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BIJLAGEN 
Bij de ontwikkeling van het bestemmingsplan Velmolen Oost zijn diverse specifieke 
onderzoeken verricht. De resultaten van deze onderzoeken zijn in samengevatte vorm in 
de plantoelichting opgenomen. Voor uitvoeriger informatie over de onderzoeken wordt 
verwezen naar de afzonderlijke onderzoeksrapporten. Deze onderzoeksrapporten maken 
formeel deel uit van de planstukken die behoren bij het bestemmingsplan. 
 
1. Archeologisch onderzoek 

Plangebied Velmolen Oost te Uden, archeologisch vooronderzoek: 
een bureauonderzoek 

 (RAAP notitie 1032, d.d. 22 februari 2005) 
 
2.  Onderzoek naar breuken en wijst  
 Aangepaste rapportage literatuur onderzoek wijstgronden gemeente Uden 
 (TNO, maart 2006) 
 
3. Watertoets  
 Watertoets Velmolen Oost en Volkel West te Uden 
 (Tauw, d.d. 23 juni 2006) 
 
4. Natuurtoets  
 Rekening houden met natuurwaarden Velmolen Oost en Volkel West te Uden. 
 (Tauw, d.d. 20 juni 2006) 
 
5. Energievisie  
 Energievisie Velmolen Oost en Volkel West 
 (Ecofys, d.d. februari 2005 ) 
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6. Onderzoek bodemkwaliteit 
 Globaal indicatief bodemonderzoek Uden Zuid  
 (Heidemij Adviesbureau B.V., maart 1991) 
 Bodemgesteldheid bestemmingsplangebied Velmolen Oost en Volkel West 
 (Gemeente Uden, afdeling Milieuzaken, d.d. 21 juni 2006) 
 
7. Akoestisch onderzoek en luchtkwaliteitsonderzoek  
 Milieu-onderzoek Velmolen Oost en Volkel West 
 (KuiperCompagnons, d.d. 20 maart 2007) 
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1. ALGEMENE ASPECTEN 
 
In dit hoofdstuk wordt het planologisch beleid van rijk, provincie en de gemeente Uden in relatie met de ont-
wikkelingen in het plangebied Velmolen Oost weergegeven. Het betreft de integrale visies voor de inrichting 
en functie van het gebied almede de gemeentelijke plannen voor verkeer en vervoer en woningbouw.  

 
1.1. Aanleiding en doel van het plan 

 
Uit oogpunt van de continuïteit van de woningbouwproductie is het van belang dat er binnen de gemeente 
Uden, nieuwe plangebieden in voorbereiding worden genomen. Een groot deel van deze productie heeft 
plaatsgevonden in de reeds gerealiseerde delen van Uden Zuid.  
Het bestemmingsplan Velmolen Oost heeft betrekking op de bouw van een nieuwe woonwijk aan de zuid-
rand van Uden. Het plan beoogt een juridisch planologisch kader te bieden voor een woongebied met circa 
550 woningen en de landschappelijke geledingszone tussen Uden Zuid en Volkel. Daarnaast geeft het plan 
richting aan een aantal kwalitatieve aspecten met betrekking tot de inrichting van het openbaar gebied, zoals 
met groen, water en wegen en aan de verschijningsvorm van de gebouwen. 
 

1.2. Ligging en begrenzing van het plangebied 
 
Het plangebied ligt ten zuiden van Uden. Globaal is het gelegen tussen Velmolen I en II aan de westzijde en 
Volkel West aan de oostzijde. Het plangebied wordt begrensd door: 
- de Lippstadtsingel aan de noordzijde; 
- de Boekelsedijk aan de oostzijde; 
- de watergang aan de zuidzijde; 
- de woonwijk Velmolen I en II aan de westzijde.  
De omvang van het plangebied is ruim 50 hectare.  
De ligging van het plangebied is weergegeven in afbeelding ligging plangebied.  
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1.3. Vigerende bestemmingsregeling 
 
Voor de gronden in het plangebied gelden op dit moment de bestemmingsplannen ‘Buitengebied’ en ‘Bui-
tengebied 1e partiële herziening’.  
Het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is door de gemeenteraad vastgesteld op 30 juni 1983. De goedkeu-
ringsbesluiten van Gedeputeerde Staten en de Kroon dateren van 7 mei 1985 respectievelijk 17 april 1990. 
Het plan ‘Buitengebied 1e partiële herziening’ is op 29 april 1993 door de gemeenteraad vastgesteld en op 
4 oktober 1993 door Gedeputeerde Staten. Op 27 september 1995 is het plan door de Kroon goedgekeurd. 
 

1.4. Inhoud en opzet 
 
Voordat tot realisatie van dit woongebied kan worden overgegaan, dient hiervoor een juridische titel te zijn. 
Het heeft in de gemeente Uden de voorkeur hiertoe een bestemmingsplan op te stellen. Dit plan dient te 
voldoen aan de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) en bestaat uit een kaart en voorschriften. Tevens 
gaat het bestemmingsplan vergezeld van een toelichting, waarin de aan het plan ten grondslag liggende 
gedachten opgenomen zijn, de uitkomsten van onderzoeken en overleg zijn vervat en de inspraak wordt 
gerapporteerd.  
In de toelichting komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde. 
In hoofdstuk 1 worden de algemene aspecten behandeld zoals, het doel, de ligging, de begrenzing en de 
inhoud en opzet van het bestemmingsplan. 
In hoofdstuk 2 wordt aangegeven met welke relevante uitgangspunten van andere nota’s en plannen reke-
ning wordt gehouden. 
In hoofdstuk 3 zijn de planaspecten beschreven die bij de ontwikkeling van belang zijn, zoals onder andere 
archeologie en cultuurhistorie, flora en fauna en water.  
In hoofdstuk 4 volgt de planbeschrijving, waarbij de opzet, inrichting, verschijningsvorm en het programma 
aan de orde komen.  
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In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de juridische aspecten van het bestemmingsplan.  
In hoofdstuk 6 worden de realisatieaspecten beschreven. Hieronder vallen met name de milieuaspecten en 
de economische uitvoerbaarheid.  
Tot slot worden in hoofdstuk 7 de resultaten van overleg- en inspraakprocedure opgenomen.  
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2. PLANOLOGISCH KADER 
 
In dit hoofdstuk wordt het planologisch beleid van rijk, provincie en de gemeente Uden in relatie met de ont-
wikkelingen in het plangebied Velmolen Oost weergegeven. Het betreft de integrale visies voor de inrichting 
en functie van het gebied almede de gemeentelijke plannen voor verkeer en vervoer en woningbouw.  
 

2.1. Rijksbeleid 
 
2.1.1. Nota ruimte, januari 2006 

In de nota ruimte geeft het Rijk haar visie over de ruimtelijke ordening in Nederland. Hoofddoel van het nati-
onaal ruimtelijk beleid is ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies op het beperkte 
oppervlak dat in Nederland beschikbaar is. Meer specifiek richt het kabinet zich op de bevordering van 
krachtige steden en een vitaal platteland. 
Voor verstedelijking en economische activiteiten gaat het rijk uit van de bundelingsstrategie. Deze bundeling 
heeft veel voordelen. De steden worden ondersteund in hun functie van economische en culturele motor. In 
steden en dorpen wordt het draagvlak voor voorzieningen ondersteund. Infrastructuur kan worden gecon-
centreerd en optimaal worden benut. Bundeling van verstedelijking betekent dat nieuwe bebouwing gecon-
centreerd tot stand komt, dat wil zeggen in bestaand gebied of in aansluiting daarop. Uitvoering van dit be-
leid wordt door het rijk overgelaten aan de decentrale overheden.  
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AFBEELDING UITWERKINGSPLAN UDEN-VEGHEL EN OMSTREKEN 
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2.2. Provinciaal beleid 
 

2.2.1. Streekplan provincie Noord-Brabant 2002 
Het Streekplan Noord-Brabant 2002, Brabant in balans, is op d.d. 22 februari 2002 vastgesteld door Provin-
ciale Staten en beschrijft de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid voor de periode tot 2020. Hoofd-
doel is een zorgvuldig ruimtegebruik, waarbij vijf leidende principes gelden, zoals de concentratie van ver-
stedelijking. Concentratie van de verstedelijking dient zoveel mogelijk binnen de stedelijke regio’s plaats te 
vinden. Hierbij geldt dat, naast de mogelijkheden tot herstructurering en inbreiding in de stedelijke regio’s, 
tevens ruimte bestaat tot het benutten van onbebouwd gebied ten behoeve van de verstedelijking.  
De gemeente Uden maakt onderdeel uit van de stedelijke regio Uden-Veghel. Voor de stedelijke regio’s zijn 
taakstellende woningbouwprogramma’s gegeven. Voor de regio Uden-Veghel bedraagt het programma in de 
periode 2000-2020 5.900 woningen. Om voor de regio een nadere uitwerking te geven aan het globale ver-
stedelijkingsbeleid in het streekplan, is een uitwerkingsplan opgesteld. Dit plan is door Gedeputeerde Staten 
vastgesteld op 21 december 2004: uitwerkingsplan Uden-Veghel, Maashorst-Schijndel-Sint Oedenrode-
Boekel (zie hieronder). 
 

2.2.2. Partiële herziening Streekplan Noord-Brabant 2002 
Op d.d. 3 december 2004 hebben Provinciale Staten de eerste partiële herziening van het streekplan vast-
gesteld. Deze herziening heeft geen directe gevolgen voor het onderhavige bestemmingsplan.   

 
2.2.3. Uitwerkingsplan Uden-Veghel, Maashorst-Schijndel-Sint Oedenrode-Boekel, december 2004 

In het Uitwerkingsplan wordt de verstedelijkingsopgave, zoals die in het Streekplan is  verwoord, vormgege-
ven voor de stedelijke regio Uden-Veghel en omstreken. Voor het programma voor woningbouw en bedrijven 
is in het uitwerkingsplan een regionale planningsopgave tot 2015, met een doorkijk naar 2020, opgenomen.  
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Binnen de regio Uden-Veghel geldt een opgave van 1.700 woningen. Naast herstructurering en inbreiding, 
zullen daarom ook relatief omvangrijke uitbreidingslocaties dienen te worden ontwikkeld. Deze planningsop-
gaaf is specifiek voor Uden uitgewerkt in het woonplan Uden (zie paragraaf 2.5. Woningbouwprogramma 
2005-2010). Voor het plangebied is aangegeven dat het transformeren van landelijk gebied naar stedelijk 
grondgebruik, in de vorm van wonen, werken, voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur, afweegbaar is 
indien dit nodig is om in de stedelijke ruimtebehoefte te voorzien. De plannen moeten aansluiten bij de be-
staande structuur van de kern en rekening houden met kwaliteiten en structuren van het gebied en de om-
geving. Uitgangspunt is dat zorgvuldig met de ruimte moet worden omgegaan. Tussen Uden Zuid en Volkel 
ligt een integratiezone stad-land. In deze zone is verstedelijking afweegbaar indien verweving van stedelijke 
en landelijke functies op een creatieve en doordachte wijze gelijktijdig plaatsvindt. Het plangebied Velmolen 
Oost valt binnen een zone waarvoor een “strategische gebiedsontwikkeling” geldt (zie paragraaf 2.3.2). 
 

2.3. Gemeentelijk beleid 
 

2.3.1. StructuurvisiePlus Uden/Veghel 
De gemeentebesturen van Uden en Veghel besloten in 1998 het toekomstperspectief van Uden en Veghel 
goed in beeld te brengen en dit vast te leggen in de StructuurvisiePlus, een belangrijke bouwsteen voor het 
nieuwe Streekplan en een pilot-project in de provincie. Kwaliteiten van wonen en werken, infrastructuur, 
landbouw, natuur, water en cultuurhistorie zijn in beeld gebracht en verder uitgewerkt in strategieën be-
noemd naar de vier kleuren: rood voor wonen, infrastructuur en werken, groen voor natuur en landschap, 
geel voor landbouw en blauw voor water. 
In de StructuurvisiePlus maakt het plangebied deel uit van de stedelijke uitbreiding van Uden-Zuid. De 
bos/groenzone tussen Velmolen en Veghel staat omschreven als een lokale essentiële open ruimte, stedelij-
ke ontwikkelingen moeten daar tegengegaan worden. Geen bebouwing voor niet-gewenste functies en geen 
beplanting van enige omvang.   
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2.3.2. Strategische gebiedsuitwerking zuidelijke randzone 
In het Uitwerkingsplan Uden-Veghel, Maashorst-Schijndel-Sint Oedenrode-Boekel, december 2004 staat de 
zuidelijke randzone van Uden  aangeduid met “strategische gebiedsontwikkeling”. De gemeente heeft hier-
aan op de volgende wijze invulling gegeven.  
Twee integrale gebiedsvisies zijn door de gemeente Uden vervaardigd in vorm van het Structuurplan uit 
1993 en de StructuurvisiePlus Uden/Veghel uit 2001. Laatstgenoemd plan heeft als basis gediend voor de 
uitwerking van het Streekplan in het Uitwerkingsplan Uden-Veghel uit 2004. De inhoud van de gemeentelijke 
structuurvisieplus en de provinciale streekplanuitwerking voor het gebied Uden Zuid komen inhoudelijk volle-
dig overeen. Bij de gewijzigde vaststelling van de streekplanuitwerking is de verplichting voor een gemeente-
lijke integrale studie voor de gebieden aangeduid als “strategische gebiedsontwikkeling” opgenomen. De 
gemeente Uden heeft in dat kader aangegeven dat zij juist een integrale visie (de structuurvisieplus in 2002 ) 
had afgerond en in aansluiting daarop, afgestemd op deze visie, drie projecten aan de zuidrand voor Uden in 
ontwikkeling zal nemen. Deze handelwijze is besproken in de provinciale stuurgroep voor de streekplanuit-
werking en akkoord bevonden. Thans zijn in ontwikkeling het bestemmingsplan Buitengebied (advies PCGP 
in december 2005: vaststelling in februari 2007), het Ontwikkelingsplan De Leijgraaf (gezamenlijk plan voor 
de gemeenten Uden, Veghel, en Boekel; gebiedsanalyse gereed in augustus 2006) en de bestemmings-
plannen Velmolen Oost en Volkel West (voorontwerpplannen in augustus 2006). In de laatstgenoemde plan-
nen wordt onder andere invulling gegeven aan de te ontwikkelen woningbouwgebieden voor Uden en Volkel, 
de afweging groen-rood binnen het transformatiegebied en de uitwerking en inrichting van de integratiezone 
stad-land. De gemeente is van oordeel dat met de genoemde plannen een samenhangend beleid voor zui-
delijke randzone wordt gegeven. 
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2.3.3. Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan 
De nota Sturen in structuren, d.d. 17 november 2003 betreft het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan Uden. 
Deze nota is richtinggevend bij de opzet en inrichting van de verkeersstructuur van Velmolen Oost. Aange 

 
 

sloten kan worden op de verkeersstructuren van het reeds gerealiseerde gedeelte van Uden Zuid. Voor 
Velmolen Oost worden in de nota geen specifieke voorstellen gedaan.  
De wijk wordt voor het overgrote deel ontsloten via de Verlengde Velmolenweg op de Lippstadtsingel. Het 
gebied dat als landschappelijke zone is aangeduid wordt via de Morgenweg, Boekelsedijk, Vloetstraat en 
Nieuwe Udenseweg op de Lippstadtsingel. 
In de Morgenweg wordt ongeveer ter plaatse van het te handhaven bosje een knip voor autoverkeer ge-
maakt, teneinde doorgaand verkeer en een sluiproute door het plangebied te voorkomen. Voor alle verkeer 
in Velmolen Oost zal een 30 km/uur regime gaan gelden.  
Voor een verdere beschrijving van de verkeerstructuur wordt verwezen naar paragraaf 4.4. 
 

2.3.4. Woningbouwprogramma 2005 - 2010 
In oktober 2001 is het ‘Woonplan Uden, Actieplan voor goed wonen’ in samenwerking tussen de gemeente 
en de Stichting Volkshuisvesting Uden opgesteld. In het kader van de intensivering van de samenwerking 
tussen de gemeenten Uden en Veghel wordt dit woonplan momenteel geactualiseerd. Vooruitlopend op 
deze actualisatie heeft de gemeenteraad d.d. 16 februari 2006 de notitie woningbouwprogramma 2005-2010 
vastgesteld. Het woningbouwprogramma 2005-2010 is gebaseerd op de provinciale bevolkings- en woning-
behoefteprognose. De actualisatie 2005 geeft een verwachte omvang van het aantal woning binnen de ge-
meente Uden in 2010 aan van ca. 17.055 woningen (2005 ca. 16.100 woningen). Rekeninghoudend met de 
functie en taakstelling die de Stedelijke Regio Uden/Veghel heeft, alsmede het veiligstellen van woning-
bouwcapaciteit (middels het hanteren van een overcapaciteit), stelt de gemeente Uden zich de ambitie om in 
2010 ca. 17.500 woningen binnen haar grenzen te hebben.  
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In eerste instantie wordt daarbij gericht op de eigen lokale woningbehoefte, hoewel de druk vanuit de regio 
eveneens hoog is. Er bestaat met name behoefte aan woningen onder de grote middengroep (gezinnen met 
kinderen) en starters en dan vooral aan eengezinswoningen. Nieuwbouw kan de doorstroming op de wo-
ningmarkt op gang brengen. Vanuit de gemeente Uden wordt daartoe prioriteit gegeven aan de ontwikkeling 
van Hoenderbos III, Velmolen Oost en Volkel West. In Uden Zuid wordt een gemêleerde woonwijk voorge-
staan, met name gericht grondgebonden woningen en enkele appartementen. Uitgangspunt voor de inrich-
ting van Uden Zuid is het landelijk wonen. 
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AFBEELDING CULTUURHISTORISCHE WAARDENKAART NOORD-BRABANT 

Indicatieve archeologische waarde 

Hoog of middelhoog 

Laag 

Geen gegevens 
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3. PLANASPECTEN 
 
In het kader van het opstellen van het bestemmingsplan Velmolen Oost is ten behoeve van planontwerp  en 
ruimtelijke inrichting een aantal gebiedspecifieke aspecten onderzocht. In dit hoofdstuk wordt het resultaat 
van deze onderzoeken in relatie tot het beleid van rijk, provincie, waterschap en de gemeente Uden weerge-
geven. Het betreft achtereenvolgens archeologie, geologie en cultuurhistorie, bodem, flora en fauna, water 
en leidingen. 
 

3.1. Archeologie 
 
In 1992 is het Europese ‘Verdrag van Malta’ opgesteld met het doel het archeologisch erfgoed in de bodem 
beter te kunnen beschermen. Dit verdrag is door Nederland in 1998 ondertekend. Bij ruimtelijke ontwikkelin-
gen geldt het uitgangspunt, dat archeologische waarden zoveel mogelijk behouden en geconserveerd blijven 
in de bodem. In een vroegtijdig stadium dient daartoe een archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. 
 
Voor het onderhavige bestemmingsplan is door RAAP een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd: "Plan-
gebied Velmolen Oost te Uden, Archeologisch vooronderzoek: een bureauonderzoek" (d.d. 22 februari 
2005). Op basis van het bureauonderzoek worden resten van kampementen uit de Vroege en Midden 
Steentijd verwacht. De kans dat archeologische vindplaatsen van de Late Steentijd tot en met de Late Mid-
deleeuwen in het plangebied voorkomen is onder andere afhankelijk van de bodem. 
Voor de goed ontwaterde zones met een dikker antropogeen cultuurdek (hoge zwarte enkeerdgronden) is de 
trefkans hoog. Deze gronden vallen echter net buiten het plangebied. 
 Voor de goed ontwaterde zones met een dun antropogeen cultuurdek (laarpodzolgronden), onder ande-

re tussen de Lippstadtsingel en de Morgenweg, is de kans middelhoog.  
 Voor de overige zones is de trefkans laag. 

In het plangebied zijn nergens aanwijzingen voor afgravingen of andere zichtbare verstoringen van de bo-
dem waargenomen.  
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Op grond van de resultaten van het inventariserend archeologisch onderzoek wordt aanbevolen om in een 
zo vroeg mogelijke fase van de planvorming alle percelen met een relatief intacte bodem, waar grondverzet 
gaat plaatsvinden, een (inventariserend) archeologisch onderzoek uit te voeren.  Dit onderzoek wordt thans 
uitgevoerd voor de gebieden die op basis van de Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant een (mid-
del)hoge verwachtingswaarde hebben. Vooruitlopend op de resultaten van dit onderzoek is in het onderha-
vige bestemmingsplan een aanlegvergunningenstelsel opgenomen voor de gebieden met een archeologi-
sche verwachtingswaarde. Op de plankaart is het onderzoeksgebied aangegeven en in de planvoorschriften 
is een passende regeling opgenomen ter bescherming van archeologische waarden.  
  

3.2. Geologie en cultuurhistorie 
 
Oostelijk Brabant maakt deel uit van een instabiele zone. Als gevolg van een kantelende beweging van de 
aardkorst zijn een aantal noordwest-zuidoost gerichte breuken ontstaan, waarvan de Peelrandbreuk de be-
langrijkste is. De Peelrandbreuk ligt globaal gezien langs de zuidwestelijke grens van de bebouwde kom van 
Uden. Naar aanleiding van onduidelijkheden over de ligging van breuken en de aanwezigheid van wijstgron-
den is onderzoek verricht. Dit onderzoek is gerapporteerd in de notitie Resultaten en conclusies van een 
vooronderzoek naar het voorkomen van breuken en wijst in de stadsuitbreidingsgebieden Hoenderbos III en 
Velmolen Oost, Alterra/TNO d.d. 7 oktober 2005. De conclusie voor het plangebied Velmolen Oost is dat er 
geen aanwijzingen voor breuken en wijst zijn. Wel is sprake van (tijdelijk) hoge waterstanden gekoppeld aan 
het voorkomen van erosiedalen in de ondergrond. Deze waterstanden zijn een randvoorwaarde waarmee in 
het civieltechnische ontwerp rekening moet worden gehouden. Het gebied tussen de Peelrandbreuk en de 
breuk aan de oostzijde van de huidige kern leende zich van oudsher voor bewoning, enerzijds door de aan-
wezigheid van voldoende droge zandgronden, waarop akkerbouw mogelijk was, anderzijds door de aanwe-
zigheid van voldoende woeste grond in de nabijheid, nodig voor onder andere de schapenteelt. In dit gebied 
vinden we dan ook de oudste nederzettingen. Door de veelheid aan afwaterende beken en een grote variatie 
in grondwaterdiepte werd het gebied verdeeld in een even grote veelheid van gebruikseenheden, die samen 
met de agrarische activiteit zorgde voor een kleinschalig en afwisselend landschap (hoevelandschap).  
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3.3. Bodem 
 
De gronden in Uden Zuid bestaan uit kalkloos zand en behoren voor een deel tot de jonge ontginningsgron-
den en voor een deel tot de oudere cultuurgronden. Tussen de nieuwe wijk Velmolen en Volkel zijn verspreid 
gelegen verschillende gronden aanwezig, te weten veldpodzolgronden, laarpodzolgronden, enkeerdgronden 
en gooreerdgronden (zie afbeelding bodemkaart).  
 
In opdracht van de gemeente Uden heeft Heidemij Adviesbureau B.V. in maart 1991 een globaal indicatief 
bodemonderzoek verricht op de gehele locatie Uden Zuid. Doel van het globaal indicatief bodemonderzoek 
is het vaststellen of er eventueel sprake is van verontreiniging van grond en/of grondwater te aanzien van 
een beperkt aantal mogelijke stoffen die een belemmering kunnen vormen voor de toekomstige bouwplan-
nen.  
Aangezien het gebruik van de gronden de laatste jaren niet wezenlijk is veranderd geeft het onderzoek een 
goede eerste indruk van de bodemkwaliteit van de percelen ten westen van de Boekelsedijk. In paragraaf 
6.2 is een samenvatting gegeven van het onderzoek.  
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AFBEELDING BELANGRIJKSTE NATUURWAARDEN 
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3.4. Flora en Fauna  
 
Met de komst van de Flora- en Faunawet dient bij ruimtelijke ontwikkelingen bekeken te worden in hoeverre 
deze effecten hebben op beschermde soorten en of daarvoor ontheffingen ex artikel 75 van de Flora- en 
Faunawet zijn benodigd. In dat kader is door Tauw de rapportage "Rekening houden met natuurwaarden 
Velmolen Oost en Volkel West te Uden" (d.d. 20 juni 2006) opgesteld. Hieruit blijkt het volgende: 
 de belangrijkste natuurwaarden bevinden zich langs de constant watervoerende watergang die het 

zoekgebied van oost naar west doorsnijdt (bijzondere plantensoorten, mogelijk waterspitsmuis, amfibie-
en en bijzondere vissoorten). Deze watergang wordt gevoed door roestkleurig grondwater. Langs de wa-
tergang wordt aanbevolen (tenminste eenzijdig) een zone te reserveren met een breedte van 10 m voor 
natuurontwikkeling; 

 natuurwaarden zijn eveneens te verwachten in en nabij houtwallen, in bosschages en langs wegen 
(bermen en laanbeplanting); 

 bijzondere soorten worden alleen verwacht binnen bepaalde elementen in het zoekgebied. De houtwal 
(gelegen direct ten westen van de watergang) in het centrale deel van het zoekgebied vormt een schakel 
tussen kleinschalige elementen ten zuiden en ten noorden van het plangebied. Langs deze verbinding 
(waar de centrale houtwal deel van uitmaakt) wordt aanbevolen een zone van minimaal 20 m aan 
weerszijden niet te bebouwen, bij voorkeur wordt een robuustere groene zone gehanteerd; 

 in het plangebied en het direct daaraan sluitend gebied in Volkel West zijn twee kleine bosjes gelegen 
die deel uitmaken van de Groene Hoofdstructuur (GHS) van de provincie Noord-Brabant.  

 
Op de afbeelding belangrijkste natuurwaarden is de ligging van de meest waardevolle elementen opgeno-
men die bij voorkeur behouden blijven of verder worden ontwikkeld.  
 
Onderzoek naar het voorkomen van zomerkolonies en landschapsgebruik van vleermuizen, onderzoek naar 
het voorkomen van vaste verblijfplaatsen van vogels en onderzoek naar rugstreeppad en levendbarende 
hagedis dient nog plaats te vinden. Aanbevolen wordt de gedeeltes van het zoekgebied behorende tot de 
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Groene Hoofdstructuur te inventariseren op het voorkomen van bijzondere/beschermde flora, alsmede het 
inventariseren van de floristische waarden ter plaatse van de watergang. Wanneer ingrepen in het watersys-
teem plaatsvinden, dient eveneens nader onderzoek te worden uitgevoerd naar het voorkomen van be-
schermde vissoorten. 

 
3.5. Water 

 
3.5.1. Relevant beleid 

 
Nota Ruimte(Rijk) 
Voor de inrichting van de woonwijk zal het landelijke beleid gevolgd worden. Hierbij wordt ingezet op duur-
zaam omgaan met water. Naar aanleiding van de wateroverlast eind 90-er jaren is in 2000 het advies van de 
commissie Waterbeheer 21ste eeuw uitgebracht. Bij de inrichting van stedelijk (en landelijk) gebied dient een 
aantal principes gehanteerd te worden: 
 geen afwenteling in de ruimte en/of de tijd; 
 het principe: vasthouden > bergen > afvoeren; 
 het principe: schoonhouden > scheiden > zuiveren. 

 
Waterschap AA en Maas  
Volgend op het landelijke beleid heeft waterschap Aa en Maas de volgende beleidsuitgangspunten ten aan-
zien van het duurzaam omgaan met water: 
 hydrologisch neutraal bouwen; 
 doorlopen van de afwegingsstappen: “hergebruik – infiltratie – buffering – afvoer”; 
 scheiding van vuil water en schoon hemelwater; 
 water als kans; 
 meervoudig ruimtegebruik; 
 voorkomen van vervuiling. 
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Het waterschap voert als beleid dat bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen ‘water’ als kans moet worden ge-
zien. Water wordt vaak als een probleem beschouwd, maar door meervoudig ruimtegebruik, kunnen bijvoor-
beeld waterberging en andere gebruiksfuncties goed gecombineerd worden. Zo kan de aanleg van opper-
vlaktewater of wadi’s bijdragen aan een vergroting van de kwaliteit van de leefomgeving. 
 

3.5.2. Uitwerking beleid 
Het uitvoeren van een watertoets en opnemen van een waterparagraaf in ruimtelijke plannen is ingegeven 
vanuit het "Waterbeleid voor de 21ste eeuw" (WB21) en het daaruit voortvloeiende Nationaal Bestuursak-
koord Water, getekend op 2 juli 2003. De watertoets is wettelijk verankerd in het Besluit op de ruimtelijke 
ordening en verplicht tot het opnemen van ‘een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met 
de gevolgen van het plan voor de waterhuishouding’. Onder ‘plan’ wordt mede een gemeentelijk bestem-
mingsplan verstaan.  
De watertoets heeft betrekking op alle wateren en alle waterhuishoudkundige aspecten. Gedacht kan wor-
den aan aspecten als veiligheid, riolering, verdroging, wateroverlast etc. De invulling van de watertoets wordt 
per plan in maatwerk afgestemd. Door Tauw bv is hiertoe het rapport "Watertoets Velmolen Oost en Volkel 
West te Uden", d.d. 23 juni 2006 opgesteld. 
 

3.5.3. Onderzoeksresultaten  
 
Grondwater 
De geologische opbouw van het gebied heeft een duidelijke invloed op de waterhuishouding. Door 
TNO/Alterra is onderzoek uitgevoerd naar de aanwezigheid van breuken en wijstgronden in het gebied, d.d. 
7 oktober 2005. De conclusies van het onderzoek zijn: 
 in Velmolen-Oost zijn geen aanwijzingen gevonden voor breuken; 
 in Velmolen-Oost is wel sprake van lokaal (tijdelijk) hoge grondwaterstanden, gekoppeld aan het voor-

komen van erosiedalen in de ondergrond, maar niet aan wijst. 
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Bij de nadere inrichting van Velmolen Oost vormt de lokaal (tijdelijke) hoge grondwaterstand wel een rand-
voorwaarde waarmee in het ontwerp rekening moet worden gehouden.  
 
Oppervlaktewater 
Aan de zuid- en oostzijde van het plangebied ligt een leggerwatergang. Deze is in beheer van het water-
schap Aa en Maas. Het water in de watergang stroomt in westelijke richting af en mondt uiteindelijk uit in de 
Leigraaf. De kwaliteit van het water in de leggerwatergang wordt beïnvloed door een overstort van het ge-
mengde stelsel van Volkel en een noodoverstort van het gemengde stelsel van het industrieterrein Uden. 
Momenteel worden door de gemeente verschillende projecten uitgevoerd om de kwaliteit te verbeteren. 
 
Langs de Morgenweg ligt watergang, welke voornamelijk bedoeld is voor retentie van het afstromende re-
genwater. Bij droge periodes is er geen stroming in deze watergang, waardoor de waterkwaliteit verslechtert. 
Tevens kan dit in de zomerperiode overlast (door insecten) veroorzaken.  
 
Hemelwater 
De bodemopbouw is in principe geschikt voor infiltratie van regenwater. Hiervoor zijn bovengrondse en on-
dergrondse voorzieningen beschikbaar. Voorbeelden van bovengrondse infiltratievoorzieningen zijn onder 
andere wadi’s en greppels. Ondergrondse infiltratievoorzieningen zijn bijvoorbeeld infiltratieriolen en infiltra-
tiekratten. Een gecombineerde voorziening is een zeer doorlatende verharding, zoals Aquaflow, met daar-
onder een fundering die ook als berging functioneert. 
Het hergebruiken van het hemelwater, middels een grijswatercircuit, wordt door minder goede ervaringen de 
laatste jaren niet meer toegepast.  
 

3.5.4.  Waterhuishouding Velmolen Oost   
Het waterschap hanteert het uitgangspunt dat nieuwe plannen dienen te voldoen aan het principe van hydro-
logisch neutraal bouwen, waarbij de hydrologische situatie minimaal gelijk moet blijven aan de oorspronkelij-
ke situatie. Hierbij mag de oorspronkelijke landelijke afvoer niet overschreden worden bij een bui die eens in 
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de 25 jaar voorkomt (T=25), en mag de natuurlijke gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG) niet ver-
laagd worden. In het plangebied Velmolen Oost zal aan dit principe worden voldaan.  
 

3.6. Leidingen 
 

In het plangebied ligt een waterleiding. Deze leiding betreft geen hoofdwaterleiding die een afzonderlijke 
planologische regeling behoeft. Deze leiding zal bij de verdere planontwikkeling worden verlegd en in de 
nieuwe infrastructuur van de woonwijk worden opgenomen. 
  
Aan de noordzijde van de Lippstadtsingel ligt over een lengte van ca 50 meter een gasleiding met een dia-
meter van 12 inch en een ontwerpdruk van 40 bar. In paragraaf 6.5 wordt nader ingegaan op de contour  
voor het plaatsgebonden risico en de toetsingsafstand voor het groepsrisico. 
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AFBEELDING UDEN ZUID OPGEZET IN HOOFDZAKEN 
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4.  PLANBESCHRIJVING 
 

4.1. Landschappelijke geledingszone  
 
Na onderzoeken naar archeologie, natuur en landschap, water en milieu-aspecten en na vaststelling van 
functionele aspecten zoals woningbouwprogramma, verkeersontsluiting en planexploitatie is een principeop-
zet voor een landschappelijke geledingszone ontwikkeld tussen de wijken Velmolen Oost en Volkel West. 
Deze zone geeft  inhoud en vorm aan de integratie van stad en land. De gekozen opzet betreft een vanuit 
het buitengebied doorgaande overwegend groene zone tot aan de Lippstadtsingel aansluitend aan de struc-
tuur met groenelementen die als een wig doorlopen tot aan het centrum van Uden. Bij de opzet en inrichting 
van de geledingszone wordt aangesloten bij het huidige landschap met houtsingels en waterlopen, de be-
staande bebouwing op huiskavels en daartussen de open groene gebieden die veelal begrensd worden door 
houtwallen. Het programma voor de landschappelijke zone is geënt op ecologische, landschappelijke kwali-
teiten, de waterhuishoudkundige, de ruimtelijke en de functionele structuur binnen de plangebieden. De twee 
in de provinciale GHS opgenomen bosjes worden gehandhaafd evenals de belangrijkste houtwallen en mo-
numentale bomen. In Velmolen Oost worden de bestaande hoofdwatergangen met beplantingen ingepast en 
in Volkel West wordt de hoofdwatergang gedeeltelijk omgelegd en gecombineerd met de bermsloot langs de 
Lippstadtsingel. De monumentale bomen worden in het woongebied opgenomen. Langs de Boekelsedijk 
wordt aan de zijde van Volkel West (oost zijde van de weg) een groenzone van ten minste 20 meter met 
opgaande beplanting geprojecteerd die aansluit op het GHS-bosje. Aan de zijde van Velmolen Oost (west-
zijde van de weg) wordt een zone met een breedte van ten minste 100 meter vrijgehouden van nieuwe be-
bouwing. In het daarop aansluitende gebied binnen de landschappelijke zone worden een beperkt aantal 
nieuwe woningen (maximaal 20 ) en een school (maximaal 5.000 m²) opgenomen. De landschappelijke ge-
ledingszone zal langs de zijde van de Lippstadtsingel zoveel mogelijk een open karakter krijgen. Hiertoe zal 
de geprojecteerde geluidwal worden onderbroken opdat het doorzicht in zuid-noordrichting en het zicht op 
het GHS-bosje vanaf de Lippstadtsingel kan blijven bestaan. 
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AFBEELDING STEDENBOUWKUNDIGE OPZET 
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4.2. Stedenbouwkundige opzet  
 
De basis voor de ontwikkeling van het nieuwe woongebied Velmolen Oost is gelegd in de Structuurschets 
Uden Zuid. In deze structuurschets is ervoor gekozen Uden Zuid op te delen in drie ruimtelijk min of meer 
zelfstandige woonwijken, onderling gescheiden door structurele groenelementen en verbonden door een 
duidelijke ontsluitingsstructuur in oost-west richting.  
 
De drie wijken (van west naar oost: Eikenheuvel, Hoenderbos en Velmolen) hebben elk een omvang van 
circa 1000 woningen, een maat die past in de schaal van Uden en door de bewoners als plezierig en ken-
merkend wordt ervaren.  
 
De hoofdopzet van Velmolen Oost wordt bepaald door de ontsluitingsstructuur, welke is  opgezet volgens 
het zogenaamde haltermodel, vanuit de Lippstadtsingel. Het haltermodel zorgt voor een evenwichtige opzet 
van de ontsluiting van Hoenderbos en Velmolen. De twee ringvormige wijkwegen hebben ieder een eigen 
vorm die aansluit bij de karakteristiek van de wijk. In Hoederbos loopt de wijkweg, de Wislaan, als één door-
gaande ring door de wijk heen. In Velmolen loopt de wijkweg, de Muntmeester,  met min of meer rechte lij-
nen als een carré. Bij deze weg is sprake van een verbijzondering ter hoogte van de ‘knikken’. Wat betreft de 
uitstraling van de Wislaan (de Ring) en Muntmeester (het Carré) wordt gestreefd naar een samenhangend 
beeld, zodat sprake is van een herkenbare ruimtelijke eenheid/verbinding tussen de twee wijken. 
 
De waterlopen (leggerwatergangen) aan de oost en zuidzijde van het plangebied worden op landschappelij-
ke wijze ingepast. Centraal in het woongebied loopt van oost naar west een nieuwe waterloop langs de Mor-
genweg. Deze waterloop loopt uit in de beeldbepalende vijver van Velmolen aan de westzijde van het plan-
gebied.  De Morgenweg wordt in het plan opgenomen als een karakteristieke langzaamverkeersroute tussen 
Eikenheuvel en Volkel. Voor de Morgenweg wordt gestreefd naar een landelijk beeld met een groen-blauwe 
uitstraling en (half)vrijstaande woningen aan weerszijden van het lint. 
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In noordwest-zuidoost richting wordt het plangebied doorsneden door een recreatieve groene route, over-
eenkomstig de ruimtelijke opzet van het (oorspronkelijke) plan Hoenderbos/Velmolen. De groene route valt 
samen met de te handhaven houtwal tussen de Lippstadtsingel en de Morgenweg en zal worden doorgezet 
tot aan de parkzone langs de zuidrand van het plangebied (Zuiderpark; zie profiel paragraaf 4.5). 
In het Zuiderpark wordt een landschappelijke inrichting voorgesteld met opgaand groen en waterpartijen. 
Naast het visueel aantrekkelijke beeld en de recreatieve betekenis kunnen de waterpartijen ook een functie 
hebben voor de berging van oppervlaktewater. Voor de bebouwing langs de zuidrand wordt gestreefd naar 
een gevarieerd beeld, waarbij zicht op de bebouwing wordt onderbroken door groenelementen. 
 
Voor de bebouwingsstructuur en de segmentverdeling wordt binnen het Carré uitgegaan van een hogere 
dichtheid met voornamelijk rijenwoningen en appartementen. In aansluiting op het beeld van Velmolen West 
wordt gestreefd naar een hofachtige opzet en begeleidende bebouwing langs de ringontsluitingsweg. De 
(half)vrijstaande bebouwing aan weerszijden van de Morgenweg en langs de groene noord-zuidroute vor-
men hierop een uitzondering. Aan de buitenzijde van het Carré bevinden zich met name twee-onder-één-kap 
woningen en vrijstaande woningen, die een geleidelijke overgang vormen naar de drie groene randen van 
het plangebied. 
 

4.3. Woningbouwprogramma  
 
Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van ca. 550 woningen. Bij de samenstelling van het woningbouw-
programma is rekening gehouden met de notitie woningbouwprogramma 2005-2010, vastgesteld d.d. 16 
februari 2006 en het coalitieakkoord 2006-2010. 
De ambities die in deze beleidsvoornemens zijn geformuleerd ten aanzien van woningen bestemd voor spe-
cifieke doelgroepen b.v. starters en senioren zijn in het woningbouwprogramma opgenomen. Daarnaast 
biedt dit woningbouwprogramma de mogelijkheid om in te spelen op collectieve initiatieven van starters en 
senioren. 
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Onderstaand woningbouwprogramma is indicatief en richtinggevend ten behoeve van de verdere deelplan-
uitwerkingen. Feitelijke realisatie zal in overleg met marktpartijen, de SVU en eventuele specifieke initiatief-
nemers gestalte krijgen. 
 
Op basis van het bovenstaande dient te worden uitgegaan van het onderstaand indicatief, richtinggevend 
programma. 
 Woningtype Doelgroep Huur Koop  Prijscategorie (euro’s) 
1% - 10% Appartementen Starters, doorstromers, 

vestigers 
x x Huur < 326,- 

Koop > 230.000 
30% - 
35% 

Rijwoningen Starters, doorstromers x x Huur > 326,- < 598 
Koop > 100.000 < 230.000 

25% 2/1-kap Starters, doorstromers, 
vestigers 

x x Huur < 598 
Koop > 180.000 

10% - 
20% 

Geschakeld; patio-
bungalows 

Doorstromers, vestigers x x Huur < 598 
Koop >230.000 

10% - 
20% 

Vrijstaand Doorstromers, vestigers  x Koop > 230.000 

Getracht zal worden om de woningen in het prijssegment huur: tot € 260 te realiseren als kleine appartemen-
ten en de woningen in het prijssegment koop: tot € 100.000 als rug aan rug woningen.    
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AFBEELDING VERKEERSSTRUCTUUR 
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4.4. Verkeer en parkeren 
 
 De ontsluitingsstructuur 

Zoals eerder beschreven wordt het plangebied ontsloten volgens het zogenaamde haltermodel, wat zorgt 
voor een evenwichtige opzet van de ontsluiting van Hoenderbos en Velmolen (zie volgende pagina). Het 
haltermodel is via de Verlengde Velmolenweg met een rotonde aangesloten op de Lippstadtsingel, welke in 
noordelijke richting een directe aansluiting geeft op het centrum van Uden. Ten westen van Hoenderbos 
heeft het haltermodel via de Karrevracht een tweede aansluiting op de Lippstadtsingel. Deze weg is vooral 
van belang voor het doorgaande verkeer tussen Uden en Erp en speelt een minder belangrijke rol voor de 
ontsluiting van Velmolen.  
Een klein gedeelte van het plangebied, ter hoogte van de Boekelsedijk, zal via de Vloetstraat worden ontslo-
ten, vanaf de rotonde Industrielaan/Lippstadtsingel/Nieuwe Udenseweg. Om sluipverkeer te voorkomen zal 
deze weg niet worden aangesloten op het haltermodel. Ter plaatse van het bestaande en te handhaven 
bosje zal een “knip” worden gemaakt Het verschil in hiërarchie tussen de verschillende wegen komt tot uit-
drukking in de breedte en de inrichting van het wegprofiel.  
 Voor de Verlengde Velmolenweg (hoofdontsluiting) geldt dat deze zoveel mogelijk een eenheid moet 

vormen met de Velmolenweg ten noorden van de Lippstadtsingel.  
 De hoofdontsluiting in oost-westrichting, tussen Wislaan (de Ring) en de Muntmeester (het Carré), heeft 

een ruim profiel, met groene bermen en boombeplanting.  
 De Muntmeester (het Carré) wordt minder breed, circa 25 meter, waarbij langs de rijbaan, en/of eventu-

eel langs parallelwegen, kan worden geparkeerd. De Muntmeester (het Carré) wordt begeleid door laan-
beplanting en statige bebouwing (zie paragraaf 4.6. beeldkwaliteit). Om de snelheid te remmen zullen 
variaties in de inrichting van de weg worden gemaakt.  

 De woonstraten hebben een profielbreedte van circa 15 tot 20 m en zijn duidelijk smaller dan de buur-
tontsluitingsweg. Uit de inrichting blijkt dat deze straten een erffunctie hebben.  

 Op de buurtontsluitingsweg en in woonstraten geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur. De vormge-
ving van wegen zal hierop worden afgestemd. 
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Het parkeren 
Parkeren voor bewoners vindt zoveel mogelijk plaats op eigen erf plaats. Uitzondering hierop vormen de 
rijwoningen en mogelijk de appartementen. Er wordt uitgegaan van 1,0 parkeerplaats per woning voor de 
bewoners. Voor bezoekersparkeren zal, conform het huidige parkeerbeleid en het geschatte toekomstig 
autogebruik, ten minste 0,7 parkeerplaats per woning aangelegd worden. Mocht dit voor de toekomst onvol-
doende blijken te zijn dan is er ruimte gereserveerd om dit te verhogen tot 1,0 parkeerplaats per woning, 
zodat de realisatie van in totaal twee parkeerplaatsen per woning mogelijk zal zijn.  
Bij de parkeernormering wordt aangesloten op de nota Parkeernormen, gemeente Uden en gemeente Veg-
hel, d.d. 4 mei 2006. 
 
Langzaam verkeer 
Uden Zuid zal door diverse langzaamverkeerroutes (fiets- en voetgangers) worden ontsloten.  
In oost-westrichting is sprake van twee routes voor langzaam verkeer die aansluiten op de het langzaamver-
keersnetwerk van Hoenderbos enerzijds en de Boekelsedijk anderzijds. De fietsroutes zijn aangegeven op 
de afbeelding verkeersstructuur.  
Ter hoogte van de bestaande houtwal wordt het plangebied in noord-zuidrichting doorsneden door een re-
creatieve langzaamverkeersroute tussen de Morgenweg en het zuidelijker gelegen park. De route verbindt 
de wijk met het buitengebied.  
De Lippstadtsingel kan door langzaam verkeer op drie plaatsen worden overgestoken door middel van een 
fietstunnel;  in het verlengde van de Ruitersweg, de Verlengde Velmolen en de Boekelsedijk.  Op maaiveld-
niveau zijn verbindingen ter plaatse de Karrevracht en de Nieuwe Udenseweg. 
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Openbaar vervoer 
De gemeente Uden wil zich graag sterk maken voor de verdere verbetering van het openbaar vervoer. Dit 
geldt zowel in de stad als voor de regio Uden Veghel. In dat kader is studie verricht naar de kansen voor  
een lightrailverbinding Boxtel-Veghel-Uden met een eventuele doortrekking naar Oss en naar nieuwe moge-
lijkheden bij een integraal exploitatiemodel voor bus en trein. De verkenningen wijzen uit dat er wellicht op 
termijn realisatiemogelijkheden zijn. Het gemeentebestuur heeft zich uitgesproken een actieve rol te willen 
spelen bij verdere verkenningen.  
Vooralsnog moet echter ook worden geconstateerd dat bij de ontwikkeling van de gehele wijk Uden Zuid 
destijds met de concessieverlener, in casu de Provincie Noord-Brabant, is overeengekomen dat openbaar 
vervoer per bus voor deze wijk geen haalbare kaart is. Bij ongewijzigd beleid van de concessieverlener is 
een aansluiting van het plangebied Velmolen Oost op het openbaar vervoernet in de nabije toekomst niet te 
verwachten. Wel bestaat in de regio een "vervoer op aanvraag” - systeem, de Taxihopper. Hiervan kan in de 
nieuwe wijk gebruik worden gemaakt. 
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PROEFVERKAVELING VELMOLEN OOST / VOLKEL WEST 
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4.5. Stedenbouwkundige uitwerking 
 
De proefverkaveling op de naastgelegen pagina geeft een indicatief beeld van de mogelijke toekomstige 
uitwerking van het bestemmingsplan. Wat opvalt is de hogere bebouwingsdichtheid binnen de ontsluitingslus 
(Muntmeester) en de lagere dichtheid hierbuiten. Langs de Morgenweg bevinden zich uitsluitend (half)vrij-
staande woningen die passen binnen het landelijke karakter van de Morgenweg. Op deze proefverkaveling 
zijn tevens de ligging van de 35 KE-contour voor luchtverkeerslawaai en de geluidafschermende voorzienin-
gen voor wegverkeerslawaai aangegeven.  
 

4.6. Beeldkwaliteit  
 
De woonbuurt Velmolen krijgt een geheel eigen karakter binnen de wijk Uden Zuid.  
De gewenste architectonische kenmerken van het toekomstige woongebied zijn in september 1994 beschre-
ven in het beeldkwaliteitplan Hoenderbos/Velmolen. In het algemeen geldt dat een zo hoog mogelijke kwali-
teit wordt nagestreefd met een goede afstemming tussen de architectuur van de bebouwing en de inrichting 
van het openbare gebied. 
Voor het gebied Velmolen Oost zal een specifiek beeldkwaliteitplan worden opgesteld. Dit plan zal worden 
afgestemd op het gedachtegoed van deze plantoelichting en de gemeentelijke welstandsnota. Het beeld-
kwaliteitplan zal fungeren als gebiedsgericht beleid in het kader van die gemeentelijke welstandsnota. Na 
vaststelling dienen bouwplannen formeel  aan het beeldkwaliteitplan te worden getoetst. 
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AFBEELDING INRICHTINGSPROFIELEN 
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4.7. Inrichting openbare ruimte 
 
Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt gestreefd naar het tot stand brengen van een aantrekkelijke 
woonbuurt, waarbij aandacht wordt besteed aan de afstemming tussen de inrichting van het openbaar ge-
bied en de architectuur van de bebouwing.  
 
Voor het beeld van Velmolen Oost zijn met name de volgende openbare ruimtes van belang: 
 de Muntmeester (het Carré); met een stenige en formele uitstraling. De weg wordt begeleid door een 

enkelzijdige en deels dubbelzijdige boombeplanting (plaatselijk in groene bermen); 
 de Morgenweg; het kleurrijke lint onderscheidt zich door haar opvallende en herkenbare inrichting, met 

bijzondere vormen en heldere kleuren, van het omliggende gebied. Uit de inrichting van het profiel moet 
duidelijk blijken dat de auto hier ondergeschikt is. De nieuwe waterloop aan de noordzijde van de weg 
voorziet in een ruimtelijke verbinding met de vijver van Velmolen; 

 de vijver van Velmolen; deze centrale open ruimte wordt grotendeels gevormd door een forse waterpartij 
welke deel uitmaakt van een doorgaande waterstructuur van Uden Zuid; 

 een recreatieve route in noord-zuidrichting; deze route heeft een groen karakter en wordt begeleid door 
een nieuwe houtwal tussen de Morgenweg en het park aan de zuidrand van het plangebied; 

 de fietsroute over de Boekelsedijk en de Vloetstraat naar Volkel; 
 het zuidelijk gelegen park (Zuiderpark) vormt een groene overgangszone naar het landelijk gebied en zal 

zowel een recreatieve als natuurlijke inrichting krijgen met water en opgaande beplanting; 
 het “speelbos”  langs de Morgenweg; uitgangspunt is het bestaande bosje te handhaven en uit te brei-

den. Het  bos vormt als het ware een uitloper van de groene geledingzone, het woongebied in, en zal 
dan ook, naast een ecologische functie, een speelfunctie krijgen (ruige speelplek) binnen de woonwijk 
van Velmolen Oost. 
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Op de voorgaande pagina 37 zijn de principe profielen van de Muntmeester (het Carré), de Morgenweg, de 
Centrale groenzone en de Boekelsedijk aangegeven. 
 
Uitgangspunt is hiernaast om de bestaande karakteristieke groenelementen, zoals de houtwallen, de laan-
beplanting langs de Morgenweg, het bosje tussen de Morgenweg en de groene geledingzone en de water-
gang ten zuiden van het plangebied, zoveel mogelijk te handhaven. Deze elementen dragen bij aan het lan-
delijke karakter van Uden-Zuid en vormen tevens een belangrijke ecologische verbinding tussen de groen-  
gebieden ten noorden en ten zuiden van het plangebied. 
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5. JURIDISCHE OPZET   
 

5.1 Algemeen 
 
Het onderhavige plan is een bestemmingsplan zoals bedoeld in artikel 10 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening (WRO). 
Het bestemmingsplan bestaat uit een kaart, voorzien van een verklaring, en uit voorschriften, voor zover die 
voorschriften in verband met de bestemming nodig zijn. Tevens gaat het bestemmingsplan vergezeld van 
een toelichting, waarin vervat de aan het plan ten grondslag liggende gedachten en onderzoek (en zie ook 
afzonderlijke bijlagen) de uitkomsten van het overleg (ex artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening) 
en een rapportering van de inspraak.   
 

5.2 Plankaart  
 
De opzet van de plankaart wijkt enigszins af van de tot nog toe gehanteerde systematiek bij bestemmings-
plannen binnen de gemeente Uden. Dit komt omdat thans afstemming heeft plaatsgevonden met de gepresen-
teerde landelijke standaard voor digitale bestemmingsplannen. Het plan is daartoe afgestemd op de aanbe-
velingen uit de VROM-publicatie “Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen 2006 (SVBP 2006)” d.d. juni 
2006. 
Aangegeven zijn zes (hoofd)bestemmingen ”Bos”, "Groen", “Verkeer en Verblijf”, "Water”, “Wonen” en "Woon-
gebied uit te werken” (artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening) en een dubbelbestemming “Water-
staatsdoeleinden”. In de volgende paragraaf worden de bestemmingen nader toegelicht. 
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5.3 Voorschriften  
 
Hoofdstuk 1  Algemene en technische bepalingen 
 
Artikel 1 Begripsbepalingen 
Geeft een verklaring van de belangrijkste begrippen die in de voorschriften worden gebruikt. 
 
Artikel 2 Wijze van meten 
Geeft aan op welke wijze bepaalde maten moeten worden berekend. 
 
Hoofdstuk 2  Bestemmingsbepalingen 
 
Artikel 3 Bos -BO- 
De gronden met de bestemming bos betreffen het bosperceel dat deel uit maakt van de Groene Hoofdstructuur 
(GHS) van de provincie Noord-Brabant. Ter bescherming van de (potentiële) ecologische waarde is een 
aanlegvergunningenstelsel opgenomen. Op basis hiervan is het rooien of vellen van bomen in beginsel 
verboden. 
 
Artikel 4 Groen -G- 
Deze gronden zijn bestemd voor plantsoenen en andere groenvoorzieningen, waarbinnen tevens paden en 
ontsluitingen mogen worden aangelegd. Deze bestemming is gegeven aan het beoogde park aan de zuidzijde 
van het plan.  
 
Artikel 5 Verkeer en verblijf -VB- 
De gronden binnen deze bestemming zijn bedoeld voor (niet doorgaande) wegen, met bijbehorende voorzie-
ningen. Binnen de verkeersbestemming zijn ook de bermen en de laanbeplantingen en kleinschalige groen-
elementen begrepen.  
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Artikel 6 Water -WA- 
Regelt de bestemming voor water dat voor de waterhuishouding van belang is. Dit betreft de zogenaamde 
leggerwatergangen van het waterschap. Op deze gronden mogen alleen andere bouwwerken, zoals stuwen, 
bruggen en dergelijke worden gebouwd.  
 
Artikel 7 Wonen -W- 
In deze bestemming worden de bestaande woningen geregeld. Er is voor deze woningen een bouwvlak 
opgenomen van 20 meter breed en 12 meter diep. De goothoogte en hoogte van de woningen zijn bepaald  op 
basis van de bestaande situatie. Op het zij- en achtererf mogen achter de voorgevelbouwgrens aanbouwen en 
bijgebouwen worden gerealiseerd met een gezamenlijk oppervlak van niet meer dan 75 m² waarbij ten minste 
50% van het zij- en achtererf  onbebouwd dient te blijven. 
 
Artikel 8 Woongebied uit te werken -WG-U- 
De op de plankaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor een woongebied, met verschillende 
typen woningen, wegen, nutsgebouwen, groen- en verkeersvoorzieningen. Burgemeester en wethouders moe-
ten deze bestemming uitwerken (artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening). Bij de uitwerking dient 
hetgeen over deze bestemming is opgenomen in de uitwerkingsregels te worden nageleefd. De uitwerkingsre-
gels hebben betrekking op de plancapaciteit, op inrichtingsaspecten, op milieuhygiëne en op externe veiligheid. 
 
Hoofdstuk 3  Algemene bepalingen 
 
Artikel 9 Anti- dubbeltelbepaling 
Teneinde te vermijden dat bijvoorbeeld vrijstellingen een cumulatieve werking krijgen. 
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Artikel 10 Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening 
Bevat een bepaling over afstemming van het bestemmingsplan met de stedenbouwkundige bepalingen in de 
bouwverordening. De Woningwet bepaalt dat deze 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. 
 
Artikel 11 Bijzondere bouwbepalingen 
Geeft in feite aan dat alleen mag worden gebouwd wanneer aan een aantal milieuaspecten wordt voldaan. In 
het voorliggende plan betreft dit met name de bepalingen van de Wet geluidhinder ten gevolge van 
verkeerslawaai.  
 
Artikel 12 Aanlegvergunningen 
In dit artikel is een aanlegvergunningenstelsel opgenomen voor de gronden met een archeologische ver-
wachtingswaarde. Indien uit onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarde aanwezig is, 
dan wel is aangetoond dat dergelijke waarden niet onevenredig worden geschaad of passende maatregelen 
kunnen worden getroffen kan door burgemeester en wethouders een vergunning voor werken en werk-
zaamheden worden verleend 
 
Artikel 13 Algemene gebruiksbepalingen 
Hierin is het gebruik van onbebouwde gronden en bouwwerken geregeld.  
 
Artikel 14 Algemene vrijstellingsbevoegdheid 
In dit artikel wordt aan Burgemeester en Wethouders de mogelijkheid gegeven vrijstelling te verlenen van de 
voorschriften voor bepaalde onderwerpen. Te denken valt hierbij aan de oprichting van transformatorhuisjes en 
dergelijke, en voor het onder bepaalde voorwaarden aanpassen van bebouwingsgrenzen. 
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Artikel 15 Algemene wijzigingsbevoegdheid  
In dit artikel is onder meer de bouw van transformatorhuisjes mogelijk gemaakt, waarbij het hier transfor-
matorhuisjes betreft van groter formaat dan is toegestaan in artikel 11. Ook mag, indien de milieuhygiënische 
situatie dit mogelijk maakt, de zuidelijke begrenzing van het woongebied worden aangepast om tot een betere 
verkaveling te kunnen komen. 
 
Artikel 16 Algemene Procedurebepalingen 
Hierin wordt aangegeven dat voor toepassing van vrijstellings- en wijzigingsbepalingen de in afdeling 3.4. 
van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing is. 
 
Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotbepalingen 
 
Artikel 17 Strafbepaling 
In dit artikel is vermeld dat overtreding van een aantal genoemde verbodsbepalingen strafbaar is volgens 
artikel 1a onder 2 van de Wet op de Economische delicten. 
 
Artikel 18 Overgangsbepalingen 
Beschreven worden overgangsbepalingen ten aanzien van het bouwen en ten aanzien van het gebruik van 
onbebouwde gronden en bouwwerken. Zo kunnen bijvoorbeeld bouwwerken welke onder het overgangs-
recht vallen via vrijstelling worden vergroot met 10% van de inhoud. 
 
Artikel 19 Slotbepaling 
Dit betreft het zogenaamde "citeerartikel". 
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AFBEELDING NIEUWE WATERHUISHOUDKUNDIGE SITUATIE 
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6. REALISERINGSASPECTEN 
 

6.1. Waterhuishouding 
 
In aansluiting op beleid en onderzoek (zie paragraaf 3.5),  de stedenbouwkundige opzet en de inrichting van 
de openbare ruimte (zie hoofdstuk 4) wordt in deze paragraaf de technische realisering van de waterhuis-
houding bij de uitwerking van het bestemmingsplan beschreven.  
 
Omdat in ongeveer de helft van het plangebied de GHG tussen de 0,40 en 0,80 m -mv ligt, zal het plange-
bied niet overal voldoen aan de ontwateringnormen voor diverse gebruikersvormen. De gemeente stelt voor 
om in plaats van drainage van het terrein, het maaiveld op te hogen waar dit nodig is. De waterberging in het 
plangebied wordt gecreëerd door te voorzien in het realiseren van 40 mm berging op particulier terrein.  Voor 
berging van het afstromende regenwater van de wegen wordt op openbaar terrein een voorziening in de 
vorm van aquaflow of infiltratieriolering aangelegd. Dit principe zal in overleg met het waterschap worden 
uitgewerkt bij de uitvoering van het bestemmingsplan.   
 
Het streven is om extra berging in de vorm van oppervlaktewater aan te leggen daar waar de maaiveldhoog-
te van nature het laagst is en de grondwaterstand relatief hoog. Voorgesteld wordt om aan de noordzijde 
langs de Morgenweg een nieuwe watergang aan te leggen die aansluit op de vijver van Velmolen en de 
gemeentelijke watergangen in zuidelijke richting. Voor de extra berging van water uit het nieuwe woongebied 
ten zuiden van de Morgenweg zijn er mogelijkheden om in het Zuiderpark oppervlaktewater aan te leggen.  
De eventuele afvoer van het oppervlaktewater naar de leggerwatergang dient gereguleerd te worden mid-
dels een stuw. Om de waterkwaliteit in de waterretenties in het plangebied en benedenstrooms daarvan te 
verbeteren, wordt in overleg met het Waterschap de mogelijkheid onderzocht om de aanwezige leggerwa-
tergang te splitsen en aan te sluiten op de nieuwe watergang langs de Morgenweg.  
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6.2 Bodemkwaliteit 
 
Voor de vaststelling van een bestemmingsplan dient in verband met de uitvoerbaarheid een reëel beeld 
aanwezig te zijn van de bodemkwaliteit. Ingevolge artikel 9 van het Besluit op de ruimtelijke ordening dient 
met name onderzoek te worden verricht naar eventuele verontreinigingen van gronden waaraan een nieuwe 
bestemming wordt gegeven.  
Binnen het plangebied zijn verschillende bodemonderzoeken uitgevoerd. Het overgrote deel van de percelen 
is in gebruik als weiland of akkerbouwland. Om een indruk te krijgen van de bodemgesteldheid van deze 
percelen kan gebruik worden gemaakt van het bodemonderzoek Uden-Zuid van 1991. Aangezien het ge-
bruik van de gronden niet wezenlijk is veranderd geeft het onderzoek een goede eerste indruk van de bo-
demkwaliteit van de percelen ten westen van de Boekelsedijk.  
In de bodem bevinden zich geen noemenswaardige verontreinigingen. In het grondwater komen diverse 
zware metalen voor, soms sterk verhoogd. Dit is kenmerkend voor Uden en hangt samen met het voorko-
men van breuklijnen. 
 
Op een aantal percelen zijn ook recentere onderzoeken uitgevoerd. Per adres is tevens dossieronderzoek 
gedaan om een indruk te krijgen over het vroegere gebruik. Deze onderzoeken geven geen aanleiding voor 
een vervolg traject.  
Percelen die niet aangekocht worden en waar het gebruik ongewijzigd blijft worden niet verder onderzocht. 
Het betreft: Morgenweg 10, Boekelsedijk 23 en 27. 
Percelen die wel aangekocht worden zullen voor aankoop onderzocht worden. Het betreft Morgenweg 23 en 
45. Op dit moment kan een eventuele verontreiniging als gevolg van olieopslag bij Morgenweg 23 en 45 niet 
uitgesloten worden. Echter de ervaring leert dat dergelijke verontreinigingen vaak beperkt van omvang en 
goed te saneren zijn. Voor het vastleggen van het bestemmingsplan is ons inziens geen verder bodemon-
derzoek nodig. 
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6.3 Geluidhinder 
 
Wegverkeerslawaai 
In het plangebied wordt woningbouw geprojecteerd binnen de onderzoekszone van de Lippstadtsingel. Er is 
een akoestisch onderzoek ingesteld om de optredende geluidsbelastingen te bepalen en inzicht te verkrijgen 
in de vereiste hoogte en situering van geluidafschermende voorzieningen. Dit onderzoek is gerapporteerd in 
de nota Milieu-onderzoek bestemmingsplannen “Velmolen Oost” en “Volkel West”, KuiperCompagnons, d.d. 
20 maart 2007. Het onderzoek heeft uitgewezen dat achter een geluidafschermende voorziening met een 
maxi-male hoogte van 5,5 m woonbebouwing in twee bouwlagen voldoet aan de (voorkeurs)grenswaarde 
Wgh.  
 
Conclusie akoestisch onderzoek Velmolen Oost, d.d. 20 maart 2007, KuiperCompagnons  
Door het realiseren van een geluidsscherm ter plaatse van het plangebied “Velmolen Oost”, met een hoogte 
van 5,5 m en aflopend bij de landschappelijke zone aan de oostzijde tot 3 m, wordt de (voorkeurs)grenswaarde 
van 48 dB alleen overschreden op de derde bouwlaag (de kapverdieping) ten gevolge van het wegverkeer op 
de Lippstadtsingel. Deze overschrijdingen betreffen alleen woningen direct langs de Lippstadtsingel. De maxi-
maal berekende geluidsbelasting bedraagt 56 dB.  
 
Door het toepassen van “dove” gevels op de derde bouwlaag, hoeven deze woningen niet te worden getoetst 
aan de normen van de Wgh. Met betrekking tot de geluidwering van de gevels moeten zonodig maatregelen 
worden getroffen, welke er voor zorg dragen dat de geluidsbelasting binnen de woning in het verblijfsgebied bij 
gesloten ramen niet meer bedraagt dan 33 dB. Ten tijde van de bouwaanvragen dienen hiervoor nadere on-
derzoeken te worden gedaan, om aan de 33 dB te voldoen. 
 
Dankzij het toepassen van overdrachtsmaatregelen, in de vorm van een geluidsscherm, en maatregelen bij 
de ontvanger, door het toepassen van “dove” gevels, kan worden geconcludeerd dat er geen belemmerin-
gen zijn met betrekking tot de geluidhinder. 
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PROEFVERKAVELING MET GELUIDSAFSCHERMENDE VOORZIENING EN 35 KE-CONTOUR 
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Luchtverkeerslawaai 
Ten oosten van het plangebied ligt het Vliegveld Volkel. De 35 KE geluidcontour van dit vliegveld ligt over 
het plangebied. Binnen de 35-40 KE-contour is geen nieuwe woningbouw mogelijk en worden derhalve in 
het plan Velmolen Oost geen nieuwe woningen geprojecteerd. 
 
De vaststelling van de geluidcontouren door de minister van VROM is geschied bij besluit van 30 mei 1997. 
De gemeente Uden heeft hiertegen bezwaren kenbaar gemaakt welke door VROM en de staatsecretaris van 
Defensie ongegrond zijn verklaard. Hierop is de gemeente in beroep gegaan hetgeen tot een schorsing in de 
beroepsprocedure heeft geleid. Een uitspraak in het kader van de bodemprocedure is nog niet gedaan. Wel 
is vooruitlopend hierop door de minister en Milieu Effecten Rapportage  (MER) gestart, teneinde geluidcon-
touren (opnieuw) te kunnen vast stellen. In de notitie Luchtvaartterrein Volkel, Richtlijnen voor de MER     
d.d. maart 2003 wordt onder meer aangegeven dat dient te worden onderzocht in hoeverre het mogelijk is 
de aan- en uitvliegroutes aan te passen in relatie tot de gewenste woningbouwuitbreidingen van het dorp 
Volkel. Hiertoe wordt een variant onderzocht die meer mogelijkheden voor woningbouw biedt aan de noord-
westzijde van het dorp Volkel (Niemeskant). Over de aanvaarbaarheid hiervan kan thans nog geen uitsluitsel 
worden gegeven. De MER is naar verwachting in juli 2007 gereed en is nu nog niet openbaar. Vooralsnog 
wordt in het onderhavige plan dan ook rekening gehouden met de ligging van de 35 KE-contour zoals deze 
in 1997 is vastgesteld. Daartoe is op de kaart deze geldende 35 KE-contour aangegeven en zijn de plan-
voorschriften hierop afgestemd. In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid voor het verschuiven 
van deze 35 KE contour opgenomen indien dit op basis van het onderzoeksresultaat van de MER in verband 
met luchtvaartlawaai acceptabel is.  
 

6.4 Luchtkwaliteit 
 
In samenhang met het akoestisch onderzoek heeft onderzoek naar de luchtkwaliteit plaatsgevonden. De 
rapportage hiervan is opgenomen in de nota Milieu-onderzoek bestemmingsplannen “Velmolen Oost” en 
“Volkel West”, d.d. 20 maart 2007. De onderzoeksresultaten kunnen als volgt worden samengevat. 
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Het onderzoek naar de luchtkwaliteit is uitgevoerd langs de Lippstadtsingel, de Verlengde Velmolen en de 
Nieuwe Udenseweg. Deze wegen zijn direct langs het plangebied van “Velmolen Oost” en/of “Volkel West” 
gelegen. Deze wegen vormen de ontsluitingswegen voor beide plangebieden. In onderhavige situatie zijn de 
Lippstadtsingel en de Verlengde Velmolen de ontsluitende wegen. Hierdoor is het van belang om het effect 
van de plannen op de luchtkwaliteit inzichtelijk te maken.  
 
De NO2 jaargemiddelde grenswaarde, welke maximaal 40 μg/m3 mag bedragen, wordt langs de Lippstadt-
singel in het beoordelingsjaar 2007 overschreden tot maximaal 43 μg/m3. De plandrempel voor het jaar 2007 
bedraagt 46 μg/m3. Deze wordt derhalve niet overschreden. In dat jaar is het plan nog niet gerealiseerd. In 
het prognosejaar 2010 is er langs de Lippstadtsingel geen overschrijding van de NO2 jaargemiddelde grens-
waarde meer verwacht. Het plan is naar verwachting in het jaar 2010 gereed zijn. Langs de Verlengde Vel-
molen wordt in geen van de onderzochte jaren de grenswaarde overschreden. De concentraties bedragen 
hier maximaal 26 μg/m3, 25 μg/m3 en 21 μg/m3 . De berekende concentraties zijn ruim onder de jaargemid-
delde grenswaarde.  
 
De PM10 jaargemiddelde grenswaarde, welke eveneens maximaal 40 μg/m3 mag bedragen, wordt langs de 
Lippstadtsingel en de Verlengde Velmolen in geen van de onderzochte jaren overschreden. De concentra-
ties bedragen maximaal 29 μg/m3 langs de Lippstadtsingel en maximaal 26 μg/m3 langs de Verlengde Vel-
molen. De berekende concentraties liggen ruim onder de jaargemiddelde grenswaarde.  
 
De PM10  24 uurgemiddelde grenswaarde van 50 μg/m3, welke maximaal 35 dagen per jaar mag worden 
bereikt, wordt na realisatie van het plan (2010) langs de beide van belangzijnde wegen, in alle onderzochte 
jaren, niet overschreden. Het berekende aantal overschrijdingsdagen bedraagt maximaal 34 langs de Lipp-
stadtsingel en maximaal 24 langs de Verlengde Velmolen. Deze concentraties liggen onder de grenswaarde. 
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Uit het voorgaande kan worden geconcludeerd dat er bij realisatie van de ontwikkelingen, welke in het on-
derhavige bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt, geen belemmeringen ontstaan met betrekking tot de 
luchtkwaliteit.  
 

6.5 Externe veiligheid  
 
Binnen de gemeente Uden en in de directe omgeving van het plangebied liggen geen transportroutes voor 
gevaarlijke stoffen.  
 
Aan de noordzijde van de Lippstadtsingel ligt over een lengte van ca 50 meter een gasleiding. Deze leiding 
heeft een diameter van 12 inch, een wanddikte van 7,1 mm, een ontwerpdruk van 40 bar en een gronddek-
king van ca 1 meter. Op basis van de brochure 1988 bedraagt de toetsingsafstand voor een dergelijke lei-
ding 30 meter. Op basis van bovenstaande gegevens bedraagt de plaatsgebonden risicocontour  van 10-6 
volgens de berekeningswijze van het RIVM (in december 2006) 65 meter. Op een bouwafstand van 65 meter 
van de leiding wordt de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico bij een personendichtheid van meer dan tien-
duizend personen per hectare overschreden.  
 
Het situeren van de nieuwe woningen vindt in alle situaties plaats buiten de toetsingsafstand van 30 meter 
op basis van de brochure 1988. Bij de nieuwe woningen zal worden voldaan aan de plaatsgebonden risico-
contour van 10-6 en de oriëntatiewaarde voor het groepsrisico. Hiertoe is een toetsingszone aardgastrans-
portleiding in het plan opgenomen. Bij de uitwerking van het globale plan zal derhalve de vermelde afstand 
tot de leiding worden aangehouden dan wel worden voorzien in maatregelen aan de leiding. De zone is inge-
tekend op de plankaart en in de voorschiften is een passende regeling opgenomen.  
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6.6 Hinder 
 
Stank 
Op grond van de uitgave Bedrijven en milieuzonering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten moet 
de onderlinge afstand tussen varkens- en pluimveehouderijen en woningen van derden minimaal 300 meter 
bedragen. Voor bedrijven waar rundvee of overige grasdieren (waaronder paarden en geiten) worden ge-
houden geldt respectievelijk een minimaal vereiste afstand van 100 en 50 meter. 
Binnen het plangebied ligt een rundveehouderij op het adres Morgenweg 23. Over de aankoop van de rund-
veehouderij vinden onderhandelingen plaats. 
 
Hinderaspecten uit de omgeving  
Voor de woonwijk dient rekening te worden gehouden met hinderaspecten uit de omgeving. In de omgeving 
van het nieuwe woongebied zijn geen bedrijven met hinderaspecten aanwezig. 
Op korte afstand van het plangebied ligt een bedrijventerrein waarvoor het bestemmingsplan Industriepark 
Loopkant Liesent vigeert. Dit is een relatief oud plan waarbij de vestigingsmogelijkheden voor bedrijven nog 
niet gekoppeld zijn aan een zogenaamde staat van inrichtingen. Het bedrijventerrein is geheel gerealiseerd 
en wat betreft de bestaande bedrijven kan er van worden uitgegaan dat de afstandscontour zich niet over 
het nieuwe woongebied uitstrekt. 
 

6.7 Duurzaamheid 
 
Duurzaam bouwen 
Op 9 maart 2006 heeft de gemeente Uden het convenant duurzaam bouwen regio Noordoost Brabant on-
dertekend. Dit convenant is een samenwerking tussen gemeenten uit Noordoost Brabant, woningcorporaties 
en bouwbedrijven. Het doel van het Convenant is dat duurzaam bouwen een vanzelfsprekendheid wordt bij 
het bouwen. 
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Bij nieuwbouw en renovatie van woningen en utiliteitsbouw moet er rekening gehouden met het convenant 
duurzaam bouwen van de gemeente Uden. (meer informatie op www.rmb.nl/dubo ). 
 
Energie 
In het kader van het klimaatbeleid van de gemeente Uden wordt er voor Velmolen Oost een energievisie 
opgesteld. Het doel van de energievisie is te verkennen welke mogelijkheden er zijn voor Velmolen Oost en 
Volkel West, en tot welke milieuprestaties die leiden. Voor het realiseren van een duurzame energievoorzie-
ning zijn vele maatregelen en technieken beschikbaar. De studie geeft prognoses over de te behalen ener-
giebesparing, CO2-emissiereductie, de inzet van duurzame energie, EPL en kostenconsequenties. 
De gemeente Uden heeft de ambitie om boven de wettelijke Energieprestatie-eis uit te komen. Met woningen 
die voldoen aan de sinds 2006 geldende wettelijke waarde van de EPC van 0,8 wordt binnen een gas- en 
elektriciteitsinfrastructuur een EPL van rond de 6,8 gehaald. De gemeente heeft als ambitie een EPL-wens 
van 7,0-7,5. 
Het stedenbouwkundig plan legt de randvoorwaarden vast voor het kunnen toepassen van energiebespa-
rende maatregelen en van duurzame energie. Een stedenbouwkundig plan heeft een zeer lange levensduur 
(>200 jaar). Het is verstandig om bij het stedenbouwkundige plan rekening te houden met energieaspecten 
en te anticiperen op toekomstige technologische ontwikkelingen. Voor een energie-efficiënte stedenbouw 
spelen vooral de compactheid van de woningen, de oriëntatie van de woningen en de plaatsingmogelijkhe-
den voor de energievoorzieningen een rol. Voor meer informatie zie deel 1 van de energievisie: steden-
bouwkundige aspecten. 
 
Aanpasbaar bouwen 
Om de integrale toegankelijkheid en bereikbaarheid van de woningen te waarborgen, is in de gemeente 
Uden een convenant "Aanpasbaar Bouwen" gesloten. Dit convenant is gesloten met de Stichting Volkshuis-
vesting Uden, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en architecten. Het convenant is gebaseerd op het "Ba-
sispakket Aanpasbaar Bouwen". Hierin zijn voor woongebouw en woning de uitgangspunten en voorschriften 
opgenomen. Het basispakket is een bundeling van de handboeken op dit beleidsterrein. Daarnaast is het 
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"Handboek voor Toegankelijkheid" van toepassing ten aanzien van de woonomgeving. 
 
Politiekeurmerk Veilig Wonen 
De bewoners van Uden zijn gebaat bij een veilige woonomgeving. Een eisenpakket van zowel infrastructure-
le als bouwkundige maatregelen is in de afgelopen jaren ontwikkeld in de vorm van een keurmerk, het Poli-
tiekeurmerk Veilig Wonen. 
Alle woningen in het onderhavige plan dienen conform het keurmerk te worden gebouwd. 
 

6.8 Economische uitvoerbaarheid 
 
Ten behoeve van de bepaling van de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Velmolen 
Oost is een eerste doorrekening gemaakt. Deze doorrekening duidt op een planeconomisch haalbaar plan 
waarbij de te maken kosten gedekt kunnen worden uit de opbrengsten van grondverkoop aan projectontwik-
kelaars en bouwers. De opbrengsten zijn gebaseerd op het bestaande grondprijsbeleid van de gemeente 
Uden. 
Daarmee is voor de gemeente Uden de economisch uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan Velmolen 
Oost aangetoond. 
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7. INSPRAAK EN OVERLEG 
 

 
7.1. Inspraak 

 
Het bestemmingsplan "Velmolen Oost" heeft op het gemeentehuis van Uden ter inzage gelegen van 13 sep-
tember tot 27 september 2006. Tevens zijn een aantal belanghebbenden schriftelijk over het voorontwerpplan 
geïnformeerd. Er is de mogelijkheid geboden om schriftelijke reacties in te dienen. Hiervan hebben de volgen-
de personen en instanties gebruik gemaakt: 
 
- A.P.C. van der Rijt en M.G.J van der Rijt - Van Gerven 
  Morgenweg 6,  5406 NJ  Uden 
 
- F.J.M. van der Heijden 
  Boekelsedijk 31, 5408 ND  Uden 
 
- Heemkundekring Uden 
  Walterus Pijnenborghof 34, 5401 XT  Uden 
 
- Stichting Katholiek Onderwijs gemeente Uden 
  Postbus 15,  5400 AA  Uden 
 
- Stichting Openbaar Onderwijs Groep 
  Postbus 4,  5460 AA  Veghel 
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De ontvangen inspraakreacties en de beantwoording zijn integraal opgenomen in bijlage 1 van deze plantoe-
lichting. De inspraakreacties hebben tot de volgende planwijzigingen en planaanvullingen geleid: 
-  de planbegrenzing is aangepast waardoor het Autobedrijf F. van der Heijden niet meer binnen het onderha-

vige plan is gesitueerd; 
- op de plankaart is een gebied met archeologische verwachtingswaarde aangeduid en in de planvoorschrif-

ten is een aanlegvergunningenstelsel voor dit gebied opgenomen. In de plantoelichting wordt de opgeno-
men regeling toegelicht. Tevens wordt aangegeven dat nader archeologisch onderzoek zal worden uitge-
voerd; 

- in de uit te werken woonbestemming is binnen de zone die is aangeduid als “landschappelijke zone”  de 
mogelijkheid voor de situering van een school met een maximaal oppervlak van 5000 m² opgenomen.  

 
7.2. Overleg 

 
Het bestemmingsplan is bij brief van 1 september 2006 toegezonden aan de volgende overlegpartners in het 
kader van het overleg ex artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening (1985): 
1. Inspecteur van de Ruimtelijke Ordening, Inspectie Regio-Zuid; 
2. Provinciale Planologische Commissie van de Provincie Noord-Brabant; 
3. Ministerie van Defensie, Directie Zuid; 
4. Dienst ROH van de Provincie Noord-Brabant. 
5. Waterschap Aa en Maas. 
 
De ontvangen overlegreacties en de beantwoording zijn integraal opgenomen in bijlage 2 van deze plantoelich-
ting. De overlegreacties hebben tot de volgende planwijzigingen en planaanvullingen geleid. 
 
Relatie uitwerkingsplan en “integratie stad-land” -zone 
In het plan is aandacht gegeven aan dit onderwerp verwezen wordt naar de paragraaf 2.3.2 Strategische 
gebiedsuitwerking zuidelijke randzone en paragraaf 4.1. Landschappelijke geledingszone. 
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Woningbouwopgave 
In de planvoorschriften is bij de uitwerkingsregels een koppeling gelegd met het gemeentelijk woningbouw-
programma 2005 - 2015 volgend uit de provinciale bevolkings- en behoefteprognose. 
 
Archeologie 
In overleg met de provinciale archeoloog is gezamenlijk een strategie voor aanvullend onderzoek vastge-
steld. Momenteel wordt dit onderzoek uitgevoerd. Op de plankaart is het gebied met archeologische ver-
wachtingswaarde aangeduid en in de planvoorschriften is een regeling in de vorm van een aanlegvergun-
ningenstelsel opgenomen ter bescherming van archeologische waarden.  
 
Openbaar vervoerontsluiting 
De mogelijkheden voor openbaar vervoer in het plangebied zijn nader verduidelijkt. Het resultaat daarvan is 
in paragraaf 4.4. van de plantoelichting opgenomen. 
 
Watertoets 
Er heeft aanvullend overleg plaatsgevonden met het waterschap. Dit heeft geleid tot aanpassingen in het 
plan. Een en ander is in de planvoorschriften, de kaart en de toelichting verwerkt. Er is ingestemd met de 
wijze waarop de waterhuishoudkundige aspecten nu zijn geregeld en er zijn afspraken gemaakt over de 
verdere uitwerking van de wateraspecten bij de planuitwerking . 
 
Inrichting groene geledingszone 
De opzet en inrichting van de groene geledingszone is heroverwogen In het plan is de gewijzigde visie op-
genomen en worden vastgelegd in de uitwerkingsregels. Daarbij wordt uitsluitend beperkte nieuwe bebou-
wing aan westzijde van de landschappelijke zone toegestaan. 
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Externe veiligheid  
Er heeft overleg plaatsgevonden met het RIVM en er zijn veiligheidcontouren voor het plaats gebonden risi-
co en het groepsrisico bepaald. De maatgevende contour is op de plankaart ingetekend en er zijn passende 
voorschriften opgesteld. 
 
Juridische aspecten 
De opmerkingen over de voorschriften zijn in de plan verwerkt waarbij kan worden opgemerkt dat het plan 
reeds was afgestemd op de DURP-standaard. 
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De heer en mevrouw Van der Rijt
Morgenweg 6
5,m6 NJ UDEN
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insprækreactie Velmolen Oost

Wii veruouwen erop u hiermee voldænde te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
namens Burgemeesler en wethouders va¡ Uden
hoofd afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling

ir. R.S. Pateer
b€hand€ld dq

mr. E.A.M. Adank

d@rk¡osnumrer
0413-28I341

datum

5 maartzûOT

v€@men

Geachte Van der Rijt,

In uw brief van 23 oktober 2006 heeft u een inspraalaeactie kenbaar gemaakt met betrekking ot
het voorontwerpb€steEuningsplan 'Velmolen Oost", U stelt d¿t daarin e€n weg is ingetekend op de
plåâts waar het pand Morgenweg 6 staat. U heeft dit pand in 1997 ¿ân de gemeente verkocht met
recht van terugkoop. Ter plaatsc van deze woning was aanvankelijk een waterpartù geprojecteerd.
Verder moet er voor de aanleg van de weg een houtwal wijken. U pleit ervoor de woning Morgen-
weg 6 en de bestaande hourwal te handhaven.

Met betrekking tot uw inspraãIceactie merken wij het volgende op. In de met u gesloæn overeen-
komst is vastgelegd dat over een eventuele terugkoop door u van de woning Morgenweg 6 pas een
besluit zal worden genomen zodra het nieuwe besæmmingsplan duidelÜkheid biedt over de vr¿åg
ofbedoelde woning al dan niet ka¡ worden gelandhaafd. Het voorliggende bestemmingsplan
"Velmoten Oost" biedt hierover thans duidelijkheid. Ter plaatse van genoemde woning is in het be-
st€mmingsplan een weg geprojecæerd die van wezenlijk belang is voor de ontsluiting van de
nieuw te reåliseren woonwijk. De locåtiekeuze van deze weg hangt nauw qamen met de gewenste
verkaveling van het gebied. Daar komt nog bij dat pal ten zuiden van de wbning de zogeheten
"m,arkante route" is geprojecte€rd. Ten noorden van en parallel aan deze roule zâl een watergang
worden aangelegd. Binnen dit concept is de woning Morgenweg 6 niet op een sædcnbouwkundig
verantwoorde wijze in te passen.
Gelet op het bovenstaande zien wij geen mogelijkheden om de woning te handhaven. Dat geldt
evenzeer voor de door u bedoelde houtwal. Aan de nieuw aan te leggen weg, ter plaatse van deze
houtwal, zijn immers woningen geprojecteerd.
In de door u aangevoerde inspraak¡eactie hebben wij dan ook geen aanleiding gevonden om het
voorontwerpbestemmingsplan op de door u bedoelde onderdelen aan te Passen-

Met ingang van 27 maart a.s. z¿l het bestemmingsplan "Velmolen Oosf' wederom gedurende 6
weken ter inzage worden gelegd in de publiekshal van het gemeentehuis. De bekendmaking van de
teñnzÀgeleggirr1zal worden gepubliceerd in de Staatscourant en het Udens Weekblad.

Gedurende de termijn van terinzagelegging heeft eenieder de gelegenheid om schriftelijk e€n ziens-
wijze aan de raad kenbaa¡ te maken.
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Geacht College,

Als onze
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stappen of te bieden pcrspcctieven
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:{ij'verwijzen uw college ook op de intussen gevoerde
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docr¡rnenten hier als ingelast wensør tc beschouwen

Ma volledige erkcnning van de noodzaak om ook voor volkel ecn substa¡tiecl
worringbouwprogranma te realiserea en met het besef ooit voor het algerneen (volkets)
belang te moeten wijken, vregen wij met klem verhoogde aandacht voJr onze bedrijß-
we*gelegenheids-, én familie Foblematiek

Hoogachtend,

FJ.M. va¡ directeur.



Autobedrìjf F vd Heijden BV
t.a.v, de heer F.J.M. van der Heijden
Boekelsedijk 3l
5¿K)8 ND VOLKEL

uw kmmerk ons kemerk behandeld d@r datum

uw bedrijfeen hindercirkel opgenomen ¡n hetbestemmingsplan "Volkel Wesf'. Binnen deze
hindercirkel zal geen woningbouw zijn toegeståan.

De ontwerpb€stemrningsplannen'Velmolen Oosf'en "Volkel West" zullen met ingang van 27
maaft a-s. wederom gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd in de publiekhal van het
gemeentehuis, De bekendmaking van de terinzagelegging zal worden gepubliceerd in de
Stâatscourant en het Udens Weekblad.

Gedu¡ende de ærmijn van terinzagelegging heeft eenieder de gelegenheid om schriftelijk een
zienswijze aan de raad kenba¿¡ te maken.

'Wij 
vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geiïformeerd-

ir. R.S- Pateer

ondererp ujlag€ d@rk¡esnummq vsuooden Hoogachtend,
ontwerpbestemmingsplan - 0/.l3-28134L namens Bugemeester en wethouders van Uden
"Velmolen Oost" en "Volkel West" hoofd afdelins Ruimteliike en economische ontwikkelins

uwbriefvan23okrober U-2006-8397 EAdank
2007

6 maan 2007

Geachte heer Van der Heijden,

In uw brief van 23 oktober 2006 heeft u e¿n inspraakreactie kenbaar gemaakt met betrekking tot de
voorontwerpbestemmingsplannen "Velmolen Oost" en "Volkel lvest". Da¿rin stelt u dat in deze
bestemmingsplannen onvoldoende rekening wordt gelrouden met uw garagebedrijfen maakt u
bezwaar tegen het feit dat uw garagebedrijf is opgenomen in de besternrnirg "Uit te werken
woongebied". Verder merkt u op dat de onderhandelingen van de afgelopen v¡erjaar geen
bevredigende resultaten hebben opgeleverd. U stelt in beginsel bereid te zijn uw bedrijf te
verplaatsen, maa¡ dan wel naar een zichtlocaúe die vergelijkbaa¡ is met de huidige locatie-

Met betekking tot uw inspr¿åk¡eacûe møken wij het volgende op. Namens de gemeente heeft de
heer Jansen veelvuldig contact met u gehad over een mogelijke verplaatsing van uw bedrijf. Omdat
wij er aanvankelijk van uit gingen dat er over de verplaatsing van uw garagebedrijftijdig
overeensternming met u zou kunnen worden bereikt hebben wij het in het ¡
voorontwerpbestemmingsplan niet meer als zodanig opgenomen. Helaas hþbben de
onderhandelingen met u to1 op heden nog niet geleid tot het gewenste resultaat- In verband daarmæ
zullen wij uw bedrijf buiten ha bestemrningsplan "Velmolen Oost" laten. Zodra wij in overl€g met
u alsnog komen tot e€n verplaaßing van uw bedrijf dan kurinen wij de daarbij wijkomende grond
door middel van een paniële planherziening een passende bestemming geven.

Tijdens de inforrnatieavond van 17 oktober 2006 is namens u gewezen op de mogelijke overlast die
uw garagebedrijf voor de nieuw te bouwen woonwijk zou kunnen betekenen. Nu er vooralsnog
geen duidelijkheìd bestaat over de verplaatsing van uw bedrijf hebben wij in het bestemmingsplan
"Volkel West" een hinderzone opgenomen binnen welke geen woningbouw zal zijn ûoegestaan.

Gelet op het bovenståande hebben wij in de door u aangevoede inspraakreactie aanleiding
gevonden uw bedrijf vooralsnog buiæn het bestcmmingsplan 'Velmolcn Oost" te laten- Uw
garagebedrijf is daarom opgenomen in het onlangs door de r¿åd vastgestelde bestemmingsplan
"Buitengebied 2006 gemeente Uden". Verder hebben wij .in verband met de overlast afkomstig van
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Arn Collcgc vrn Burycmccrtcr & Wcthoudcn
dcr Gcmccntc Uden.
Po¡tbu¡ &l
540048 Udcn

Bcecn: Bccæilglplo Vcliooleo-Oog.

Gercht Collcge,

Na bestudøing van
'Archeologie'vaa d it vooronrwerp.

In dit plan wordt, wat b€treft de archeologig vermeld, dat er een ka¡terend archeologisch ondeuoek
zal moeteo plaafwinden in die gebiede¡¡ wa¡r hæ bodeurprofel nog intact is. Volgens het bühorend
rapport van het burcau RA.AP, moet dit onderzoek plaatwinden door middel van grondboringen en
oppen lalcte'karteringen

Echter, de betrouwb¡¡rteid van dcrgelijke onderzoe&er¡ en d'n met name die va¡ booronderzoeker¡
Saat mome¡rted st€fk t€r x,€feld. Het ¡s iû dc pratfijk nogal eeos
voo¡gekomeq dat archeo eczoelcsûrcthode geurist werdeo
Rcccrúe lol¡le voo¡beeldeo hiervan zijn büv. de nialwüouwwÍjk "Zwarte Mole¡r- te l.listehode en de
ontgronding aan de Hoogstraat alhier.

Ooze werþrocp onderster¡n:t dc møring van veel meoseû uit de praktijþ professionelc archeologen
en amatq¡rs, d¡t het zirvo[er is de frse \¡¡¡¡ het boren over te sla¡n eri d¡rect over te gas¡t tot het
treklcen van proeßleirveo. Dan ontstad €r mece€o e€ri ffiouuôa¡¡beeld.va¡ de aanwezigteid vur

' ar,cheotogische na¡¡ücr¡ inna phngebiid en k¡¡ cr ccasdectio genraaË worder¡ wdke zones
behouden of oplgegraven dieoeo te worden eo welke h¡nnenwordør wiþegsveo.He is duidelijþ
dat dit voorgestelde traject ook tijdwinst oplwcrt.

Indien gewøut is de wakgrgep gaarne bereid dit verzock tot wijzigûg van het plan nsder toe tG
lichteo-

Met de'mecste hoogÊchting eû
nameos het Bestuur- vrn fe l{eemlotrdelcring Udert



(.

u
S'':L''-:lÐ \
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Cdlege van
Burgomeost€r en Wethouders
Ge¡neente Uden,
Postbus tlÍ|,
54(XlAB Uden.

Uden, l0oktober2(þ6.

Ons kenmerk huisv/t den-ZrMd
Ond€ftvorD: BezrnarVoorontnerp bestemmingeplan VelmoþnÐostuw kenmerk Vooontrverp bcste¡r¡mi¡rgsplan Vãrf;úòod

BEZWAAR

GeachtCdþe,

Onderwûls Groep (OOG) en
aan tegen het Voorontryerp

"oås3ajjl}¡|lll f¡1e o¡ ha .qoprgn' in her voortþrsende besrêmmtnssprari vânæe¡dGa4penöar.€ rutmûen ren_beûroevÀ¡ao-ech","r,ú; L.v;ñiääl;ffiää-älcentnrnvoordening aan de Sesterlaan.

ry. borye.3j$l¡ngen gaan uit van e6n eyenruidìüç spreldirg van schooþebouu,€n over dewfiken in Uden.

in de
e winkels,

in de
en
park Een

wJ {n gaame bercld onze zienswijze mondel¡ng to€ te licl¡ten en zien uw uitnodþlng met
belangstelling teg€fiio€t.

il,et wiendel¡-ke gro€t,

Namens NamenS,
Sti*tüng O Groep,

rÊd@¿litoanl ¡f¡¡blls4Ëqtrr¡l



Het bestuu¡ va¡ de Heemkundehine Uden
Walterus Pijnenborghhof 34
54OI XT IJDEN

uw k€nmefk orìs kdmsrk
uwbniefvan23oktober U-200G84ã
2ffi7
ondeffi€D b{lag€

voorontrverpbsterunin gsplan
Velmolen Oost

b€håndsld (þor

E Adank

dærld€snurrîer
ML3-28t341

datrn
6ûâzrt2(ñ7

w|zmff

uwerziids c"e, de wijze waarop de archeoiogische begeleiding v:n rle graafwerkzaarnheden zal
gaan nlaats.iinCe¡. Hieri'/er zullen Þiì i" een vroegtlidig stadium qet u ccqtaci oDnemen.

Met ingang van 29 maart a.s zal ber besiemmingsplan "Velmoìen Oost" als ontwerp gedurende ó
wekcn ier inzage worden gelegd in de publiekshal van het gemeentehuis. De bekendmaking van de'' 
terinzagelegging z-al worden gepubìiceerd in de Staatscoura¡t en het Udens Weekblad.

Gedurende de termijn van lerinzagelegging heeñ eenieder de gelegenheid om schriftelijk een
zienswijze aan de raad kenbaa¡ æ maken.

Wij vertrouwen erop u hierrnee voldoende te hebben geihforrie€rd.

Hoogachtend, i
narnens Burgerneester en wethouders van Uden
hoofd afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkeling

ir. R.S. PateerGeachte bestuur.

In uw bniefva¡ 23 oktobe¡ 2006 heeft u een irspra¡keactie kenbaar gerualt met behekking tot
het voorontwerpbestemmingsplan 'ty'el¡nolen Oost''. Daarin stelt u dât de betrouwbaÃheid van het

door RAAP voorgestelde kart€rend archeologisch onrlerzoek door niddel van grondborhgen etr
oppervlakeka¡tering sterk ter discussie staat binnen de archeologische wereld. U sælt voor in lret
gebied proefsleuven te hekken. Daa¡door ontstaat er volgeili u een beEouwba¡r beeld van de

aanwezigheid van archeologische waarden.

Met u hechlen wij er belang aan dat de in het plangebied mogelijk voorkomende arctreologische
waarden uiet zullen wo[den verstoord ofanderszi¡s zulleû wo(den geschaad als gevolg van de

realisatie van Velmolen OosL In ve¡öand daarnee is door RA.AP een archeologisch vooronderzoek

uitgevoerd. Op grond van <le rcsultaten van het inventariserend archeologisch onderzoek doet

RAAP rþ aa¡beveling om in een zo woeg nogelijke fase var de Pl¿¡vorming op alle percelen'

\\raa¡ grondven¿et gaat plaatsvinden e¡ die een relatief inøcæ bodem hebben een (invenarisereud)

arctreologisch onderzoek æ laten uiwoereu.

trn gverleg ret de beer M. Meffert van de provincie Noord-Brabant tpbben wij genoernde percelen

op de planbs¡t voouien van de aanduiding "Archeologische venvachtingswaade"' In de

voOrscbriñen is voor deze gronden een aanlegvergunningstelsel opgenomen, op basis waarvan
uitgevoerd.

worden

geschaad, Het is onze g iû een zo vroeg

mogelijk sødiua bij a¡L te laten onderzoeken

op ãe aanwezigheid v geling dient dan als een

vangnetvoordiegebi aatsvinden.

Wij zijn van nnning dat de nret de provincie geruakte afs

voldoende garantie bieden dat er nret de in her plangebied

op zorgvuldige wijze zal worden omgegaan, Verder staan
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Uden
van den Hoogen

Wij verûouwen erop u hiermee voldoende te hebben geTnformeerd.

Hoogachtend,
namens Burgemeester en wethouders van Uden
hoofd afdeling Ruimælijke en economische ontwikkeling

ir. R.S. Pateer

ono€NeD

inspraalceactie Velmolen Oost
bülag€

behandeld dær

mr. E.A.M. Adank

d@rk¡€snwmer
o4r3-281341

datum
7 r¡aaí2007

vezmden

Geachte hee¡ Van den Hoogen,

In uw brief van l0 oktober 2006 heeft u sarnen met de stichting openbaar onderwijs Groep een
inspraalceactie kenbaar gemaakt rriet betrekking tot het voorontwerpbestemmingsplan "Velmolen
Oost". Daarin m¿akf u bezwaar tegen het feit dat in het bestenrningsplan geen mogelijkheid wordt
geMen voo¡ de bouw van een school in Velmolen Oosr U geeft aan dat er in de to€kornst behoef-
te is aan in totaal 42 groepslokalen. De huidige locatie aan de Wislaan telt 23 groepslokalen, zodat
volgens u nieuwbouw elders voor de hand ligt. In het voorliggende bestemrningsplan wordt vol-
gens u geen recht gedaan aan een evenwichtige spreiding van de schoolvoorzieningen over de ver-
schillende wijken van Uden. U wijst daarbij tevens op de nieuw te bouwen woonwijken Volkel
West en Niemeskant Verder benadrukt u het belang dat wordt gehecht aan de uitgangspunten rust
en ruimte die aan het onderwijsconcept ten grondslag behoren liggen bij de realisatie van nieuwe
schoolgebouwen, Aan deze uitgangspunten kan volgens u niet worden vol(aan indien er in her cen-
tn:mwordtgebouwd. I

Mede naa¡ aanleiding van uw inspraakeactie hebben wij in het besterffningsplan Velmolen Oost
de mogelijkleid opgenomen om in het plangebied e¿n school te realiseren met e¿n grondopper-
vlakte van 5.000 m2. De schoolbebouwing is voorzien a¿n de rand van de nieuw te bouwen woon-
wijk aansluitend aan een gebied dat in het bestemmingsplan is aangeduid als "l,andschappelijke
zone". Aangezien in deze zone slechts een lage bebouwingsdichtheid is toegelaten kan in beginsel
eveneens worden tegemo€t gekomen aan het door u genoemde nieuwe onderwijsconcept dat uirgaat
van rust en ruimte.

Met ingang van 27 maart a.s. zal het beslenuningsplan "Velmolen Oost" wederom gedurende 6
weken ter inzåge worden gelegd in de publiekhal van het gemeentehuis. De bekendrnaking van de
terinzagelegging zål worden gepubliceerd in de Sta¿tscourant en het Udens lVeekblad.
Gedurende de termijn van terinzagelegging heeft eenieder de gelegenheid om schriftelijk een ziens-
wiize aan de raad kenbaar te maken.
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væonden

Gedurende de termijn van terinzagelegging heeft eenieder de gelegenheid om schriftelijk een ziens-
wijze aan de raad þnba¿¡ te maken.

Wü vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben gelnformeerd.

Hoogachtend,
nannns Burgemeester en wethouders van Uden
hoofd afdeling Ruimtelijke en economische ontwikkelins

ir. RS. Pateer

Geachte heer Van Hoorn,

In uw brief van l0 oktober 2006 heeft u samen met de Stichting Katholiek Onderwijs gemeente

Uden een inspraakreactie kenbaar gemaakt met bûekking tot de voorontwerpbesæmmingsplannen
"Velmolen Oost". Daarin maakt u bezwaar tegen het feit dat er dit bestemmingsplan extra openbare

ruimten ontbreken ten behoeve van scholenbouw in Velmolen Oost. U geeft aan dat er in de toe-

komst spraak behoeft is aan in totaal 42 groepslokalen. De huidige locaúe aan de Wislaan telt 23

groepslokalen, zodat volgens u nieuwbouw elders voor de hand ligt. In het voorliggende bestem-

mingsplan wordt volgens u geen recht gedaan aan een evenwichtige spreiding van de schoolvoor-

zieningen over de verschillende wijken van Uden. U wijst daarbij tevens oP de nieuw te bouwen

woo-nwüken Volkel-West en Niemeskant. Verder benadrukt u het belang dat wordt gehecht aan de

uitgangspunten rust en ruimte die aan het onderwijsconc€pt ten grondslag behoren liggen bij de

realisatie van nieuwe schoolgebouwen. Aan deze uitgangspunten kan volgens u niet worden vol-

d¿an indien er in het centrum wordt gebouwd.

Mede naar aanleiding van uw inspraaheactie hebben wij in het besæmmingsplan Velmolen Oost

de mogelijkheid opgenomen om in het plangebied een school te realiseren met een grondopper-

vlakte van 5,000 m2. De schOolbebouwing is voorzien aan de r¿nd van de nieuw t€ bouwen woon-

wijk aansluitend aan een gebied dat in he appelijke

zone". A¿ngezien in deze zone slechts ee in beginsel

eveneens worden tegemoet gekomen aan Pt dat uitgaat

van rust en ruimte-

6
an de

ziens-

wijze aan de raad kehbaar te maken.
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Overlegreacties

In het kader van het overfeg ex art¡kel 10 van het Bro 1985 zijn overlegreaclies ingekomen van de

volgende ¡nstanlies:

- Provinc¡ale Commissie voor Gemeentelijke Plannen

- D¡rect¡e ROH van de provincìe Noord-Brabant

- Het Waterschao Aa en Maas

- Min¡sterie van Defensie

Deze react¡€s zin op de navolgende pagina's integraal opgenomen. Tevens ¡s de w¡jze van verwerking

van de reactie beknopt aangegeven. In veel gevallen wordt verwezen naar aanvullingen en wijzigingen in

de voorschriften, op de plankaart en in de plantoel¡chting.
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Venverking van de overlegreactie van de provinciale comm¡ssie voor Geme€ntel¡¡ke plannen

Voor de veruerking van de react¡e van de directe ROH, b¡ief ct.d. 15 november 2ü)6,
woKft verwezen naar de reactie op deze briet (zie navolçnde pagina's).

Het w¡jz¡gon van de 35 KE{ün di€nt te worden bezien in rehtie tot d€ MER die thans wordt
uitgevoerd wordt. In de plantoelictrting wordt dit nad€r uiteengezet Verwezen wordt naar paragraaf
6.3. Geluidshinder / Luchtve¡keerslawaa¡. In de voorsc+¡riften is in Artikel 15 Algemene
Wþigingsbevoegdheid l¡d15.1sub d. de wijlgingsregeling opgenomen.

Ten aanzien van openbaar vervoer z¡jn ds mogelijkheden en de in d€ nabü toekomst ts v€rwachten
ontwikkelingen uit€enge¿et en aangewld ¡n paragraaf 4.4, verkeer en pa¡keren van de
planto€l¡cht¡ng.

D€ g€moontelijke visie en de afspraken met de prov¡ncie inzake de strategische gebiedsuitrverking
van de zuidefijke randzone van uden ljn uit€€ngezet in F.ragraaf 2.9.2 sbategische uitrverking
zuidel¡jke randzon€ en in paragraaf 4.1 l3rKlschappel¡ikê gdedinçzone van de ptanto€tichting.
In de voorschriften zûn ¡n artik€l I woongebied uilte yúer*en de uitwerkinçregels aangepast en
aangevuld ten eincte cle landschappelijk€ zone op passend€ w¡¡ze vofm te kunnen geven.





Dirocric Rutmrcllike

Hct collcç vm burgcmeto
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Værcnvcr¡bcscmingçhn"Vclmolen Oæ1'

Ccaclrt ællcç,

B! bricf ø I I rptembcr 2006, onffigEo op l2 lcpemb€r 2006, hæfr u dc
Provbcidc Haologi$hc Comisic @PG) vøoc.ht om @ ¿dviÉ orcr hcr
@Þnwrpbðt@i¡gsplæ .Vcìnolcn Oct',.
Dc bcsprcking w dit wrcnvcrpbormingrplu z:l volgu dc huidig
plmning plæwindtn in dc PCGP-wrgadcring w 6 dæmbcr 2006.

Hicrb'¡' ontangt u hct advis m dc diEdic Ruimtlijlc Onmilùcling cn
Hedhaving. Dir advi6 i¡ tero cr Lcmiomc geondo Iru dc PPC, dic dir
Le bckcklcn bû hr ørdælnæming owr womødc agthgahcid.

Mo<.ht hc¡ ondcmdc dæcicedvic wr u a:nlciding zijn oo hicrcp æ
willcn rcagwn, wrcç cmtüilc onduiddijthcd.n of didøtÈ onjuishcd.¡,
da wnalcn wij u dec uctic bi¡nc¡ éår wk B dffigf ru dit .dvic!
rê ricltq a hct ffiai¡¡r w dc PPC, Po¡òu 90151, 5200 MC,
's-HcnogcnboscL

Selekênis êolaootídhdalino l

Vær hct agcwn m dê æ w dc g@¡altc opñc¡LinglD hÀtacñ dc
diEdic d¡ic atcgoricèn.

Catcgoric I hcnt dc diutic tæ æn opmcr*ingu owr pt¡ndcmoh dic
onäErdbu wo¡dq gEâdlL
Bli catcgoric II is dc aaw¿¡dbahcid w hct flúddcnt nid duidclijk,
omdåt dc tælichting gËcn ol onwldændc motiwring cnlof gcgreu bcø
BÛ caEtoric III gat hct om opmc¡ldngcn lcr wrhoging ø dc kwalitcit m
hct plÐ,

P6¡ür 90151

5200 MC'.¡

rd.frd 1073) ó0 | 28 t 2
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t. rcîh-ódt*Þ r5.o*le

Dcgmæncudo tur '*

boMcn4 invullin t2wó/12/2N

E¡¡l¡dc dæhi:ic a
gøElqmdnæ
cn in ha ladcr m hct (onvcrp) bc*cmingrpbr Euimçbicd Udo 2005.
Dc afçlopcnjæ hæfr dc g€mænæ prioritcit çgeu a dc onvilùcling
la Hændsbor cn Vcl¡nolcn.

Hct nicurc wngcbicd Vclnolcn Oøt is gclcçn tìÆn dc wnwijlen
Vclrno¡cû I m II cn Vollcl Wcst. I¡ dc nærdclijlc riôring mrdt hcr
pluçbicd bcgrcrud dær dt LippstaduinçI, dc ddütc gftn¡ rcrdt
gmmd dær d< Bocldscdijh, dc zuidcöjlc grcns rcrdt gwmd dær an
lcgcMcrgzrg cn a dc Ktrijdc tmr hcr plugcbicd ro dc wijk
Vclrnolcn Ha pbnçbicd wordt i¡¡ æn-rc* richcing dæmcdcn dær dc
Morgcneg, ccn laralroi*ìckc langzamrrkccæuæ ugn Eilcnhu*l cn
VolJrcl Hct plangebicd hæf¡ momcnræl wmmclijl m agtui$hc ñDcdc,

Dc hoofclogzct ø ha nicure wnçbicd wordt bcpaald dør dc
onduitingñdu, wdlc ir opgect volgw hcr æg@dc håltcmodcl.
Binncn dit modcl hccft dc ringrcmigc wijkwcg, Dc Munmæ*r (hcr CarÉ),
6n bcl¿¡grüEE frucÞnrcndc cn onduitirgrfunctic. Dc Mumcc¡ L via
dc Vcrlcngdc Vclmolcn*g agelorcn op dc dørgadc vcrhmrcutc uen
Utlcn ø þ, dc Lippctadrinçl. En LJcin gEdcctrc ø ha plagcbicd, tcr
hægrc w dc BæIclrdijk zal via dc \tlæm onBlocn word¿n.

Hct pla melctin dc bouwE 550 rcnintcn ln hcr plm rcrdt csn
difcæntiatic i¡ hct momilicu nagrsæfd: nd rijcorcningrn cn
appdøotcn erdo wónd€r+én Lâpmningcn m wijsmdc rcningtn
gæâ.li*crd. Drb| ir tæns adac.ht rcr æn wiatic in huur o kæp cn
gædlcæp m duur, Er rcrdr vær divce dæþæpcn çbou*d- Er zijn gco
dircctic bou*itd opçnomo mø ccn uimrkingspticìr wmcc dc
bcrcmintcû Erdcr þrdcn uitgcrcrtrr

Vær dc gacrok bccldlrv¿litcit rc¡dt mmcntccl æn bccldkwa.litcispla
onMitlcld. Hicrin zullcn dc bdc¡ wr dc wmgcvirg vu dc bcbouvdc
omçving ¿uhcc mrdcn.

Tcrplue is ccn værkcurccht op grcnd ø dc Wct wrì¡cunrccht
gcñæntc (Wvd gwcstitd-

X



Verwerking van de reactie van de direct¡e ROH van de provincie Noord_Brabant

Relat¡e u¡twerkingsplan en .lntegrat¡e stad_land"_zone

De gevraagde heroverweging voor inrichting van deze zonê heeft plaatsgevonden.
In paragraaf 4'1 Landschappelijke geledingszone van de plantoet¡chting wordl het resultaat van deze
h€roverweging beschreven. Daarbij ¡s onder andere de n¡euwe bebouwing meer geconcenlreerd en wordt
deze gêpro¡ecteerd aan de westrand
In de voo¡schriftên z¡jri in artiker g 1 /oongebied uit te w6rken'de uitwerkingsregers aangepast en
aangevuld.

z lüqbrviFrÈ.bd.¡¿ h

Op ondcrddcn ærla dc DiÉic hct ÞlgEndc op.

Røbie u¡tß*irytpbl oñ ,ttugdiê 
hdldadazØc

vc¡hiDdq h hcr gcbid mct hct lmdrhap rcn zuidco w Uda bclangrijL

W'll' coßtaEM det uy uivcrking w dcæ ænc, æals dczc than i:

x



a *

L*,
WØlngbouwoßtu

Aráaologìc

Bij bcrudcring w clc CHW blijh dd æn g@r dæl @ hd plào$b¡cd æn
lagc indiaiæ arthcologi*hc wmcìting hæft- Dclcn met cm
hop/midddhoç dòcologirchc rcmchtingm:¡dc [ga a dc øtlat
w hct plangtbicd cn in dc hæf Upp*adringd./Bclcl:cdijl o va <ùaruit
w r @
lJit dc ontgrcndingcola va dc prcvincjc blijtt dar 6 ontgrcndintÞ
wrgwinçn wrlccnd zijn w pcukn a dc nærùijdc ru ha plaçbied
a wcwijda m dc Boùdædijh ø ¡mtcn in ha çbicd Mæbnr

Opgrcndm @t.
Pldg'öi¿d Ada

2006,tüÆvj

oodz:Icli.¡a ir in
cm dcd va hc plaçbicd Vcl¡nold Od F Udcn, wrbij wij onr
gcnoodal¡ zih mg b y¿I@ op dc CHW/IK W. Dc
ondaz@lswrplichdng gclit wr dc çbicdcn m ø hoç/middclhogc
indiati*c tùcologircln wwxhing op dc CI{W/IKAW. (Ca¿ n

Vær æn dæl w hct grbicd mr dc hogc/middclhogc indiei* 
:

achælogirhc wmechtiog o dc Uppødsingcl/Betclscdijt is co
ontgrcndingrwr¿unniog wrls|d. Hic¡ i¡ in boring 54 æn wnrcrd
bodcñpÞfi.| gæoMG.¡¿ UiÈlui&l dicnr rÉ rcndcn çgwcn of dir
indcndad mcnhangr Ect æn onqþnding. lCat. IIì
Het dæl ø hc pbnpbicd ma dc ho¡c/øiddclhoç wchtingmtdc op
dc CIIW/IKÂW wr gccn ontgrondingmrgwing wlænd ir, zou
ondcueht ¡æto þrdcn mct ccn lztcmd boorcndcøæt o indicn
næùalcclljk ccn wrdcMd on¡lcæl- In dcclgcbicdc¡ w cên inÞq 6dèk
auwig i:, hæft æn pmÉlcuwnødcæÌ dc mrlcur. (Cat. Il

X

Verwerking van de r€actie van de directie BOH van de provincie Noord-Brabant

Won¡ngbouwopgave

In verband met dê heroverweging van de landschappelijke zone ¡s het woningaantal daar gereduceerd tot

20 woningen.
In de voorschr¡tten is nu opgenomen dat de uitwerk¡ng dient te passen binnen het gemeentel¡jke

won¡ngbouwprogramma 2005-201 5-

Archeolog¡e

In overleg met de provinc¡ale archeoloog is gezamenlijk een strategie voor aanvullend onderzoek

vastgesteld. Momenteel wordt dit onderzoek u¡tgevoerd. OP de plankaart ¡s het geb¡ed met

archeolog¡sche verwacht¡ngswaarde aangeduid en in de planvoorschriften ¡s een legel¡ng in de vorm van

een aanlegvergunn¡ngenstelsel opgenomen ter beschermìng van archeologische waarden'

Verwezen wordt naar paragraaf 3.1. Archeolog¡e van de plantoel¡chling, art¡kel 12 Aanlêgvergunn¡ngen

van de planvoorschriften en de aanduiding "Archeologìsche verwacht¡ngswaarde" op de plankaart'



l,l¡llcøøan
Oænbau wrcnrluiti¡g
Hd i! opv¿ltcod d¿ ¡n h¿t plà þdt opgffidlt då! a ¿dlcuiting E Udo 

tu H

aid op ha opcnbu wæt mi¿¿¿r li¡naim io dc azb! toctm ni â 
t2@¿ 2@

dc rcgcJijthcid w opcnbu w mziaingcn wr Vclmlo Oo* a
Udcn -Zuid aI! t€hcd trog nadq rc beicn, lCrL rm

Wam

In dc w*crparrgreaf w¡dr hct b.Þid E hd ktcNch¡p kort bæhE6 d
wtdcn nogclijkc mærh
wlgør nia of dæ m
wrgchgd o of hicæ
a tc g€E of e&cming æt dc s¿rsbêhæ¡dcB hæft plr¡lgdoÀdÊ{ ù dè
rcq¡luo hi:ru b d. pleÞlicJ¡ting op tc nma, lC¡È lIJ

Erd¿ Eili'heid

Aa dc rerùijdc ru dc lippnadsingd, buim hcr phr¡ßcbicd ligt ccn
gasleiding d ø toctingr6md E 30 ñcEr co d pl¡¡ÀglboEdo
riri@bù ø 65 ffi. In dc ætiôting mrú wdd d* blj dc
uiMrti¡g h ha globdc plân è ¡fønd d dø lcidng wrdt urgehoudcn
de El dt in ûEttgdcn o dc lciding rcrdt weiø. In b* plo rcrdr
Did hßlir¡t w dø ¡fmdo nict'n dc whriftcn zijn opgtmoø
z¡dat biuo dæ ¿føndcn mningöouw uit¡oloæn È Borcndicn i¡ dc
pmiøc ligging b d. lc¡diag, m buitq hlr ploglb¡o4 nia iÀ ha pl¡¡
açgwn. Vææt hdpl¡âEgtbondcn rü@ @nbur bi¡ì¡4 hd
plÐgEbicd v.lt dimt dit æt o uduiding oçr dc plmlaan rc wordcn
uærgcgæu cn in dc w¡slùiñcn d (lc u¡tErlintstcL è È¡dcn
mg!@g¿ lC¿ ID
Tæro ir hct græpsiriø nÈt ondcnæht. Vær dc bcp:ling va ha
g@prisiø k¡tr Ellicht rcIdcn øgslotcn op dc bcrcLøingvijæ ru ha
RWM- Dc Dimic vrægt wr hcr gupnirico a dc cgeþwing m hct
Boluit xcæ Vcilighcid hrichti¡gm (BEVI) E rcldæn. lCat- It)

Juídirhc wëca
Dc mxlviffa diøo, ur ær rooùlclij\ @ dc gdn¡aldÊ oFrcrthgfr
Ewrdøuryrpd

In dcæ fæ B hd plqp@ i¡ dær dc Dircic nia od€rnnt of dc
gtdcbiü.qdr rgdgcving a bctrin¡o op ffic wijzc zíjn wnald Dc
Dircaic bc¡¡d¡ult d¡r hct dc wøwærdclijlhid w dc gmu ir cn blljft
om ærg k dÊga @r cen adcqutcjuridi*hc rcgelgwing. Vauit hct
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Verwerk¡ng van de reactie van de directie ROH van de provincie Noord-Brabant

Openbaar vervoerontslulting

De mogelÜkheden voor openbaar vervoer in het pìangebied zijn nader bekeken en verduidelükt. Het
resultaat daarvan is in paragraaf 4.4. van de plantoel¡cht¡ng opgenomen-

Watertoets

Er heeft aanvullend overlêg plaatsgevonden met het waterschap. D¡t heeft gelêid tot aanpassingen in het
plan. Een en ander is ¡n de planvoorschriften, de kaart en de toelichting verwerkt. Er is ingestemd met de
w¡ize waarop de waterhu¡shoudkundige aspecten nu z¡in geregéld ên €r zijn afspraken gemaakl over de
verdere u¡twerk¡ng van de wateraspecten b¡j de planuitwerking.

Externe veil¡gheld

Er heeft overleg plaatsgevonden met het RIVM en er z¡¡n veiligheidcontouren voor het plaats gebonden
r¡sico en het groepsrisico bepaald. In de plantoelichting is in paragraaf 6.5. Externe ve¡lighe¡d het resultaat
van het ovêleg met het RIVM opgenomen. Op de plankaart is de'Toetsingszon6 aardgastransportleid¡ng"
opgenomen. In de planvoorschriften ziln in artikel 8 Woongebied uit te werken" b¡j de uitwêrk¡ngsr€gels in
lid 8.2.h. passende regels opgenomen.



ægpht e duidclijlôcid cn rcclec¡(dhcid ijn qtclc lr¡dæhÞub i, 
*
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- 15n#æ
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- Hd 'rpcclbq' 
le¡gs dc Morgmrcg hæÂ op dc phlfan dc bacming

'I{ængcbicd uit æ rcrtcn, u øduiding.Gæn'gcbtgar. Gclcr op Je
dæùnclling mr dit borgtbicdjc, is hct u c bcwlcn hicæ ccn
bcûming'G¡Ú' tc grÉn. (C¡t. Irfì

- MmmJzørg rcrdt in dc væFchriflcn ni.r wrdcr giç*rkr De æçling is
dm æL nic¡ ¡luitcnd. (CaLIID

Tc dot rcrdt u gæn op dc op *pcl ødc hcrioing @ dc Wd op dc
RuiftElijlc OrdêÀing. [n & nicuw @r rcrdt h.t Ë¡plicl¡t
bamingrplanno digiÞal tc rralcn. Dare gcld.n dc DlrRp-
tudårdo 2006. Ondadccl w dcæ øda¡dm i! dc Srmderd
Vcr¡clijlbæ Bæmioglpbmcn (SVB|. Wìj adviæn u m ondcrhavig
bcttrminplan hicop e mticipcrcn, Mccr infomtiê vindt u op
w.hclpdeldm.nl.

De Drcaic adviscn u hcr mronmrpbermingsplm Ð æ fe ne
alciding ro dc in di! advi6 g6¡¡ktr opftrlintq.

læpo*ho otíId 19. lid 2 Wot oo de Ruínt¿lÍI¿ Ordøina IWROI
Dc rcçling iCatgoricën w gzrrJhn a anilcl 19, lid 2 WRO ¡rcvhcic
Nær*Bobut 2006r bicdt onr dc mogclijllrcid om mil¡el | 9 tid 2 WRO w
epuing tc vullæn vær pþjffi dic itr o@ucming zin æt æn
@rcntucrpbcrcrmiÃgrplar ørwr wij in hct hdcr ro ha ocrlcg op
bæi¡ vo uild I0 Brc poritidadviucn.

Gclct op bwogwmdc opmaLingen owr ha wronmrpplan is cr in dit
gæJ ço rpøtc w m poritict advie. Ha pla bchæft mg wdcrc
uitrcrt¡ng qfofr bôrco*udc opmcrl<ingtn. Wrj wLlarcn dæon aniLci
l9 lid 2 WRO nid m tæpæing.

diætic RuintclijLc On*iklcting o Haöeving,

cling Nørd-Oox,

X

Verwerking van de reactie van de directie ROH van de prov¡nc¡e Noord-Brabanl

Juridische aspecten

- De bestemming 'Woongebied uit te werken'zal bû de u¡twerking nader worden ingevuld binnen het
kader van de u¡twerkingsræels. Deze regels zün in het ontwerpplan aangevuld voor zover thans
relevant ¡s . Het opstellen van een biigebouwenregel¡ng zal pas ¡n het kader van de u¡twerk¡ng
plaats v¡nden.

- De bestemming van het'speelbos" langs de Morgenweg is gewijz¡gd ¡n de bestemming "Groen"
voor zover het de gronden betreft d¡s onderdeel uit maken van de prov¡nciale GHS- structuur.

- Mantelzorg wordt door de gemeente beschouwd als algemeen onderdeel van woningbouwplannen.
In de Begr¡psbepal¡ngen Art¡kel 1 sub 25 ¡s mantelzorg gedefinieerd en bi¡ dê uitwerk¡ng zullen
gebruiksbepalingen worden opgesteld.

Het bestemmingsplan Velmolen Oost is opgesteld volgens de Standaard Vergeliikbare
Bestemmingsplannen 2006 en is voorbereid op de u¡twisseling volgens IMRO 2006.
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Verwerking van de reactie van het Waterschap Aa en Maas

Overleg

Hel voorontwerp-bestemm¡ngsplan ¡s aan de hand van hel conceptadvies van het Waterschap d.d. 1 7
novemÞ€r 2006 op 30 november 2006 met het Waterschap besproken. Daarbij is onder meer de afspraak
gemaakt dat het voorontwerp-bestemmingsplan op esn aanlal onderdelen zal worden aangepast en dat
de wüzig¡ngen met betrekking tot het aspect water worden voorgelegd aan het waterschap. Deze
wijzigingen z¡n op 1 2 december 2007 naar het Waterschap veeondên. In het periodiek wateroveneg van
de gemeênte uden mqt het waterschap op 1 5 december 20o6 is door het waterschap aangegeven te
kunnen ¡nstemmen met de aanwll¡ngen en w¡jzigingen. Afgesproken is dat het onhverp-bestemm¡ngsplan
aan het waterschap zal worden toegezonden. Nadiên ¡s overleg geweest over d€ regeling van de
schouwstroken langs de leggêrwatergangen, In dat kader is afgesproken dat bi.i de uitwerking van het plan
in overleg met het Waterschap voldoende ruimte wordt gereserveerd bij de nieuwe verkaveling om
onderhoud aan de watergangen te kunnen uitvo€ren.

Geacht ællego,

Naar aanleldirE van uw brief vsn 11 sspt€mb€r doen wij u h¡srbli opa reætie ùcd(men ten
aaÈion v€n hol værontw€rpbastemmlngsplan 1/elmolen-Oæt' ln h€t kãder En hot overleg
er Ertik8l 10 Bo (watertc€ts).

Het plan 'ls 
lingen nabil de kern

Tüdens de de Notiue'Uitgangs
watBrbets .2dffiber2004)

In bül8ge I ùen u onze rosclis aan lon aanãêfl van hot dæument 1 /aterto€ts VetmoleÞOost
ên Volkol-Wæt t€ Uden' ên In tijlago 2 onzs reads op het wmt'ærp+ætemmlngsplan.l/elmol€noosf 

.

Grâag ontverìgon wi¡ het mtwerÞb6temmlngsplan, marin mÊl we r€ac1¡e rekm¡ng is
gehouden.

Wü hopen u hiem6s voldo€nde ta hsbbef, gs¡nforme€rd. Voor meer infomatie kunt u æntad
opn8mon met de hæfJ. H dêñ B€rgh t 073-015ô890.

Burgemæter
van lJdon
Postbus 83

oM lsdæmb€r2æô

orstlrËt 2006/17995

ÂddM. 073 615 6896 / Joris wn don Bergh

onewp Roadle in kadtr van de lmtdlo€b
vmront¿YorÈbætemmingsdân
1/elmolsn{osf

54OOAB UDEN

Hoogachtsnd,
HBt dagelijks b€stuur,
Namens dêzs.

drs. J.P. Jansen
Esleldscdirdlnator

Blilag€n: 1. Rêâc't¡e op docament'Watertæts Vêlmdono6t en Volk+West te Uden'
2. Rædle op het voorontwerp+eslqnmlngsdan ry€lmolonoosf

Pâglna 1 €n 4
Met uatã ín de weq



2.5 OpoervlaKewater
Het gemofltslijke afkopp€ldæl vãn 20% hoefl bêtrokk¡ng op bætaand stadelijke gebied.
N¡et op n¡êuw tê ontwikkelm gebleden. Daarbl¡ is n'Et-ænkoppolen hel uitgangswnt.

3.1 Inleldlno Toekomstloe situatie
Het mt€Fchap Aå 6n Maas hanteêrt æn Ètal uitgarEspunten. Neest da 3 genæmde zijn d¡!
4. Water els kans
5. Mæryoudlg ruimtegebru|k
6. V@rkomen van vm¡ling

Het wateFchap hesft eøder aangegevm det lj gÊg z¡€t dat de uitgangspunten mlertæts
een kapstok vomen vffi drumonten als dsze, die op hun b€urt als bouffitaen d¡enen vær
het op te slellsn bestmmlngsplan.

3.2.2. Berqino
Bü het bepalen van de benodþde hoevælheid berglng'rcrdt een berging bepaald van
5350 m3. Dô vraag is of dit ju¡st is €n waarcp dil getal gebasærd ¡s? Vtrvo¡gens wDrdt ds
suggêlie gedãan om ds6 hoawlhê¡d berging tô roelis$tr b¡nnen hot bætaande pþfìs¡
van de lgggsffit€rloop. Dlt zou kunnen du em peilstljging van 0,50 m€ler toe te staan.
Gebruik wn ruimle in Êen bestaande wateloop staat æhttr gel¡ik aan afværen vdn mter on
past niet b¡nnen de triÌs væthoudsn - bergen - afwaren. Dit is stiid¡g mst ds u¡tgangspuñtsn
watertæts. Op dlt ÊJnt d¡ent een vsrderê uit,srk¡ng te komen.

3.3. Ooærvlakt€mter
Dso parsgraaf bevat voorstel¡Bn tot het aanpåssen en verleggen van oppsrylaktryataGn'
Over het (ver)lèg€tr wn deza twea mtôllopen is gæn æntacl ¡s geuÞ€st msl de
wäterb€heerder. Zmder goede sfstemming ken het watemhep, als mlerbehærder, dan æk
niel zondemes Instmmen met dit wmemen.

3.4.1 Altematiaf 1
Infìltråtievæzieningon, zoals ¡nfiltrati€rlolên, d¡enen boven de GHG te worden gelegd, zodat
dezs nlet dEin€rend warken tÍj hoge grondmt€rstanden,

n

De norm ven 40 mm berging op part¡cul¡8r totrein vær do bôrging van hel afsfomende
regenwâtgr is esn oplæingsdchtlng die hel wâteßchap ni€t oodeßcfuiin- H¡ermeo wqdt

tevæl verantwoordelükhoid tii partldll€ran gelegd.

H€t wateßchap fficludært d€t In d¡l hæfdstuk æn æntal aanbevelingen tflÛden gedaan,

maar dat er æhter geen keuze r¡ærdên gemaakt met bet€kk¡ng tot de wijze marcP het

scione heme¡mter binnen het Plangebied rcrdt verw€rkt

Verwerkinq van de react¡e van hêt WaterschaD Aa en Maas

Algemee¡

Er is afgesproken met het Waterschap dat het document "Watertoets Velmolen-Oosi en Volkel-West te

Uden' niet zal worden aangepast maar dat de resultante van de opmerk¡ngen die over daze nota z¡jn
gemaakt in het bestemmingsplan zullen worden verwerkt. Ven¡ezen wordt naar bijlagê 2 op welke w¡jze
dit is geschied-

Hot waterschap raadt stsrk aãn dat vwdat vætstelling En €en dergellik d@mtrt doqjl
gemeente plaátsvlndt h¡mvtr ¡n kader van do watBrtæts mtact ¡s mol hot mtejçlaÉ

Poglne 2 En 4
\ÉìÆ',ffi"



Tool¡chtlng

4. Planbeschri¡v¡no
Wats ls ru¡mlel¡jk relevant. Waler d¡ent dan æk ¡ntegraat ondsrdæl uit te maken van de
stedenbqffkund¡gs opzel In d{t tmfdshJk ontbækt æhter gehoel het onderdsêl water-

5.3. Væßchrinen
Omdat e€n (g@t) gedælte van d6 ¡nfillratiey'beqirg aan partiðl¡eren rcrdt overg€latsn d¡ent
do bætemm¡ng .vvoongabied ult te werk€n'hledn te vw¡€n.

6.1. Watérloêts 6n riolerlno
Hôt rrraterschap Aa en Mães hantæd €en Ètal u¡tgangspunten. Naæt d€ 3 g€næmd€ zijn dit
4. Watêr afs kâns
5. Mærvoudlg rulmtegebruik
6. Værkomen van vem¡llng

In deze parsgraâf wsdt v3rtrêzen naar do note "Waterto€ts VelmdeÈOct en Volkel-W6t tê
Udsn', opgôsteld dffi Taw, Oæe nota bevat een be*trijving van de huiligâ silustie, ffi
aantal alt€met¡€fbssctìrijvingen vq de tækmslige sihisü€ en s aanlalmdG¡æ Ên
adviezen ttr aauien van het plan. In de nola trcrdt æhttrgffi ks@ gffiækt ¡n dg
besoh¡kbarg alt€matj€ven wr d€ verwêrkjng vån hot schonô h€melwator.

WeteEsp€cten
'l Dêzs subpar¿graal b€vat em bêschrijving van de bestaande siluatie en mogellike

oplosingfr voor de vêrwerking En het schone afstÞmend hemdwatø, zmdq mcræt
æn keuzê t€ maken.

2. Het ¡s opmerkelijk te mstattrBn dat s gsprcken wordt over h€t spl¡ts€n van mt€rloop
211-28, toNijl hierover in het voorfaled ge€n æntacl'E gret met het mteßcñap.
U¡tgangspunt ¡n hat watertætspræ€s ¡s dat vfo€gu.ldig ov€169 plaalsvind lusÐ de
Init¡atiofnms en de walerbehærder, reartoe de gemænte ¡nitiat¡ef neml

3. De wijz¡ging ven hel opperylaktewaterGystm mag getr nadêligâ lnvloed hebbên op
d€ watsrhu¡shoud¡ng. Benodigde b€rqlng tên bèho€vô van het sdton€ afstrcmerìdê
h€mdmtBr d¡ent los van hst bestsande l€ggffit€ßystffi te rcrd€n gsæl'særd.
Uitgangspunt daarbij is de norm van T=25 Lk.v. hydrologisch nðtrôal ontw¡kkelen.

WaleEdvies
In deze subparagEaf '/rþrdt de teksl van d€ nota 1 /etstæts VelmolerFoost en Volk€lwest
ta Uden' h€rhaald, zondôr æn verdere uitwerk¡ng daaryan. U¡t deæ subparagrêaf bl¡jkt n¡êt
op welke wi¡zs ¡nwll¡ng wordt gæeven aan het @rclogiscfi roù-ad bouwen. FJ tt/ordt
slechts æn mogelükh€id voor vorworking van het schone afsùomend€ hemelwat€r
aang8duid. De dlv€rse afbe€ldingen ¡n hat doc1lm€nt gev€n bovend¡en versctì¡llonds
inrichtingen van het mlersystem wær en mpt daaÞm ooduldel¡ikhe¡d op.

In algomene ¿n wilt het Mterschap opmerken dat het ons bevrmt in dergelike plann$ al
6ân aanziônl¡jk vergaande wiiz¡ging in hst oppeMekte waùEßystæm ta mæten c¡nletêren
zonder dal dâarov€l overlgg m€t de wat€rb€hesder heefl plaatsgevonden.

Het bestemm¡ngsplil geeft hiermæ nog onvo¡doende invull¡ng aan het asp€ct water.

I' l

Verwerking van de react¡e van het Waterschap Aa en Maas

Planbeschi¡v¡ng

Het onderdeel water is integraal in dit plan opgenomen.

B¡i hoofdstuk 3 Planaspecten z¡jn ¡n de paragraaf 3.5. Water de paragraven 3.5.1. Relevant beleid, 3.5.2.
U¡twêrking beleid, 3.5.3 Ondezoeksresultaten en 3,5.4. Waterhuishouding Velmolen Oost toegevoegd.

I
Bij hooldstuk 4 Planbeschr¡jving zijn de teksten in paragraaf 4.2. Stedenbouwkundíge opzet en paragraaf

4.7. lnrichting Openbare ruimte aangepast en aangevuld.

B¡j hoofdstuk 6 Realiseringsaspeclen zi¡n ¡n paragraaf 6.1 . Waterhuishoud¡ng de keuzen en de technische

realisering met betrekk¡ng tot de waterhuishoud¡ng toegelicht.

Voorschriften

In artikel I "Woongebied uit te werken" wordt in de bestemm¡ngsomschrÛv¡ng in lÌd 8.1 en bij de
uitwerk¡ngsregels in lid 8.2.sub e ¡ngegaan op wateraspecten.

Watertoets en riolering

De u¡tgangpunten met belrekking tot water zijn aangevuld en nu opgenomen ¡n paragraaf 3.5.1 . Relevant
beleid / Waterschap Aa en Maas.
ln paragraal 6.1. Waterhuishouding ¡s de tekst aangevuld en z¡in gemaakte keuzes verduidelijkt.

Wateraspecten

De voormalige paragraaf wateraspecten is lhans gewijzigd en aangevuld opgenomen in de paragraaf

3.5.3 Onderzoeksresultaten. U¡tgangspunten zi¡n beschreven in paragraal 3.5.1. Relevant beleid en

paragraaf 3.5.3 Waterhuishoud¡ng Velmolen Oost. Keuzes ziin beschreven in paragraaf 6 1.

Waterhuishouding.

Wateradv¡es

De bedoelde tekst is thans in paragraaf 6.l.Waterhuishoud¡ng opgenomen Deze tekst is aangevuid en

gewiizigd. De te real¡seren toekomstige situat¡e en de technische aspecten daarvan worden beschreven.

De afbeeld¡ng "mogelüke waterhuishoudkundìge situatie ¡s vervangen door de f¡9uur'nieuwe

waterhuishoudkund¡ge situalie".

--- -Ï-=:Ï\-r::---1-'



Plankaart
Water is æn ruimtelüke func{¡e €n diênt als zodan¡g bsstmd ta viorden op do plankaart met
da bætemming Water' (dæ nl€t e¡s asndu¡ding). o¡t geldt met nama vær de bestaandô
leggeMattrgangên in behes van het watsrscñap.

Op d6 plankaart d¡ent rcldoênde rulmte geEws€trd te mrden mr behs en ffdÊrtìqrd
van de (n¡€uwe) watolop€n. Dft betekerit dat ds obstakêlwije æne van 5 mels uit do
bovsn¡nste€k wn de watelopen niet bebojwd mag mrden. W¡j vrâgen u ds€ æno aan ts
ggven op de plankaart mot 66n aanduidlng en rekening ts houden mt d€ u¡tg¡fte En de
!¡roonkavels,

Planvoorschrlfl€n
Wü hebb€n gæn opmsking môl b€trâkk¡ng op do plânwFcåriftsn.

Veruverking van de reactie van het Waterschap Aa en Maas

Plankaad

Op de plankaart z¡jn thans de gronden van alle leggeMatergangên bêstemd als ,Water".

Andere walergangen hebben de aanduiding 'Water".

Zoals afgesproken met hst Waterschap zal in het kader van de u¡tweft¡ng van het plan in overleg met het
Waterschap voldoende ru¡mte bij de nieuwe verkaveling worden gereseryeerd om onderhoud aan de
watergangen Îe kunnen u¡tvoeren.
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gr¡.0 wll k u hrfi¡ffi 6/r do mwlg€ndo mütCfr b€larEon,
w8m.o h.t ple ovrlgiE ñist ¡n stid ls, í wl t u reræakü ti,l
mnluolü ¡ùòtoml¡çE iltwikkatings vân h.( ptan hlo.mæ r€*qhglt
lEdr

tt¿r plû€úòl6d lE gelegþn in hol T8ds¡ytr¡&ln$gôòlêd nn d€
vllègbsrls Vo{td. Olt ho{dt In dsL tdohdG hc! oôgÊEbord lwE{imn
vs Bóar- m mmunlcdhrpp€r¿luú ot dc vlbgba!¡! tô f€afÖorDm.
tr rqú dRo vÍegbsl¡ ð cikd nd ffi ¡Þaal €n 15 r$ürdÞ mi¡ (¡
27,t k¡¡) gÉld¿ g€matm vfld dr posltb Ë dc radr. gnnôn dd
tådüvêr¿tqin0sçeblôd diil¡ tw ¡rdq oùrt¡kd, hogs dan 85 m boq
MP. to wdo Dffikffd ol q vGtql¡E van d6 rsdsr oÞüe€dL Oú
m¡tÊ w wtøhg vañ do ndar lr alhankrlfit tr 6norzlds het tçc
radr m lndsnli& dr lþgû0, bmodtG on opûtoling vm lìo€€ oôiæte¡.
Plffi tút buvwbæld h.t mttrikklLn E tþgE obl*l6n b¡nn6ñ h€t
rdaßølfork{sgrblod d¡Gnrn dôrtElvr elqd hdlvlâJGad tè srardm
gslo€tst door hd Mlnl¡tdb van Htr!¡o, Yw dr¿a, d€ Dl€61
V¡rQæd DgfeN¡o, Dffilo Zlld t T¡burg.
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Dô vfugb¡rh Vo0rol bccfrikt l¡66 6 ¡¡g.ppTât¡,¡r terËlndg æ¡
bndlng h \qnlndêrdr craãlomô¡¡ndloN6n mog€ltl¡ te mato
(|nÊ|n¡msfn [ånding StnËm). On b vrtø1tr dal da wfthg vrr hrt
ILS rlE|dt wntud, E hat ¡oodæfG[k om bfbo¡ cûn bepaald gebi'(',
arvoüE æn oqrd @ È r|$tan, cd| betrlng tô l¿bn pb€tsvtldn, DÍ
gpbild Èél¡al ul( mærdr! rþkfon, ãrct hdÈont¡¡l al¡ odoænd.
O€ h€gt€b€rtútfE Et ha* ILS b s¡ In ôr¡lr Instar{b rl€t op !€richt
ùouwtôn hqoBr dan ô gffindr nooga6n bq d6 vtslûsì bg6 l¡e
gaaÀ mær qil eñ búlm tô latôn pl€ststfu6. zodåt û¡tdeuk l¡ ol
de tEtlng e rÌþfiten vllat¡rdd.
Ofú€rùsrt pl€n b gdegen h H oglop6nde gÊöt€d mot ffi md,mum
børnfroogtc ven E&ñ m +|.lAp.

Hcl dånlBbl€d b bvæ gd.grn bhnm da ægüamd. Inner
Hql¿ql5l Sql€ ö Corìlcd At[faor m da Vbgòast! Votkâ|. h h6t
kådt m da vlhg¡r€rfêrBËügtldd .orrd mfttålË vlle€ôGq! wúrn dc
vlhgtrlcodurss qÉhântô€rd Þds db b{ hol cúrlaL v[rgvrrtø In
gsbnif 4r. Oit is H di€d g6lfú9 tr sßfatú db dnmn dc |.¡AVO
wÊr vlbúFædrrÊ zin g6m5¡kL h hlt Twtoda St^ictuuftrrìoma
M¡iút Tqrdoeî (SÀlT-2) ¡! ope€no¡îm óst, 6rlm úà þÂO
nattlÐ, mdm ds eêhde hrhlhEven cm oþûlrkctrjdl v¡ât v¿n 45 m
h@g ¡s gel€!Ð figl eon ôt6âl H 4 tm rúd d! lâodh!Êdmpatr, dsl
owgâ¡t h oú cm¡rdr ú¡¡ rDút æî hd{Íg nn 5ja lol I 45 m wü æn
rtl iaridm2ktr.
Vq dlt bël€rMûingÊplæ gãldl gqì ñu|male bsùowl¡gtròæglô ven
8H)mbryuMP.

Tol sbt sÀ lk u vq@elå m då læ¡st6 zh wn €nl¡d r2.1 16 van dc
wrdhdñq'frb ds¡É i&þ¡ngÉn op gLo¡d w ndcuoÊksËu[rbn
iì wrtand n€l [æÀtyå{tlsrì,salrc€p|sbâl dî' b coErti!.M Naar
miln |m¡rE lå€t dêzr rh b vsd ndnt' w H dçþn lîtlrprut¡lra.

Indhn u nâdte ¡do.msüô sþr|st kuñl u æñb(i oorE|M rnd ru.
Cmnbcgl tet,r. 0195117 866.
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Verwerking van de react¡e van het Ministerie van D€fensie

Bouwhoogte

Door de in het plangeb¡ed toegestane max¡mum bouwhoogte wordt in het plan ¡n alle gevaìlen voldaan
aan de toets¡ngseisen van het Ministerie van Defensie op hel gebied van radaNerstoring, voor ILS-
apparatuur en voor de obstakelvr¡iezone voor vl¡egve¡ligheid.

Wijzigingsbevoegdheid

Hel wijzigen van de 35 KEIûn d¡ent te worden bezien in relatie tot de MER die thans wordt u¡tgevoerd
wordt. In de plantoelichting wordt d¡t nader uiteengezet. Verwezen wordt naar paragraaf 6.3
Geluidshinder / Luchtverke€rslawaai. In de voorschritten is ¡n Art¡kel 15 Algemene Wüzigingsbevoegdheid
lidl 5. 1 sub d. de wiilgingsregeling opgenomen.
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