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Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan “Maatstestraat”, wat ter visie heeft gelegen, is een aantal 
wijzigingen in zowel de voorschriften en toelichting als op de kaart van het bestemmingsplan doorgevoerd. 
Naast een aantal algemene redactionele wijzigingen betreft het, per juridisch bindend planonderdeel, de 
volgende aspecten: 
 
Wijzigingen voorschriften 
-  Algemeen: de datum van het plan is gewijzigd naar juni 2008. 
-  Artikel 1: begripsbepaling 4d is gewijzigd van “voorzieningen in of aan een woning die 

beroepsmatige activiteiten [.....] mogelijk maken” naar “voorzieningen in of aan een woning die 
beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten [..…] mogelijk maken”.  

- Artikel 1: begripsbepaling 8 is gewijzigd van “de door de gemeenteraad of burgemeester en 
wethouders vastgestelde hoogte van de weg, waaraan het bouwwerk is gelegen of, indien het 
bouwwerk niet direct aan de weg is gelegen, de hoogte van het aansluitende afgewerkte terrein” naar 
“- voor gebouwen waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst: de   hoogte van de kruin van 
de weg ter plaatse van de hoofdtoegang; - in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het 
bestaande aansluitende afgewerkte maaiveld”. 

- Artikel 1: begripsbepaling 9 is gewijzigd van “wet van 16 februari 1979, houdende regels inzake het 
voorkomen of beperken van geluidhinder (Stb. 1979, 99)“ naar  “de Wet geluidhinder zoals deze 
luidt op het moment van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan”; 

-  Artikel 4: Lid A 1 onder b: het eerste gedachtenstreepje is gewijzigd van ‘woningen’ naar ‘wonen’, 
het tweede gedachtenstreepje is gewijzigd van “dienstverlening, kantoren, maatschappelijke 
doeleinden, ter plaatse van [..…] ten hoogste 75 m2 bedrijfsvloeroppervlakte per locatieaanduiding” 
naar “dienstverlenende voorzieningen ter plaatse van [..…] ten hoogste 50 m2 
bedrijfsvloeroppervlakte per locatieaanduiding”.  

-  Artikel 4: Lid A 1 onder c: ‘woningen’ is gewijzigd naar ‘wonen’; tevens is de 
bestemmingsomschrijving ‘toegangen naar woningen’ toegevoegd. 

-  Artikel 4: Lid A 2 is gewijzigd van: 
 

 a. met betrekking tot parkeervoorzieningen wordt uitgegaan van:  
• per woning met een vloeroppervlakte tot 100 m²: 1,5  parkeerplaats; 
• per woning met een vloeroppervlakte meer dan 100 m²: 1,7  parkeerplaats, hiervan 

dient ten minste één parkeerplaats op eigen terrein gerealiseerd te worden, met 
uitzondering van de in Artikel 4, lid B onder b bedoelde 6 gestapelde woningen in het 
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bebouwingsvlak aan de Maatsestraat en de Herpenstraat en de 6 gestapelde 
woningen in het bebouwingsvlak aan de Cuijkstraat en de Herpenstraat; 

• dienstverlenende voorziening op de begane grond: 1 parkeerplaats per 50 m² 
bedrijfsvloeroppervlakte. 

 
b.  de parkeergarage ontsloten dient te worden ter plaatse van of binnen een afstand van ten 

hoogste 10 m van de op de kaart gegeven aanduiding “Entree parkeer-garage” . De 
toegang hiervan dient binnen het bouwvlak gerealiseerd te worden. 

 
 naar:  
 

Bij de realisering van de bestemmingen “Woondoeleinden met bijbehorende erven - W-“ en 
“Verblijfsdoeleinden -Vb-“ wordt uitgegaan van:  
a. de aanleg van voldoende parkeerplaatsen conform de nota “Parkeervoorzieningen” d.d. 

oktober 2006; 
b. een ontsluiting van de parkeergarage ter plaatse of binnen een afstand van 10 m van de 

op de kaart aangegeven aanduiding ‘Entree parkeergarage’.  
 

-  Artikel 4: in Lid B 1 onder b is het aantal woningen wat ten hoogste mag worden gebouwd gewijzigd 
van 100 naar 98. 

-  Artikel 4: Lid B 1 onder b, tweede punt: het aantal woningen is gewijzigd van 20 naar 19. 
-  Artikel 4: Lid B 2: punt a. is in het geheel komen te vervallen, waarbij de punten b. en c. zijn 

gewijzigd in de punten a. en b.  
- Artikel 10: gehele artikel is gewijzigd van:  
 

Lid 1. Overgangsbepalingen ten aanzien van het gebruik van bouwwerken 

1.  Bouwwerken, welke op het tijdstip van het in ontwerp ter inzage leggen van het plan reeds 
bestaan of in uitvoering zijn, dan wel na dat tijdstip nog gebouwd kunnen worden krachtens 
een reeds verleende of nog te verlenen bouwvergunning als bedoeld in artikel 40 van de 
Woningwet en welke afwijken van het plan, mogen, onverminderd de bevoegdheid tot 
onteigening: 

a.  gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd, mits de bestaande afwijkingen naar de aard 
en afmetingen niet worden vergroot; 

b.  geheel of gedeeltelijk worden vernieuwd, waarbij de bestemmings- c.q. 
bebouwingsgrenzen zonodig mogen worden overschreden, indien zij zijn verwoest door 
een calamiteit, mits: 

 1. de afwijkingen ten opzichte van het plan naar situatie, aard en afmetingen niet worden 
 vergroot, behoudens een eventuele uitbreiding als bedoeld onder 2; 

 2. binnen 1½ jaar na het tenietgaan de bouwvergunning zal zijn aangevraagd of de 
 benodigde melding is gedaan. 

 
2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen voor het uitbreiden van de 

onder 1 bedoelde bouwwerken met ten hoogste 10%, mits de goot- en totale hoogte niet 
worden vergroot en mits de afstand gemeten tot het hart van de weg niet wordt verkleind. 
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Lid 2. Overgangsbepalingen ten aanzien van het gebruik van onbebouwde gronden en bouw-
werken 

1. Het op het tijdstip van het rechtskracht verkrijgen van het plan bestaande niet-
wederrechtelijke gebruik van onbebouwde gronden en bouwwerken, dat met de in het 
plan aangewezen bestemming in strijd is, mag worden voortgezet. 

 

2. Het bestaande niet-wederrechtelijke gebruik als bedoeld onder 1 mag worden gewijzigd in 
een ander met het plan strijdig gebruik, mits de afwijking van het plan naar de aard niet 
wordt vergroot. 

naar:  

Lid 1. Bouwwerken  

1. Bouwwerken, die bestaan op het tijdstip van tervisielegging van het ontwerp van dit plan, dan 
wel nadien nog kunnen worden opgericht met inachtneming van het bepaalde bij of 
krachtens de Woningwet en die afwijken van het plan, mogen voor dat deel wat afwijkt, mits 
de bestaande afwijking naar aard noch omvang niet wordt vergroot: 

  a.  gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

  b. na het tenietgaan door een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd,  
  mits  de (ontvankelijke) aanvraag om bouwvergunning daarvoor is ingediend  
  binnen  twee jaren na de datum van de calamiteit. 

Lid 2. Gebruik 

 Het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond ten tijde van het van kracht worden 
van het verbod tot gebruik in strijd met de aan die gronden en bouwwerken gegeven 
bestemming en dat afwijkt van het plan mag worden voortgezet of gewijzigd, zolang en voor 
zover de strijdigheid van dat gebruik ten opzichte van het gebruik overeenkomstig de 
bestemming in dit plan naar de aard en omvang niet wordt vergroot.  

Lid 3.  Uitzonderingen 

   a. Lid 1 is niet van toepassing op bouwwerken, die bestaan op het tijdstip van   

   terinzagelegging van het ontwerp van dit plan, doch zijn gebouwd in strijd met het 
 toen geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

b. Lid 2 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
 voorheen geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat 
 plan. 

Wijzigingen plankaart 
-  de aanduiding ‘dienstverlenende voorzieningen op de begane grond toegestaan’ is toegevoegd in 

de bouwvlakken op twee locaties aan de Herpenstraat.  
-  de datum plot is gewijzigd van 27/03/’07 naar 15 mei 2008. 
-  de datum is gewijzigd van 27 mrt. 2007 naar juni 2008. 
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1. AANLEIDING EN DOEL VAN HET PLAN 
 

1.1. Aanleiding van het plan 
 
Aan de Heinsbergenstraat in Uden is het complex van de voormalige Technische School 
“St Eloy” leeg komen te staan. De grond is in eigendom van de gemeente Uden die er 
woningbouw wil realiseren. De school is vooruitlopend op dit initiatief inmiddels gesloopt.  
 

1.2. Doel van het plan 
 
Het plan zal de planologische basis moeten vormen voor realisatie van: 
• een herkenbare invulling ter vervanging van de voormalige school; 
• circa 100 deels gestapelde woningen, waaronder levensloopbestendige woningen en 

een twaalftal starterswoningen; 
• parkeervoorzieningen ten behoeve van de nieuwe woningen; 
• herinrichting van de gronden in de directe omgeving.  
 
Daarnaast zal in het plan aandacht worden gegeven aan een aantal kwalitatieve aspec-
ten met betrekking tot de terreinindeling en de verschijningsvorm van de bebouwing. 

Foto 1, Voorzijde voormalige school 
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2. ALGEMENE ASPECTEN 
 

2.1. De ligging en omvang van het plangebied 
 
Het plangebied wordt omsloten door de Heinsbergenstraat, Maatsestraat, Cuykstraat en 
Herpenstraat. Dit gebied heeft een omvang van circa 20.000 m². Het terrein van de 
voormalige school ligt in de wijk “Hoevense Veld”, langs een van de oude invalsroutes 
(Heinsbergenstraat) van Uden, op circa 750 meter van het centrum.  

Afbeelding 1 , Plangebied 
 

2.2. De bij het plan behorende stukken 
 
Dit plan bestaat uit bestemmingsplanvoorschriften, plankaart en bijbehorende plantoelich-
ting. Op de kaart wordt de situering van de bestemmingen aangegeven. In de plantoelich-
ting worden de aan het plan ten grondslag liggende gedachten vermeld.  

 
2.3. Samenhang met andere plannen en studies 

 
Op dit moment is de bestemming van het terrein geregeld in het bestemmingsplan "Hoe-
vense Veld" van de gemeente Uden (vastgesteld januari 1972). Het gebied heeft daarin 
de bestemming Bijzondere Doeleinden, klasse C, met bijbehorende erven. Deze be-
stemming staat de bouw toe van gebouwen van bijzondere aard, zoals scholen, kerken, 
bejaardentehuizen etc. met een maximale goothoogte van 15 meter. Het voorliggende 
plan is specifiek voor de herontwikkeling van het plangebied opgesteld. Voor het omlig-
gende gebied blijft het vigerende bestemmingsplan van kracht. Voorafgaand aan het 
opstellen van dit bestemmingsplan zijn enkele stedenbouwkundige studies verricht om de 
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gewenste invulling van de locatie Maatsestraat te bepalen. 
Op basis van de studie Stedenbouwkundige randvoorwaarden en programma van eisen 
Project “St. Eloy”, Maatsestraat (okt. 2001) van de gemeente Uden is een model ontwik-
keld. Dit model is qua programma verder uitgewerkt in de studie Stedenbouwkundig mo-
del Project “St. Eloy”, Maatsestraat (nov. 2001). Om dit model beter aan te laten sluiten 
bij de bestaande omgeving van de locatie is het model in ruimtelijke zin verder verwerkt 
in de studie Stedenbouwkundige studie Maatsestraat (KuiperCompagnons, juni 2003). Dit 
plan is door marktpartijen aangepast en uitgewerkt in het “Stedenbouwkundig ontwerp 
Maatsestraat – Uden”d.d. 29 april 2004. De in deze studie gepresenteerde verkaveling is 
de onderlegger voor dit bestemmingsplan. 
 

Afbeelding 2, Vigerend bestemmingsplan   
 
De “ontwerpstudie locatie Maatsestraat” gaat in op de huidige (historische) structuur van 
het gebied en de identiteiten van het gebied. Uit deze studie worden vervolgens de ont-
werpuitgangspunten geformuleerd. Samen met het programma van eisen, de doelgroe-
pen en woningtypen leidt dit tot een conceptschema. Met name wordt aandacht besteed 
aan de groenverbindingen tussen de parken. De navolgende illustraties geven een beeld 
van dit ontwerpproces. 
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Identiteiten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groenstructuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schema bestaande 
situatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schema nieuwe 
situatie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeeldingen 3 t/m 6,  ontwerpstudie locatie Maatsestraat, KuiperCompagnons 
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Dit schema heeft geleid tot een stedenbouwkundig plan waarbij een aantal essentiële 
lijnen van de omgeving in het plan de aanleiding vormen om tot een globale verkaveling 
te komen. Aan de zuid-west zijde van het plan wordt de voorgevelgrens van de woningen 
aan het pleintje in het plan doorgetrokken. Het plein vindt zijn vervolg aan de overzijde 
van de Herpenstraat zijn vervolg in een open ruimte. Het groene pleintje langs de Wil-
lemstraat krijgt binnen het bouwblok een vervolg onder een poortwoning door. Langs de 
Heinsbergenstraat komt een markante bebouwing in de vorm van appartementen in drie 
tot vijf lagen. Deze moeten een duidelijk herkenbaar element aan deze weg vormen. Het 
plan gaat uit van een geheel onderkelderde binnentuin waarin zowel bergingen als par-
keerplaatsen zijn ondergebracht. Bezoekersparkeren kan op maaiveld plaatsvinden. On-
derstaand plan illustreert het plan. Het plan bevat in totaal circa 98 woningen waarvan 
circa de helft appartementen. 

Afbeelding 7,  Stedenbouwkundig plan uit de ontwerpstudie 
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Op basis van de ontwerpstudie is intensief overleg gevoerd met de toekomstige ontwik-
kelaar van het gebied. Dit heeft ertoe geleid dat deze een coördinerend architect op-
dracht heeft gegeven met een aangepast plan te komen waarbij de hoofdlijnen van het 
eerder beschreven stedenbouwkundige plan gevolgd dienden te worden. De geheel on-
derkelderde binnentuin wordt planeconomisch niet haalbaar geacht en komt in deze vorm 
te vervallen. Het plan kent een grotere variatie in grondgebonden woningen. Het voorge-
stelde woningbouwprogramma is als volgt verdeeld: 

− Appartementen in 4 à 5 lagen:  60 woningen 
− Starterswoningen in 1 à 2 lagen  12 woningen 
− Patiobungalows 1 laag met kap  12 woningen 
− Twee-onder-één-kap woningen  10 woningen 
− Praktijk/atelierwoningen     4 woningen 

TOTAAL    98 woningen 

Afbeelding 8,  Verkavelingsschets, Jan Metz  
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3. PLANBESCHRIJVING 
 

3.1. Bestaande situatie 
 
De locatie ligt aan de rand van de wijk ‘Hoevense Veld’ aan de zuidzijde van de Heins-
bergenstraat, een oude verbindingsweg tussen Uden en Nijmegen, op circa 750 meter 
van het centrum. Langs deze weg is een dubbele rij eiken aanwezig en individuele be-
bouwing op ruime kavels. 
De overige bebouwing in de directe omgeving bestaat voornamelijk uit rijenwoningen uit 
de 60er en 70er jaren. Aan de zuidzijde van de locatie ligt tussen de Cuykstraat en de Wil-
lemstraat een parkje met een speelplek. Het geheel ademt een tuindorpachtige, sfeer uit.  
 
De voormalige bebouwing was door zijn massa en hoogte (4 tot 17 meter) een markant 
en herkenbaar object. Op het terrein is nog beeldbepalende beplanting aanwezig: een 
solitaire boom centraal op het terrein en een deel van de randbeplanting, waar enkele 
waardevolle bomen tussen staan. Voor alle bomen heeft een waardebepaling volgens het 
bomenbeleidsplan plaatsgevonden, waarbij het belang van kappen wordt afgewogen 
tegenover het belang van in stand houden. Uitgangspunt is dat monumentale en waarde-
volle exemplaren zoveel mogelijk gespaard of verplaatst worden en wanneer dit niet mo-
gelijk blijkt, er een herplantverplichting geldt.  
 

Afbeelding 9 , Huidige situatie 
 

3.2. Woningbouwprogramma 
 
In het bestuursakkoord en de kadernota voor de periode 2004-2006 heeft het gemeente-
bestuur van Uden de taakstelling opgenomen om in deze periode circa 800 woningen te 
realiseren. Deze woningen zijn zowel geprojecteerd op binnenstedelijke locaties als op 
de uitbreidingslocatie aan de zuidzijde van Uden. In het huidige ontwikkelingsprogramma 
“Uden Bouwt!”, waarin in de periode 2006 - 2010 circa 1.500 woningen gerealiseerd die-
nen te worden, vormt de locatie “Maatsestraat” een belangrijke locatie om binnenstedelijk 
nieuwbouwwoningen te realiseren.  
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Uit het woonplan, dat in 2001 in opdracht van de gemeente Uden is opgesteld, blijkt dat 
de gemeente met nieuwbouw een instrument ziet dat twee doelen wil dienen. Enerzijds 
het optimaal voorzien in de huisvestingsvraag van haar inwoners en anderzijds het be-
houden van dynamiek in de woningvoorraad. Door realisatie van nieuwe woningen streeft 
de gemeente naar goede doorstroming en differentiatie om zo de druk op de woning-
markt op te vangen. Met het woonplan als leidraad dienen woningen te worden gereali-
seerd die de doorstroming en differentiatie bevorderen. Studies naar woonmilieu-wensen 
(het totaal van woning, woonomgeving, voorzieningen en sociale omgeving) laten zien, 
dat mensen vooral geïnteresseerd zijn in stedelijk wonen in hogere dichtheden nabij 
voorzieningen of juist landelijk wonen in lagere dichtheden. Met name de binnen-
stedelijke locaties, waarop voorliggend bestemmingsplan betrekking heeft, zijn geschikt 
voor de realisatie van “stedelijk wonen”.  
 

3.3. Nieuwe ontwikkelingen 
 
De gemeente Uden wil op de locatie van de voormalige LTS circa 98 woningen realise-
ren. Aansluitend op het gemeentelijk woningbouwprogramma wordt een gedifferentieerd 
woningaanbod voorgesteld met een groot aantal gestapelde woningen in het midden-
segment met bijbehorende parkeervoorzieningen. Ook wordt ruimte geboden aan vier prak-
tijkwoningen. Daarnaast streeft de gemeente naar een herkenbare invulling die past in de 
ruimtelijke opbouw van de wijk.  
 

3.4. Ruimtelijke aspecten 
 
Bij de herontwikkeling dient de markante positie van de locatie behouden te blijven. Dat wil 
zeggen dat het nieuwe wooncomplex een herkenbaar en bijzonder object dient te worden,  

Afbeelding 10,  Verkavelingsplan 
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met een hoogwaardige uitstraling. Daarbij moet er een goede ruimtelijke aansluiting gerea-
liseerd worden op de bestaande wijk en omliggende  bebouwing.  
 
Verkavelingsplan 
Het ontwerp bevat twee U-vormige gebouwen langs de Heinsbergenstraat. Gezien het 
brede profiel van deze doorgaande weg, is op basis van de stedenbouwkundige uitgangs-
punten, gekozen voor een vrij forse bouwmassa, met vier en vijf bouwlagen langs de 
Heinsbergenstraat aflopend naar vier en drie bouwlagen langs de Cuykstraat en Maat-
sestraat. De gebouwen bevatten elk 30 appartementen 
Tussen deze woonblokken en de Herpenstraat zijn symmetrisch ten opzichte van een cen-
traal groenelement twee complexen gesitueerd met een gevarieerd woningaanbod. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afbeelding 11   profiel Heinsbergenstraat 
 
Aan de noordkant betreft dit startersappartementen in drie bouwlagen. Langs de Maat-
sestraat en de Cuykstraat zijn twee-onder-één-kappers gesitueerd, die wat maat en schaal 
betreft goed aansluiten bij de bestaande bebouwing. Aan de binnen-zijde langs het 
groenelement zijn patiowoningen geprojecteerd. Op de koppen van de complexen zijn 
langs de Herpenstraat woningen met ruimte voor dienstverlenende voorzieningen gedacht. 
Bij deze praktijkwoningen is hiervoor maximaal 50 m2 naast de woonfunctie toegestaan. 
 
Door de alzijdige, autonome vorm en het laten afwijken van de rooilijnen ten opzichte van 
de bestaande situatie, onderscheidt het plan zich nadrukkelijk van de omgeving. Het hart 
van het project wordt gevormd door een open wigvormige groene ruimte, met een brede 
opening aan de zijde van de Heinsbergenstraat. De ruimte is openbaar toegankelijk en 
zorgt voor een verregaande differentiatie. Op deze manier ontstaan er voorgevels aan zo-
wel de buitenzijde als de binnenzijde van het plan. Het gebied is deels autovrij en vormt 
een rustpunt in de buitenbeleving van het project. Tevens wordt door dit element de ruimte-
lijke relatie tussen het groene profiel van de Heinsbergenstraat en de open groene ruimte 
ten zuiden van de Herpenstraat versterkt.  
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Afbeelding 12    profiel Maatsestraat 
 
Uitwerking op de plankaart 
Op de plankaart zijn bestemmingsvlakken aangegeven, waarin de beoogde nieuwe be-
bouwing en de herinrichting van het openbaar gebied mogelijk zijn.  
De bestemming “Woondoeleinden, met bijbehorende erven -W-“ regelt de appartementen 
en de grondgebonden woningen, met bijbehorende erven, bergingen en parkeer- voor-
zieningen. De bebouwing dient gerealiseerd te worden binnen de aangegeven bebou-
wingsvlakken. De daarbij toegestane maatvoering is in deze vlakken per gedeelte 
aangegeven. Tevens zijn de locaties van de entree van het parkeersouterrain en de loca-
tie waar dienstverlenende voorzieningen zijn toegestaan op de plankaart aangeduid.  
Het omringende openbaar gebied is bestemd tot “Verblijfsdoeleinden -Vb-, waarbinnen 
verkeersvoorzieningen, groenvoorzieningen en inzamelpunten voor afval gerealiseerd 
kunnen worden. 
 

3.5. Beeldkwaliteit 
 
De beeldkwaliteit voor het bouwplan aan de Maatsestraat is binnen dit bestemmingsplan 
slechts richtinggevend. De gemeentelijke welstandsnota zal zonodig wat betreft de ge-
wenste beeldkwaliteit worden afgestemd.  
Voor de Maatsestraat geldt dat het wooncomplex een herkenbare invulling ter vervanging 
van de school dient te vormen en aan een hoge architectonische kwaliteit wordt voldaan. 
Daarbij wordt een heldere moderne architectuur voorgestaan die het complex een mar-
kant en beeldbepalend gezicht geeft.  
De uitgangspunten voor de uitwerking zijn geordend rondom de thema’s: locatie, gebou-
wen, architectuur en materialisatie, waarvan hierna een overzicht wordt gegeven. 
Tevens zijn impressies opgenomen van de gevelwanden langs de Heinsbergenstraat en 
Maatsestraat (buitenzijde) en een impressie van het atrium achter de twee appartemen-
tengebouwen langs de Heinsbergenstraat. 
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3.6. Verkeersaspecten  
 
De meeste woningen worden vanaf de straten rondom het plangebied ontsloten. Een 
deel van de centrale ruimte is per auto in één richting toegankelijk en deze route ontsluit 
de woningen in dat deel van het plan. De appartementen en ook de halfverdiepte par-
keerkelder onder de gebouwen worden ontsloten vanaf de ventweg langs de Heinsber-
genstraat. 
 
Bewoners parkeren in het algemeen op eigen erf of in de parkeerkelder. Bezoekers par-
keren in de vakken aan de omliggende straten, onder andere in de vakken langs de 
ventweg van de Heinsbergenstraat. 
De twee ruimten tussen de appartementen en de starterswoningen vormen een integraal 
onderdeel van de terreininrichting en voorzien in het parkeren van bewoners en bezoe-
kers van de starterswoningen. 
Voor de parkeernormen zijn de normen uit de nota “Parkeernormen” d.d. oktober 2006 
van de gemeente Uden gehanteerd. Binnen de bandbreedte van deze normen wordt voor 
dit plan 1,8 parkeerplaats per woning aangehouden. Daarbij wordt in beginsel per woning 
of appartement 1 parkeerplaats op eigen erf of in de parkeerkelder aangehouden en 0,8 
parkeerplaats voor bezoekers in openbaar gebied. Voor bezoekers van de vier praktijk- / 
atelierwoningen wordt uitgegaan van vier parkeerplaatsen in openbaar gebied. Tevens 
wordt in het plan rekening gehouden met circa 10 parkeerplaatsen voor de bestaande 
woningen langs de Maatsestraat.  
In september 2007 is voor het plan “Maatsestraat” een verkeerstoets uitgevoerd1. Daaruit 
blijkt het volgende: 
 
Verkeersafwikkeling 
-  de komst van de woningen genereert meer autobewegingen dan de middelbare 

school, echter deze toename leidt niet tot knelpunten in de verkeersafwikkeling of 
verkeersveiligheid op de omliggende wegen; 

-  het verkeersmodel geeft voor het jaar 2020 een prognose van circa 100 tot 500 
motorvoertuigen / etmaal op de omliggende wegen. Op de Heinsbergenstraat be-
draagt dit circa 1.300 motorvoertuigen / etmaal. Deze intensiteiten zijn acceptabel 
voor erftoegangswegen met een maximumsnelheid van 30 km/h.  

 
Parkeren 
-  het plangebied “Maatsestraat” kent een parkeerbehoefte van 187 parkeerplaatsen. 

Op dit moment zijn 183 parkeerplaatsen voorzien, wat betekent dat volgens de 
vastgestelde parkeernormen nog 4 parkeerplaatsen moeten worden toegevoegd 
aan het plan. Dit zal bij de uitwerking geschieden.  

 
Conclusie 
Op basis van de objectieve gegevens, aangevuld met reële aannames kan geconclu-
deerd worden dat de komst van de woningen op het plangebied “Maatsestraat” niet leidt 
tot verkeerskundige knelpunten in de directe omgeving.  

                                                      
1 Accent adviseurs, Verkeerstoets bestemmingsplan Maatstestraat - Gemeente Uden, projectnummer 0752, 

Eindhoven, 6 september 2007 
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3.7 Juridische aspecten 
 

3.7.1 Algemeen 
 
Het bestemmingsplan Maatsestraat bestaat uit een kaart, voorzien van een verklaring, en 
uit voorschriften. Tevens gaat het bestemmingsplan vergezeld van een toelichting, waarin 
de aan het plan ten grondslag liggende gedachten zijn vervat, alsmede de resultaten van 
het benodigde onderzoek, de uitkomsten van het overleg (ex artikel 10 van het Besluit op 
de ruimtelijke ordening) en een verslag van de inspraak. 
Hierna wordt ingegaan op de betekenis van de plankaart en de voorschriften. 
 

3.7.2 Hoofdopzet 
 
Het bestemmingsplan is opgezet als een bestemmingsplan met gedetailleerde bestem-
mingen als bedoeld in artikel 10 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. 
 

3.7.3 Plankaart 
 
De plankaart bestaat uit één blad (tekeningnummer 345.310.01). Op dit blad zijn alle be-
stemmingen weergegeven via een combinatie van letteraanduidingen en/of arceringen 
en/of kleur. De materiële inhoud van de bestemmingen is in de voorschriften opgenomen. 
 

3.7.4 Voorschriften algemeen 
 
De voorschriften bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik 
van de gronden, bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing en regelingen omtrent het 
gebruik van aanwezige en/of op te richten bouwwerken. 
 

3.7.5 Indeling voorschriften 
 
De voorschriften zijn onderverdeeld in drie paragrafen, te weten: 
Paragraaf I - Algemene en technische bepalingen 
Paragraaf II - Bestemmingsbepalingen 
Paragraaf III - Aanvullende bepalingen 
 
Paragraaf I omvat de verklaring van de belangrijkste begrippen, welke in paragraaf II en III 
van de voorschriften worden gebruikt.   
Paragraaf II bevat bestemmingsbepalingen. Bij iedere bestemming wordt in lid A een doel-
eindenomschrijving gegeven. In lid B zijn de bebouwingsvoorschriften opgenomen in de 
vorm van maximaal toelaatbare hoogten, situering van de toegestane bouwwerken en der-
gelijke. Verder zijn bij enkele bestemmingen vrijstellingsbepalingen opgenomen, teneinde 
de nodige flexibiliteit mogelijk te maken.  
Paragraaf III van deze voorschriften bevat een aantal bepalingen welke veelal een algeme-
ne geldigheid hebben voor de bestemmingen van paragraaf II, zoals gebruiksbepalingen, 
algemene vrijstellingen, wijzigingsbevoegdheden, strafbaarstelling en dergelijke. 
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3.7.6 Artikelsgewijs commentaar 
 
Paragraaf I: Algemene en technische bepalingen 
Deze paragraaf bevat drie artikelen, welke van belang zijn voor een goede interpretatie van 
de bestemmingsbepalingen. 
 

Artikel 1 geeft de betekenis aan van een aantal in de voorschriften voorkomende be-
grippen. Hierdoor wordt de uitleg van daarvan vastgelegd, waardoor de duidelijkheid 
en de rechtszekerheid wordt vergroot. 
 
Artikel 2 geeft aan hoe bepaalde maten dienen te worden gemeten. Het geeft bij-
voorbeeld aan hoe de goothoogte, hoogte en grondoppervlakte van gebouwen die-
nen te worden bepaald. 
 
Artikel 3 bevat een bepaling over afstemming van het bestemmingsplan met de ste-
denbouwkundige bepalingen in de bouwverordening. De Woningwet bepaalt dat de-
ze voorschriften uit de bouwverordening van toepassing blijven, tenzij het 
bestemmingsplan anders bepaalt. Ter voorkoming van onduidelijkheden over de 
vraag welke bepalingen uit de bouwverordening aanvullende werking hebben, is een 
en ander in de planvoorschriften vastgelegd. 

 
Paragraaf II:  Bestemmingsbepalingen 

Deze paragraaf bevat bepalingen die direct verband houden met de op de kaart 
voorkomende bestemmingen. 
 
Artikel 4 regelt de bestemming  "Woondoeleinden, met bijbehorende erven -W-". De 
op de plankaart als aangewezen gronden zijn als zodanig bestemd. De gebouwen 
dienen binnen het op de kaart aangegeven bebouwingsvlak gebouwd te worden. De 
op de kaart binnen een gedeelte (door een ingetekende grens maatvoering) van het 
bebouwingsvlak ingetekende maximum goothoogte en bouwhoogte mag niet worden 
overschreden. 
 
Artikel 5 heeft betrekking op gronden met de bestemming  "Verblijfsdoeleinden -Vb-
". Op deze gronden zijn onder meer wegen, parkeervoorzieningen, voet- en fietspa-
den en groenvoorzieningen toegelaten. 

 
Paragraaf III: Aanvullende bepalingen 
Deze laatste paragraaf van de voorschriften bevat een aantal bepalingen welke op de be-
stemmingen van de vorige paragraaf van toepassing zijn. 
 

Als eerste is het artikel 6 "Algemene vrijstellingen" opgenomen, waarin aan burge-
meester en wethouders de mogelijkheid wordt geboden vrijstelling te verlenen van 
de voorschriften voor bepaalde onderwerpen. Te denken valt hierbij aan het oprich-
ten van onder meer nutsgebouwen en geringe wijzigingen in de maatvoeringen van 
bouwwerken. 
 
Artikel 7 betreft de "Wijzigingsbevoegdheid van burgemeester en wethouders". Dit 
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artikel geeft aan voor welke andere doeleinden de gronden mogen worden be-
stemd. Binnen dit artikel zijn algemene (voor het hele plan geldende) wijzigingsbe-
voegdheden opgenomen.  
 
Artikel 8 bevat "Procedureregels" die aangeven wanneer en welke procedure bur-
gemeester en wethouders dienen te volgen indien zij de aan hen toegekende vrijstel-
lingsbevoegdheid of wijzigingsbevoegdheid willen toepassen. 
 
Artikel 9 heeft betrekking op de gebruiksbepalingen. In dit artikel is bepaald dat het 
verboden is de gronden en bouwwerken anders te gebruiken op een wijze of tot 
doel strijdig met de in dit plan ter plaatse aangeven bestemming. Burgemeester en 
wethouders kunnen hiervan vrijstelling verlenen indien strikte toepassing leidt tot 
een beperking van het meest doelmatig gebruik. 
 
De overgangsbepalingen in artikel 10 hebben tot doel de rechtstoestand te begelei-
den van bouwwerken welke op het tijdstip van het in ontwerp ter visie leggen van het 
plan gebouwd zijn of gebouwd kunnen worden en afwijken van de bebouwingsvoor-
schriften van het plan. Bouwwerken die onder dit overgangsrecht vallen kunnen na 
vrijstelling worden vergroot met 10% (met betrekking tot gebouwen betekent dit dat 
de inhoud van het gebouw ten hoogste 10% groter mag worden). 
 
In artikel 11 wordt overtreding van bepaalde verbodsbepalingen strafbaar gesteld ex 
artikel 1a onder 2 van de Wet op de economische delicten. 
 
Artikel 12 betreft de slotbepaling die aangeeft onder welke naam de voorschriften 
dienen te worden aangehaald (citeerartikel). 

 

Foto 2, Heinsbergenstraat 
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4. REALISERINGSASPECTEN 
 

4.1. Milieuaspecten 
 
Over de diverse milieuaspecten die van invloed kunnen zijn op dit bestemmingsplan kan 
het volgende worden vermeld:  

 
4.1.1. Geluidhinder 

 
In het kader van de voorbereiding van dit bestemmingsplan heeft in verband met de rela-
tie tussen de Wet geluidhinder (Wgh) en de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) in 
mei 2008 een onderzoek2 plaatsgevonden naar de geluidhinderaspecten in het plange-
bied.  
 
Verkeersintensiteiten in het jaar 2020 t.g.v. planontwikkelingen 
Het plangebied is omringd door de wegen Heinsbergenstraat, Maatsestraat, Herpenstraat 
en Cuykstraat. Door de verkeerskundige van de gemeente Uden en extern verkeerskun-
dig bureau Accent Adviseurs (zie paragraaf 3.6) is geprognotiseerd wat de invloed is van 
de ontwikkelingen op de verkeersstromen rondom het plangebied. De prognoses zijn 
bepaald voor het jaar 2020 en mede afgeleid uit het verkeersmodel van de gemeente 
Uden. In onderstaande tabel zijn de verkeersintensiteiten weergegeven waarmee de 
berekeningen zijn uitgevoerd: 
 
Weg Verkeersintensiteiten jaar 2020 
Heinsbergenstraat 1850 mvt / dag 
Herpenstraat 127 mvt / dag 
Maatsestraat t.h.v. plangebied 127 mvt / dag 
Maatsestraat  380 mvt / dag 
Cuykstraat 634 mvt / dag 
Tabel 1.  Verkeersintensiteiten omgeving plangebied inclusief ontwikkelingen 
 
Wettelijk kader 
De Wet geluidhinder (Wgh) is alleen van toepassing binnen de wettelijk vastgestelde 
zone van de weg. De breedte van de geluidszone is geregeld in artikel 74 van de Wgh. In 
artikel 74 lid 2 is omschreven dat dit niet geldt voor wegen waarvoor een maximum snel-
heid van 30 km/uur geldt. Alle omliggende wegen zijn 30 km/uur wegen en zijn niet van 
invloed qua zonering op het plangebied. Derhalve is er vanuit de Wgh geen toetsingplicht 
aan de geluidsgrenswaarden.  
 
Geluidsbelasting op grond van een goede ruimtelijke ordening 
Op basis van een goede ruimtelijke ordening is, ten gevolge van de omliggende wegen, 
de geluidsbelasting op het plangebied inzichtelijk gemaakt. Middels de berekende ge-
luidsbelasting wordt een ruimtelijke afweging gemaakt om te beoordelen of een goed 
woon- en leefklimaat kan worden gewaarborgd bij de nieuw te ontwikkelen woningen. 
Hiertoe wordt cumulatief de geluidsbelasting van de omliggende wegen berekend.  

                                                      
2 Gemeente Uden, Milieuonderzoeken Geluid en Lucht “Maatsestraat” te Uden, Uden, 7 mei 2008 
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In bijlage I bij het rapport Milieuonderzoeken (als separate bijlage bij dit bestemmingsplan 
toegevoegd) zijn de invoergegevens van het rekenmodel en in bijlage II van het rapport 
Milieuonderzoeken zijn de rekenresultaten weergegeven. De berekeningen zijn uitge-
voerd volgens de wettelijk voorgeschreven Standaardrekenmethode II uit het Reken- en 
Meetvoorschrift geluidhinder 2006 ex artikel 110d van de Wet geluidhinder. Daarbij is 
gebruik gemaakt van het rekenprogramma Geonoise V5.41. In het rekenprogramma zijn 
voor de berekening van de geluidscontouren in het plangebied de relevante wegen, be-
bouwing en bodemgebieden ingevoerd. De berekeningen zijn uitgevoerd uitgaande van 
de verkeersintensiteiten inclusief de invloed van het plangebied geprognotiseerd voor het 
jaar 2020, zoals reeds weergegeven. 
Uit de geluidsberekeningen blijkt dat het cumulatieve geluidsniveau in het plangebied de 
Lden 53 dB benaderd. Dit is echter voornamelijk het geluidsniveau op de voorgevel van 
de appartementen. Gelet op de minimale gevelwering van 20 dB(A) conform het Bouw-
besluit is het binnengeluidsniveau in de appartementen dus voldoende gewaarborgd (eis 
33 dB binnenwaarde). Indien de afzonderlijke wegen aan de grenswaarden van de Wet 
geluidhinder zouden worden getoetst dan blijkt dat voor alle wegen voldaan wordt aan de 
voorkeursgrenswaarde van Lden 48 dB. 
 
Conclusie  
De Wet geluidhinder is niet van toepassing voor de planontwikkelingen. De geluidsbelas-
ting afkomstig van de wegen rondom het plangebied belemmeren het woon- en leefkli-
maat van de te projecteren woningen niet, derhalve is sprake van een goede ruimtelijke 
ordening.  
 

4.1.2. Luchtkwaliteit 
 

In het kader van de voorbereiding van dit bestemmingsplan heeft in verband met de rela-
tie tussen de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitseisen) en de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning (WRO) in 2005 een onderzoek3 plaatsgevonden naar de luchtkwaliteit in het 
plangebied. In mei 2008 is dit onderzoek geactualiseerd4. Uit de onderzoeken kan het 
volgende worden opgemaakt:  
 
Wettelijk kader 
De Eerste Kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet 
milieubeheer (titel 5.2) goedgekeurd (Stb. 2007, 414). `De 'Wet luchtkwaliteit' is op 15 
november 2007 (Stb. 2007, 434) in werking getreden en vervangt het Besluit luchtkwali-
teit 2005. De uitvoeringsregels behorend bij de wet zijn vastgelegd in algemene maatre-
gelen van bestuur en ministeriële regelingen die gelijktijdig met de ‘Wet luchtkwaliteit’ in 
werking zijn getreden.  
 
Overgangsrecht 
Projecten die gestart zijn voordat de nieuwe 'Wet Luchtkwaliteit' in werking trad, vallen 
onder een speciaal overgangsrecht. Uitgangspunt is dat deze projecten op grond van het 
oude recht, het Besluit Luchtkwaliteit 2005, worden afgerond. Bepalend hierbij is de da-

                                                      
3 KuiperCompagnons, Onderzoek luchtkwaliteit Maatsestraat, Rotterdam, november 2005 
4 Gemeente Uden, Milieuonderzoeken Geluid en Lucht “Maatsestraat” te Uden, Uden, 7 mei 2008 
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tum van vaststelling van het (ontwerp)besluit. Bij een bestemmingsplan geldt de datum 
waarop het ontwerpplan ter visie wordt gelegd als peildatum. Derhalve dient het bestem-
mingsplan ‘Maatsestraat’ getoetst te worden aan de grenswaarden conform het Besluit 
Luchtkwaliteit 2005 (zie ook artikel VI van de Wet Luchtkwaliteit). 
 
Invoergegevens en uitgangspunten 
Op grond van het Besluit Luchtkwaliteit 2005 is onderzocht wat de invloed is van de 
planontwikkelingen op de luchtkwaliteit door de luchtkwaliteit te toetsen aan de gestelde 
grenswaarden. Voor dit plan is uitsluitend wegverkeer van invloed op de luchtkwaliteit. 
Derhalve is op basis van de geprognotiseerde verkeersintensiteiten, zoals reeds weerge-
geven, de luchtkwaliteit berekend en getoetst aan de grenswaarden. Landelijke ervaring 
leert dat met name stikstofdioxide (NO2) en zwevende deeltjes (fijn stof PM10) van be-
lang zijn. De overige stoffen met toetsingskader in het Besluit Luchtkwaliteit 2005 zijn 
benzo(a)pyreen, benzeen, zwaveldioxide en koolmonoxide. Omdat de achtergrond van 
deze stoffen laag is en geen noemenswaardige bijdrage wordt verwacht als gevolg van 
verkeer op de in de nabijheid van dit project gelegen wegen, zijn deze stoffen niet nader 
omschreven. Wel zijn ze meegenomen in de toetsing van de luchtkwaliteit.  
Op basis van testberekeningen uitgevoerd door TNO is voldoende onderbouwd dat de 
normen van deze stoffen niet worden overschreden, en dat het dan niet nodig is om be-
rekeningen uit te voeren. In de praktijk betekent dit dat bij het bepalen van de gevolgen 
voor de luchtkwaliteit langs wegen veelal alleen berekeningen worden uitgevoerd voor fijn 
stof en stikstofdioxide (zie Handreiking meten en rekenen Luchtkwaliteit, juni 2007).  
Voor bestemmingsplannen geldt als zichtjaar voor de huidige situatie het kalenderjaar 
waarin het bestemmingsplan wordt vastgesteld. Is de vaststelling van het bestemmings-
plan nog voor 2010, dan  al aanvullend op het jaar van vaststelling ook de situatie in 2010 
dienen te worden beoordeeld. Het zichtjaar voor de toekomstige situatie is, vergelijkbaar 
met het toetsingsjaar voor geluid, tien jaar na het jaar waarin het bestemmingsplan wordt 
vastgesteld. Bovendien wordt hiermee aangesloten bij de Wet op de Ruimtelijke Orde-
ning (WRO) waarin is opgenomen dat een bestemmingsplan na 10 jaar geactualiseerd 
dient te worden. Verder kijken dan 10 jaar is daarom niet noodzakelijk.  
De normen van stoffen conform het Besluit Luchtkwaliteit 2005 gelden zowel voor be-
staande situaties als voor toekomstige situaties. Derhalve zijn de berekeningen uitge-
voerd voor de jaren 2008, 2010, 2015 en 2020. 
 
In de Meetregeling luchtkwaliteit 2005 is vastgesteld dat voor alle Nederlandse gemeen-
ten een plaatsafhankelijke correctie mag worden toegepast. Deze correctie is voor de 
gemeente Uden 3 ug/m3. Deze waarde mag worden afgetrokken van de berekende jaar-
gemiddelde concentratie PM10. 
Op de berekenende 24-uursgemiddelde concentratie van PM10 is eveneens een correc-
tie van toepassing (zeezoutcorrectie). Deze correctie houdt in dat het aantal berekenende 
overschrijdingsdagen (aantal dagen dat de waarde van 50 ug/m3 PM10 wordt overschre-
den) mag worden verminderd met zes dagen.  
 
In het onderzoek4 zijn de omliggende wegen inzichtelijk gemaakt. De belangrijkste para-
meter is de verkeersstroom per weg. In de luchtkwaliteitberekeningen is uitgegaan van 
de verkeersintensiteiten inclusief de planontwikkelingen voor het jaar 2020, zoals reeds 
inzichtelijk is gemaakt. De luchtkwaliteitberekeningen voor de jaren 2008, 2010 en 2015 
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zijn eveneens met de verkeersintensiteiten voor het jaar 2020 uitgevoerd.  
De luchtconcentraties moeten op een zodanig punt bepaald worden dat gegevens wor-
den verkregen waarvan aannemelijk is dat deze representatief zijn voor de luchtkwaliteit 
in een gebied van tenminste 200 m². De concentraties van NO2 worden bepaald op 
maximaal vijf meter van de wegrand. De concentraties PM10 worden bepaald op maxi-
maal tien meter van de wegrand. Bij het opstellen van de Regeling beoordeling luchtkwa-
liteit is uitgegaan van het Meet- en rekenvoorschrift bevoegdheden luchtkwaliteit en de 
Meetregeling luchtkwaliteit 2005.  
 
Berekeningen CAR II versie 6.1.1 
Met behulp van het rekenprogramma CAR II versie 6.1.1 is de concentratie van luchtver-
ontreinigende berekend. In het CAR II model zijn de gegevens over de ontwikkeling van 
emissiefactoren en achtergrondconcentraties verwerkt. De invoergegevens en rekenre-
sultaten zijn opgenomen in bijlage III bij het rapport Milieuonderzoeken. Ten behoeve van 
de berekeningen zijn de parameters snelheid, voertuigverdeling, wegtype, bomenfactor, 
stagnatie en dergelijke inzichtelijk gemaakt en ingevoerd. Gelet op de breedte van de 
relevante wegen en de bepaling dat op 5 meter voor NO2 respectievelijk 10 meter van de 
rand van de weg voor PM10 de concentratie van de luchtkwaliteit dient te worden bere-
kend dient minimaal uitgegaan te worden van de rekenafstanden 8 en 13 meter gemeten 
vanaf de as van de weg. Binnen de zone van 13 meter zijn echter woningen gesitueerd 
die bepalend zijn. De dichtstbijzijnde woning is gelegen op een afstand van 8 meter ge-
meten vanaf de as van de weg. Derhalve zijn de luchtkwaliteitberekeningen voor zowel 
NO2 als PM10 uitgevoerd en getoetst op een afstand van 8 meter, zie invoergegevens.  
 
Resultaten 
In bijlage III bij het rapport Milieuonderzoeken zijn de resultaten weergegeven zonder de 
toepassing van de correctie voor de jaargemiddelde concentratie  PM10 (3 ug/m3) en 24-
uursgemiddelde concentratie PM10 (6 dagen). Voor toetsing aan de grenswaarden dient 
deze correctie te worden uitgevoerd. Uit de resultaten blijkt dat zowel voor de jaren 2008, 
2010 als voor het jaar 2020 de grenswaarden van de concentraties stoffen niet worden 
overschreden. Het plan voldoet aan het Besluit Luchtkwaliteit 2005. 
 
Conclusies 
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat ten gevolge van de planontwikkelingen de grens-
waarden conform het Besluit luchtkwaliteit 2005 voor geen enkele stof worden over-
schreden in de jaren 2008, 2010 en 2020. Derhalve is te concluderen dat het aspect 
luchtkwaliteit de bestemmingsplanontwikkelingen niet belemmeren.  
 

4.1.3. Externe veiligheid 
 
Gezien de ligging van het plangebied ten opzichte van de binnen de gemeente Uden 
aanwezige LPG- tankstations en relevante vergunningplichtige bedrijven kan geconclu-
deerd worden dat dit bestemmingsplan buiten de reikwijdte valt van het Besluit Externe 
Veiligheid. Binnen de gemeente Uden zijn geen routes voor gevaarlijke stoffen aangewe-
zen hetgeen betekent dat ook in dit geval het bestemmingsplan buiten de invloedsfeer 
van voornoemd besluit valt. 
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4.1.4. Bodemonderzoek 
 
Op grond van de Woningwet en de bouwverordening moet voor elke individuele bouwlo-
catie door middel van bodemonderzoek aangetoond worden dat de bodem geschikt voor 
de beoogde bebouwing is, alvorens een bouwvergunning verleend kan worden. Een der-
gelijk onderzoek heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. 
Tauw b.v. heeft een verkennend bodemonderzoek5 uitgevoerd, waarin tot de conclusie 
wordt gekomen dat er uit milieuhygiënisch oogpunt geen belemmeringen zijn omtrent de 
realisering van de woningen. 
 

4.1.5. Archeologie 
 
In mei 2005 is een archeologisch vooronderzoek6 verricht. Geconcludeerd wordt, dat 
verstoringen in het verleden eventuele grondsporen gewist hebben. Er wordt dan ook 
geen vervolgonderzoek aanbevolen. Het archeologisch vooronderzoek is als separate 
bijlage bij dit bestemmingsplan gevoegd.  
 

4.1.6. Flora en fauna 
 
In algemene zin dient bij het opstellen van een bestemmingsplan een verkennend onder-
zoek uitgevoerd te worden naar de aanwezigheid van vogelsoorten en soorten flora en 
fauna. Vervolgens dient nagegaan te worden welke eventuele gevolgen deze soorten 
zullen ondervinden bij de uitvoering van het bestemmingsplan.  
De onderzoeksplicht geldt zowel in het kader van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn 
als in het kader van de Flora- en faunawet. 
In juli 2005 is voor het plangebied een natuurtoets7 uitgevoerd. Daarin wordt geconclu-
deerd dat er geen ontheffingen van de Flora- en faunawet aangevraagd hoeven te wor-
den voor het realiseren van de circa 98 woningen. Het in mei 2008 uitgevoerde 
actualiserende onderzoek8 bevestigt deze conclusie. Aanvullend wordt het volgende 
vermeld: het plangebied is van betekenis voor algemeen voorkomende soorten planten, 
amfibieën, zoogdieren en overige soorten. Bij ruimtelijke ingrepen bestaat voor deze 
groepen ten aanzien van de verbodsbepalingen een vrijstelling. Het plangebied heeft 
geen betekenis voor strikt beschermde soorten, waardoor ontheffingen dus niet noodza-
kelijk zijn. Wel wordt nog meegegeven dat bij het verwijderen van bomen en/of beplanting 
verstoring van broedvogels dient te worden voorkomen. Aanbevolen wordt derhalve dat 
de bomen en/of beplanting buiten het broedseizoen, dat loopt van half maart tot en met 
augustus, te verwijderen. Indien de werkzaamheden binnen dit seizoen zijn gepland, 
kunnen deze worden uitgevoerd indien is vastgesteld dat er met de werkzaamheden 
geen nesten van broedvogels worden verstoord. Dit kan door voorafgaande aan de uit-
voering van de werkzaamheden de bomen en/of beplanting te (laten) controleren op nes-
ten.  
 

                                                      
5 Tauw, Verkennend bodemonderzoek, kenmerk R001-4403722VSM-avk-V01-NL, 4 augustus 2005 
6 RAAP, Archeologisch vooronderzoek, mei 2005 
7 Tauw, Natuurtoets t.b.v. de ruimtelijke ontwikkeling t.p.v. voormalige LTS, kenmerk R001-4397561FKO-avk-

V01-NL, 28 juli 2005 
8 Bureau Waardenburg, Actualisatie natuurtoets Maatsestraat, 7 mei 2008 



-24- 

Bestemmingsplan Maatsestraat, gemeente Uden 

Toelichting, juni 2008 

4.1.7. Bomenbeleidsplan 
 
De gemeente Uden kent een bomenbeleidsplan. Volgens de richtlijnen uit dit beleid dient 
er een beoordeling plaats te vinden op grond waarvan bepaald kan worden of voor de 
aanwezige bomen een kapvergunning verleend kan worden, een verplanting dient plaats 
te vinden of dat er een herplantverplichting opgelegd moet worden. Uit een inventarisatie 
blijkt dat de bomengroepen 1 en 2 bestaan uit vrij jonge bomen en uit een groep acacia’s 
met een slechte vitaliteit.  
Deze groepen komen in aanmerking om gekapt te worden. De bomengroep 3 bestaat uit 
oude en jonge acacia’s Een deel hiervan kan, in tegenstelling tot de rapportage alsnog 
gehandhaafd blijven waardoor de waardebepaling lager kan uitvallen dan de getaxeerde 
€ 17.204,- (kapvergunning met herplantplicht ter waarde van de tenietgegane bomen). 
De bomen 4,5 en 6 worden als waardevol aangemerkt. Nummer 6 is dood. Bomen 4 en 5 
kunnen wellicht gehandhaafd blijven. Boom 7 is een monumentale boom die niet ge-
handhaafd kan worden. De voorkeur gaat uit naar een verplanting. De waardebepaling 
van de boom volgens de “methode Raad” is € 8.021,- Boom 8 is ook monumentaal maar 
kan worden gehandhaafd. Boom 9 groeit met zijn takken in andere bomen en dient in het 
belang van die bomen gekapt te worden. De bomen 10, 11 en 12 zijn beeldbepalend 
maar staan buiten het bouwblok en hoeven dus niet te wijken. De totale herplantverplich-
ting beloopt circa € 19.000,-. 
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4.2. Waterhuishouding en riolering 
 
Het uitvoeren van een watertoets en opnemen van een waterparagraaf in ruimtelijke 
plannen is ingegeven vanuit het "Waterbeleid voor de 21e eeuw" (WB21) en het daaruit 
voortvloeiende Nationaal Bestuursakkoord Water, getekend op 2 juli 2003. De watertoets 
is wettelijk verankerd in het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985 en verplicht tot het 
opnemen van ‘een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevol-
gen van het plan voor de waterhuishouding’. Onder ‘plan’ wordt mede een gemeentelijk 
bestemmingsplan verstaan.  
De watertoets heeft betrekking op alle wateren en alle waterhuishoudkundige aspecten. 
Gedacht kan worden aan aspecten als veiligheid, riolering, verdroging, wateroverlast etc.  
 

4.2.1. Relevant beleid 
 
Nota Ruimte(Rijk) 
Het rijksbeleid ten aanzien van water richt zich op de borging van veiligheid tegen over-
stromingen, voorkoming van wateroverlast en watertekorten en verbetering van water- en 
bodemkwaliteit. Water wordt daarom als één van de structurerende elementen bij ruimte-
lijke ontwikkelingen beschouwd, waarbij de trits vasthouden-bergen-afvoeren en voorko-
men-scheiden-zuiveren als leidende principes worden gehanteerd. Tevens is 
uitgangspunt dat geen afwenteling in tijd en ruimte plaatsvindt. 
 
Waterschap Aa en Maas  
In aansluiting op bovenstaande hanteert het waterschap de volgende beleidsuitgangs-
punten voor het duurzaam omgaan met water: 
- hydrologisch neutraal bouwen; 
- doorlopen van de afwegingsstappen: hergebruik-infiltratie-buffering-afvoer; 
- scheiding van vuil water en schoon hemelwater. 
 

4.2.2. Waterhuishouding binnen het plangebied 
 
Op basis van bovenstaande uitgangspunten wordt voor het plangebied van het bestem-
mingsplan “Maatsestraat” aandacht gegeven aan specifieke waterhuishoudings- en riole-
ringsaspecten ter plaatse. 
Bij de ontwikkeling van het plan komt dit komt tot uiting in de volgende aspecten: 
 
Water als ordenend principe 
In het kader van de planontwikkeling zullen voorzieningen worden gerealiseerd voor infil-
tratie, buffering, hergebruik en afvoer van schoon regenwater.  
Voor het plangebied zal het hemelwater afkomstig van daken geïnfiltreerd worden. Indien 
mogelijk op eigen terrein en zo nodig op openbaar terrein. Binnen de bebouwing zal 
scheiding plaatsvinden van vuil- en hemelwater.  
Het hemelwater van de openbare verharding zal worden geïnfiltreerd middels een aqua-
flow systeem of gelijkwaardig. Het waterhuishoudsysteem van de rond en in het plange-
bied gelegen bestaande wegen zal ongewijzigd blijven. 
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Het tegengaan van wateroverlast 
Door de aanleg van een systeem met voldoende buffercapaciteit kan naast de mogelijk-
heden voor hergebruik van schoon regenwater eventuele wateroverlast worden voorko-
men. 
 
Afspraken met waterbeheerders 
Over de waterhuishouding en riolering en het benutten van de ontwerpmogelijkheden ter 
plaatse heeft in het kader van artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro)  
overleg plaats gevonden met de waterbeheerder; het waterschap Aa en Maas. De uit-
komsten van dit vooroverleg zijn weergegeven in bijlage 2 bij de toelichting van dit be-
stemmingsplan. 
Een aantal ambities die in het plan kunnen worden vormgegeven spelen reeds in op in de 
toekomst te realiseren algemene voorzieningen, bijvoorbeeld voor wat het gewenste rio-
leringssysteem betreft.  
 

4.3. Duurzame ontwikkeling 
 
De gemeente Uden streeft naar het duurzaam ontwikkelen van (bestemmings)plannen. In 
dit kader dient het bouwplan te voldoen aan:  
- Het Convenant Duurzaam Bouwen Uden 2002 
- Het Convenant Aanpasbaar Bouwen 
- Het Politie Keurmerk Veilig Wonen 
 

4.4. Economische aspecten 
 
De gemeente Uden is eigenaar van alle gronden binnen het plangebied. In een raadsbe-
sluit d.d. 28 februari 2008 is ingestemd met de opgestelde exploitatieopzet. Tevens zijn 
afspraken gemaakt met de projectontwikkelaar die de locatie voor eigen rekening en op 
eigen risico ontwikkelt.  
Gezien het bovenstaande wordt de economische uitvoerbaarheid voldoende gewaar-
borgd geacht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 3, Voormalig schoolgebouw 
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5. INSPRAAK EN OVERLEG 
 

5.1. Inspraak 
 
Voor dit bestemmingsplan is conform de gemeentelijke inspraakverordening een in-
spraakprocedure gevoerd. De resultaten van de inspraak over het voorontwerpbestem-
mingsplan zijn als bijlage 1 bij de toelichting van dit plan opgenomen.   
 

5.2. Overleg 
 
Volgens artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening (1985) plegen burgemeester 
en wethouders bij de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg met het bestuur 
van het bij het plan betrokken waterschap. Waar nodig plegen zij overleg met in aanmer-
king komende diensten van rijk en provincie. De resultaten van dit overleg zijn in bijlage 2 
bij de toelichting van dit plan opgenomen. 
 

 Foto 4, “Groene pleintje aan Maatsestraat 
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Bijlage 1 

Bijlage 1: resultaten inspraak voorontwerpbestemmingsplan  
 
VERSLAG INFORMATIEAVOND VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN/ ZPP  MAAT-
SESTRAAT. 
LOCATIE GEMEENTEHUIS, RAADZAAL TE UDEN 
WOENSDAGDAG 29 JUNI 2005 19.30 – 21.00 UUR. 
 
AANWEZIG NAMENS DE GEMEENTE UDEN: WETHOUDER H.L.A. NOTA, DE HEER 
J. TONCMAN  PROJECTLEIDER WONINGBOUW, DE HEER S. MOLKENBOER  
STEDENBOUWKUNDIGE, DE HEER H.J.P. VAN ERP,  JURIST. 
 
Aantal belangstellenden, plus / minus 65 personen, zie presentielijst. 
 
De informatieavond wordt om 19.30 uur  geopend door wethouder Nota, die de aanwezi-
gen welkom heet en  in het kort de opzet van de avond uiteenzet.  Allereerst zal de ste-
denbouwkundige, de heer Molkenboer, ingaan op de opzet en achtergronden van het 
onderhavige voorontwerpbestemmingsplan tevens ruimtelijke onderbouwing. Vervolgens 
zal de heer Van Erp ingaan op de procedurele aspecten om te komen tot  het toekomsti-
ge bestemmingsplan en een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan en zal hij ook 
globaal een planning hieraan koppelen. 
 
De heer Molkenboer geeft aan de hand van sheets / foto’s uitleg over de ligging van het 
plangebied en de begrenzing van het plangebied. Met behulp van foto’s geeft de heer 
Molkenboer ook de huidige omgeving weer waarbij met name het beeld van de omrin-
gende straten en de bebouwing / bebouwingshoogte van het huidige bestemmingsplan 
en van de LTS die daar stond nog eens worden belicht. De heer Molkenboer staat stil bij 
de opzet en verkaveling van het plan en de trapsgewijze opbouw van de hoogte van de 
twee appartementengebouwen aan de zijde van de Heinsbergenstraat. De heer Molken-
boer staat ook stil bij het woningprogramma en het aantal woningen / appartementen in 
het gebied. Het parkeren van bewoners van de grondgebonden woningen en starterap-
partementen vindt op maaiveld en op eigen terrein plaats. Voor de bewoners van de ap-
partementengebouwen zal een parkeerkelder worden gebouwd met voor ieder 
appartement 1 parkeerplaats. Het bezoekersparkeren vindt op openbaar terrein plaats, 
waarbij met name aan de Maatsestraat ook voor de huidige bewoners ruimer in parkeer-
plaatsen zal worden voorzien.  

 
Na de uitleg van de heer Molkenboer geeft de heer Van Erp een toelichting over de ruim-
telijke ordeningsprocedures die met betrekking tot dit plan - projectgebied worden ge-
volgd. Het betreft namelijk enerzijds een bestemmingsplanprocedure en anderszijds een 
artikel 19 WRO - procedure ook wel genoemd een zelfstandige projectprocedure (ZPP). 
Voorts wordt stil gestaan  bij de stappen om tot een bestemmingsplan / goede ruimtelijke 
onderbouwing en vrijstelling van het thans geldende bestemmingsplan te komen en hoe 
de procedures in de tijd gezien er globaal uit zien.  
 
De heer Van Erp licht toe dat een bestemmingsplan bestaat uit drie delen, een plankaart 
met daarop vermeld aan de hand van kleuren en symbolen de bestemming die een be-
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paald stukje grond in het plangebied heeft verkregen. Voorts een toelichting met daarin 
de achtergronden van een bestemmingsplan, een verklaring van de keuzes die gemaakt 
zijn en een uitleg bij het derde onderdeel van een plan, te weten het  juridische deel, de 
voorschriften. 
 
De bestemmingsplanprocedure is te onderscheiden in een aantal stappen, te weten: de 
fase van de voorbereiding, de fase van inspraak en het vooroverleg, de vaststellingsfase, 
de goedkeuringsfase en de fase van het onherroepelijk worden. 
 
Door de heer Van Erp wordt nadrukkelijk stil gestaan bij het feit dat thans de fase van de 
inspraak en vooroverleg aan de orde is.  
 
De heer Van Erp geeft voorts een korte toelichting op iedere fase en noemt met name de 
mogelijkheid voor belanghebbenden om te reageren in iedere fase. 
 
Met betrekking tot de planning is globaal het voornemen om in het derde kwartaal van 
2005 de fase van inspraak en vooroverleg af te ronden. De vaststelling staat gepland 
voor het vierde  kwartaal van 2005 / eerste kwartaal 2006. De goedkeuringsfase staat 
gepland voor het tweede / derde kwartaal 2006. Afgezien van onverwachte gebeurtenis-
sen en bezwaar en beroep, zal dan naar verwachting in het derde / vierde kwartaal van 
2006 het bestemmingsplan in werking treden en onherroepelijk worden. 
 
Door de heer Van Erp wordt ook bij de diverse te onderscheiden stappen in de zelfstan-
dige projectprocedure stilgestaan en nader uitleg gegeven. Uitdrukkelijk wordt ook hier 
gemeld dat er thans de mogelijkheid is om een inspraakreactie in deze procedure in te 
dienen. 
 
Van de sheets en de presentatie wordt een zogeheten hand - out uitgereikt die als bijlage 
is gevoegd bij dit verslag. 
 
Vervolgens is er een korte pauze. 
 
Na de pauze bestaat de mogelijkheid om vragen te stellen (mondeling of schriftelijk). 
 
De heer Lips spreekt zijn verbazing uit over het feit dat met dit plan kennelijk eerder ge-
hanteerde stedenbouwkundige standpunten die bij het beoordelen van individuele bouw-
plannen aan de Heinsbergenstraat werden gehanteerd, worden losgelaten, hij wil graag 
een uitleg. De heer Lips constateert ook dat er thans een stedenbouwkundige uitwerking 
is gekozen die niet spoort met een eerdere structuurvisie van het stedenbouwkundig 
adviesbureau Kuiper Compagnons voor het betreffende gebied. 
De heer Lips geeft aan dat het ritme van de Heinsbergenstraat wordt doorbroken. Ook 
gaat de heer Lips in op de verwachte verkeersdruk die door het realiseren van het plan 
zal gaan ontstaan op de Heinsbergenstraat. 
 
In antwoord op de vragen van de heer Lips wordt door wethouder Nota aangegeven dat 
er sprake is van voortschrijdend inzicht. Na de studie van bureau Kuiper Compagnons is 
er nogmaals gekeken door stedenbouwkundigen en de ontwikkelaar naar het plan en is 
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men uiteindelijk tot de huidige planopzet gekomen. Wethouder Nota geeft tevens aan dat 
een afweging / vrijstelling voor de bouw van een individuele woning (villa) aan de ene 
zijde van de Heinsbergenstraat op basis van een geldend bestemmingsplan niet één op 
één mag worden vergeleken met de afwegingen die in een bestemmingsplan / ruimtelijke 
onderbouwing voor een geheel gebied worden gemaakt aan de andere zijde van de 
Heinsbergenstraat. 
 
De heer Molkenboer merkt op dat het ritme aan de zijde van het plan – projectgebied van 
de Heinsbergenstraat juist wel wordt gehandhaafd. In het verleden kenmerkte de locatie 
zich door het forse markante schoolgebouw, hetgeen thans terugkomt in de beide appar-
tementengebouwen die vanaf de Cuijkstraat en de Maatsestraat trapsgewijs oplopen 
naar het hoogste punt. Er is in het plan (tevens de ruimtelijke onderbouwing) aangehaakt 
bij het gebouw dat er was. 
Het stedenbouwkundig ritme aan de overzijde van de weg  wordt hierdoor niet verstoord 
en de historische structuur blijft behouden. 
 
De heer Molkenboer wijst er op dat de Heinsbergenstraat toen daar nog de school was 
gevestigd een drukke straat was en dat dit thans door het verdwijnen van de school, het 
instellen van een dertigkilometerzone en het aanbrengen van snelheidbeperkende maat-
regelen, gunstiger is geworden. De Heinsbergenstraat is thans geen zogeheten invals-
weg meer. De Heinsbergenstraat en de omliggende straten zullen het verkeer dat wordt 
opgeroepen door de voorgestane bebouwing goed kunnen verwerken. Het aantal te ver-
wachten verkeersbewegingen welke worden opgeroepen door het plan Maatsestraat is 
geprognosticeerd en verwerkt / meegenomen in het verkeerscirculatieplan van de ge-
meente Uden. 
 
Desgevraagd antwoordt wethouder Nota dat de verkoopprijzen voor de te bouwen wo-
ningen nog niet bekend zijn. 
 
Desgevraagd geeft wethouder Nota aan dat er in het plan 12 starterwoningen zijn opge-
nomen die qua prijs voor starters bereikbaar moeten worden geacht. Wethouder Nota 
merkt voorts op dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeenteraad 
de opdracht kreeg om in ieder geval 10 zogeheten betaalbare woningen in het plan op te 
nemen, aan die opdracht wordt met dit plan voldaan. 
 
Wethouder Nota antwoordt naar aanleiding van een schriftelijk vraag dat in het plan geen 
huurwoningen zijn opgenomen en ook dat de Stichting Volkshuisvesting Uden geen partij 
is in dit project. Wethouder Nota wijst in deze ook op verplichtingen die er zijn vanuit het 
verleden voor het gemeentebestuur naar de Bouwcombinatie Uden Zuid.  
 
Wethouder Nota leest voorts een schriftelijk ingediende vraag voor: 
“In het verkavelingsplan zijn de bestaande bomen op het huidige pleintje aan de Maat-
sestraat niet meer te zien (7 stuks). Vraag,  blijven die bomen gehandhaafd of wordt het 
plein anders ingericht”. 
 
De heer Molkenboer antwoordt dat die bomen blijven staan en dat vooralsnog het plein 
niet zal worden heringericht. 
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De heer Verest vraagt wanneer een bestemmingsplan gewijzigd wordt vastgesteld en 
men is het niet eens met die wijziging of men dan wel tegen die wijziging kan opkomen. 
De heer Van Erp antwoordt dat dit inderdaad kan. 
 
De heer Lips merkt op dat de geprojecteerde appartementsgebouwen aan de Heinsber-
genstraat te hoog zijn en door hem als niet passend worden ervaren.  
 
De heer Van Lanen, voorzitter van de Wijkraad merkt op dat in de wijk 1365 gezinnen 
wonen. De mensen die ouder worden willen graag in de wijk blijven wonen maar willen 
graag wat kleiner wonen, vanuit dat oogpunt juicht hij de komst van de appartementen-
gebouwen toe en hadden er wat hem betreft wel wat meer appartementen in het plan 
mogen zijn opgenomen en had men ook wel meer de hoogte in gemogen.  
 
De heer Lips stelt voor om de appartementengebouwen meer naar de binnenkant van het 
plan – projectgebied te verschuiven en niet te situeren aan de Heinsbergenstraat. 
 
De heer van Lanen wijst op de afstemming die er juist nu is met de omringende bestaan-
de bebouwing. 
 
Wethouder Nota geeft aan dat in het verleden aan de Maatsestraat het hoofdgebouw van 
de school stond met een forse hoogte, met de appartementengebouwen wordt hierbij 
aansluiting  gezocht. Er komt een accent dat refereert naar de vroegere schoolbebou-
wing. 
 
De heer Lips merkt nogmaals op dat hij vindt dat de gemeente met twee maten meet en 
dat hij bij de beoordeling van zijn bouwplan aan heel andere stedenbouwkundige uit-
gangspunten werd gehouden dan thans door de gemeente worden gehanteerd. 
 
Op een vraag van de heer Van Lanen aangaande de lichtinval in de te bouwen apparte-
menten merkt de heer Molkenboer op dat de balkons op het zuiden worden gesitueerd, 
dus van de Heinsbergenstraat af. 
 
Op een vraag aangaande het gebruik van het thans braakliggende stuk grond, totdat dit 
bebouwd mag / zal worden, merkt wethouder Nota op dat bekend is bij het gemeentebe-
stuur dat op het terrein rommel wordt gestort en dat het wijkteam een en ander probeert 
bij te houden. De drainage die er ligt zal binnen enkele dagen verdwijnen. 
 
Verder niets meer aan de orde zijnde sluit wethouder Nota de informatieavond om 21.00 
uur af en bedankt hij de aanwezigen voor hun komst en inbreng en wijst hij hen nogmaals 
op het feit dat het plan ter inzage is gelegd in verband met de inspraakmogelijkheid zowel 
met betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan als de zelfstandige projectprocedu-
re. 
 
Uden, 30 juni 2005. 
OTC:HVE 
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Bijlage 2: uitkomsten vooroverleg ex artikel 10 Bro  
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ADVIES DIRECTIE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN HANDHAVING 
Op 9 september 2005 adviseerde de directie over het voorontwerpbestemmingsplan als 
volgt: 
 
Historisch groen 
De directie adviseert de bomenlaan te behouden. Wanneer de kap van de oude of min-
der vitale bomen onvermijdelijk blijkt te zijn, adviseren wij herbeplanting, zodat het con-
cept van de historische groene lijn tussen de twee bewoningskernen herkenbaar blijft. 
 
Reactie gemeente: 
In hoofdstuk 4 “Realiseringsaspecten”, paragraaf “Bomenbeleidsplan” wordt omschreven 
welke bomen gekapt worden en welke herbeplant of verplant dienen te worden. De bo-
menlaan waar de directie naar verwijst, zal onaangetast blijven. 
 
Luchtkwaliteit 
De directie constateert dat het aspect “Luchtkwaliteit” niet beoordeeld kan worden door-
dat het onderzoek ontbreekt. De directie gaat er van uit dat de betreffende gegevens aan 
het plan zullen worden toegevoegd. 
 
Reactie gemeente: 
De luchtkwaliteit voor het plangebied is onderzocht. Uit de berekeningsresultaten blijkt 
dat ten gevolge van de planontwikkelingen de grenswaarden conform het Besluit lucht-
kwaliteit 2005 voor geen enkele stof worden overschreden in de jaren 2008, 2010 en 
2020. Derhalve is te concluderen dat het aspect luchtkwaliteit de bestemmingsplanont-
wikkelingen niet belemmeren. Het luchtkwaliteitonderzoek maakt onderdeel uit van het 
rapport Milieuonderzoeken, wat als separate bijlage bij dit bestemmingsplan is opgeno-
men.  
 
Juridische aspecten 
Opgemerkt wordt dat onduidelijk is wat wordt bedoeld met “dienstverlenende voorzienin-
gen”. Vanuit een oogpunt van duidelijkheid en rechtszekerheid wordt verzocht deze 
alsnog in artikel 1 te omschrijven. 
 
Reactie gemeente: 
In artikel 1 is een omschrijving opgenomen van “dienstverlenende voorzieningen”. 
 
De commissie heeft op 5 oktober 2005 conform het advies van de directie geadviseerd. 
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PARAGRAAF I ALGEMENE EN TECHNISCHE BEPALINGEN 

Artikel 1 
 
Begripsomschrijvingen 
 
In deze voorschriften wordt verstaan onder: 
1a. plan: het bestemmingsplan "Maatsestraat" bestaande uit deze voorschriften en de 

onder 1b bedoelde kaart; 
1b. kaart: de als zodanig gewaarmerkte kaart, tekeningnummer 345.310.01, deel uit-

makende van het plan; 
 
2a. bouwwerk: elke bouwconstructie van enige omvang van hout, steen, metaal of 

ander materiaal, welke hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij di-
rect of indirect steun vindt in of op de grond; 

2b. gebouw: elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke overdekte, geheel of 
gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; 

2c. ander bouwwerk: een bouwwerk geen gebouw zijnde; 
2d. bebouwing: één of meer gebouwen en/of andere bouwwerken; 
 
3a. bebouwingsgrenzen: de op de kaart, blijkens een daarop voorkomende verklaring, 

als zodanig aangegeven lijnen, welke bij het bouwen naar de wegzijde (voorgevel-
bouwgrens), of naar de andere zijde van het bebouwingsvlak (achtergevelbouw-
grens), of zijdelings (zijgevelbouwgrens) niet mogen worden overschreden 

3b. bebouwingsvlak: een door bebouwings- en/of bestemmingsgrenzen op de kaart 
aangegeven vlak, waarbinnen ingevolge deze voorschriften bepaalde bebouwing is 
toegestaan; 

3c. bouwperceel: een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan zelfstan-
dige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten; 

3d. bestemmingsgrens: een op de kaart aangegeven lijn, die de grens vormt van een 
bestemming; 

 
4a. woning: een complex van ruimten dat blijkens zijn indeling en inrichting bestemd is 

voor de huisvesting van een of meer huishoudens; 
4b. gestapelde woning: een woning in een gebouw dat twee of meer geheel of gedeelte-

lijk boven elkaar gelegen woningen omvat; 
4c. beroepsmatige activiteiten in of bij een woning: het beroeps- of bedrijfsmatig verle-

nen van diensten op administratief, medisch, juridisch, therapeutisch, kunstzinnig, 
ontwerptechnisch of hiermee naar de aard gelijk te stellen beroep dat door zijn 
aard en omvang in een woning zodanig is dat deze activiteiten in een woning kun-
nen worden uitgeoefend en de activiteiten in een woning kunnen worden uitgeoe-
fend en de activiteiten geen onevenredige afbreuk doen aan het woon- en leefmili-
eu in de directe omgeving;  

4d. dienstverlenende voorziening: voorzieningen in of aan een woning die beroeps- of 
bedrijfsmatige activiteiten als genoemd in artikel 1 onder 4c mogelijk maken. 
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5a. bouwlaag, laag: de eerste bouwlaag of een verdieping van een gebouw; een on-
derhuis, zolderverdieping of vliering wordt hieronder niet begrepen; 

5b. hoofdgebouw: een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie of afme-
tingen dan wel gelet op de bestemming als belangrijkste gebouw valt aan te mer-
ken; 

5c. bijgebouw: een gebouw behorende bij een woning ten dienste van een groter ge-
not van het gebruik van het hoofdgebouw zoals garages, hobbyruimte, schuurtjes, 
bergingen, hobbykasjes en tuinhuisjes; 

5d. onderkomens: voor verblijf geschikte - al dan niet aan hun bestemming onttrokken- 
voer- of vaartuigen, arken, sta- en toercaravans, kampeerauto’s, tenten en soortge-
lijke verblijfsmiddelen, voor zover deze niet als bouwwerken zijn aan te merken; 

5e. kampeermiddelen: een tent, een tentwagen, een kampeerauto of caravan, dan wel 
enig ander onderkomen en enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte 
daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde, waarvoor ingevolge de Woningwet een 
bouwvergunning is vereist; een en ander voor zover deze onderkomens of voertui-
gen geheel of ten dele blijvend of tijdelijk zijn bestemd of opgericht dan wel worden 
of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf; 

 
6a. handel: 

detailhandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstal-
ling ten verkoop, verkopen en/of leveren van goederen aan personen die die goe-
deren kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening 
van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 
groothandel: het bedrijfsmatig te koop aanbieden, hieronder begrepen de uitstalling 
ten verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan wederverkopers, dan 
wel aan instellingen of personen ter aanwending  in een andere bedrijfsactiviteit; 

6b. maatschappelijke doeleinden: doeleinden van medische, religieuze, sociaal-
culturele, educatieve, dan wel openbare doeleinden en daarmee gelijk te stellen 
doeleinden 

 
7. straatmeubilair: verkeersgeleiders, verkeersborden, brandkranen, lichtmasten, zit-

banken, bloembakken, papier-, glas- en andere inzamelbakken, kunstwerken, speel-
toestellen en draagconstructies voor reclame, alsmede telefooncellen, abri's en 
kleinschalige bouwwerken ten behoeve van (openbare) nutsvoorzieningen (max. 25 
m3); 

 
8. peil:  - voor gebouwen waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst: de 

     hoogte van de kruin van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang; 
  - in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende 
     afgewerkte maaiveld;  
 
9. Wet geluidhinder: de Wet geluidhinder zoals deze luidt op het moment van terinza-

gelegging van het ontwerpbestemmingsplan; 
 
10a. seksinrichting: een voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfs-

matig of daarmee naar aard en omvang vergelijkbare activiteiten, in de vorm van 
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seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische 
aard plaatsvinden. 
Onder een seksinrichting worden in elk geval verstaan:  
- een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon; 
- een seksbioscoop; 
- een seksautomatenhal; 
- een sekstheater, seksclub of parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar of 

in combinatie met een sekswinkel; 
 
10b. prostitutie: het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen 

met een ander tegen vergoeding. 
 



4 

Bestemmingsplan Maatsestraat, gemeente Uden 

Voorschriften, juni 2008 

Artikel 2 
 
Wijze van meten 
 

Lid 1 Bij het toepassen van deze voorschriften gelden de volgende aanwijzingen: 
 
a. de grondoppervlakte van een bouwwerk wordt gemeten buitenwerks en 1 m boven 

peil; 
 
b. de inhoud van een bouwwerk wordt gemeten buitenwerks en boven peil; 
 
c. de hoogte van een bouwwerk wordt gemeten vanaf het hoogste punt tot het peil; 

ondergeschikte bouwdelen zoals schoorstenen, daktorens, liftopbouwen, gevelac-
centen en antennes uitgezonderd. Indien een terugliggende opbouw ten opzichte 
van de gevels wordt toegepast binnen de denkbeeldige kap die tengevolge deze 
voorschriften is toegestaan, dan wordt deze niet meegeteld bij de bepaling van de 
goothoogte.  

 
d. de goot- of boeiboordhoogte van een gebouw is de hoogte welke wordt gemeten 

vanaf peil tot de horizontale snijlijn van gevelvlak en dakvlak, met dien verstande 
dat bij een lessenaarsdak het hoogste punt van de druiplijn wordt gemeten. Indien 
een terugliggende opbouw ten opzichte van de gevels wordt toegepast binnen de 
denkbeeldige kap die ingevolge deze voorschriften is toegestaan, dan wordt deze 
niet meegeteld bij de bepaling van de goothoogte. Onder goothoogte wordt tevens 
verstaan de gevelhoogte van een gebouw;  

 
e. de bebouwde oppervlakte van een bouwperceel, bebouwingsvlak of ander terrein 

wordt gemeten buitenwerks en 1 m boven peil, met dien verstande, dat de grond-
oppervlakten van alle op een terrein gelegen gebouwen en andere bouwwerken 
worden opgeteld; 

 
f. de bedrijfsvloeroppervlakte wordt gemeten binnenwerks, met dien verstande, dat 

de totale vloeropervlakte van de bouwlagen ten dienste van kantoren en overige 
bedrijfsruimten, met inbegrip van de daarbij behorende magazijnen en overige 
dienstruimten, wordt opgeteld. 

 

Lid 2 Grond, welke ten minste in aanmerking is of moest worden genomen bij het verlenen van 
een bouwvergunning waaraan uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de 
beoordeling van een andere bouwaanvraag buiten beschouwing. 
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Artikel 3 

Overschrijding bebouwingsgrenzen  
 

Lid 1  De op de kaart aangegeven bebouwingsgrenzen mogen uitsluitend worden overschreden 
door: 
 
a. onderdelen van een bouwvergunningsplichtig bouwwerk die bij het afzonderlijk reali-

seren opgevat zouden moeten worden als het aanbrengen van veranderingen van 
niet-ingrijpende aard, als bedoeld in artikel 43 van de Woningwet; 

 
b. andere onderdelen van een bouwvergunningsplichtig bouwwerk, die bij afzonderlijk 

realiseren niet vallen onder de werking van artikel 43 van de Woningwet, te weten: 
 1. ondergrondse uitsteeksels, zoals funderingsonderdelen, rioolleidingen en 

rioolputten; 
 2. stoepen, stoeptreden en toegangsbruggen, mits zij de grens van de weg met 

niet meer dan 0,30 m overschrijden. 
 
c Balkons behorende bij de appartementencomplexen, mits de overschrijding van de 

bebouwingsgrens niet meer bedraagt dan 1,5 meter. 
 
 

Lid 2  Burgemeester en wethouders kunnen -met inachtneming van het bepaalde in lid 3-
vrijstelling verlenen voor het overschrijden van bebouwingsgrenzen voor: 
 
a. ondergrondse bouwwerken zoals kelders, kelderkoekoeken en kelderingangen, mits 

de bovenzijde daarvan niet hoger is gelegen dan het peil; 
 
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan bedoeld in artikel 43 van de Wo-

ningwet, die naar de aard en bestemming op voor de voorgevelbouwgrens gelegen 
gronden toelaatbaar zijn; 

 
c. laadperrons, stoepen en stoeptreden, die de grens van de weg overschrijden; 
 
d. trappenhuizen, buitentrappen en liftschachten, hijsinrichtingen en stortbuizen, als-

mede andere luifels, dakoverstekken, uitspringende schoorsteenwanden, reclame-
toestellen en draagconstructies voor reclames dan bedoeld zijn in lid 1; 

 
e. overbouwingen ten dienste van de verbinding tussen twee bouwwerken; 
 
f. bouwwerken aan of bij een monument -als bedoeld in de Monumentenwet 1988 dan 

wel in de provinciale  of gemeentelijke monumentenverordening- voor zover zulks 
niet bezwaarlijk is met het oog op de in historisch-esthetisch opzicht gewenste aan-
sluiting bij het karakter van de bestaande omgeving. 

 
Lid 3  Voor het bouwen boven een weg geldt dat niet lager gebouwd mag worden dan: 
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- 4,20 m boven de hoogte van de rijweg, met inbegrip van een strook van 0,50 m 
breedte ter weerszijden van die rijweg; 

- 2,20 m boven de hoogte van een ander deel van de weg, 
een en ander voor zover de veiligheid van de gebruikers van de weg niet in gevaar komt. 
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PARAGRAAF II BESTEMMINGSBEPALINGEN 

Artikel 4 
 
Woondoeleinden, met bijbehorende erven -W-  
 

Lid A  1. Bestemmingsbepalingen 

De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
 
a. in de bouwlaag/bouwlagen geheel of gedeeltelijk onder peil: 

- parkeervoorzieningen en bergingen ten behoeve van wonen; 
- toegangen naar bovengelegen functies; 

  
b. in de eerste bouwlaag boven peil: 

- wonen;  
 - toegangen naar woningen; 

- dienstverlenende voorzieningen ter plaatse van de op de kaart gegeven 
aanduiding “dienstverlenende voorziening op de begane grond toegestaan”, 
met een bedrijfsvloeroppervlakte van ten hoogste 50 m² bedrijfsvloeropper-
vlakte per locatieaanduiding; 

 - tuinen en erven; 
 
c. in de bovengelegen bouwlagen: 
 - wonen;  
 - toegangen naar woningen.  
 
met de daarbij behorende voorzieningen, gebouwde parkeervoorzieningen, bouwwerken, 
tuinen en erven.  
 

2. Beschrijving in hoofdlijnen 
 
Bij de realisering van de bestemmingen “Woondoeleinden met bijbehorende erven - W-“ 
en “Verblijfsdoeleinden -Vb-“ wordt uitgegaan van:  
a. de aanleg van voldoende parkeerplaatsen conform de nota “Parkeervoorzieningen” 

d.d. oktober 2006; 
b. een ontsluiting van de parkeergarage ter plaatse of binnen een afstand van 10 m 

van de op de kaart aangegeven aanduiding ‘Entree parkeergarage’.  
 

Lid B Bebouwingsbepalingen 
 

 1. Op de in lid A bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de 
bestemming worden gebouwd, met dien verstande, dat: 
 
a. de hoofd- en bijgebouwen uitsluitend mogen worden opgericht binnen het op de 

kaart aangegeven bebouwingsvlak; 
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b. ten hoogste 98 woningen mogen worden gebouwd, waarvan:  
 - in de twee bebouwingsvlakken aan de Heinsbergenstraat ieder ten hoogste 

30 gestapelde woningen zijn toegestaan; 
 - in het bebouwingsvlak aan Maatsestraat en Herpenstraat en in het bebou-

wingsvlak aan de Cuijkstraat en Herpenstraat ieder ten hoogste 19 wonin-
gen, waarvan maximaal 6 gestapelde woningen, zijn toegestaan;  

 
c. de goothoogte en de bouwhoogte van de gebouwen niet meer mogen bedragen 

dan op de kaart binnen (een gedeelte van) het bebouwingsvlak aangegeven  
maximum goothoogte c.q. maximum bouwhoogte in meters; 

 
d. de hoogte van andere bouwwerken niet meer mag bedragen dan: 
 - vóór (het verlengde van) de voorgevel van gebouwen: 1 m; 
 - overige: 2 m. 
 

2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde 
onder: 

  
a. 1c: voor het verschuiven van de op de kaart aangegeven “grens maatvoering” 

met ten hoogste 3 m; 
 
b. 1d: voor bordessen, inritten parkeerkelder, trappen en balustrades vóór (het 

verlengde van) de voorgevel van gebouwen tot ten hoogste 2,5 m. 
 
 Indien burgemeester en wethouders toepassing geven aan het bepaalde in dit lid, dient 

de procedure te worden gevolgd als omschreven in artikel 8 (Procedureregels). 
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Artikel 5 
 
Verblijfsdoeleinden -Vb- 
 

Lid A Bestemmingsbepalingen 

De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen met een be-
perkte stroomfunctie en/of verblijfsgebieden, met de daarbij behorende parkeervoorzie-
ningen, paden en andere verkeersvoorzieningen -met uitzondering van verkooppunten 
voor motorbrandstoffen-,  
alsmede voor: 
- inzamelpunten voor papier, glas en ander afval; 
- bermen, bermsloten en andere groenvoorzieningen, 
met de daarbij behorende andere bouwwerken. 

Lid B Bebouwingsbepalingen 

Op de in lid A bedoelde gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten dienste van de be-
stemming, waaronder begrepen straatmeubilair, worden gebouwd, met een maximale 
hoogte van 9 m. 
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PARAGRAAF III AANVULLENDE BEPALINGEN  

Artikel 6 

Algemene vrijstellingen 

Lid 1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van de bepalingen in 
deze voorschriften ten aanzien van de volgende onderwerpen, zulks voor zover daarom-
trent in de voorschriften regelen zijn gesteld: 

 
a. de bouw van niet voor bewoning bestemde gebouwen en andere bouwwerken met 

een hoogte van ten hoogste 4 m en een inhoud van ten hoogste 75 m3 ten dienste 
van het openbaar nut, zoals: 

 1. wachthuisjes, telefooncellen, muurtjes, standbeelden en lichtmasten; 
2. transformatorhuisjes, schakelhuisjes, gemaalgebouwtjes en andere nutsge-

bouwtjes, zulks met uitzondering van gasdrukregel- en gasdrukmeetstations; 
 

b. het in geringe mate aanpassen van het plan, teneinde enig onderdeel van het plan, 
zoals een bestemminggrens of een bebouwingsgrens te veranderen, uitsluitend in-
dien bij de definitieve uitmeting of verkaveling blijkt, dat deze verandering in het be-
lang van een juiste verwerkelijking van het plan noodzakelijk is, waarbij de grenzen 
niet meer dan 3 m worden verschoven; 

 
c. het wijzigen van de voorgeschreven maatvoeringen voor bouwwerken met ten 

hoogste 10%; 
 
d. het oprichten van antennemasten voor telecommunicatie-doeleinden, waarbij de 

hoogte niet meer mag bedragen dan 25 m. 
 

Lid 2 Indien burgemeester en wethouders toepassing geven aan deze bepaling dient de 
procedure te worden gevolgd als omschreven in artikel 8 (Procedureregels). 
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Artikel 7 
 
Wijzigingsbevoegdheid van burgemeester en wethouders 
 

Lid 1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening het plan te wijzigen, indien de wijziging betrekking 
heeft op: 

a. het oprichten van transformatorhuisjes en gemaalgebouwtjes en andere nutsge-
bouwen met een inhoud van ten hoogste 100 m3 en een hoogte die niet meer be-
draagt dan 5 m welke in het kader van de nutsvoorzieningen nodig zijn, zulks voor 
zover deze op grond van het bepaalde in artikel 6 niet kunnen worden gebouwd; 

 
b. een enigszins andere situering van de bestemmings- en/of  bebouwingsgrenzen, 

indien bij de uitvoering van het plan mocht blijken, dat verschuivingen in verband 
met de uitvoering van een bouwplan nodig zijn, mits de oppervlakte van het betref-
fende bestemmingsvlak of onderdelen hiervan, met niet meer dan 10 % zal worden 
gewijzigd, dan wel de grenzen met niet meer dan 10 m worden verschoven. 

Lid 2 Indien burgemeester en wethouders toepassing geven aan deze bepaling dient de 
procedure te worden gevolgd als omschreven 8 (Procedureregels).  
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Artikel 8 
 
Procedureregels 
 
 
Voor zover naar dit artikel wordt verwezen is de in afdeling 3.4 van de Algemene Wet 
Bestuursrecht geregelde procedure van toepassing. 
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Artikel 9 

Gebruiksbepalingen 

Lid 1 Gebruiksbepalingen ten aanzien van onbebouwde gronden 

a. Het is verboden de in het plan begrepen gronden, voor zover zij onbebouwd blij-
ven, te gebruiken of te laten gebruiken anders dan in overeenstemming met de in 
het plan aan die gronden gegeven bestemmingen. 

 
b. Onverminderd het bepaalde onder a is het in ieder geval verboden de onbebouwde 

gronden te gebruiken voor: 
 

1. het plaatsen of geplaatst houden van onderkomens; 
 

2. het opslaan van gerede of ongerede goederen, zoals vaten, kisten, bouwma-
terialen, werktuigen, machines en onderdelen hiervan; 

 
3. het opslaan van gebruiksklare of onklare voer- en vaartuigen of onderdelen 

hiervan; 
 

4. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of andere 
vaste of vloeibare afvalstoffen; 

 
5. prostitutiedoeleinden. 

 
c. Het bepaalde onder b is niet van toepassing op het tijdelijk opslaan van materialen 

en werktuigen welke nodig zijn voor de realisering of de handhaving van de in het 
plan aangewezen bestemmingen. 

Lid 2 Het gebruik van bouwwerken 

a. Het is verboden de in het plan begrepen bouwwerken te gebruiken of te laten ge-
bruiken voor doeleinden in strijd met de in het plan gegeven bestemmingen. 

 
b. Onverminderd het bepaalde onder a. is het in ieder geval verboden: 

 
1. de woningen te gebruiken voor de uitoefening van enige tak van handel en/of 

bedrijf; 
 

2. bouwwerken te gebruikte ten behoeve van prostitutiedoeleinden en seksinrich-
tingen. 

 
c. het bepaalde onder b is niet van toepassing op het gebruik van een gedeelte van de 

gebouwen in het kader van de uitoefening van beroepsmatige activiteiten in wonin-
gen, mits de woonfunctie in overwegende mate gehandhaafd blijft. 
 



14 

Bestemmingsplan Maatsestraat, gemeente Uden 

Voorschriften, juni 2008 

Lid 3 Vrijstellingen van het gebruik 

 
Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 1 onder a en b 
en lid 2 onder a en b, indien strikte toepassing van het voorschrift leidt tot een beperking 
van het meest doelmatige gebruik, welke niet door dringende redenen wordt gerecht-
vaardigd. 
 
Indien burgemeester en wethouders toepassing geven aan deze bepaling, dient de proce-
dure te worden gevolgd als omschreven in artikel 8 (Procedureregels). 
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Artikel 10 
 

Overgangsbepalingen 

Lid 1. Bouwwerken  

1. Bouwwerken, die bestaan op het tijdstip van tervisielegging van het ontwerp van dit plan, 
dan wel nadien nog kunnen worden opgericht met inachtneming van het bepaalde bij of 
krachtens de Woningwet en die afwijken van het plan, mogen voor dat deel wat afwijkt, 
mits de bestaande afwijking naar aard noch omvang niet wordt vergroot: 

  a.  gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
  b. na het tenietgaan door een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

 de (ontvankelijke) aanvraag om bouwvergunning daarvoor is ingediend binnen 
 twee jaren na de datum van de calamiteit. 

 
Lid 2. Gebruik 

 
  Het gebruik van gronden en bouwwerken dat bestond ten tijde van het van kracht worden 

van het verbod tot gebruik in strijd met de aan die gronden en bouwwerken gegeven be-
stemming en dat afwijkt van het plan mag worden voortgezet of gewijzigd, zolang en voor 
zover de strijdigheid van dat gebruik ten opzichte van het gebruik overeenkomstig de 
bestemming in dit plan naar de aard en omvang niet wordt vergroot.  

 
Lid 3.  Uitzonderingen 
 
   a. Lid 1 is niet van toepassing op bouwwerken, die bestaan op het tijdstip van   
   terinzagelegging van het ontwerp van dit plan, doch zijn gebouwd in strijd met het 

 toen geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 
 

  b. Lid 2 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
 geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan 
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Artikel 11 

Strafbepaling 

Overtreding van het bepaalde in artikel 9 lid 1 onder a en b, en lid 2 onder a en b is een 
strafbaar feit in de zin van artikel 1a onder 2 van de Wet op de economische delicten. 
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Artikel 12 

Slotbepaling 

Deze voorschriften kunnen worden aangehaald onder de naam: 
 
"Voorschriften bestemmingsplan Maatsestraat" 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Uden gehou-
den op ..................................................................................................................................  
 
 
 
 
De griffier De voorzitter, 
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