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Aanleiding
Op 20 mei 2021 is er een bijeenkomst gehouden waarvoor de verantwoordelijk portfeuillehouder de 
toen zitting hebbende raadsleden heeft uitgenodigd en bijgepraat over de huidige stand van zaken in 
ons gemeentelijke  woonwagenbeleid. De centrale vraag die hieruit is voortgekomen, is in hoeverre de 
gemeente de woningzoekende woonwagenbewoner binnen een redelijke termijn aan een standplaats 
kan of zou moeten helpen. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is inzicht nodig in de vraag naar 
en de mogelijkheden tot uitbreiding. Er is toegezegd dat er een onderzoek zal worden uitgevoerd naar 
de uitbreidingsmogelijkheden van de gemeentelijke woonwagenlocaties. Met deze 
raadsinformatiebrief informeren wij u hierover en schetsen wij de context waarbinnen het onderzoek 
kan worden geplaatst.

Informatie

Het landelijk beleidskader gemeentelijk woonwagen- en standplaatsenbeleid komt er in de kern op 
neer dat gemeenten geen ‘uitsterfbeleid’ mogen voeren voor woonwagens. Verder moeten de 
gemeenten het ontstaan van woonwagenvoorzieningen faciliteren als er geen woonwagencentrum 
(meer) aanwezig is en daar wel behoefte aan is. Het beleidskader is het antwoord op diverse 
Europese en internationale rechterlijke uitspraken, waarin werd geoordeeld dat de rechten van 
woonwagenbewoners inzake huisvesting, door diverse gemeenten onvoldoende worden 
gerespecteerd. Woonwagenbewoners worden in dat opzicht niet hetzelfde behandeld als niet-
woonwagenbewoners, aldus deze uitspraken. Ook de Nationale Ombudsman is in een rapport van 17 
mei 2017 tot deze conclusie gekomen.

Met het oog op deze rechterlijke uitspraken is het landelijk beleidskader gestoeld op de volgende 
uitgangspunten: 

• het beschermen van woonwagenbewoners tegen discriminatie;
• het waarborgen van hun mensenrechten;
• het bieden van rechtszekerheid en duidelijkheid. 

Dit betekent volgens het beleidskader voor gemeenten concreet het volgende:
• de gemeente stelt het beleid voor woonwagens en standplaatsen vast als onderdeel van het 

volkshuisvestingsbeleid;
• het beleid dient voldoende rekening te houden met en ruimte te geven aan het 

woonwagenleven van woonwagenbewoners;
• het is nodig dat de behoefte aan standplaatsen hiervoor helder is;
• woningcorporaties voorzien in de huisvesting van woonwagenbewoners voor zover deze tot 

de doelgroep behoren;

https://vng.nl/sites/default/files/publicaties/2018/beleidskader_gemeentelijk_woonwagen-_en_standplaatsenbeleid_002.pdf
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/DEF%20Rapport%202017060%20Woonwagenbewoner%20zoekt%20standplaats.pdf
https://www.nationaleombudsman.nl/system/files/bijlage/DEF%20Rapport%202017060%20Woonwagenbewoner%20zoekt%20standplaats.pdf


• de afbouw van standplaatsen is niet toegestaan (behoudens uitzonderlijke omstandigheden) 
zolang er behoefte is aan standplaatsen;

• een woningzoekende woonwagenbewoner die dit wenst, heeft binnen een redelijke termijn 
kans op een standplaats.

De bovenstaande actiepunten worden in het beleidskader beschouwd als een inspanningsverplichting. 
Binnen de grenzen van het beleidskader wordt de gemeentelijke beleidsvrijheid op het gebied van 
woonwagenbeleid gerespecteerd.

Implementatie landelijk beleidskader in Heusden en de regio
Conform de landelijke richtlijnen is in onze gemeentelijke woonvisie ‘tHuis in Heusden 2020 -2025’ het 
woonwagenbeleid vastgelegd. In het verlengde daarvan is het gemeentelijk woonwagenbeleid de 
afgelopen jaren gericht op:

• een brandveilige herinrichting van de huidige 24 standplaatsen;
• het tegengaan van bedrijvigheid;
• het waar mogelijk privatiseren van de gemeentelijk standplaatsen.

Het gemeentelijk beleid richt zich expliciet niet op uitbreiding van het aantal standplaatsen. Voor wat 
betreft de verdere implementatie van de bouwstenen die het landelijk beleidskader gemeenten biedt, 
is ervoor gekozen hier in regionaal verband afspraken over te maken. 

In de regio Noordoost-Brabant (RNOB) is een kopgroep1 in het leven geroepen die hiermee aan de 
slag is gegaan. Eind 2020 hebben zij het ‘Regionaal Handelingsperspectief woonwagenbeleid in 
Noordoost-Brabant’ opgesteld. Dit perspectief is aan de colleges voorgelegd met het verzoek in te 
stemmen. U heeft dat gedaan en de raadsleden met een raadsinformatiebrief hiervan op de hoogte 
gebracht.

In vervolg op het regionaal handelingsperspectief is de kopgroep aan de slag gegaan met de 
ontwikkeling van toewijzingscriteria. Daarnaast zijn de gesprekken met de corporaties, die actief zijn 
binnen Woonservice Regionaal, opgestart om de mogelijkheden voor een centrale wachtlijst te 
onderzoeken. Tot slot is opdracht gegeven voor een regionaal woonwensenonderzoek onder de 
doelgroep om de vraag naar standplaatsen inzichtelijk te krijgen2. 

Huidige stand van zaken
De situatie in onze gemeente is op dit moment zo dat de brandveilige herinrichting van de huidige 24 
standplaatsen is afgerond. De focus van het Heusdense woonwagenbeleid ligt op het privatiseren van 
de gemeentelijke standplaatsen en als afgeleide daarvan het vergunnen van de opstallen. 

De herinrichting en privatisering van de standplaatsen richt zich op de bestaande standplaatsen en de 
zittende huurders. Met de huurders zijn afspraken gemaakt over de prijs3 van een standplaats. 
Voor nieuwe situaties zal nog een prijs moeten worden bepaald. Het is daarbij de insteek om de 
grondprijs te betrekken bij de nota grondprijzen. Ook zal er nog moeten worden besloten over de wijze 
waarop vrijkomende en of nieuwe standplaatsen worden toegewezen.   

1 Deze kopgroep bestaat uit bestuurders / ambtenaren van de provincie en de gemeenten Den Bosch, Oss, Bernheze, en land 
van Cuijk. 
2 De eerste resultaten van het woonwensenonderzoek wijzen uit dat er in Heusden vier ‘woningzoekenden’ zijn die vooralsnog 
niet de beschikking hebben over een standplaats. Dit komt overeen met de interesse die bij de gemeente bekend is. 
3 In 2008 heeft de raad een besluit genomen over de herinrichting van de woonwagenlocaties. Daarbij is de verkoopprijs voor 
de grond vastgesteld op € 100 per m2 excl. btw. Dit bedrag is jaarlijks geïndexeerd.



Gezien de ontwikkelingen op landelijk en regionaal niveau, en het feit dat er zich de afgelopen jaren 
geïnteresseerden hebben gemeld voor een standplaats, is het onderwerp ook bestuurlijk opnieuw op 
de agenda gekomen. Op 20 mei 2021 is er een bijeenkomst geweest waarvoor de verantwoordelijk 
portefeuillehouder de toen zitting hebbende raadsleden heeft uitgenodigd en waarin zij zijn bijgepraat 
over het Heusdense woonwagenbeleid. De centrale vraag die hieruit is voortgekomen, is in hoeverre 
de gemeente de woningzoekende woonwagenbewoner binnen een redelijke termijn aan een 
standplaats kan of zou moeten helpen. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is inzicht nodig in de 
vraag naar en de mogelijkheden tot uitbreiding. Er is toegezegd dat er een onderzoek zal worden 
uitgevoerd naar de uitbreidingsmogelijkheden van de gemeentelijke woonwagenlocaties.

Onderzoek uitbreidingsmogelijkheden 
In het als bijlage bij dit voorstel gevoegde ‘Onderzoek mogelijkheden uitbreiding 
woonwagenstandplaatsen’ zijn per woonwagenlocatie drie uitbreidingsscenario’s onderzocht:

1. uitbreidingsscenario binnen de bestemming ‘wonen’ in het huidige bestemmingsplan;
2. uitbreidingsscenario binnen de huidige bestemmingscontouren, buiten de bestemming 

‘wonen’, waardoor een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk is;
3. uitbreidingsscenario buiten de bestemmingscontouren waarbij een wijziging van het 

bestemmingsplan noodzakelijk is. 

In het onderzoek zijn de mogelijkheden en gevolgen in beeld gebracht. Dat geldt niet voor de kosten 
van uitbreiding. Deze kunnen eventueel in een gerichtere vervolgopdracht inzichtelijk worden 
gemaakt. 
 
De conclusies van het onderzoek staan hierna in het overzicht.

Locatie Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3
Sportlaan 
Drunen

1 extra 
standplaats 
mogelijk.

1 á 2 extra standplaatsen mogelijk. 
Hiervoor is het noodzakelijk het 
terrein aan te passen, vervuilde 
grond te saneren en is per extra 
standplaats een ‘Ruimte voor 
Ruimte’-titel noodzakelijk (minimale 
kosten bedragen € 200.000). 

Niet mogelijk.

Kavelingenweg 
Haarsteeg

Geen 
mogelijkheden.

Geen mogelijkheden. In theorie mogelijk om 
aan de noord- en 
oostzijde uit te breiden. 
De kosten zullen fors zijn 
aangezien er een nieuw 
terrein inclusief ontsluiting 
en nutsvoorzieningen 
moet worden 
gerealiseerd.

Parallelweg 
Heesbeen

1 extra 
standplaats 
mogelijk.

Misschien, in theorie kan dit op 
termijn mogelijk zijn. Hiervoor zal 
echter nog nader onderzoek 
moeten plaatsvinden en 
overeenstemming met de provincie 
moeten worden bereikt. De 
maatregelen die nodig zijn om aan 
de geluidsnormen te kunnen 
voldoen zullen een fors 
kostenplaatje met zich 
meebrengen. Daarnaast zal er per 
standplaats een ‘Ruimte voor 
Ruimte’-titel nodig zijn. 

Niet mogelijk.



Nassaulaan 
Vlijmen

Geen 
mogelijkheden.

In theorie mogelijk deze locatie uit 
te breiden met 1 tot 3 
standplaatsen. Hiervoor is 
aanvullend onderzoek noodzakelijk. 
Gezien de nabijheid van de A59 is 
het waarschijnlijk noodzakelijk een 
geluidsscherm te plaatsen om aan 
de geluidsnormen te kunnen 
voldoen.    

Niet mogelijk.

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat er in theorie op alle vier de locaties uitbreidingsmogelijkheden zijn. 
De kosten en benodigde tijd om een van de scenario’s 2 of 3 uit te voeren zullen fors zijn. Uitbreiding 
binnen de huidige bestemmingsplannen is alleen mogelijk op de locaties Sportlaan in Drunen en  
Parallelweg in Heesbeen. 

Idealiter zouden we de resultaten van het onderzoek naar de uitbreidingsmogelijkheden moeten 
spiegelen aan de uitkomsten van het (regionale) woonwensenonderzoek. Dat onderzoek zal helaas 
iets langer op zich laten wachten. De voorlopige resultaten van dit onderzoek komen overeen met de 
informatie die al bekend was. Het betreft vier woningzoekende woonwagenbewoners, waarvan er 
twee de voorkeur uitspreken voor een standplaats aan de Parallelweg in Heesbeen en twee voor een 
standplaats aan de Sportlaan in Drunen.
De voorlopige resultaten van het onderzoek geven echter nog geen zicht in hoe de aantallen 
woningzoekenden moeten worden geïnterpreteerd en waar rekening mee moet worden gehouden als 
het gaat om de aanwas en het verloop op woonwagenstandplaatsen. 

Uiteindelijk zal ook een politieke afweging gemaakt moeten worden over de vraag wat als een 
redelijke wachttijd wordt gezien en wat een extra standplaats mag kosten. Los van de keuze voor het 
al dan niet uitbreiden van standplaatsen moet er ook nog besluitvorming plaatsvinden over de te 
hanteren grondprijzen en de manier van toewijzing.

Gezien het geringe aantal woningzoekenden, de locaties waarvoor interesse is getoond, en het feit 
dat er momenteel al een standplaats aan de Sportlaan in Drunen beschikbaar is, hebben wij besloten 
om vooruitlopend op de uitkomsten van het regionale woonwensenonderzoek c.q. besluitvorming over 
mogelijke aanpassing van het gemeentelijk woonwagenbeleid, de mogelijkheden die scenario 1 biedt 
voor de locaties Drunen en Heesbeen in beeld te brengen. 

Bijlage:
• Onderzoek mogelijkheden uitbreiding woonwagenstandplaatsen
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1 Inleiding

Vanuit de raad is de vraag gesteld of er bij de huidige woonwagenlocaties mogelijkheden zijn om uit 
te breiden. Hiervoor is dit onderzoek opgestart. 

In dit onderzoek wordt aan de hand van drie scenario’s geschetst wat de mogelijkheden zijn tot 
uitbreiding van het aantal woonwagenstandplaatsen. (in de vorm van woningen dan wel 
woonwagens) op de verschillende woonwagenlocaties in de gemeente Heusden. 

De drie scenario’s die worden gehanteerd zijn de volgende: 

1. uitbreidingsopties binnen de bestemming ‘wonen’ van de ter plaatse geldende 
bestemmingsplannen;

2. uitbreidingsopties binnen de huidige bestemmingscontouren, buiten de bestemming 
‘wonen’, waarbij een wijziging van het geldende bestemmingsplan noodzakelijk is;

3. uitbreidingsopties buiten de bestemmingscontouren waarbij een wijziging van het 
huidige bestemmingsplan noodzakelijk is.

Deze drie mogelijke scenario’s worden per locatie stapsgewijs uitgewerkt. De locaties die worden 
onderzocht zijn de volgende: 

• Sportlaan Drunen
• Kavelingweg Haarsteeg
• Parallelweg Heesbeen
• Nassaulaan Vlijmen

De kaders die zijn toegepast voor dit onderzoek zijn de volgende:

• Uitbreiding alleen op gemeentelijk eigendom
• Uitbreiding logisch aansluitend op huidige woonwagenlocaties
• Voldoen aan regelgeving, waaronder bestemmingsplan, geluidhinder en brandveiligheid
• Het in stand houden van het beleid rondom de brandveiligheid van de locaties 

Nadat de uitbreidingsmogelijkheden zijn beschreven wordt er afgesloten met de conclusie van dit 
onderzoek. 
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1. Locatie Sportlaan Drunen 

1.1 Scenario 1) uitbreidingsopties binnen de geldende bestemming ‘wonen’

Huidige aantal standplaatsen: 5 

Aantal standplaatsen mogelijk binnen het huidige bestemmingsplan: 6

Toelichting:

Op basis van het bestemmingsplan is het realiseren van een nieuwe woning/woonwagen niet 
mogelijk op de locatie waar het nummer 1 is aangegeven. Dit vanwege de bestemming ‘verkeer’ die 
hier geldt. 

Toelichting bij het rode vierkant aangeduid met het cijfer 2: 

Op basis van het bestemmingsplan is het realiseren van 1 nieuwe woning/woonwagen mogelijk. 
Hierbij dient een minimale afstand van 5 meter te worden aangehouden van de naastgelegen 
standplaats (nummer 13). Dit in verband met de eisen op het gebied van de brandveiligheid.
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1.2  Scenario 2) Uitbreidingsopties binnen de huidige bestemmingscontour, buiten 
de bestemming ‘wonen’, waarbij een wijziging van het geldende 
bestemmingsplan noodzakelijk is.

Toelichting: 

Op de locatie met nummer 1 is een woning/woonwagen mogelijk, echter is een wijziging van het 
huidige bestemmingsplan vereist. Ruimtelijk gezien zijn er geen bezwaren (er kan voldaan worden 
aan onder andere de vereiste afstanden in verband met brandveiligheid). 

Echter omdat het gaat om een uitbreiding in het buitengebied dient te worden gekeken naar 
provinciaal beleid. Het perceel ligt in Gemengd landelijk gebied van de provinciale Interim 
Omgevingsverordening (IOV), hier is het realiseren van nieuwe woning niet toegestaan. Dit is alleen 
toegestaan als er een zogenaamde Ruimte-voor-Ruimtetitel wordt gekocht (à € 125.000 per woning). 
Het is wel de verwachting dat voldaan kan worden aan de voorwaarde dat de Ruimte-voor-
Ruimtekavel moet liggen in een bebouwingsconcentratie (het perceel ligt binnen het 
bebouwingscluster van de bestaande woonwagenstandplaatsen).

Ten zuiden van het plangebied (op het deel met bestemming ‘groen’) is te weinig ruimte om een 
voldoende groot perceel te creëren voor een woning/woonwagen, voornamelijk vanwege de ligging 
van de weg. Bovendien ligt ten zuiden van het perceel een leggerwatergang van het waterschap, 

1
.
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waarmee rekening dient te worden gehouden (voldoende afstand en plannen om hier een 
natuurvriendelijke oever aan te leggen die deels over de bestemming ‘groen’ zal gaan). 

Verder, niet onbelangrijk, is hier sprake van vervuilde grond. Dit moet eerst verder worden 
onderzocht voordat op de groenstrook gebouwd kan worden. Tenslotte zijn in het verleden, bij de 
herinrichting, vele inspanningen gedaan om deze strook vrij van bebouwing te krijgen.

Een mogelijkheid is, zoals in het verleden al een keer onderzocht, om de weg te verleggen (op de 
groenstrook) zodat het perceel bij cijfer 1 vergroot kan worden. Op deze manier kunnen twee kavels 
gecreëerd worden. Dit gaat wel ten koste van de groenstrook.

Verder geldt dat ook hier, zoals hierboven genoemd, een Ruimte-voor-Ruimtetitel (à € 125.000 per 
woning) aangekocht dient te worden. 
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1.3 Scenario 3) Uitbreidingsopties buiten de bestemmingscontouren waarbij een 
wijziging van het geldende bestemmingsplan noodzakelijk is. 

Toelichting: 

Op basis van het bestemmingsplan is een uitbreiding niet toegestaan. Aangezien het gaat om een 
uitbreiding in het buitengebied dient te worden gekeken naar provinciaal beleid. 

Normaliter zou hier een ruimte-voor-ruimte titel kunnen worden gekocht omdat het perceel ligt in 
het gebied van de provinciale Interim omgevingsverordening, echter is dat hier niet het geval want 
het perceel ligt buiten het bebouwingscluster van de bestaande woonwagenstandplaatsen.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat uitbreiden op de locatie nummer 1 niet mogelijk is.

De percelen aan de andere zijden worden benut voor andere zaken en liggen onlogisch om aan te 
sluiten op huidige woonwagenlocatie. Advies is dan ook om niet uit te breiden op deze percelen.

1
.
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2. Locatie Kavelingweg Haarsteeg

2.1  Scenario 1) uitbreidings opties binnen de geldende bestemming ‘wonen’

Huidige aantal standplaatsen: 5, waarvan 3 woningen

Aantal standplaatsen mogelijk binnen het huidige bestemmingsplan: 5

Toelichting: 

Gelet op de indeling van de kavels is er binnen de woonbestemming geen ruimte voor uitbreiding.
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2.2 Scenario 2) Uitbreidingsopties binnen de huidige bestemmingscontour, buiten de 
bestemming ‘wonen’, waarbij een wijziging van het geldende bestemmingsplan 
noodzakelijk is.

Toelichting: 

Binnen de contour van het bestemmingsplan is geen ruimte om uit te breiden. Dit vanwege de 
bestemming ‘verkeer’ en ‘groen’ die hier geldt. Zowel ruimtelijk (vanwege de ligging van de weg en 
de groenstrook) als stedenbouwkundig gezien is een uitbreiding vrijwel onmogelijk.
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2.3 Scenario 3) Uitbreidingsopties buiten de bestemmingscontouren waarbij een 
wijziging van het geldende bestemmingsplan noodzakelijk is. 

Toelichting bij het rode vierkant aangeduid met het nummer 1:

Op deze locatie is een uitbreiding mogelijk van drie tot vier woningen/woonwagens (afhankelijk van 
de gekozen verkaveling). Het zwart gearceerde gebied betreft gemeentelijk eigendom. Ruimtelijk 
gezien is een uitbreiding hier voorstelbaar, welke afzonderlijk kan worden ontsloten op de 
Kavelingweg. 

Hoewel het perceel in het buitengebied ligt, is dit aangewezen als bestaand stedelijk gebied. Wat dat 
betreft gelden geen beperkingen vanuit het provinciale beleid. Wel zijn er de volgende 
aandachtspunten:

• verantwoording uitbreiding ten opzichte van de woningbouwprogramma;
• opstellen bestemmingsplan en benodigde onderzoeken;
• aanleggen terrein inclusief toegangsweg en nutsvoorzieningen;
• zorgvuldig participatietraject met (aangrenzende) omwonenden.

Mede omdat het kader van het onderzoek vereist dat we logischerwijs uitbreidingsmogelijkheden 
zoeken aansluitend op de huidige bestaande woonwagencentra, is het advies hier niet uit te breiden.

1
.

2
.
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Toelichting bij het rode vierkant aangeduid met het cijfer 2:
Op deze locatie is een uitbreiding mogelijk van maximaal vier woningen/woonwagens. Het zwart 
gearceerde gebied betreft gemeentelijk eigendom. Ruimtelijk gezien is een uitbreiding hier 
voorstelbaar, waarbij direct ontsloten kan worden op de Kavelingweg. 

Hoewel het perceel in het buitengebied ligt, is dit aangewezen als bestaand stedelijk gebied. Wat dat 
betreft gelden geen beperkingen vanuit het provinciale beleid. Wel zijn er de volgende 
aandachtspunten:

• verantwoording uitbreiding ten opzichte van het woningbouwprogramma;
• opstellen bestemmingsplan en benodigde onderzoeken;
• nader onderzoeken of de kap van het bosperceel mogelijk is in verband met eventuele    

aanwezigheid van flora en fauna in kader van de Wet natuurbescherming (indien mogelijk is   
compensatie nodig);

• aanleggen terrein inclusief nutsvoorzieningen;
• zorgvuldig participatietraject met (aangrenzende) omwonenden.

Mede omdat het kader van het onderzoek vereist dat we logischerwijs uitbreidingsmogelijkheden 
zoeken aansluiting op de huidige bestaande woonwagencentra, is het advies hier niet uit te breiden.
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3. Locatie Parallelweg Heesbeen

3.1 Scenario 1) uitbreidingsopties binnen de geldende bestemming ‘wonen’

Huidige aantal standplaatsen: 5 

Aantal standplaatsen mogelijk binnen het huidige bestemmingsplan: 7

In 2008 is besloten de standplaatsen aan de Parallelweg op een brandveilige manier in te richten.  
Door dit besluit zijn de woonwagens op de nrs. 1, 5, 7 en 11 verplaatst zodat deze minimaal 5 meter 
van elkaar zijn komen te staan. Met de bewoners van deze adressen is gesproken over privatisering 
van de standplaatsen. Bij privatisering worden de percelen van de voormalige nrs. 3 en 9 gesplitst (de 
ruimte die hierdoor vrijkomt is aangeboden aan de zittende bewoners). 

Toelichting bij het rode vierkant aangeduid met het cijfer 1: 
Op basis van het bestemmingsplan is het realiseren van een nieuwe woning/woonwagen mogelijk. 
Hierbij dient een minimale afstand van 5 meter te worden aangehouden van de naastgelegen 
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standplaatsen (nrs. 1 en 5). Dit in verband met de eisen op het gebied van de brandveiligheid. Het is 
hier mogelijk om een woning/ woonwagen te plaatsen van ongeveer 4 meter breed.  Indien hiervoor 
gekozen wordt, zal nr. 3 niet gesplitst worden en  zullen de bewoners van de nrs. 1 en 5 genoegen 
moeten nemen met een kleinere woonwagenstandplaats.

Toelichting bij het rode vierkant aangeduid met het cijfer 2: 
De ruimte tussen de nrs. 9 en 11 is smaller dan tussen de nrs. 1 en 5. Hierdoor is het oorspronkelijke 
nr. 9 te smal (2 meter breed) om een huis / woonwagen te plaatsen.   
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3.2 Scenario 2) Uitbreidingsopties binnen de huidige bestemmingscontour, buiten de 
bestemming ‘wonen’, waarbij een wijziging van het geldende bestemmingsplan 
noodzakelijk is.

Toelichting:

Hoewel ruimtelijk gezien een uitbreiding tot de mogelijkheden behoort zijn er de volgende 
belemmeringen.

Beleid: op basis van het bestemmingsplan is de uitbreiding niet toegestaan. Aangezien het gaat om 
een uitbreiding in het buitengebied dient te worden gekeken naar provinciaal beleid. Het perceel ligt 
in Gemengd landelijk gebied van de provinciale Interim Omgevingsverordening (IOV), hier is het 
realiseren van nieuwe woning niet toegestaan. Dit is alleen toegestaan als er een zogenaamde 
Ruimte-voor-Ruimte titel wordt gekocht (à € 125.000 per woning). Bovendien moet de Ruimte-voor-
Ruimtekavel liggen in een bebouwingsconcentratie. Dat is hier niet het geval (het perceel ligt buiten 
het bebouwingscluster van de bestaande woonwagenstandplaatsen). 

De oplossing ligt bij de provincie. De reactie van de provincie is als volgt; er is aandacht voor, zeker 
gelet op de vraag naar deze woonwagens. Maar dat moet eerst besproken worden (over heel 
Brabant) en daarbij wordt ook de manier waarop meegenomen.  We zijn nu in afwachting van het 

1
.
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overleg met de provincie over het mogen uitbreiden van woonwagenlocaties in het buitengebied. 
Hier is op dit moment nog geen duidelijkheid over.

Geluid: de geluidsbelasting van de naastgelegen provinciale weg N267 is erg hoog. Hiervoor is een 
akoestisch onderzoek uitgevoerd. De samenvatting hiervan is opgenomen in de bijlage. Om 
akoestisch binnen de normen te blijven dient er een geluidswal te worden gebouwd. Zie hiervoor 
bijlage 1.

Natuur: het perceel met bestemming ‘groen’ is op dit moment een bosperceel. Er dient nader te 
worden onderzocht of de kap van het bosperceel mogelijk is in verband met eventuele aanwezigheid 
van flora en fauna in kader van de Wet natuurbescherming (indien mogelijk is compensatie nodig).
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3.3 Scenario 3) Uitbreidingsopties buiten de bestemmingscontouren waarbij een 
wijziging van het geldende bestemmingsplan noodzakelijk is. 

Toelichting: 

Op deze locatie is een uitbreiding buiten de contouren niet mogelijk. Het zwart gearceerde gebied 
betreft gemeentelijk eigendom. Aan de oostzijde is geen ruimte vanwege de Parallelweg en het talud 
van de provinciale weg. Er is hooguit ruimte ten zuiden van de uitbreiding zoals besproken bij 
scenario 2. Echter dient er dan grond aangekocht te worden en gelden dezelfde belemmeringen op 
het gebied van geluid en beleid voor nieuwe woningen. 

Er is ook nog gekeken aan de noordzijde, op het gemeentelijke perceel Parallelweg 6. Na sanering 
van de loods, kunnen één tot drie woningen/woonwagens worden toegevoegd. Echter is dit niet 
aansluitend op de huidige locatie, waardoor er een nieuwe locatie zou worden gecreëerd. Ten slotte 
gelden ook hier de belemmeringen zoals genoemd bij scenario 2.
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4. Locatie Vlijmen, Nassaulaan 

4.1 Scenario 1) uitbreidingsopties binnen de geldende bestemming ‘wonen’

Huidige aantal van standplaatsen: 8 

Aantal standplaatsen mogelijk binnen het huidige bestemmingsplan: 8

Toelichting: 

Binnen het huidige bestemmingsplan is er, gekeken naar bestemmingen dienend als woonlocatie, 
geen ruimte voor uitbreiding. 
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4.2 Scenario 2) Uitbreidingsopties binnen de huidige bestemmingscontour, buiten de 
bestemming ‘wonen’, waarbij een wijziging van het geldende bestemmingsplan 
noodzakelijk is.

Toelichting:

Op deze locatie is een uitbreiding binnen de contouren mogelijk wanneer de huidige bestemming 
‘groen’ wordt omgezet naar de bestemming ‘wonen’. Het zwart gearceerde gebied betreft 
gemeentelijk eigendom. Echter zijn er meerdere belemmeringen.

Op locatie met nummer 1 is het gebied ingesloten. Ook hier geldt, net zoals bij de andere twee 
locaties een geluidsproblematiek. 

Op locatie met nummer 2 zijn twee woningen/woonwagens denkbaar. Op de locatie met nummer 3 
is één woning/ woonwagen denkbaar. Dit is ruimtelijk gezien het meest logisch en sluit aan op de 
bestaande standplaatsen. Aangezien de locatie ligt in bestaand Stedelijk gebied zijn er geen 
beperkingen vanuit het provinciale beleid voor het toestaan van nieuwe woningen in dit gebied.

Wel zijn er de volgende belemmeringen.

Geluid: de geluidsbelasting van de naastgelegen rijksweg A59 is erg hoog. Uit geluidsonderzoek in 
2011 bleek al dat deze zelfs zo hoog is dat uitbreiding zonder de aanleg van een geluidscherm niet 
mogelijk is. Naast de huidige geluidsbelasting van de Nassaulaan nu, zal het GOL-project impact 
hebben. 

1
.

2
.

3
.



Gemeente Heusden      19

Natuur: het perceel met bestemming ‘groen’ ter hoogte van locaties 2 en 3 is op dit moment een 
bosperceel. Er dient nader te worden onderzocht of de kap van het bosperceel mogelijk is in verband 
met eventuele aanwezigheid van flora en fauna in kader van de Wet natuurbescherming (indien 
mogelijk is compensatie nodig).

Als uit de onderzoeken blijkt dat een uitbreiding op locatie 2 en/of 3 toch mogelijk is, dan zijn er de 
volgende aandachtspunten:

• verantwoording van deze uitbreiding in het kader van gezondheid en veiligheid, dit vanwege 
de ligging in een gebied dat onder druk staat tussen bedrijven en (snel)wegen; 

• verantwoording uitbreiding ten opzichte van het woningbouwprogramma;
• opstellen bestemmingsplan en benodigde onderzoeken;
• aanpassing ondergronden en nutsvoorzieningen;
• zorgvuldig participatie traject met (aangrenzende) omwonenden.

Op de locaties met nummer 2 en 3 is er een mogelijkheid tot uitbreiding, echter gezien het aantal 
belemmeringen dat dit met zich mee brengt, waaronder de mate van geluidshinder als grootste 
aandachtspunt, adviseren wij deze optie tot uitbreiding niet. 
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4.3 Scenario 3) Uitbreidingsopties buiten de bestemmingscontouren waarbij een 
wijziging van het geldende bestemmingsplan noodzakelijk is. 

Toelichting: 

Op deze locatie is een uitbreiding buiten de contouren niet mogelijk. Het grijs gearceerde gebied 
betreft gemeentelijk eigendom. Dit gebied ligt vooral binnen contouren van het huidige 
bestemmingsplan. De locatie is omringd door percelen met gebouwen. Aan de overkant van de 
Nassaulaan zou een optie zijn, echter is dit niet aansluitend op de huidige locatie, waardoor er een 
nieuwe locatie zou worden gecreëerd. Bovendien is dit aangewezen in de provinciale Interim 
Omgevingsverordening als Gemengd landelijk gebied. Op basis hiervan is het realiseren van nieuwe 
woningen niet toegestaan, omdat het niet ligt in een zogenaamd bebouwingsconcentratie.
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Conclusie

De conclusie is uitgewerkt in onderstaande tabel. 

Uitgaande van de drie scenario’s kunnen we per locatie een conclusie trekken:

Locatie

Uitbreiding 
binnen huidig BP 
wonen

Uitbreiding binnen huidige locatie, 
buiten bestemming wonen, door 
BP wijziging Uitbreiding buiten huidige BP

Sportlaan 
Drunen

1 woning/ 
woonwagen 
mogelijk

1 á 2 woningen/ woonwagens 
mogelijk, maar hiervoor dient 
terrein te worden aangepast, 
vervuilde grond te worden 
gesaneerd en is er een ruimte voor 
ruimte titel nodig. Minimale kosten 
zijn € 200.000,00. 

geen mogelijkheden

Kavelingweg 
Haarsteeg

geen 
mogelijkheden geen mogelijkheden

Mede omdat het kader van 
het onderzoek vereist dat we 
logischerwijs uitbreidings-
mogelijkheden zoeken 
aansluitend op de huidige 
bestaande woonwagen-
kampen, is het advies hier niet 
uit te breiden. De kosten 
zullen fors zijn aangezien er 
een nieuw terrein incl 
ontsluiting en 
nutsvoorzieningen zal moeten 
worden gerealiseerd

Parellelweg 
Heesbeen

1 woning/ 
woonwagen 
mogelijk

in theorie zou dit op termijn 
mogelijk kunnen worden. Hiervoor 
is nadere afstemming met de 
provincie noodzakelijk. De 
verwachting is dat er in dit scenario 
aanzienlijke maatregelen nodig 
zullen zijn om binnen de 
geluidsnormen te blijven (daarbij 
moet gedacht worden aan de 
realisatie van een geluidsscherm en 
/ of het aanpassen van het wegdek 
van de provinciale weg. Daarnaast 
zal per nieuwe standplaats een 
Ruimte-voor-Ruimtetitel nodig zijn.

geen mogelijkheden
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Nassaulaan 
Vlijmen

geen 
mogelijkheden

Er is een mogelijkheid tot 
uitbreiding, echter is dit gezien het 
aantal belemmeringen dat dit met 
zich mee brengt, waaronder de 
mate van geluidshinder als 
grootste aandachtspunt, adviseren 
wij deze optie tot uitbreiding niet.

geen mogelijkheden
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Bijlage 1

Uitwerking geluidsonderzoek Parallelweg Heesbeen

Resultaten geluidsonderzoek

Uit het akoestisch onderzoek (zie ook het rapport) is gebleken dat de toekomstige geluidbelasting 
vanwege de provinciale weg N267 te hoog is om de woonwagenstandplaats (zie figuur 1) uit te 
breiden met woonwagens of woonwagenwoningen, hierna te noemen woningen. De 
voorkeurswaarde van 48 dB wordt overschreden en ook wordt niet voldaan aan de maximaal 
toegestane waarde van 53 dB. Geluid beperkende maatregelen zijn noodzakelijk om deze 
ontwikkeling mogelijk te maken. Er zijn bronmaatregelen (ander wegdektype) of 
overdrachtsmaatregelen (scherm). Hierbij geldt dat het wettelijk kader voor geluid anders is voor 
woonwagens dan voor woningen. Voor woningen gelden strengere regels. De keuze voor 
woonwagens of woningen maakt dus uit voor de uitkomsten van het onderzoek en daarmee de 
kosten van de maatregelen. De verschillende mogelijkheden zijn aangegeven in onderstaande tabel. 

Tabel mogelijke scenario’s en kosten*

Scenario Maatregel optimaal
(voldoen aan 48 dB)

Maatregel minimaal 
(voldoen aan 53 dB) met 
verlenen hogere grenswaarde

Maatregel minst optimaal
(toepassen dove gevel)

Realiseren 
van 3 
woonwagens

Scherm 2,5 m hoog, 310 m lang 
(kosten circa € 540.000).

Dunne deklaag type A (kosten 
circa € 70.000). 
Of:
Scherm 1 m hoog, 220 m lang 
(kosten ca. € 250.000)

Niet mogelijk.

Realiseren 
van 3 
woningen

Scherm 4 m hoog, 370 m lang 
(kosten circa € 900.000).

Scherm 1,5 m hoog, 220 m lang 
(kosten circa € 300.000).

Toepassen dove gevels 
voor de meest oostelijke 
woning (aan 2 zijden op 
begane grond en 3 zijden 
op de verdieping). Voor de 
middelste woning aan een 
zijde op de verdieping. Er 
is nog steeds een hogere 
grenswaarde nodig.

* vwb de kosten is ter indicatie uitgegaan van standaard kentallen; daadwerkelijke kosten van een scherm kunnen hoger 
uitvallen, gelet op de beperkte ruimte tussen de N267 en het naastgelegen fietspad en het feit dat de N267 zich op een talud 
bevindt. 

Voorlopige conclusie:

De meest reële optie lijkt het realiseren van drie woonwagens, waarbij het verlenen van een hogere 
grenswaarde nodig is. Dit dient goed onderbouwd te worden uit oogpunt van een goed woon- en 
leefklimaat. 

Met het realiseren van drie woningen zijn best hoge kosten gemoeid. Of er moeten enkele dove 
gevels worden toegepast. Deze mogelijkheid bestaat, als er bijv. bezwaren zijn tegen het plaatsen 
van (hoge) geluidschermen. Dan is geen toetsing aan wettelijke grenswaarden nodig en mag de 
geluidbelasting hoger zijn dan 53 dB. Het is echter de vraag of dit in deze situatie aan de orde is, 
mede gelet op een goed woon- en leefklimaat. 



Gemeente Heusden      24

Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking en veranderen de geluidnormen. Specifiek voor 
nieuwe geluidgevoelige gebouwen in buitenstedelijk gebied geldt dat de maximaal toelaatbare 
geluidbelasting op de gevel hoger wordt. Dat betekent dat minder bron- en/of schermmaatregelen 
nodig zijn om aan de maximaal toelaatbare geluidbelasting te kunnen voldoen. Daarbij geldt wel, net 
als nu, dat moet worden gemotiveerd waarom een hogere geluidbelasting dan de voorkeurswaarde 
acceptabel wordt geacht. De voorkeurswaarde voor geluid blijft hetzelfde, wat betekent dat de 
optimale maatregelen (zie bovenstaande tabel) onder de Omgevingswet gelijk blijven.


