in het regionaal ruimtelijk overleg. Dit artikel bevat regels over de 
verantwoording bij bestemmingsplannen en andere planologische besluiten. 
 
Voor de onderbouwing van de behoefte is het nodig een relatie te leggen naar 
de bestaande harde plancapaciteit. Als er elders binnen de gemeente nog 
voldoende capaciteit bestaat om in de behoefte te voorzien, is er mede gelet op 
zorgvuldig ruimtegebruik geen nieuwe capaciteit voor de bouw van woningen 
nodig. Tevens moet uitdrukkelijk een relatie gelegd worden met regionale 
afspraken over de nieuwbouw van woningen. Deze afspraken worden jaarlijks 
gemaakt en zo nodig herzien. Zij worden gebaseerd op de provinciale 
bevolkings- en woningbehoefteprognose, zoals bepaald in artikel 37.6 van deze 
Verordening.  
 
De afspraken hebben in ieder geval betrekking op de aantallen te bouwen 
woningen. Daarnaast kunnen de afspraken betrekking hebben op: 
• de aard van de woningen voor bijzondere doelgroepen zoals ouderen, 
jongeren, zorgvragers, arbeidsmigranten, starters op de woningmarkt en in het 
bijzonder groepen met een lager inkomen; 
• de aard van de woningen met betrekking tot de woningbouwcategorieën 
sociale huurwoningen, sociale koopwoningen en particulier opdrachtgeverschap 
(zoals geregeld in artikel 3.1.2, eerste lid, Besluit ruimtelijke ordening);  
• locaties waaraan in regionaal verband de voorkeur worden gegeven.  
 
In paragraaf 4.4 van de toelichting bij het ontwerp en in paragraaf 4.2 van de 
Inspraaknota is uitleg gegeven over het woningbouwprogramma. Het huidige 
aanbod van woningen in Velp is niet leidend voor het toestaan van nieuwe 
bouwlocaties. De drie woningen zijn in het woningbouwprogramma en de 
Structuurvisie gemeente Grave 2025 gereserveerd.  
 
Het toevoegen van de drie woningen leidt niet tot een ontwrichting van de 
regionale of lokale woningmarkt. In de anterieure overeenkomst is een bepaling 
opgenomen dat de woonpercelen herbestemd worden als ze niet binnen 
afzienbare tijd worden verkocht. Daartoe is in het ontwerp de 
wijzigingsbevoegdheid art. 5.7.1 Wijziging naar de bestemming Agrarisch 
opgenomen. Met deze wijzigingsbevoegdheid kan het college van B&W met 
een betrekkelijk simpele procedure de woonbestemming geheel of gedeeltelijk 
verwijderen. De vrijgekomen contingenten kunnen vervolgens elders in de 
gemeente worden ingezet.  
 
Artikel 3.2 Kwaliteitsverbetering van het landschap 

1. Een bestemmingsplan dat een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand 
stedelijk gebied mogelijk maakt, bepaalt dat die ruimtelijke ontwikkeling 
gepaard gaat met een fysieke verbetering van de aanwezige of 
potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap, 
cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het 
gebied of de omgeving; 

2. De toelichting bij een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid 
bevat een verantwoording: 

a. van de wijze waarop de in het eerste lid bedoelde verbetering 
financieel, juridisch en feitelijk is geborgd; 

b. dat de in het eerste lid bedoelde verbetering past binnen de 
hoofdlijnen van het te voeren ruimtelijk beleid voor dat gebied. 

3. De in het eerste lid bedoelde verbetering kan mede betreffen: 
a. de landschappelijke inpassing van bebouwing, voor zover 

expliciet vereist op grond van deze verordening; 
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b. het toevoegen, versterken of herstellen van 
landschapselementen die een bijdrage leveren aan de 
versterking van de landschapsstructuur of de relatie stad-land; 

c. activiteiten, gericht op behoud of herstel van cultuurhistorisch 
waardevolle bebouwing of terreinen; 

d. het wegnemen van verharding; 
e. het slopen van bebouwing; 
f. een fysieke bijdrage aan de realisering van de ecologische 

hoofdstructuur en ecologische verbindingszones. 
4. Indien een kwaliteitsverbetering als bedoeld in het eerste lid niet is 

verzekerd, wordt het bestemmingsplan slechts vastgesteld indien een 
passende financiële bijdrage in een landschapsfonds is verzekerd en 
wordt over de werking van dat fonds regelmatig verslag gedaan in het 
regionaal ruimtelijk overleg. 

5. In afwijking van het bepaalde in dit artikel kan de toelichting van een 
bestemmingsplan een verantwoording bevatten over de wijze waarop 
de afspraken over de kwaliteitsverbetering van het landschap, die zijn 
gemaakt in het regionaal ruimtelijk overleg, bedoeld in artikel 37.4, 
onder b, worden nagekomen. 

6. Het eerste tot en met vijfde lid is niet van toepassing op een uitwerking 
van een bestemmingsplan, mits dat niet ouder is dan tien jaar, als 
bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b, van de wet. 

 
De gemeente Grave heeft een beleidsregel vastgesteld die invulling geeft aan 
artikel 3.2 Kwaliteitsverbetering van het landschap uit de Verordening ruimte 
van de Provincie Noord-Brabant. Deze beleidsregel is op 3 oktober 2010 in 
werking getreden en geeft het volgende aan ten aanzien van een plan zoals 
onderhavig initiatief. Het initiatief wordt beoordeeld als een categorie 3 
ontwikkeling. Hierbij is een berekende kwaliteitsverbetering van het landschap 
nodig, de basisinspanning voor kwaliteitsverbetering wordt genormeerd naar 
euro’s. Aangegeven wordt dat voor de nieuwbouw van een woning € 10.000,- 
geïnvesteerd dient te worden. In geval van onderhavig initiatief gaat het om drie 
woningen. Er dient dus € 30.000,- geïnvesteerd te worden. Dit wordt gedaan 
middels landschappelijke inpassing van de nieuw te realiseren woningen. Het 
landschappelijke inpassingsplan hiervoor en de toelichting ervan is bijgevoegd 
bij deze bestemmingsplantoelichting. In de anterieure overeenkomst die tussen 
initiatiefnemer en gemeente is opgesteld, is vastgelegd wanneer de 
landschappelijke inpassing gerealiseerd dient te zijn en zijn afspraken gemaakt 
t.a.v. het in stand houden ervan. Om zeker te zijn van een goede borging van 
de afspraken t.a.v. het landschappelijke inpassingsplan is ook een 
voorwaardelijke verplichting in de regels en op de verbeelding van dit 
bestemmingsplan opgenomen.  

 
Begrenzing bestaand stedelijk gebied wijzigen 
Uit bovenstaande blijkt dat aan de voorwaarden om de begrenzing van het 
bestaand stedelijk gebied te wijzigen wordt voldaan. Met het verzoek om 
aanpassing van de Verordening ruimte gaat gepaard dat  de gemeente Grave 
in het bestemmingsplan dat het initiatief mogelijk maakt ook t.b.v. de wijziging 
gebiedsaanduidingen opneemt (art. 36.5, lid 1). De volgende aanduidingen 
worden daarom in dit bestemmingsplan opgenomen:  
- Gebiedsaanduiding: 'overige zone – in Verordening ruimte toe te voegen – 

bestaand stedelijk gebied - kern in landelijk gebied' 
 
- Gebiedsaanduiding: 'overige zone – in Verordening ruimte te verwijderen 

gemengd landelijk gebied’ 
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4.3 Regionaal beleid 
Gemeente Grave, de provincie Noord-Brabant en omliggende gemeenten 
hebben het regionale verstedelijkingsprogramma voor wonen en werken 
geformuleerd in het uitwerkingsplan ‘Land van Cuijk’. In dit regio-gebied staat 
het voorkomen van verdere aantasting van het buitengebied door 
verstedelijking centraal. Inbreiden, herstructureren en intensiveren zijn 
belangrijke uitgangspunten. Voor de landelijke regio’s geldt dat uitsluitend 
gebouwd mag worden ten behoeve van de natuurlijke bevolkingsgroei. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 13 betreft een uitsnede van het uitwerkingsplan. In oranje zijn hier de 
bestaand stedelijke gebieden aangegeven. De groene zones geven het 
landschappelijk raamwerk weer. Onderhavig projectgebied (rode stip) is 
gelegen binnen dit raamwerk. Binnen het landschappelijk raamwerk is het, 
onder voorwaarden, toegestaan om woningbouw te realiseren als kleinschalige 
afronding van de kern. Ten tijde van de pilot ‘bouwen binnen strakke contouren’ 
zijn gemeente Grave en provincie Noord-Brabant overeen gekomen dat 
onderhavig projectgebied als inbreidingslocatie kan worden aangemerkt. 
Daarmee vervalt in feite de eventuele discussie op basis van het 
uitwerkingsplan.  

 
 

4.4 Gemeentelijk beleid 
 

 
 
 
Het projectgebied is gelegen binnen het vigerende bestemmingsplan 
‘Kerkdorpen’. In dit bestemmingsplan heeft het perceel de enkelbestemming 
‘agrarisch’ en dubbelbestemming ‘Waarde – Beschermd dorpsgezicht’. 

 
Figuur 13: uitsnede 
uitwerkingsplan 

Figuur 14: uitsnede 
bestemmingsplan 
‘Kerkdorpen’ 
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Hierbinnen is geen ruimte voor het oprichten van één of meerdere woningen 
binnen het projectgebied.  

 
Pilot bouwen binnen strakke contouren 
 
Hoewel de looptijd ervan reeds achter de rug is, is het voor de planologische 
aanvaardbaarheid van onderhavige ontwikkeling van belang om de pilot 
‘bouwen binnen strakke contouren’ aan te halen.  
In april 2003 is de provinciale pilot ‘bouwen binnen strakke contouren’ gestart. 
De deelnemende gemeenten (7 in totaal) kregen in de periode tot en met april 
2008 van de Provincie Noord-Brabant de vrijheid om te bouwen binnen 
bestaand stedelijk gebied via inbreiden en herstructureren. De gemeenten 
mochten binnen de grenzen van de pilot bouwen zonder dat hiervoor 
contingenten benodigd zijn. De woningbouwplannen werden niet getoetst op 
kwantiteit, maar enkel op kwaliteit. De deelnemende gemeenten dienden 
hiervoor een duurzaam ruimtelijk beleid te hebben geformuleerd. Verder 
moesten de deelnemende gemeenten tijdens de looptijd van de pilot afzien van 
nieuwe uitbreidingsplannen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het projectgebied is gelegen binnen de vastgestelde ‘rode contouren’ en komt 
derhalve in aanmerking als potentiële bouwlocatie. 
 
Ruimtelijk Toetsingskader 
 
De gemeenteraad van de gemeente Grave heeft in 2006 het rapport “Ruimtelijk 
Toetsingskader” vastgesteld. In dit rapport ligt de nadruk op de voorgestane 
ontwikkelingsrichting voor de diverse kernen, op het gebied van woningbouw.  
 
Voor de kleine kernen, waaronder Oud-Velp, wordt door de gemeente Grave 
ruimte geboden voor particulier initiatief. Projecten van kleine omvang (tot 5 
woningen) vallen daarbij onder het reguliere welstandsbeleid. Zij worden 
weliswaar buiten beschouwing gelaten in het Ruimtelijk Toetsingskader, maar 
moeten wel voldoen aan kaders zoals deze gelden binnen het Ruimtelijke 
Toetsingskader. Daarbij wordt in het Ruimtelijk Toetsingskader een visie 
gegeven op de ruimtelijke ontwikkeling van Oud-Velp. Ten aanzien van Oud-
Velp wordt in het Ruimtelijk Toetsingskader het volgende vermeld: 
 
“In het streven naar verdichting moet in Oud-Velp het behoud van de 
karakteristieke ruimtelijke elementen voorop staan. Dit zijn de ‘religieuze 
driehoek’, de typische lintstructuur, de versnipperde moestuintjes, 
paardenweitjes en groenpercelen. Het is een mooi contrast binnen een dorp dat 
zijn gave structuur heeft weten te behouden. Bij (incidentele) verdichting zal de 
relatie met het landschap moeten blijven bestaan, zoals door middel van 
zichtlijnen.”  
 
Onderhavig plan voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld bij 
(incidentele) verdichting.  

 
Woningbouwprogrammering en Structuurvisie gemeente Grave 2025 
 

 

Figuur 15: rode 
contour in het kader 
van de pilot ‘bouwen 
binnen strakke 
contouren’. 
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De pilot ‘bouwen binnen strakke contouren’ is voorbij. Van toepassing is nu het 
volgende.  
 
De gemeenteraad heeft op 25 april 2013 een besluit genomen over 
woningbouwprogrammering. Uitgangspunt daarin is dat voor iedere kern 
gebouwd kan worden naar de lokale behoefte. Voor de kern Velp is in de 
woningbouwprogrammering rekening gehouden met een gemiddelde langjarige 
behoefte van ca. 4 woningen per jaar. In deze behoefte kan worden voorzien 
door projectmatige bouw op met name het terrein Mariëndaal. Daarnaast is in 
de woningbouwprogrammering rekening gehouden met een reservecapaciteit 
van ca. 15 woningen per periode van 2 jaar die gemeentebreed ingezet kan 
worden voor kleine particuliere bouwinitiatieven. Het college van burgemeester 
en wethouders heeft in haar vergadering van 18 juni 2013 besloten om uit de 
reservecapaciteit over de jaren 2013-2014 voor dit bestemmingsplan 3 
woningen toe te wijzen.  
 
Later is dit nog bekrachtigd door opname van deze woningen in de 
structuurvisie gemeente Grave 2025, door de gemeenteraad vastgesteld op 28 
januari 2014. In deze structuurvisie is daarbij ter onderbouwing uitgebreid de 
gemeentelijke kwantitatieve en kwalitatieve woningvraag (waarin de provinciale 
prognoses meegenomen zijn) uiteengezet en afgezet tegen het planaanbod in 
de gemeente. 

 

4.5 Conclusies beleidskader 
De bouw van drie woningen op het betreffende perceel stuit niet op bezwaren 
vanuit het Rijks, Provinciale en Gemeentelijk beleid. De ladder voor duurzame 
verstedelijking duidt niet op bezwaren en ook de provincie kan onder 
voorwaarden instemmen met een aanpassing van de begrenzing van het 
bestaand stedelijk gebied. De uitbreiding sluit verder aan bij hetgeen de 
gemeente beoogt met de ontwikkeling van de kern Oud Velp. O.a. getuige het 
bestemmingsplan Kerkdorpen, dat onlangs in werking is getreden en waarbij 
onderhavig initiatief als ‘lege vlek’ tussen de lintbebouwing naadloos aansluiting 
vindt. Daarnaast is onderhavige ontwikkeling ook opgenomen in de 
woningbouwprogrammering en structuurvisie gemeente grave 2025.  
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5. UITVOERINGSASPECTEN 
 

5.1 Fysieke aspecten 
Bij elke ruimtelijke ingreep is het noodzakelijk om in beeld te brengen hoe deze 
van invloed is op een aantal omgevingsaspecten. In deze paragraaf wordt per 
(relevant) aspect bezien wat deze invloed is en in hoeverre dat acceptabel is 
dan wel binnen de daarvoor bepaalde wet- en regelgeving past. 
 
De volgende omgevingsaspecten worden behandeld: 
- flora en fauna; 
- archeologie; 
- cultuurhistorie; 
- geur; 
- bodem; 
- geluid; 
- luchtkwaliteit; 
- water; 
- bedrijven en milieuzonering; 
- externe veiligheid; 
- kabels en leidingen; 
- planschade. 
 
 

5.2 Flora en fauna 
 
De Flora- en faunawet heeft betrekking op de bescherming van in het wild 
voorkomende plant- en diersoorten. Deze bescherming heeft als doel het 
voortbestaan van soorten (géén individuen) te waarborgen. Er geldt echter wel 
een algemene zorgplicht. Hierbij wordt wel verwacht dat ook rekening 
gehouden wordt met een individu dat in het veld wordt aangetroffen. Het 
veroorzaken van schade aan planten en dieren is in principe verboden, tenzij 
men hier uitdrukkelijke toestemming voor heeft (nee, tenzij principe). De 
verbodsbepalingen gelden voor circa 500 plant- en diersoorten. 
 
Door bureau Maerlant is in augustus 2013 een bezoek gebracht aan de 
projectlocatie. Op 3 september 2013 heeft bureau Maerlant op basis van dat 
bezoek en bureauonderzoek een rapportage in het kader van de flora- en 
faunawet opgeleverd. Onderstaande conclusies en aanbevelingen zijn daarin 
opgenomen. Het rapport is als bijlage bijgevoegd.  
 
Conclusies 
Het plangebied is voor de meeste strikt beschermde soorten op voorhand 
ongeschikt. Als foerageergebied voor vleermuizen heeft het plangebied 
mogelijk enige betekenis. Door de geringe omvang van het plangebied heeft de 
bouw van enkele woningen met zekerheid géén negatieve effecten op de 
foerageermogelijkheden van vleermuizen. Effecten op broedvogels algemeen 
en kerkuil en steenuil in het bijzonder kan redelijkerwijs worden uitgesloten. 
Voor overige door de Flora- en faunawet strikt beschermde soorten ontbreekt 
binnen het plangebied geschikt leefgebied. Effecten van de plannen op 
beschermde gebieden (Natura 2000 / EHS) zijn op voorhand uit 
te sluiten. 
 
Aanbevelingen 
Op dit moment heeft het plangebied een beperkte betekenis voor strikter 
beschermde soorten. De ingrepen hebben géén negatieve gevolgen, zodat 
belemmeringen van de plannen inzake de Flora- en faunawet, Natura 2000 en 
de EHS niet aan de orde zijn. Aanbevolen wordt, het plangebied te laten 
beweiden, óf regelmatig te maaien, totdat men overgaat op de bouw. Op deze 
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wijze wordt voorkomen dat soorten zich alsnog gaan vestigen. Voor alle 
soortgroepen geldt de zorgplicht, waarbij wordt verwacht, dat men voorzichtig 
omgaat met planten en dieren in het algemeen. 
 

 

5.3 Archeologie 
 
Uit de Cultuurhistorische Waardenkaart van de Provincie Noord-Brabant, blijkt 
dat de indicatieve archeologische waarde van de grond van het perceel aan de 
Hanenstraat hoog of middelhoog is. Blijkens de Archeologische 
Monumentenkaart van Nederland bevinden zich in de directe omgeving van het 
plangebied geen geregistreerde archeologische vindplaatsen. Ook is er geen 
sprake van historische zichtrelaties, zoals een eendenkooi, molenbiotoop of 
zichtrelatie. Tenslotte wordt ook historisch- geografisch geen bijzondere waarde 
aan het gebied toegekend.  
Wel is de bouwlocatie gelegen in een gebied met zgn. enkeerdgrond. Dit zijn, 
tijdens de Middeleeuwen door mensen gevormde, ophogingspakketten, 
waardoor mogelijk aanwezige onderliggende archeologische resten 
geconserveerd kunnen zijn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het feit dat de bouwlocatie is gelegen in een gebied met een hoge of 
middelhoge archeologische verwachtingswaarde maakt nader archeologisch 
onderzoek noodzakelijk. De aanwezigheid van een enkeerdgrond ter plaatse 
verhoogd de verwachting dat eventueel aanwezige archeologische resten intact 
zijn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door Bilan te Tilburg is op 16 september 2008 een archeologisch bureau- en 
inventariserend veldonderzoek uitgevoerd (zie voor totale rapportage de 
bijlagen). Het veldonderzoek bestond uit een karterend booronderzoek. Uit het 
onderzoek bleek dat zich in het plangebied onverstoorde hoge bruine 
enkeerdgronden bevinden, waaronder zich nog een restant van het 
oorspronkelijke bodemprofiel bevindt in de vorm van een moderpodzol-B-
horizont of een begraven A-horizont. Bovendien werden verspreid over het 

 

Figuur 15: uitsnede 
archeologische 
waardenkaart 

 

 

 

Figuur 16: 
archeologisch  
onderzoek 
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plangebied archeologische indicatoren uit de late bronstijd/ijzertijd en vroege 
Middeleeuwen-D en later aangetroffen. De aanwezigheid van de vondsten wijst 
op een archeologische vindplaats uit de late bronstijd/ijzertijd, vroege 
Middeleeuwen-D tot late Middeleeuwen-A en mogelijk later in het plangebied. 
Op basis van deze resultaten behoudt het plangebied een hoge verwachting 
voor archeologische waarden uit de late bronstijd/ijzertijd en vroege 
Middeleeuwen-D en is een vervolgonderzoek in de vorm van proefsleuven 
verplicht gesteld. 
 
Op 27 en 28 juli 2009 is door ADC Archeoprojecten het proefsleuvenonderzoek 
uitgevoerd. Dit onderzoek heeft uitgewezen dat in het plangebied 
nederzettingssporen aanwezig zijn uit de IJzertijd, Vroege en Volle 
Middeleeuwen. De sporendichtheid was hoog. Ondanks dat specifieke 
structuren niet te reconstrueren waren, zijn er verschillende typen structuren 
aanwezig, waaronder huisplattegronden en erfstructuren. Daarnaast zijn er 
aanwijzingen voor specifieke ambachten, waaronder ijzerbewerking en 
baksteenproductie. 

Het gehele plangebied kan als vindplaats worden aangemerkt en de waardering 
op fysieke en inhoudelijke gronden is hoog. Het selectieadvies luidt dan ook om 
de vindplaats in situ te behouden. Indien behoud in situ echter niet mogelijk is, 
wordt geadviseerd tot het definitief opgraven van de vindplaats.  
 
Op 16 september 2009 heeft gemeente een selectiebesluit genomen ten 
aanzien van onderhavig archeologisch vraagstuk. Het hierboven beschreven 
advies is daarbij overgenomen met de volgende aanvulling: 

- indien gekozen wordt voor archeologiesparende bouwmethoden, zal aan de 
volgende voorwaarden moeten worden voldaan: 

• de initiatiefnemer moet een inrichtings- en beheersplan opstellen 
(verplichte rapportage), waarin is opgenomen hoe de aanwezige 
archeologie wordt beschermd. Hieruit moet in elk geval blijken dat 
niet dieper verstoord zal worden dan 30 cm onder maaiveld en dat 
er geen grondwaterpeilverlaging zal plaatsvinden; 

• gemeente Grave moet dit plan goedkeuren. 
 

Initiatiefnemer kiest ervoor om het bouwterrein zodanig op te hogen zodat de 
archeologische vindplaats niet wordt verstoord. Er is een terreinophoging nodig 
van circa 70 cm, waardoor de woningen op 100 cm boven de archeologische 
vindlaag komen te liggen. Waterschap Aa en Maas geeft aan dat ophoging van 
het terrein qua waterhuishouding in het gebied geen gevolgen heeft, behalve 
dat het hemelwater gemakkelijker kan infiltreren.  

 
 

5.4 Cultuurhistorie 
 
De kern Oud-Velp herbergt een aantal waardevolle cultuurhistorische 
elementen zo blijkt uit de Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant. Aan 
de bebouwing rondom de Bronkhorstweg wordt stedenbouwkundig een redelijk 
hoge waarde toegekend. Verderop wordt aan de omgeving van het klooster een 
hoge stedenbouwkundige waarde toegekend. Op het kloostercomplex bevinden 
zich twee Rijksmonumenten.  
 
In de directe omgeving van het perceel bevinden zich een aantal panden die 
zijn geïnventariseerd in het kader van het MIP-project. De Rijksoverheid is 
vanaf 1986 gestart met een landelijk Monumenten Inventarisatie Project (MIP). 
Bedoeling was om alle waardevolle panden in kaart te brengen. Deze panden 
hebben niet de beschermde status van monument, maar kunnen door de 
gemeente wel als zodanig worden aangewezen. Voor de panden in de directe 
omgeving van de Hanenstraat is dit niet het geval.  
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Voorts bevinden zich aan de Pastoriestraat, aan de achterzijde van het te 
ontwikkelen perceel historisch groen in de vorm van monumentale bomen. De 
bouw van een woning op de hoek van Schoolstraatje / Hanenstraat is niet van 
invloed op dit historisch groen. Het te bebouwen perceel is tot op heden in 
gebruik geweest als weide en er is niets bekend over historische bebouwing op 
het perceel. Momenteel is er geen bebouwing op het perceel aanwezig, er zal 
dus geen eventuele cultuurhistorische bebouwing voor de nieuwbouw gesloopt 
worden. Op het perceel zijn ook geen andere cultuurhistorische waarden zoals 
monumentaal groen of iets van dien aard aanwezig. Het bewaken of versterken 
van cultuurhistorische waarden in het plangebied is hier daarom niet van 
toepassing. Vanzelfsprekend worden de nieuw op te richten gebouwen wel in 
de omgeving ingepast. Hieronder wordt nader ingegaan op de 2005 
uitgevoerde cultuurhistorische verkenning, het beschermd dorpsgezicht, het 
beeldkwaliteitsplan en het advies van de commissie ruimtelijke kwaliteit.  
 
Inventarisatie, advies en bescherming cultuurhistorische waarden 
In 2005 is een cultuurhistorische verkenning (BAAC 05.099, 2005, zie bijlage 
13) opgesteld als inventarisatie van de ontwikkeling en karakteristieke 
structuren van Oud Velp, met als aanleiding de voorgenomen aanwijzing als 
beschermd dorpsgezicht. De aanwijzing heeft vervolgens plaatsgevonden en in 
onderhavig plan is de dubbelbestemming ‘Waarde – Beschermd dorpsgezicht’ 
overgenomen uit het vigerende bestemmingsplan ‘Kerkdorpen, Grave’.  
 
In de Cultuurhistorische verkenning is de Hanenstraat (noordelijk deel) als volgt 
cultuurhistorisch gewaardeerd: 
• Historische weg: hoge beoordeling, behoud is noodzakelijk. 
• Meeste panden langs de Hanenstraat: positieve beoordeling, behoud is 

wenselijk. 
• Nieuwbouw langs de Hanenstraat tussen de Bronkhorstweg en de 

Pastoriestraat: indifferente bebouwing, in huidige toestand handhaven, 
overwegen versterken binding met historische omgeving door middel van 
schaal, vorm en materiaalgebruik. 

• Waardevolle groenelementen in de vorm van perceelsranden met 
knotwilgen en een solitaire schietwilg (Hanenstraat oostzijde) en een oude 
peren- en een appelboomgaard met hoogstamfruitbomen (Hanenstraat 
westzijde). 

 
De commissie ruimtelijke kwaliteit zegt over het plangebied en de omgeving het 
volgende. ‘Het gebied is gelegen in de ‘agrarische zone’ (Cultuurhistorische 
verkenning juli 2005). Deze zone vertegenwoordigt de oude karakteristiek van 
Oud Velp, gekenmerkt door verspreide agrarische gebouwen met daartussen 
enkele niet-agrarische huizen. Deze extensieve, landelijke bebouwing bevindt 
zich in een kleinschalig, lichtglooiend essen-landschap met solitaire bomen en 
kleine boomgroepen, ten zuiden van de dorps-zone. Het gebied wordt 
doorsneden door landwegen als de Hanenstraat (zuidzijde), Pastoriestraat, 
Wolfgatschestraat, Lageweg en de noordelijke kop van de 
Grippensteinschestraat. De Schoolstraat is zelf nog onverhard, evenals het 
westelijke eind van de Wolfgatschestraat en de Lootsteeg in het verlengde 
daarvan. De bebouwing is divers en dateert hoofdzakelijk uit de 19de en 20ste 
eeuw’. 

De historische Hanenstraat wordt niet aangepast, met uitzondering van de 
aansluiting van drie uitritten vanaf de nieuwe woningen. De woningen zelf zijn 
een aanvulling op de ‘indifferente bebouwing’ die in 2005 aanwezig was. In het 
Beeldkwaliteitsplan is een analyse van deze (en later toegevoegde) bebouwing 
gemaakt en is met beeldkwaliteitseisen voorgeschreven waar de nieuwbouw 
aan moet voldoen. De hoogstamfruitbomen blijven behouden en zijn in het 
beplantingsplan specifiek benoemd als te behouden, inclusief aanplant van zes 
nieuwe bomen.  
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Ter bescherming van de benoemde waarden in de Cultuurhistorische verkenning 
is in het ontwerpbestemmingsplan in artikel 7 de dubbelbestemming ‘Waarde – 
Beschermd dorpsgezicht’ opgenomen. Bij het verlenen van 
omgevingsvergunningen dient getoetst te worden aan de beschreven 
cultuurhistorische waarden: 
a. Karakteristieke kleinschaligheid en diversiteit van de bebouwing; 
b. Landelijke sfeer door de ruimte rondom de woningen en de doorkijken naar 

het buitengebied; 
c. Voor toekomstige ontwikkelingen is het van belang dat een hoge kwaliteit en 

een sterke binding met de bestaande historische structuur wordt 
nagestreefd.  

 
In de beeldkwaliteitseisen zijn uitgangspunten gegeven voor de uitvoering van 
massa en vorm van de bebouwing, de aan- en bijgebouwen, de 
gevelkarakteristiek, de detaillering, kleur en materiaalgebruik, erfafscheidingen 
en parkeren. Het hoofduitgangspunt is dat de bebouwing traditioneel wordt 
vormgegeven, waarbij iedere woning een eigen architectonische eenheid vormt. 
Variatie tussen de afzonderlijke woningen is wenselijk. De combinatie van de 
vastgelegde afwisseling van stroken agrarische grond en woonpercelen, de 
geboden ruimte binnen de bouwvlakken, de verspringende voorste 
bouwvlakgrenzen en het behoud van de achterliggende weide met 
hoogstamboomgaard en bomenrij komt overeen met de beschreven 
cultuurhistorische waarden. De ligging van de woningen aan de historische 
Hanenstraat en ter plaatse van archeologische bewoningsvondsten getuigt van 
een sterke binding met de historische structuur van Oud Velp. 
 
 
 

5.5 Geur 
 
In de directe omgeving zijn drie agrarische bedrijven gevestigd, te weten de 
inrichtingen aan de Wolfgatschestraat 1, Wolfgatschestraat 14 en 
Pannestaartweg 1. De bedrijven aan de Wolfgatschestraat liggen echter op 
ruime afstand van de te bebouwen locatie (>200m), zodat zij niet belemmerd 
worden door de bouw van de woningen. Het perceel aan de Pannestaartweg 1 
heeft een grotere afstand tot de te projecteren woningen dan de bedrijven aan 
de Wolfgatschestraat. Achter de te projecteren woningen ligt een 
bestemmingsvlak dat een relatie heeft met het agrarische bedrijf gelegen aan 
Pannestaartweg 1, de vaste afstand tussen de rand van het bestemmingsvlak 
en de bouwblokken van de te projecteren woningen dient 50 m te zijn. Hieraan 
wordt voldaan.  

Door de bouw van de woningen worden geen van de bedrijven in hun 
ontwikkeling belemmerd en ook de bouw van de woning wordt niet belemmerd 
door de aanwezigheid van de betreffende hindercirkels.  

 

5.6 Bodem 
 
Voor het plangebied is in december 2006 een verkennend milieukundig 
bodemonderzoek uitgevoerd door Optifield Adviesbureau. Het bijbehorende 
onderzoeksrapport met het kenmerk GRA.06992 concludeert dat er 
milieutechnisch gezien voor het gebruik van de ondergrond ten behoeve van de 
bouw van 3 woningen geen belemmeringen of beperkingen zijn verbonden. Een 
nader onderzoek wordt niet nodig geacht.  
 
In september 2013 is op basis van bovenstaand rapport het verkennend 
bodemonderzoek door Bodeminzicht herzien (B1282). Uit deze herziening blijkt 
dezelfde conclusie zoals die blijkt uit bovenstaand rapport.   
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5.7 Geluid 
 
Het betreffende perceel is gelegen binnen de bebouwde kom van de kern Oud 
Velp. De gemeenteraad van de gemeente Grave heeft op 31 oktober 2000 
besloten om wegen binnen de bebouwde kom aan te wijzen als 30 km zone. De 
werkzaamheden voor de aanleg van verkeersremmende maatregelen hebben 
inmiddels plaatsgevonden.  
 
Wegen met een 30 km/u regime zijn op grond van de Wet Geluidhinder 
vrijgesteld van de zoneringsplicht. Dit betekent dat nader onderzoek naar de 
geluidsbelasting op woningen niet noodzakelijk is. De Wet Geluidhinder is met 
ingang van 1 januari 2007 gewijzigd, ook in de gewijzigde Wet geldt nog steeds 
geen zoneringsplicht voor wegen met een maximumsnelheid van 30 km/u.  
Gemeente Grave heeft door BRO een akoestisch onderzoek laten uitvoeren 
voor het perceel kadastraal bekend gemeente Grave, sectie H, nr. 1398. op 
basis van dit onderzoek is geconcludeerd dat de geluidscontour op de weg ligt 
en dus geen belemmering vormt voor de beoogde woningbouwontwikkeling.  
 
 

5.8 Luchtkwaliteit 
 

Aangezien de ontwikkeling van geringe omvang is, is sprake van Niet In 
Betekende Mate. Aangenomen wordt dat onderhavig plan geen 
(noemenswaardige) negatieve effecten zal kennen ten aanzien van de 
luchtkwaliteit. 

 

5.9 Water 
 
Op 25 augustus 2008 heeft overleg plaatsgevonden met mevrouw Schelven 
van Waterschap Aa en Maas. Onderstaande is in overleg met haar en n.a.v. de 
zienswijze van het waterschap dd. 28 februari 2017 op het 
ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Op basis van vooroverleg is onderstaande 
door het waterschap getoetst en zijn aanpassingen doorgevoerd. E.e.a. op 
basis van de uitdraai uit het toetsinstrumentarium Hydrologisch Neutraal 
Ontwikkelen van het waterschap. Deze uitdraai is als bijlage bij dit 
bestemmingsplan gevoegd.  
 

Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, waaronder ook uitbreidings- en 
verbouwplannen voor reeds bestaande woningen, gelden de volgende (voor dit 
project relevante) beleidsuitgangspunten zoals deze door het waterschap Aa en 
Maas m.b.t. duurzaam omgaan met water zijn vastgesteld en ook door de 
gemeente Grave worden onderschreven: 
 

1. Gescheiden houden van vuil water en schoon hemelwater.  
Bij alle bouwplannen dient gestreefd te worden naar een scheiding van vuil 
afvalwater en schoon hemelwater. Het vuile water wordt m.b.t. onderhavig plan 
via de gemeentelijke riolering (gescheiden stelsel) naar de Riool Water 
Zuivering Installatie (RWZI) afgevoerd, het schone water wordt 
verwerkt volgens 2.  Het vuile en schone water dienen daarbij te worden 
gescheiden. Bij de inrichting, het bouwen en het beheer dienen zo min mogelijk 
vervuilende stoffen toegevoegd te worden aan de bodem en het grond- en 
oppervlaktewatersysteem. Daarbij wordt aandacht gevraagd voor het 
materiaalgebruik. Om watervervuiling te voorkomen dienen geen uitloogbare of 
uitspoelbare bouwmaterialen worden toegepast.  
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2. Doorlopen van de afwegingsstappen: “hergebruik - infiltratie - buffering – 

afvoer”.  
In aansluiting op het landelijke beleid (NW4, WB21) hanteert het waterschap 
het beleid dat bij nieuwe plannen altijd onderzocht dient te worden hoe 
omgegaan kan worden met het schone hemelwater. Hierbij dienen de 
afwegingsstappen: “hergebruik - infiltratie - buffering – afvoer”  doorlopen te 
worden.  
 
Hergebruik is in onderhavige situatie niet van toepassing.  
 
Het projectgebied is momenteel onverhard (weiland). Het betreft een 
zandbodem waar hemelwater gemakkelijk infiltreert, ook na een hevige 
regenbui. Gelet op de grote infiltratiesnelheid van de bodem wordt niet verwacht 
dat de hiervoor beschreven voorziening zal leiden tot calamiteiten wat betreft 
afvoer en infiltratie van hemelwater. 
 
Het plan voorziet in het toevoegen van circa 2.250 m2 verharding (750m2 
bebouwing en circa 1.500m2 bestrating). Voor 2250 m2 verharding is o.b.v. de 
Keur (3 maart 2015), die voor dit plangebied het treffen van 
hemelwatervoorzieningen voorschrijft die ruimte bieden voor 60 mm neerslag,    
een hemelwaterbergingsvoorziening van 135 m3 benodigd.  
 
Om met zekerheid te voorkomen dat het overtollige regenwater in de openbare 
ruimte voor hinder zorgt (bijv. via afritten naar Hanenstraat), wordt ter hoogte 
van de afritten een voorziening getroffen in de vorm van een greppel, zodat het 
water daar tijdelijk kan worden opgevangen (lengte: 85m, diepte 0,4m, breedte 
4m).  
 

3. Hydrologisch neutraal ontwikkelen.  
Nieuwe plannen dienen te voldoen aan het principe van hydrologisch neutraal 
bouwen, waarbij de hydrologische situatie minimaal gelijk moet blijven aan de 
oorspronkelijke situatie. Van de geplande woningen wordt alle regenwater 
opgevangen op eigen terrein en geïnfiltreerd (zie onder 2).  
 

4. Voorkomen van vervuiling  
De beoogde bebouwing wordt gebouwd met materialen die geen verontreinigde 
stoffen uitlogen.  
 

 

5.10 Bedrijven en milieuzonering 
 
Er bevindt zich één bedrijf in de omgeving van de projectlocatie, te weten het 
autoreparatiebedrijf aan Pannestaartweg 2 te (Oud) Velp. Dit bedrijf is 
kleinschalig en bevindt op méér dan 70 meter van het projectgebied.  
 
Gelet op de brochure bedrijf- en milieuzonering (Paarse Boekje) dient een 
afstand te worden aangehouden van minimaal 30 meter. Het 
autoreparatiebedrijf hindert de beoogde ontwikkeling daarmee niet. 
 
Verder bevindt zich in de omgeving van de projectlocatie een agrarisch 
bestemmingsvlak dat een relatie heeft met een agrarisch bedrijf hemelsbreed 
ongeveer 700m verderop gelegen. Tussen de nieuw te projecteren woningen 
(bouwblok) en het dichtsbij gelegen bestemmingsvlak dient een vaste afstand 
van 50 m in acht te worden genomen. Middels de regels en verbeelding van dit 
bestemmingsplan is geregeld dat alleen buiten deze afstand geurgevoelige 
objecten opgericht kunnen worden. In artikel 1.32 van de regels wordt het 
begrip ‘geurgevoelig object’ omschreven.  
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5.11 Externe veiligheid 
 
In de omgeving van het plangebied zijn geen bedrijven gelegen die vanwege de 
opslag van gevaarlijke stoffen vallen onder het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen. Ook voor de overige aspecten geldt dat er geen belemmeringen 
zijn in het kader van de externe veiligheid. 

 
 

5.12 Kabels en leidingen 
 
Er is een Klic-melding verricht op 11 augustus 2012. Gebleken is dat alleen aan 
de voorzijde van het perceel sectie G, nr. 1699 enkele kabels voor telefonie, 
radio en internet zijn gelegen. Deze bevinden zich dicht tegen de weg 
(Hanenstraat) aan. Gelet op beheer en onderhoud van deze kabels, wordt een 
strook langs de Hanenstraat ‘vrij’ gelaten en als tuin ingericht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.13 Planschade 
 
Initiatiefnemer verwacht niet dat de ontwikkeling tot planschadeclaims zal leiden 
en heeft derhalve géén planschaderisicoanalyse uitgevoerd. Mocht tijdens en/of 
na de planologische procedure blijken dat er toch schadeclaims worden 
ingediend bij gemeente Grave, dan zullen deze op basis van de gesloten 
planschadeovereenkomst worden afgehandeld. Eventuele toegewezen 
schadeclaims zijn in dat kader voor rekening van de initiatiefnemer. 
 
 

5.14 Economische aspecten 
 
Bij het opstellen van een bestemmingsplan dient op grond van artikel 3.1.6 lid 1 
sub f van het Besluit ruimtelijke ordening onderzoek plaats te vinden naar de 
economische uitvoerbaarheid van het plan. Op grond van de 
grondexploitatiewet die per 1 juli 2008 in werking is getreden, worden 
overheden verplicht kosten te verhalen indien er sprake is van een bouwplan in 
de zin van artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijk ordening. Daarvan is in dit 

 

Figuur 18: kabels en 
leidingen 
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geval sprake. Om aan deze eis te voldoen, is door de initiatiefnemer en de 
gemeente een exploitatieovereenkomst (anterieure overeenkomst) gesloten.  
Wat betreft planschade is een planschadeverhaalsovereenkomst tussen de 
gemeente en initiatiefnemers gesloten, zodat eventuele planschade voor 
rekening komt van de initiatiefnemers. 
 
Uit bovenstaande blijkt dat het kostenverhaal anderszins is verzekerd. Een 
exploitatieplan is daarom niet nodig. 
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6. JURIDISCHE VERANTWOORDING 
 
 

6.1 Algemeen 
Dit bestemmingsplan kan worden aangehaald onder de naam ‘3 woningen 
Hanenstraat, Velp’. 
 
Het plangebied wordt gevormd door de percelen kadastraal bekend gemeente 
Grave, sectie H, nummers 1699, 1711 en 1710 en een strook gemeentelijke 
grond gelegen tussen perceel 1710 en de Schoolstraat. Het projectgebied is 
gelegen binnen het vigerende bestemmingsplan ‘Kerkdorpen’. In dit 
bestemmingsplan heeft het perceel de enkelbestemming ‘agrarisch’ en 
dubbelbestemming ‘Waarde – Beschermd dorpsgezicht’. Hierbinnen is geen 
ruimte voor het oprichten van één of meerdere woningen binnen het 
projectgebied. 
 
Het juridische deel van dit bestemmingsplan bestaat uit de planregels en de 
verbeelding. De in de planregels opgenomen bestemming(en) wordt hierna kort 
toegelicht. De bestemmingen zijn gebaseerd op de voorgeschreven 
standaarden voor bestemmingsplannen uit de SVBP 2012 (Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplannen). Doel van een bestemmingsplan is een 
planologische regeling te geven voor een gebied.  
 
Naast het bestemmingsplan gelden echter nog vele andere wettelijke 
regelingen voor dat gebied. Deze wettelijke regelingen hebben veelal een 
geheel ander doel dan het bestemmingsplan. Dit betekent dat deze wetgeving 
náást het bestemmingsplan van toepassing blijft. Het bestemmingsplan laat 
deze wettelijke regelingen derhalve onverlet. 
 
 

6.2 Toelichting op de verbeelding 

Op de verbeelding zijn meerdere enkelbestemmingen en dubbelbestemmingen 
opgenomen. Er is sprake van de enkelbestemmingen ‘wonen’, ‘agrarisch’ en 
‘verkeer’. Een bestemming geeft aan waarvoor de gronden gebruikt mogen 
worden. De gebruiksmogelijkheden staan omschreven in de regels.  

Een dubbelbestemming wordt gegeven als er, naast de primaire bestemming, 
ook andere belangen spelen die moeten worden geregeld en die beperkingen 
kunnen stellen aan het gebruik dat volgens de 'eerste' bestemming is 
toegestaan. In onderhavig plan gaat het om de dubbelbestemmingen ‘Waarde – 
Archeologie’ en ‘Waarde – beschermd dorpsgezicht’. Een dubbelbestemming 
kent een “voorrangsregeling”, wat inhoudt dat er nadere bepalingen of 
beperkingen kunnen worden gesteld aan de primaire bestemming.  

 

6.3 Toelichting op de regels 
 
Hieronder worden de regels nader toegelicht: 
 
Hoofdstuk 1. Inleidende regels 
 
Artikel 1: Begrippen 
In dit artikel worden de in de planregels gehanteerde begrippen nader verklaard 
om verschillen in interpretatie te voorkomen. 
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Artikel 2: Wijze van meten 
Dit artikel geeft aan op welke manier het meten en/of het berekenen van in de 
regels genoemde begrippen en maten moet plaatsvinden. 
 
 
Hoofdstuk 2. Bestemmingsregels 
 
De in dit hoofdstuk geregelde bestemmingen zijn achtereenvolgens: 
 
Artikel 3: Agrarisch 
Deze bestemming is opgenomen om openheid/ doorkijken tussen de nieuwe 
woningen te garanderen en geeft weer dat de drie nieuwe woonerven in een 
bebouwingslint liggen, maar dat deze niet bestaat uit aaneengesloten 
woonerven zoals in de rest van Velp. De regels vinden in hoofdlijn aansluiting 
bij die in het vigerende bestemmingsplan ‘Kerkdorpen Grave’. De voor 
‘Agrarisch’ aangewezen gronden zijn o.a. bestemd voor: 
Hobbymatige grondgebonden agrarische doeleinden, zoals een moestuin, 
kruidentuin, paardenweide, geitenweide en dergelijke, water en 
waterhuishoudkundige voorzieningen en landschapselementen, zoals poelen, 
kruidenrijk grasland, hagen, houtrillen en dergelijke tot 1,5 meter hoogte.  
 
Artikel 4: Verkeer 
Deze bestemming is voor wegen, voet- en fietspaden, parkeervoorzieningen, 
groenvoorzieningen, tuinen, nutsvoorzieningen, beeldende kunstwerken, water 
en waterhuishoudkundige voorzieningen, geluidwerende voorzieningen. Binnen 
de bestemming mogen slechts bouwwerken geen gebouwen zijnde worden 
opgericht. Hiervoor zijn bouwregels opgenomen. 
 
Artikel 5: Wonen 
De voor ‘Wonen’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. woningen; 
b. nutsvoorzieningen; 
c. waterhuishoudkundige, bergings- en infiltratievoorzieningen 
d. één en ander met de bijbehorende voorzieningen, zoals een aan huis 

verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit, tuinen, erven, 
groenvoorziening, parkeervoorzieningen, in- en uitritten, paden en 
dergelijke. 

 
Artikel 6: Waarde - Archeologie 
De voor ‘Waarde – Archeologie’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de 
daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor behoud en 
bescherming van waardevolle archeologische informatie in de bodem.  
 
Artikel 7: Waarde – Beschermd dorpsgezicht 
De voor ‘Waarde – Beschermd dorpsgezicht’ aangewezen gronden zijn, 
behalve voor de daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de 
instandhouding, bescherming en herstel van de voorkomende cultuurhistorische 
waarden.  
 
Hoofdstuk 3. Algemene regels 
 
Dit hoofdstuk geeft een aantal gebruikelijke algemene voorschriften. Het betreft 
achtereenvolgens: 
 
Artikel 8: Anti-dubbeltelregel 
In dit algemene artikel wordt geregeld, dat grond die eenmaal in aanmerking is 
genomen bij het toestaan van een bouwplan bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing blijft. 
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Artikel 9: Algemene bouwregels 
In dit artikel is een aantal aanvullende bouwregels opgenomen die voor alle 
bestemmingen kunnen gelden. 
 
Artikel 10: Algemene aanduidingsregels 
In dit artikel zijn twee aanduidingen opgenomen ten behoeve van de 
aanpassing van de Verordening ruimte van de provincie Noord-Brabant.   
 
Artikel 11: Algemene afwijkingsregels 
In dit artikel is in aanvulling op de afwijkingsregels uit de bestemmingen nog 
een aantal algemene afwijkingsmogelijkheden opgenomen. 
 
Artikel 12: Algemene procedureregels 
Hierin is bepaald aan welke regels de procedure voor medewerking, wijziging of 
uitwerking van het bestemmingsplan moet voldoen. 

 
Hoofdstuk 4. Overgangs- en slotregels 
 
Artikel 13: Overgangsrecht 
Dit artikel regelt het overgangsrecht voor bebouwing en gebruik van gronden en 
bouwwerken. 
 
Artikel 14: Slotregel 
Dit artikel regelt de formele titel waaronder het bestemmingsplan kan worden 
aangehaald. 
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7. PROCEDURE 
 
 
Het voorontwerp-bestemmingsplan ‘3 woningen Hanenstraat Velp’ heeft met 
ingang van 1 oktober tot en met 11 november 2015 gedurende 6 weken ter 
inzage gelegen op basis van de gemeentelijke inspraakverordening. De 
ingekomen inspraakreacties zijn in de inspraaknota bestemmingsplan “3 
woningen Hanenstraat, Velp” afgewogen (zie bijlage XII). De wijzigingen die op 
basis daarvan zijn vastgesteld zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan.  

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 8 februari 2017 tot en met 
21 maart 2017 voor een periode van zes weken voor eenieder (digitaal via 
www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien) ter inzage gelegen. Gedurende deze 
periode was iedereen in de gelegenheid om zijn of haar zienswijze kenbaar te 
maken. Van één en ander is vooraf openbare kennisgeving gedaan in de 
Staatscourant en de lokale kranten op de door de gemeente gebruikelijke wijze.  

De resultaten van de gehouden ter inzage legging zijn in een afzonderlijke 
zienswijzennota verwoord. Op deze plaats wordt dus slechts verwezen naar 
deze afzonderlijke nota (zie bijlage XIV). Bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan op 7 november 2017 door de gemeenteraad zijn de 
aanpassingen van het bestemmingsplan op basis van de ingekomen 
zienswijzen verwerkt. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de raad 
wordt het plan nogmaals voor een periode van zes weken ter visie gelegd. In 
deze periode kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

8. BIJLAGEN 
 
I Beeldkwaliteitplan, Cuijpers, 27 maart 2008 
II Brief Provincie Noord-Brabant inzake aanpassing verordening ruimte, 10 
november 2011 
III Flora- en faunanotitie, Buro Maerlant, 3 september 2013 
IV Verkennend bodemonderzoek, Bodeminzicht, 16 september 2013 
V Uitdraai Toetsinstrumentarium Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen, 5 
juni 2013  
VI Archeologisch bureau- en inventariserend veldonderzoek, BILAN, 2008 
VII Archeologisch proefsleuvenonderzoek, ADC Archeoprojecten, 2009 
VIII Selectiebesluit archeologie, gemeente Grave, 5 maart 2009  
IX Selectiebesluit archeologie, gemeente Grave, 16 september 2009 
X Vooroverlegreactie, Provincie Noord-Brabant, 19 februari 2014  
XI Landschappelijk inpassingsplan 
XII Inspraaknota Bestemmingsplan “3 woningen Hanenstraat, Velp” 
XIII Cultuurhistorische verkenning, 2005 
XIV Zienswijzennota Bestemmingsplan “3 woningen Hanenstraat, Velp”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



43 
 

  
 
 

 
 
 
                     
 
 


