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1) Status
Op grond van uw bevoegdheid om bestemmingsplannen vast te stellen, bieden wij u dit
bestemmingsplan inzake “3 woningen Maliskampsestraat 61” ter vaststelling aan.
2) Samenvatting
Door de heer Van Aarle is een plan ingediend voor de beëindiging en sloop van de voormalige
verffabriek aan de Maliskampsestraat 61. Daarvoor in de plaats wil hij 3 nieuwe woningen bouwen en
deze landschappelijk inpassen. Daarnaast wordt met dit plan nieuwe natuur gerealiseerd die aansluit
op de ecologische verbindingszone van de Grote Wetering die achter het huidige bedrijfsperceel ligt.
De nieuwe woningen worden volgens het principe van een boerenerf gebouwd. Dit betekent een
kwaliteitsverbetering voor het landschap omdat dit aansluit bij de karakteristiek van de omgeving en bij
het kleinschalige karakter hiervan.
Zowel in het kader van de inspraakprocedure als tegen het ontwerp bestemmingsplan zijn zienswijzen
ingebracht door de provincie. Daarbij is met name bezwaar gemaakt tegen de wijze van toepassing
van de landschapsinvesteringsregeling.De landschapsinvesteringsregeling houdt in dat een ruimtelijke
ontwikkeling in het buitengebied ook een verbetering van het landschap met zich mee moet brengen.
Daarbij moet een gedeelte van de bestemmingswinst die met de ruimtelijke ontwikkeling wordt
gemaakt, geïnvesteerd worden in het landschap. Naar onze mening wordt voldaan aan de
landschapsinvesteringsregeling. De provincie is van mening dat de gehanteerde berekeningswijze van
de landschapsinvestering niet conform het afsprakenkader is zoals dat overeengekomen is met de
regio. Bovendien is de provincie van mening dat daarbij geen rekening mag worden gehouden met het
verlies aan bedrijfswaarde. Wij zijn van mening dat het saneren van het huidige bedrijf en het
daarvoor in de plaats bouwen van een 3 tal boerderijwoningen een verbetering van het landschap
betekent. Wij hechten daarom aan het doorgaan van dit project. In de toelichting van het
bestemmingsplan en in de nota van zienswijzen hebben wij een uitgebreide weerlegging gegeven op
de zienswijzen van de provincie. De landschapsinvesteringsregeling zoals wij die in dit geval willen
toepassen hebben wij ook toegepast bij gelijksoortige gevallen in het Kanaalpark. De provincie heeft
dat destijds geaccepteerd. Wij zien daarom geen redenen om daar in dit geval van af te wijken.
Bovendien zou het toepassen van de regeling zoals de provincie dat wil, betekenen dat de
initiatiefnemer een dermate grote financiële bijdrage moet leveren, dat het doorgaan van het project
op losse schroeven komt te staan.

3) Voorstel
Om te besluiten dat:
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1. de zienswijzen van reclamanten gegrond dan wel ongegrond te verklaren, zoals
beschreven in de ‘Nota zienswijzen bestemmingsplan 3 woningen Maliskampsestraat 61’.
2. vast te stellen het bestemmingsplan ’3 woningen Maliskampsestraat 61' met IMRO-code
NL.IMRO.0796.0002248-1401, en met inachtneming van de wijzigingen conform de ‘Lijst
van wijzigingen bestemmingsplan 3 woningen Maliskampsestraat 61'.Bij dit
bestemmingsplan is gebruik gemaakt van de ondergrond, zoals die is vastgelegd in het
bestand o_NL.IMRO.0796.0002248-1401.dgn;
3. geen exploitatieplan vast te stellen (als bedoeld in artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke
ordening).
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: Meulendijks

Tel.

: 6155651

E-mail

: b.meulendijks@s-hertogenbosch.nl
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4) Aanleiding / besluitengeschiedenis
Door de heer Van Aarle van Van Aarle BV, eigenaar van het perceel met de opstallen aan de
Maliskampsestraat 61 is het initiatief genomen om de bestemming van zijn perceel te wijzigen.
Het doel van het plan is om de bedrijfsbestemming te beëindigen en daarvoor in de plaats 3
woningen in de vorm van een boerenerf te bouwen.
Bij raadsinformatiebrief van 20 mei 2014 reg nr 3794940 hebben wij u geïnformeerd over het
opstarten van de inspraakprocedure van dit bestemmingsplan. Bij raadsinformatiebrief van 10
februari 2015 reg nr 4106385 hebben wij geïnformeerd over het in procedure brengen van het
ontwerp van het bestemmingsplan.

5) Inhoud
Planinhoud:
Plangebied
Het plangebied betreft het perceel ter grootte van 12.261 m2. Op het perceel is een
bedrijfsgebouw aanwezig ter grootte van ca 1400 m2. Op het perceel is tevens een
bedrijfswoning aanwezig.
Het plangebied ligt tussen de Maliskampsestraat en De Grote Wetering. Het plangebied ligt
met de achterzijde tegen één van de twee 'stapstenen' in de ecologische verbindingszone van
De Grote Wetering die het natuurgebied Maashorst verbindt met het stroomdal van de Aa. De
'stapsteen' is ingericht met poelen, ruigtes, beplanting en een aangelegde heuvel die als
dassenburcht dient.

Ligging plangebied
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Planopzet
Het plan gaat uit van de verwijdering van de bedrijfsbestemming en de volledige sloop van de
bedrijfsgebouwen. Hiervoor in de plaats ontstaat een nieuw boerenerf met 3 nieuwe woningen
achter de bestaande woning. Het nieuwe erf sluit aan bij de structuur van de boerenerven in
de directe omgeving. Kenmerk van het boerenerf is dat dit erf omsloten is door bebouwing
met kleine doorzichten naar het landschap. De nieuwe woningen worden gebouwd in de vorm
van schuren.
Kenmerkend voor een bebouwing in de vorm van schuren zijn langgerekte massa's met grote
dakvlakken. De daken van de nieuwe bebouwing zijn prominent aanwezig, meer dan de
gevels die vaak verdwijnen achter hagen en erfafscheidingen. Goten zijn over het algemeen
niet hoger dan 3,0 meter. De massa’s zijn vergelijkbaar met het volume van een schuur. Aanen bijgebouwen zijn onderdeel van het hoofdvolume. De inhoud van de nieuwe woningen
wordt daarmee maximaal vastgelegd op 1000m3. De bestaande woning verliest zijn functie
als bedrijfswoning en wordt een normale burgerwoning.
Het plan gaat tevens uit van een versteviging van de groenstructuur en aansluiting bij de
gewenste inrichting van de 'stapsteen', ten zuiden van het erf, gelegen tegen de huidige
stapsteen. In samenspraak met IVN en de gemeentelijke ecoloog wordt in deze natuurzone
een nadere inrichting opgesteld.
Rondom de bestaande woning zal een versteviging van (hoog) opgaand groen gerealiseerd
worden.
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Landschapsinvesteringsregeling
Op grond van de provinciale Verordening ruimte moet een ruimtelijke ontwikkeling in het
buitengebied gepaard gaan met een fysieke verbetering van bodem, water, natuur, landschap,
cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het gebied of de omgeving
(de zgn. landschapsinvesteringsregeling). Om te komen tot een objectieve bepaling van de
omvang van de verbetering dient de investering in het landschap inzichtelijk te worden gemaakt
op basis van een begroting. De provincie heeft de toepassing van de
landschapsinvesteringsregeling voor een belangrijk gedeelte overgelaten aan de gemeenten.
In dat verband zijn door de gemeenten in de regio noord-oost Brabant afspraken gemaakt.

Afspraken regio noord-oost Brabant
In grote lijnen komen die afspraken er op neer dat bij ontwikkelingen die een forse impact hebben
op de omgeving (bijvoorbeeld de bouw van nieuwe woningen) 20 % van de bestemmingswinst
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moet worden geïnvesteerd in het landschap. Over hoe die bestemmingswinst exact moet worden
berekend bestaat in de praktijk regelmatig discussie. Dat blijkt ook uit de recente evaluatie van de
landschapsinvesteringsregeling zoals die onlangs door de provincie is opgesteld. De meeste
gemeentes gaan hierbij uit van vooraf bepaalde normbedragen die voor de bestemmingen worden
gehanteerd. Regionaal maar ook plaatselijk kunnen deze bedragen nogal uiteenlopen.
Toepassing landschapsinvesteringsregeling ‘s-Hertogenbosch
Voor de toepassing van de landschapsinvesteringsregeling hebben wij gekozen voor een regeling
die enigszins afwijkt van de regionale afspraken. Met name bij de bouw van nieuwe woningen
kiezen wij er voor om uit te gaan van een vergoeding van € 155.000 per nieuw te bouwen woning.
Dit bedrag komt overeen met de vergoeding die moet worden betaald voor de bouw van een
ruimte voor ruimte woning. Van dit bedrag kan de getaxeerde waarde van de ingebrachte gronden
en opstallen worden afgetrokken. Bij deze werkwijze wordt meer uitgegaan van de werkelijke
waarden dan bij het werken met normbedragen. Deze werkwijze is al in diverse gevallen met
name in het Kanaalpark toegepast.
Landschapsinvesteringsregeling Maliskampsestraat 61
Met dit plan wordt een bedrijfslocatie gesaneerd die nu in het bestemmingsplan nog als verffabriek
is aangeduid. Daarvoor in de plaats wordt de bestaande bedrijfswoning een gewone
burgerwoning, worden 3 nieuwe woningen gebouwd en wordt de bestemming van het achterste
gedeelte van het terrein gewijzigd van bedrijf naar natuur. Voor de 3 nieuw te bouwen woningen
wordt gerekend met een bijdrage van 3 x 155.000 = € 465.000. De waarde van de bestaande
bedrijfslocatie is getaxeerd op € 649.000. Daarmee wordt naar onze mening voldaan aan de
landschapsinvesteringsregeling.
Advies Provincie n.a.v. voorontwerp bestemmingsplan d.d.10 juli 2014
De provincie is, kort gezegd, van mening dat conform het afsprakenkader, gewerkt dient te
worden met normbedragen en dat niet gewerkt mag worden met getaxeerde waarden.
Reactie Advies Provincie
Zoals boven reeds gesteld zijn wij van mening dat het hanteren van normbedragen bedragen niet
altijd overeenkomt met de werkelijke waarde van de bestemmingen en dat getaxeerde waarden
meer overeenkomen met de werkelijke waardes. Deze regeling hebben wij in het verleden reeds
toegepast op andere locaties (Kanaalpark). De provincie heeft daarmee ingestemd.
Om tegemoet te komen aan de reactie van de provincie hebben wij ook een berekening gemaakt
waarbij wordt uitgegaan van normbedragen. Deze regeling wordt door meerdere gemeentes
toegepast. Daarbij wordt als uitgangspunt genomen dat 20% van de bestemmingswinst moet
worden geïnvesteerd. De bestemmingswinst is in dit geval de waarde “nieuwe” bestemming
wonen + groen minus de “oude” bedrijfsbestemming. Deze berekeningswijze geeft het volgende
beeld:
Toekomstige bestemmingswaarde
Norm waarde bestaande perceel + opstallen
Waardevermeerdering

€ 880.824,€ 614.746,€ 266.078,-

20% van deze waardevermeerdering bedraagt € 53.215,- en dient te worden geïnvesteerd in het
landschap. Dit bedrag wordt geïnvesteerd in het slopen van de bebouwing, het weghalen van
verharding en aanlegkosten en gekapitaliseerde beheerskosten van natuur etc. Wij zijn daarom
van mening dat ook bij een berekeningswijze waarbij wordt uitgegaan van vooraf vastgestelde
normbedragen, het plan in overeenstemming is met de landschapsinvesteringsregeling.
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Daarbij dient tevens in overweging te worden genomen dat wij van mening zijn dat het project,
waarbij de bestaande onaantrekkelijke bedrijfsbestemming wordt gesaneerd en waarvoor in de
plaats 3 nieuwe boerderijwoningen in een aantrekkelijke landschappelijke setting terug komen,
een verbetering betekent van de huidige situatie.
Provinciale zienswijze.
Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 23 februari 2015 ter inzage gelegen. Alleen
Gedeputeerde Staten hebben tegen dit ontwerp een zienswijze ingediend. Deze zienswijze heeft
alleen betrekking op de wijze waarop landschapsinvesteringsregeling is toegepast.
Samengevat komt deze zienswijze er op neer dat het bovengenoemde regionale afsprakenkader
niet juist is toegepast en dat bij de toepassing van de landschapsinvesteringsregeling geen
rekening mag worden gehouden met het verlies van bedrijfswaarden. Naar aanleiding daarvan
zijn gedeputeerde staten van mening dat voor het project nog een bedrag van € 230.000 ten
behoeve van de kwaliteitsverbetering moet worden geïnvesteerd. Wij verwijzen daartoe naar de
ter inzage gelegde zienswijze.
Reactie op de zienswijze.
Primair zijn wij van mening dat met dit plan een onaantrekkelijke bedrijfslocatie in een
landschappelijk, kleinschalig en waardevol gebied, wordt gesaneerd. Daarvoor in de plaats komen
een 3 tal fraaie boerderijwoningen die op aantrekkelijke wijze in het groen worden ingepast.
Bovendien wordt het achterste gedeelte van het terrein dat nu een bedrijfsbestemming heeft en
dat grenst aan de ecologische verbindingszone van de Grote Wetering, gewijzigd in de
bestemming Natuur. Deze ontwikkeling als zodanig betekent reeds een kwaliteitsverbetering van
het landschap.
Verder zijn wij het niet eens met de wijze waarop de provincie het afsprakenkader toepast en
interpreteert. De berekening van de provincie komt tot een extra bijdrage van € 230.000. Voor de
onderbouwing verwijzen wij naar de uitgebreide reactie in de nota van zienswijzen.
Een belangrijk punt waarop wij met de provincie van mening verschillen is ook de vraag of de
(economische) bedrijfswaarde wel of niet kan worden opgevoerd als investering in de kwaliteit van
het landschap.
In tegenstelling tot de provincie zijn wij van mening dat zowel de provinciale Verordening ruimte
als het afsprakenkader het mogelijk maken om rekening te houden met de bedrijfswaarde van de
oude bestemming.
Daarbij dient te worden opgemerkt dat de door de provincie gevraagde extra investering van €
230.000 een dermate omvangrijk bedrag is, dat dit de doodsteek van het project kan betekenen.
Op die wijze zou het omgekeerde van de gewenste kwaliteitsverbetering worden bereikt.
Naar aanleiding van de zienswijzen heeft diverse malen overleg plaatsgevonden met de provincie.
Bij het laatste overleg bleek ook dat de provincie grote waarde hecht aan een nadere ruimtelijke
onderbouwing van het project. Maliskampsestraat 61 is gelegen in een gebied dat in de
provinciale Structuurvisie is aangeduid als integratie stad land. Binnen een dergelijk gebied in het
buitengebied is ook de bouw van woningen mogelijk. Dat moet dan wel goed onderbouwd zijn en
bovendien moet het een duidelijke meerwaarde voor de omgeving opleveren. De toelichting van
het bestemmingsplan is op dit onderdeel aangepast.
Wijziging bestemmingsplan.
Naar aanleiding van een zienswijze van Gedeputeerde Staten worden verkeersvoorzieningen
uitgesloten binnen de bestemming Natuur. Tevens is in de nota van zienswijzen een nader inzicht
gegeven in de sloopkosten. Zoals boven aangegeven is ook de toelichting van het
bestemmingsplan aangepast op het aspect van de ruimtelijke meerwaarde van het project. Als
ambtelijke wijziging zijn verder enkele algemene bepalingen aan de regels toegevoegd.
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6) Financiële paragraaf
Het bestemmingsplan wordt door en voor rekening van een private partij ontwikkeld. Voor de
realisering van het bestemmingsplan is een anterieure overeenkomst afgesloten. Kostenverhaal,
zoals bedoeld in de Wro is daarmee anderszins verzekerd. Concluderend kan worden gesteld dat
de ruimtelijke planvorming financieel economisch uitvoerbaar is.

Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch,
De secretaris,
De burgemeester,

mr. drs. I.A.M. Woestenberg

mr. dr. A.G.J.M. Rombouts

Bijlagen:
1. Nota van zienswijzen bestemmingsplan ‘3 woningen Maliskampsestraat 61’
2. Nota van wijzigingen bestemmingsplan ‘3 woningen Maliskampsestraat 61’

Ter inzage:
1.Zienswijze Gedeputeerde Staten d.d. 2 april 2015.
2. Ontwerp bestemmingsplan
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De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch in zijn openbare vergadering van 22 september 2015;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 juli 2015,
regnr.4930247;
gelet op de Gemeentewet;

Besluit
1. de zienswijzen van reclamanten gegrond dan wel ongegrond te verklaren, zoals
beschreven in de ‘Nota zienswijzen bestemmingsplan 3 woningen Maliskampsestraat 61’.
2. vast te stellen het bestemmingsplan ’3 woningen Maliskampsestraat 61' met IMRO-code
NL.IMRO.0796.0002248-1401, en met inachtneming van de wijzigingen conform de ‘Lijst
van wijzigingen bestemmingsplan 3 woningen Maliskampsestraat 61'. Bij dit
bestemmingsplan is gebruik gemaakt van de ondergrond, zoals die is vastgelegd in het
bestand o_NL.IMRO.0796.0002248-1401.dgn;
3. geen exploitatieplan vast te stellen (als bedoeld in artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke
ordening).

's-Hertogenbosch,
De gemeenteraad voornoemd,
De griffier,

De voorzitter,

drs. W.G. Amesz

mr. dr. A.G.J.M. Rombouts
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