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Het vrijkomen van de locatie van het oude gemeente-
kantoor en de noodzaak tot een kwaliteitsimpuls om 
het centrum van Vught aan te passen aan de eisen 
van deze tijd, vormen de aanleiding voor de heront-
wikkeling van het centrum. Als gevolg van de ge-
meentelijke eigendomssituatie en ter bevordering van 
de voortgang en uitvoerbaarheid is de centrumontwik-
keling gesplitst in twee delen, te weten deelplan West 
(de locatie van het oude gemeentekantoor) en deel-
plan Oost (de Marktveldpassage). Dit bestemmings-
plan richt zich op deelplan West. 
 
Aan de basis van de ontwikkelingsvisie voor deelplan 
West ligt het Geactualiseerde Masterplan, gericht op 
het gehele centrum van Vught. Als uitwerking van dit 
Masterplan is een stedenbouwkundige visie opge-
steld. Deze visie geeft een integraal beeld van de 
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ontwikkeling van deelplan Oost en West. Kernbegrip-
pen in de ontwikkelingsvisie zijn de schaal van Vught 
door middel van kleinschaligheid, beslotenheid en dif-
ferentiatie. Met deze karakteristieken wordt het voor 
Vught kenmerkende straatbeeld behouden na her-
ontwikkeling. Daarnaast wordt aangestuurd op func-
tiemenging ter verlevendiging van het centrum. Het 
combineren van wonen, winkels, horeca en zakelijke 
dienstverlening zorgen voor een groei aan activiteiten 
in het centrum. Verder wordt in de ontwikkelingsvisie 
voor zover mogelijk ingezet op ondergronds parkeren 
of parkeren op het binnengebied, waardoor auto’s niet 
het straatbeeld domineren. 
 
In de ontwikkelingsvisie is de Raadhuisstraat bestemd 
tot een winkelstraat die de entree van het centrum 
vormt waarbij appartementen op de verdiepingen ge-
realiseerd worden. Deze appartementen zijn groten-
deels bestemd voor de doelgroep senioren. Immers 
wonen in het centrum geeft zicht op activiteit en de 
voorzieningen zijn in de directe nabijheid. Het beperkt 
toevoegen van horeca met terrassen, bijvoorbeeld ter 
hoogte van het pand Bleijenburg, moet de verlevendi-
ging van de Raadhuisstraat versterken. Aan de Secre-
taris van Rooijstraat worden voornamelijk apparte-
menten gerealiseerd. Op de hoek van de Raadhuis-
straat is ruimte gereserveerd voor het ING-kantoor dat 
ook in de huidige situatie in het deelplan gehuisvest 
is. De locatie die niet grenst aan een straatzijde, het 
zogenaamde binnengebied kan gebruikt worden voor 
parkeren op maaiveld of voor extra uitbreiding van het 
winkelaanbod. Hierdoor is het mogelijk om bijvoor-
beeld een supermarkt aan het centrum toe te voegen. 
Uitbreiding van het winkelaanbod betekent wel dat het 
parkeren onder de grond of op het dak moet worden 
gerealiseerd. 
 
Uitgangspunt van dit bestemmingsplan is dat het ka-
derstellend is en niet beperkend. Alleen randvoor-
waarden die cruciaal voor de centrumontwikkeling 
zijn, zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Hier-
door wordt het geen bolwerk van regels en wordt de 
ruimte geboden om de ontwikkeling op die wijze in te 
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vullen zodat het programma maatschappelijk en eco-
nomisch haalbaarheid is. Door het kaderstellende ka-
rakter wordt het ook eenvoudiger om toe te zien op de 
handhaving van het bestemmingsplan. Het bestem-
mingsplan wordt verder gezien als “een” middel om de 
ontwikkeling te sturen en niet “het” middel. 
 
Voorafgaand aan het opstellen van dit bestemmings-
plan is veel aandacht besteed aan het onderzoeken 
van de gemeentelijke beleidskaders die van invloed 
zijn op uitvoerbaarheid van de ontwikkeling van de 
deelplannen, zoals het woningprogramma en het mili-
eu. Hierbij is extra aandacht uitgegaan naar de detail-
handel en de parkeerbalans. Deze elementen zijn 
door de gemeente als prioriteit aangemerkt en zijn 
bepalend voor de uitvoerbaarheid van de ontwikke-
ling, zowel financieel als ruimtelijk. Uit de detailhan-
delsnota is gebleken dat de uitbreidingsmogelijkheden 
van het winkelaanbod in het centrum ruimte bieden 
voor het formuleren van een financieel haalbaar pro-
gramma. Uit de studie naar de parkeerbalans is ge-
concludeerd dat de toename in de parkeervraag door 
het toevoegen van functies zonder overlast opgelost 
kan worden binnen de grenzen van het centrumge-
bied. Hierbij moet voldaan worden aan de normen zo-
als gesteld in de parkeernota. 
 
Verder is aansluiting gezocht bij beleidsdoelstellingen 
vanuit de landelijke overheid en de provincie Noord-
Brabant. Voor de onderbouwing van het woningbouw-
programma is aansluiting gezocht bij de visie voor 
Waalboss. Ontwikkeling van gebieden die kunnen 
worden aangemerkt als inbreidingslocaties komt zo-
wel uit provinciaal als rijksbeleid naar voren. De ont-
wikkeling van deelplan West sluit hier op aan. Verder 
zet het Rijk o.a. in op het scheppen van kansen voor 
mensen in kwetsbare posities. Het woningprogramma 
is deelplan West is voornamelijk gericht op senioren-
woningen, waardoor aan deze doelstelling gehoor ge-
geven wordt. 
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In dit inleidende hoofdstuk is aangegeven wat de aan-
leiding en het doel van dit bestemmingsplan is. Verder 
is beschreven welke bestemmingsplannen momenteel 
van kracht zijn, wat de begrenzing van het plangebied 
is en om welke type bestemmingsplan het hier nu 
gaat. 
 
01.01 Aanleiding en doel van een nieuw bestem-

mingsplan 
Twee ontwikkelingen vormen de aanleiding tot het op-
stellen van een integraal stedenbouwkundig plan voor 
het gehele centrumgebied van de gemeente Vught. In 
de eerste plaats heeft de gemeente geconstateerd dat 
het centrum van Vught toe is aan een kwaliteitsim-
puls. Zowel de Marktveldpassage met het bijliggende 
parkeerterrein als het gebied omsloten door de Raad-
huisstraat en de Secretaris van Rooijstraat voldoen 
niet meer aan de kwaliteitseisen die tegenwoordig ge-
steld worden aan een het centrum van een plaats zo-
als Vught. Daarnaast heeft de gemeente ervoor geko-
zen om een nieuw gemeentekantoor te realiseren op 
de locatie van het voormalige politiebureau. Het huidi-
ge gemeentekantoor komt hiermee vrij.  
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De gemeente beoogt met de herontwikkeling een aan-
trekkelijk, levendig en goed functionerend centrum te 
creëren. Verder biedt de herontwikkeling de mogelijk-
heid om het woningaanbod van de gemeente Vught te 
vergroten en het parkeren in het centrum wordt on-
dergronds mogelijk gemaakt.  
 
01.02 Ligging en begrenzing van het plangebied 
Er is gekozen het centrumplan in twee delen op te 
knippen, te weten deelplan Oost en deelplan West. 
Aanleiding hiervoor zijn de verschillende eigendomsi-
tuaties van de twee gebieden en de complexiteit van 
de centrumontwikkeling. Voor het behalen van een 
maximaal resultaat is het echter niet mogelijk om de 
twee deelplannen los van elkaar te zien 
 
Dit bestemmingsplan is gericht op de herontwikkeling 
van de locatie van het oude gemeentekantoor, verder 
te noemen deelplan West. Het bestemmingsplan biedt 
voor de komende 10 jaar een ruimtelijke ordeningska-
der voor het beheer en de ontwikkeling van dit deel 
van het centrum. Hiermee wordt gewaarborgd dat de 
ontwikkelingsvisie voor het centrumgebied gereali-
seerd wordt.  

1 begrenzing deelplannen 
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Het is een bestemmingsplan dat ruimte biedt voor 
ontwikkeling binnen vooraf bepaalde kaders, zonder 
dat de gemeente dwingend optreedt in de exacte in-
vulling. 
 
De centrumontwikkeling betreft de entree naar het 
winkelgebied van Vught. Voorzieningen, ontsluiting, 
groen en cultuurhistorie zijn in ruime mate aanwezig. 
De omvang van het ontwikkelingsgebied is gekozen 
op grond van samenhangende problematiek en ruim-
telijke herkenbaarheid. 
 
Het individuele succes van de ontwikkeling van deel-
plan West en Oost kent deels een onderlinge afhan-
kelijkheid. Het streven bij het ontwikkelen van de 
deelplannen is om samenhang te creëren, waardoor 
de gebieden elkaar versterken. Echter de deelplannen 
kunnen ook afzonderlijk van elkaar ontwikkeld wor-
den. 
 
Deelplan West wordt omsloten door de Leeuwen-
steinstraat, de Raadhuisstraat, de Ploegstraat en de 
Vliertstraat. Voor het bestemmingsplan is het hart van 
de bestaande weg de plangrens m.u.v. de noordwest-
hoek, daar volgt de plangrens de perceelgrens van de 
locatie gemeentekantoor en het zuiden waar het 
nieuwe gemeentekantoor en het bedrijf Venvulas de 
plangrens vormen.  
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Het gemeentekantoor, thans binnen dit deelplan ge-
huisvest, verhuist in de zomer van 2006 naar de an-
dere kant van de Secretaris van Rooijstraat. Het oude 
gebouw van het gemeentekantoor wordt gesloopt. De 
ruimte die hierdoor vrij komt wordt ingevuld met nieu-
we centrumfuncties, zoals wonen, detailhandel en ho-
reca. 
 
01.03 Vigerende bestemmingsplannen 
Tot het onherroepelijk worden van het bestemmings-
plan Vught centrum deelplan West zijn reeds be-
staande bestemmingsplannen geldend. Voor het plan-
gebied gelden thans nog 2 verschillende bestem-
mingsplannen, te weten: 
- Plan I in onderdelen, 3e wijziging Marktveld, 1958 
- Marktveld 1973, 1975. 
 
Inmiddels is er een basis voor het plan van het nieuwe 
gemeentekantoor ontleend aan de bouwverordening 
in relatie tot het Plan in onderdelen I. De procedure 
daarvoor is afgerond. Het nieuwe gemeentekantoor 
wordt verder in dit bestemmingsplan geregeld. 
 
De werkzaamheden van het nieuwe gemeentekantoor 
zijn momenteel in de afrondende fase. 

1 2 

3 

1 plan I in onderdelen 

 3e wijziging Marktveld 

2 nieuw bestemmingsplan  

 Vught centrum deelge- 

 Bied west 

3 Marktveld 1973 

 

bjorn
inhoud



 5 

01.04 Juridische planvorm 
Dit bestemmingsplan is een zogenaamd ontwikke-
lingsbestemmingsplan waarin de toekomstige ontwik-
kelingen voor het centrum van Vught geregeld wordt. 
De keuze voor het ontwikkelingskarakter uit zich zo-
wel op de plankaart als in de voorschriften waarin de 
nodige flexibiliteit met betrekking tot het gebruik en de 
bouwvoorschriften in acht is genomen. Op deze ma-
nier worden de beoogde ontwikkelingen aangegeven 
en wel op een zodanige wijze dat het belang van de 
directe omgeving daarbij vooraf is meegewogen. 
 
De gemeente heeft hiervoor de kaders aangegeven, 
waarbinnen initiatiefnemers de ruimte krijgen om te 
opereren bij de nadere invulling/uitwerking van het 
plangebied. De gemeente zal hierbij een duidelijke 
partij zijn om de gewenste en beoogde beeldkwaliteit 
te bewaken. 
 
Voor het nieuwe gemeentekantoor is een beheersre-
geling aan het bestemmingsplan toegevoegd. 
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02.01 Keuze voor het nieuwe gemeentekantoor 

naar locatie ontleend aan oorspronkelijk 
Masterplan. 

De plaatskeuze, vormgeving en omvang van het 
nieuwe gemeentekantoor ter plaatse van het oude po-
litiebureau is verantwoord in een eerdere directe 
bouwvergunningverlening. Als basis hiervoor heeft het 
oorspronkelijke Masterplan voor het centrum van 
Vught gediend. 
 
Daarbij is als eerste gekeken naar de beschikbaarheid 
van grote percelen, gelet op het programma. Het per-
ceel van het oude politiebureau voldeed qua omvang.  
 
De kern Vught heeft een duidelijk hoofdcentrum, dat 
enigszins perifeer is gelegen. De bereikbaarheid, 
vanuit de woongebieden noord, midden en zuid is 
goed. De Kapellaan, Secretaris van Rooystraat en Dr. 
Hillenlaan zijn van essentieel belang voor de ontslui-
ting. De bouw van een nieuw gemeentekantoor aan 
de Secretaris van Rooystraat is vanuit die optiek dan 
ook logisch.  
 
De Lambertustoren, de Petruskerk en Leeuwenstein 
zijn goede oriëntatiepunten voor de ligging van het 
centrum. Het nieuwe gemeentekantoor is een nieuw 
oriëntatiepunt op het kruispunt van de randweg en de  
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noord-zuid as. Daarmee is de keuze voor de locatie 
een aanvulling op de bestaande structuur. 
 
Het nieuwe gemeentekantoor is naar uit het voor-
gaande blijkt dus een integraal project, waarbij de 
ruimtelijke kenmerken zijn vertaald in: 
- een nieuwe landmark voor Vught;  
- materiaalgebruik van de openbare ruimte in aan-

sluiting op het historische profiel van het oude cen-
trum; 

- begeleiding van de randweg met groen; 
- het betrekken van het aanpalende deel van de 

Raadhuisstraat bij het voetgangersgebied;  
- het van toepassing verklaren van het strengste 

welstandsregime. 
 
02.02 Het nieuwe gemeentekantoor reeds een be-

staand gegeven. 
Het nieuwe gemeentekantoor wordt momenteel ge-
realiseerd. Het nieuwe gemeentekantoor wordt dan 
ook als bestaande situatie beschouwd en als zodanig 
in dit bestemmingsplan opgenomen. 
 
02.03 Feitelijke situatie op de gebruikelijke manier 

in het bestemmingsplan. 
De bestemming maatschappelijke doeleinden is een 
gebruikelijke bestemming voor een gemeentekantoor. 
Op de plankaart is voor de bebouwing een ruim 
bouwvlak aangegeven wat voor 80%  bebouwd mag 
worden. De hoogte van het kantoor zal maximaal 30 
meter bedragen. De gronden die onbebouwd blijven 
mogen zoals gebruikelijk bij deze bestemming als 
tuin, groenvoorziening, vijverpartij en/of parkeer-
voorziening ingericht worden. 
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Het geactualiseerde Masterplan vormt de basis voor 
de ontwikkelingen in het centrum van Vught en voor 
dit bestemmingsplan. Aansluitend op het geactuali-
seerde Masterplan is een stedenbouwkundige visie 
voor het centrum van Vught opgesteld. Deze visie 
biedt een nadere uitwerking voor de locatie van het 
huidige gemeentekantoor en het gebied rondom de 
Marktveldpassage. 
 
In de komende paragrafen zijn achtereenvolgens de 
uitgangssituatie, de ontwikkelingsvisie vanuit beleids-
kaders en een globaal programma voor het centrum 
van Vught weergegeven.  
 
03.01 De fysieke situatie: sloop voor nieuwbouw 
 
Bestaande stedenbouwkundige structuur 
De structuur van de gemeente Vught wordt geken-
merkt door een aantal structuurbepalende elementen 
als de verkeerswegen N65, de A2 en de spoorlijnen 
van ‘s-Hertogenbosch naar Eindhoven en naar Til-
burg. Als gevolg van deze “harde” scheidingen valt de 
gemeente uiteen in zes delen.  
 

 
03 Ontwikkelingsvisie 
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Belangrijk bij de verdere ontwikkeling van het cen-
trumgebied is dat de samenhang met de rest van de 
gemeente duidelijk waarneembaar aanwezig moet 
zijn. Historische lijnen kunnen zich onderscheiden als 
structuurbepalers. In het geheugen van het gebied 
liggen duidelijke aanknopingpunten zoals de Helvoirt-
seweg, de Esschestraat, de Elisabethstraat in combi-
natie met de Vlasmeersestraat en de Taalstraat. Hier-
door ontstaat er een lobbenstructuur rondom het cen-
trumgebied waarbij de Esschestraat als langzaamver-
keerroute, in de vorm van een groene aorta moet 
aansluiten op een groene ring om het centrum.  
 

1 luchtfoto plangebied 
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Het centrumgebied kenmerkt zich door een urbane 
structuur van gesloten bouwblokken van perceelsge-
wijs ontwikkelde bebouwing. In het centrum staan 
twee gebouwen, de Marktveldpassage en het huidige 
gemeentekantoor die qua schaal niet in het centrum 
passen. De Marktveldpassage heeft zowel aan de 
zuid- als de oostzijde lelijke “dode achterkanten”. 
Vught en het centrum specifiek hebben een goede 
groenstructuur die echter nog versterkt kan worden. 
Het centrum van Vught kent een aantal kenmerkende 
verblijfsruimten zoals het Marktveld en de Heuvel, en 
een aantal karakteristieke panden zoals de Petrus-
kerk, de Lambertuskerk, pand Bleijenburg en de 
voormalige pastorie. Het raadhuis, de Petruskerk en 
de Lambertuskerk fungeren als landmarks van Vught. 
 
Daarbij wordt aangestuurd op functievermenging ter 
verlevendiging van het centrum van Vught. Het com-
bineren van wonen, winkels, horeca, zakelijke dienst-
verlening en kantoren zorgen voor een groei aan acti-
viteiten en dus ook een verlevendiging van het cen-
trum. 
 
Bestaande functies 
Het huidige centrum van Vught wordt gekenmerkt 
door een menging van functies. Naast verschillende 
typen woningen biedt het centrum ook ruimte aan 
winkels, horeca en kantoren. De activiteiten in het 
centrum zijn echter vooral gericht op de dag. De ge-
bouwen in het centrum hebben na sluitingstijd van de 
winkels geen sterke uitstraling. Door deze twee facto-
ren geeft het centrum in de avonduren een verlaten 
indruk.  
 

1 

1 markveldpassage 
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In deelplan West staat op dit moment het gemeente-
kantoor. Vanwege de nieuwbouw aan de overzijde 
van de Secretaris van Rooijstraat komt dit gebouw 
leeg te staan. Overige panden in dit deelplan zijn twee 
woningen en het kantoorpand van de ING. Het pand 
van Wegwijs blokkeert momenteel het zicht op het ka-
rakteristieke pand Bleijenburg. 
 
Bestaande voorzieningenstructuur 
De bestaande voorzieningen in het centrum van 
Vught zijn geconcentreerd aan de Dorpsstraat, Heu-
vel, Marktveld (inclusief passage), Raadhuisstraat en 
Ploegstraat. Naar dit centrum toe zijn er een tweetal 
aanloopgebieden, namelijk de Helvoirtseweg en de 
Sint Elisabethstraat.  
 
In de wijk Molenstraat e.o. is een wijkwinkelcentrum 
gelegen aan het Moleneindplein. Verder zijn er ver-
spreid in Vught nog een aantal winkelconcentraties. 
 
Bestaande verkeersstructuur en parkeren 
De voorzieningen in het centrum van Vught worden 
momenteel met name ontsloten vanuit de Secretaris 
van Rooijstraat en de Dr. Hillenlaan. Hier zijn ook de 
belangrijkste parkeervoorzieningen gelegen. Verder is 
parkeren mogelijk binnen het bestaande straatprofiel, 
op de rijbaan. 
 
Bestaande groenstructuur 
De bestaande groenstructuur/inrichting in het centrum 
van Vught zelf wordt met name gekenmerkt door 
kleinschalige groenvoorzieningen en laanbeplanting 
binnen de bestaande straatprofielen. Ten noorden en 
zuiden van het centrum zijn respectievelijk het land-
goed Zionsburg en het park Reeburg gelegen. 

1 2 

1 bestaand parkeren 

 gemeentekantoor 

2 bestaand parkeren 

 Ploegveld 

3 laanbeplanting 

  

3 
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03.02 Gemeentelijk structuurplan 
De gemeente heeft tot doel ruimtelijke plannen te ont-
wikkelen binnen een breder kader van visies en be-
leidsnota's. Een structuurplan is daarbij het meest ge-
eigende kader. Het structuurplan van het centrumge-
bied is echter gedateerd. Daarom is er specifiek voor 
dit gebied een Masterplan opgesteld.  
 
03.03 Geactualiseerd Masterplan centrum Vught 
Het geactualiseerd Masterplan centrum Vught is vast-
gesteld door de gemeenteraad in oktober 2003 naar 
aanleiding van de keuze voor een andere locatie voor 
het nieuwe gemeentekantoor. Dit geactualiseerde 
Masterplan betreft de ruimtelijke functionele ontwikke-
ling van het centrum en dient als basis c.q. uitgangs-
punt voor dit bestemmingsplan. 
 
Op de locatie van het politiebureau wordt momenteel 
het nieuwe gemeentekantoor gebouwd. Het betreft 
een rank ovalen gebouw. Dit plan past in de steden-
bouwkundige visie waarin aan de zijde van Secretaris 
van Rooijstraat losse objecten kunnen verrijzen. Op 
de locatie van het huidige gemeentekantoor kunnen 
blokken gebouwd worden met appartementen, win-
kels, dienstverlening, horeca en kleinschalige kantoor-
ruimte.  

1 

1 Masterplan 
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Onder deze blokken is ondergronds een parkeergara-
ge gepland ten behoeve van onder andere het ge-
meentekantoor. De blokken worden opgedeeld in 5 
bouwmassa’s. Hiermee krijgt het geheel de schaal die 
past bij Vught. De hoeken van de blokken worden ge-
accentueerd door hier hogere bebouwing toe te staan. 
 
Deelprojecten Masterplan 
In het geactualiseerde Masterplan zijn voor het gehele 
centrumgebied tien deelplannen gedefinieerd met 
kernprojecten. De tien deelplannen vormen tezamen 
het “Geactualiseerde Masterplan Centrumontwikkelin-
gen Vught”: 
1. herontwikkeling gebied West; 
2. herontwikkeling gebied Oost; 
3. renovatie stadstuin rond Petruskerk; 
4. herinrichting Raadhuisstraat, Heuvel; 
5. herinrichting Dr. Hillenlaan-Secr. Van Rooijstraat 
gedeelte Kapellaan; 
6. herinrichting Marktveld; 
7. herinrichting Ploegveldhofje e.o.: aansluiting van 
de Marktveldpassage aan de bestaande woningbouw; 
8. herinrichting Centrum-Noord/Torenstraat/St. Lam-
bertustoren; 
9. aanleg parkeerplaatsen in het centrum; 
10. diverse aanpassingen infrastructuur: Dorpstraat, 
Elisabethstraat, Ploegstraat, Kerkstraat, Maurickplein 
en Kloosterstraat. 
 
Voor de gemeente ligt de prioriteit bij het ontwikkelen 
van de huidige locatie van het gemeentekantoor en 
het geven van een kwaliteitsimpuls aan het gebied 
rondom de Marktveldpassage. Herontwikkeling van de 
locatie van het huidige gemeentekantoor kan als kata-
lysator werken voor de ontwikkeling van de rest van 
Vught. Hierdoor kan een deel van het centrum ineens 
aangepast worden aan de eisen van deze tijd. De 
herontwikkeling van deelplan West biedt mogelijkhe-
den om andere deelplannen uit het geactualiseerde 
Masterplan uit te voeren. Zo heeft de herontwikkeling 
een positieve impact op de herontwikkeling van de 
Raadhuisstraat en de Secretaris van Rooijstraat.  

1 

2 

1 sfeerbeeld nieuw 

 gemeentekantoor 

2 nieuw gemeentekantoor 

 in aanbouw 
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Bovendien kent de woningontwikkeling vanuit regiona-
le afspraken prioriteit. Hier wordt nader op ingegaan in 
het hoofdstuk “Toetsing ontwikkelingsvisie aan be-
leidskaders” (zie pagina 27 en verder).   
 
Uitgangspunten geactualiseerde Masterplan okto-
ber 2003 
Het nieuwe centrum van Vught moet een levendige 
menging van woonfuncties, winkels, horeca, kantoren 
en zakelijke dienstverlening worden. Het concentreren 
van centrumfuncties is een belangrijke voorwaarde 
om het centrum als centrale ontmoetingsplaats te la-
ten functioneren. Winkels zijn op deze locatie gecon-
centreerd rond de Raadhuisstraat. Het belangrijkste 
winkelcircuit wordt gevormd door de Raadhuisstraat, 
het Marktveld en de overdekte route door de Markt-
veldpassage. De positionering van horeca op strategi-
sche plekken in het centrum verbetert die menging 
van functies en zorgt ervoor dat er altijd “leven” in het 
centrum is. De openbare verblijfsruimten vormen 
mooie plekken voor terrassen van de (reeds aanwezi-
ge) plaatselijke horeca. 
 
Kenmerkend voor het centrum van Vught is verder de 
perceelsgewijze verkaveling, met een kleine korrel-
maat voor woningen en winkels. Deze kleine korrel-
maat is uitgangspunt bij de ontwikkeling van deelplan 
West. Terughoudendheid c.q. bescheidenheid in ont-
werp, kleur- en materiaalgebruik is een vereiste om 
het huidige karakter van het centrum te behouden.  
 
Vught is een groene gemeente. Dat groen is een be-
langrijk thema in het geactualiseerde Masterplan. De 
ringweg rond het centrum is in het geactualiseerde 
Masterplan met volwassen bomen lommerrijk groen 
gemaakt. Door de bomenrijen wordt het centrum door-
sneden door een groene route die de diverse land-
marks aan elkaar koppelt. Alle landmarks staan met 
hun voeten in een groene tuin. Het nieuwe gemeente-
kantoor vormt een nieuwe landmark in Vught.  
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Het gemeentekantoor wordt net als de andere land-
marks in een natuurlijke omgeving geplaatst, in dit ge-
val een grote vijverpartij. 
 
De belangrijkste ontsluiting van het centrum voor au-
to’s geschiedt via de rondweg met een accent op de 
zuidelijke ring. In het centrum wordt middels een sys-
teem van eenrichtingsverkeerswegen een autoluw kli-
maat gerealiseerd.  
 
Het centrum moet een fietsvriendelijk karakter krijgen, 
waardoor mensen gestimuleerd worden om de fiets 
als vervoersmiddel naar het centrum te kiezen boven 
de auto. In het geactualiseerde Masterplan staan een 
aantal locaties aangegeven waar behoefte is aan een 
fietsenstalling. De hoofdroutes voor fietsers dienen 
overzichtelijk aangegeven te worden in de bestrating.  
 
Het parkeren ten behoeve van de nieuwe ontwikkelin-
gen in het centrum van Vught kan zowel boven- als 
ondergronds gerealiseerd worden. De parkeerplaat-
sen langs de Secretaris van Rooijstraat dienen een 
hoogwaardig karakter te hebben door ze in te richten 
tussen bomenrijen.  
 

1 groen 

2 rondweg  

3 autoluw klimaat 

4 fietsenstalling en routing 

5 parkeren 

6 openbaar vervoer 

1 2 3 

4 5 6 
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03.04 Stedenbouwkundige visie 
 
Stedenbouwkundige opzet 
Als uitwerking van het Masterplan is een stedenbouw-
kundige visie opgesteld. Stedenbouwkundige ingre-
pen moeten passen in de bestaande structuur en die-
nen een hoge mate van oorspronkelijkheid te bezitten 
waarbij de structurerende elementen een blijvende 
waarde vertegenwoordigen. Het zijn vooral de ingre-
pen in de historische omgeving welke om verantwoor-
ding vragen. In het centrum moet het stedenbouw-
kundig plan een zekere mate van beslotenheid bezit-
ten zonder gevangen te zijn in zichzelf. Alle ingrepen 
moeten worden geplaatst in een historisch perspectief 
zoals het herstellen van de randen van de bouwblok-
ken en de herinrichting van het openbaar gebied. Bei-
den hangen nauw met elkaar samen. 

west

stadskantoor 

oost

1 

1 impressie stedenbouw-

kundige opzet m.b.t.  

 bouwvolumes en bouw-

hoogte 

 het betreft geen archi-

tectonische invulling 
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De gebouwde omgeving binnen het centrum van 
Vught is gedifferentieerd en kenmerkt zich door een 
zekere mate van kleinschaligheid. Deze kenmerkende 
differentiatie moet voor de verdere invulling voorwaar-
delijk worden gesteld. Blinde gevelvakken dienen bij 
voorkeur zoveel mogelijk te worden beperkt in ver-
band met de sociale veiligheid. Voor de winkels geldt 
dat reclame onderschikt dient te zijn aan de architec-
tuur en de stedenbouw. 
 
Kenmerkend voor het centrum is de hoge mate van 
stedelijkheid welke het gevolg is van strak aan de 
rooilijn geplaatste bebouwing en de hoge mate van 
geslotenheid. De bebouwingshoogte t.o.v. het dwars-
profiel is op diverse plaatsen beperkt. Op dit punt is 
een verhoging van de straatwand wenselijk met dien 
verstande dat enige mate van openheid aanwezig 
blijft. Om de massaliteit te doorbreken moet gezorgd 
worden voor zorgvuldig gesitueerde doorkijkjes met 
de daarbij behorende oriëntatiemogelijkheden.  
 
Ter plaatse van de hoeken van de Raadhuisstraat 
wordt een accent gerealiseerd door hogere bebou-
wing. Hiermee wordt de ingang van het centrum be-
nadrukt.  

1 2 

1 Secretaris van Rooystraat 

2 entree Raadhuisstraat- 

3 bestaande situatie 1 

4 bestaande situatie 2 

 het betreffen impressies van de 

stedenbouwkundige opzet ,  

 het is geen architectonische 

 invulling 
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Voor de bebouwing wordt nadrukkelijk uitgegaan van 
gestukadoorde gevels of gevels van baksteen in di-
verse roodschakeringen. Door voor de verschillende 
delen andere kleurnuances te gebruiken en de kleur 
van de voegen aan te passen wordt een bijdrage ge-
leverd aan de gewenste differentiatie. Een en ander is 
in een afzonderlijk beeldkwaliteitplan vastgelegd.  
 
Stedenbouwkundige kwaliteit winkelstructuur 
De structuur/routing in het winkelcentrum is niet opti-
maal. Dit wordt veroorzaakt door de enigszins zwakke 
invulling van de Raadhuisstraat en het Marktveld. Een 
winkelrondje buitenom de passage komt maar moei-
zaam van de grond. Door het nieuwe winkelaanbod 
op het Marktveld, de Raadhuisstraat en op het Ploeg-
veld te situeren, kan de huidige routing worden ge-
completeerd en kan er een tweede winkelrondje wor-
den gerealiseerd. Hierdoor ontstaat een ‘winkelachtje’. 
Daarnaast kan de routing worden versterkt door mid-
del van investeringen in de openbare ruimte.  

21 

1 Raadhuisstraat vanuit noorden 

2 hoek Raadhuisstraat/ 

 Ploegstraat 

3 bestaande situatie 1 

4 bestaande situatie 2 

 het betreffen impressies van de 

stedenbouwkundige opzet ,  

 het is geen architectonische 

 invulling 
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Ook de winkelstraten verdienen een betere inrichting. 
In het Masterplan van VVKH worden hiervoor verschil-
lende ingrepen voorgesteld. Bij de inrichting van het 
openbare gebied dient rekening te worden gehouden 
met de ‘zichtbaarheid’ van het winkelgebied. Op dit 
moment ontbreekt een duidelijke entree naar het win-
kelgebied. 
 
De bereikbaarheid van een winkelcentrum is van es-
sentieel belang voor de aantrekkingskracht van het 
centrum en een voetgangersvriendelijk gebied maakt 
het recreatief winkelen mogelijk. Deze wensen kun-
nen worden verwezenlijkt door het winkelgebied als 
autoluw gebied in te richten (voetgangers voorrang, 
autotoegankelijk, kortparkeerplaatsen). Het centrum 
blijft hierdoor goed bereikbaar met de auto, maar het 
winkelend publiek wordt niet gehinderd door veel en 
hard rijdende auto’s. Hierbij dient mede als uitgangs-
punt dat er in ieder geval voldoende parkeervoorzie-
ningen voor het winkelend publiek aanwezig zijn.  
 
Openbare ruimten 
In het projectgebied komen een aantal pleinvormige 
ruimtes voor. Elk van deze verblijfsruimtes moet een 
eigen kwaliteit ontwikkelen. 
1. Plein hoek Raadhuisstraat-Secr.van Rooijstraat. 

Het plein ligt aan het begin van een hoogwaardig 
winkelgebied en is qua bezonning gunstig gelegen 
met een fraai uitzicht op het nieuwe gemeentehuis. 
Dit plein wordt de entree van het nieuwe winkel-
centrum en vormt een antwoord op het gemeente-
kantoor aan de overzijde.  

2. Plein hoek Raadhuisstraat-Ploegstraat. Dit plein 
ligt centraal in het voorzieningengebied en kan als 
rustpunt gelden voor het winkelend publiek. Aan dit 
plein bestaat de mogelijkheid om daghoreca te 
vestigen, bijvoorbeeld in het karakteristieke pand 
Bleijenburg. 

3. Plein hoek Raadhuisstraat-Marktveld. Het betreft 
hier een plein waarvoor de kerk sterk beeldbepa-
lend is. Samen met de overige bebouwing kan hier 
een aangenaam plein worden gecreëerd. 
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4. Plein Marktveld. Hier is feitelijke geen sprake van 

een duidelijk plein maar meer van een lineaire 
ruimte met een verbreed profiel. De gevestigde ho-
reca maakt van de ruimte gebruik als terras en 
wordt als zodanig ook gewaardeerd. Voor een her-
inrichting zal zorgvuldig worden gekeken naar con-
flictueus gebruik en tegengestelde belangen van 
gebruikers. 

5. Plein Ploegveld. Middels dit plein is het mogelijk 
om het woongebied meer bij het centrum te be-
trekken. Bij de herinrichting van het plein zal de 
gebruikswaarde voor de woonomgeving worden 
vergroot. 

 
Bijzonder voor de gemeente Vught is dat de belang-
rijkste “landmarks” in het centrum liggen. Het nieuwe 
gemeentekantoor wordt ook gerekend tot deze land-
marks waardoor het totaal op vier komt. Ze zijn ten 
opzichte van elkaar op een relatief korte afstand gesi-
tueerd en hebben alle een openbare functie. De route 
die de landmarks verbindt, bestaande uit Dorpsstraat, 
De Heuvel, Raadhuisstraat wordt in uitvoering geac-
centueerd door gebruik te maken van bestratingmate-
rialen waarbij kwaliteit en duurzaamheid uitgangspunt 
vormen. Deze uitgangspunten gelden evenzeer voor 
de Secr. Van Rooijstraat, Dr. Hillenlaan, Marktveld en 
Ploegveld.  

1
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3
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1 openbare ruimten 

 pleinen 
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Groen dat als object duidelijk waarneembaar is heeft 
de duidelijke voorkeur t.o.v. het meer stedelijk groen 
als leilinden e.d. Hierbij hebben de boomsoorten wel-
ke als karakteristiek voor de Brabantse dorpen kun-
nen worden aangemerkt, zoals eiken, beuken en kas-
tanje de voorkeur.  
 
Overgang naar de bestaande bebouwing. 
Door de omwonenden van de Ploegstraat en de 
Vliertstraat is gevraagd om de huidige groenvoorzie-
ningen tussen de beoogde nieuwbouw en de be-
staande bebouwing  te handhaven bij bebouwing van 
het voormalige parkeerterrein van het oude gemeente 
kantoor.  
 
Door de raad is toegezegd dat, indien voornoemd ter-
rein wordt bebouwd, een passende groenvoorziening 
wordt getroffen ten gunste van de achterliggende be-
bouwing aan de Ploegstraat en de Vliertstraat. Bo-
venstaande doorsnede geeft een oplossingssuggestie 
voor afscherming van een mogelijk parkeerdek. 

1 groenstructuur  

2 oplossingssuggestie 

 afscherming parkeerdek 

1 

2 
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Parkeren 
Nu er binnen de gemeente Vught voor een relatief 
groot gebied plannen worden ontwikkeld is het een 
unieke gelegenheid om de parkeervoorzieningen mo-
gelijk grootschalig ondergronds te realiseren.  
 
Het parkeren in de straten moet bij voorkeur gepaard 
gaan met een groenvoorziening. Door het parkeren 
voor zover mogelijk te combineren met groenvoorzie-
ningen zal de visuele invloed van “blik” beperkt wor-
den. Hierdoor ontstaan lichte en donkere plekken. Het 
op de stoep parkeren moet worden voorkomen door 
gebruik te maken van verhoogde stoepranden of het 
aanbrengen van parkeergoten.  
 
Het parkeren is geregeld binnen de bestemmingen 
“Centrumdoeleinden” en “Verkeersdoeleinden”. In de 
parkeernota van de gemeente Vught is de normering 
in relatie tot de functies vastgelegd. 
 
03.05 Beeldkwaliteit 
Voor de ontwikkelingen in het centrum van Vught is 
een afzonderlijk beeldkwaliteitplan opgesteld. In het 
beeldkwaliteitplan worden uitgangspunten geformu-
leerd voor de stijl waarin wordt gebouwd, voor de 
vormgevingsprincipes en kleur- en materiaalgebruik. 
Deze zijn noodzakelijk om het beoogde plan- en cen-
trumconcept in de loop van het komende decennium 
waar te maken. Ook de wijze waarop de openbare 
ruimten worden vormgegeven en ingericht speelt 
daarbij een belangrijke rol. 

1 

2 

1 voorbeeld  

 dwars parkeren 

2 voorbeeld 

 langs parkeren 

bjorn
inhoud



 23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beeldregie is hiertoe een belangrijk middel. De beeld-
regie heeft betrekking op de verschijningsvorm, het 
beeld en de sfeer, kortom de architectuur van de ge-
bouwen, winkels en de woningen. Tezamen vormen al 
die gebouwen de wanden van de openbare ruimte en 
bepalen in hoge mate de sfeer het karakter van het 
nieuwe centrum van Vught. Ook de vormgeving en 
inrichting van de straten en pleinen, wegen en plant-
soenen dienen mooi, visueel aantrekkelijk en passend 
bij het karakter en de sfeer van het centrum aan te 
sluiten. 
 
Door de gemeente zijn de kaders hiervoor in het 
beeldkwaliteitplan en de welstandnota aangegeven. 
Deze zijn afzonderlijk door de raad vastgesteld en zul-
len bij de beoordeling, door welstand, van de beoogde 
bouwplannen getoetst worden. 

1 2 

3 

1 beeldkwaliteitskaart 

2 beoogde beeldkwaliteit 

3 beoogde beeldkwaliteit 
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03.06 Globaal programma deelplan West 
De hiervoor beschreven stedenbouwkundige visie 
voor het centrum van Vught is vertaald naar een glo-
baal programma met betrekking tot bebouwing, wo-
nen, voorzieningen, ontsluiting en parkeren. 
 
In deelplan West worden voornamelijk woningen en 
winkels gerealiseerd met tevens ruimte voor kantoren 
en dienstverlening. Vanaf de straatzijde bezien is de 
bebouwing in hoofdzaak maximaal 3 lagen hoog met 
hier en daar een terugliggend accent op de 4e en de 
5e laag. De bebouwing is maximaal 17 meter hoog. 
 
Woningbouwprogramma deelplan West 
Het programma voor deelplan West is met de doel-
stellingen uit de Woonvisie indachtig opgezet en biedt 
met name oudere inwoners een kwalitatief hoogwaar-
dige woonomgeving met een op maat gesneden wo-
ningprogramma. De locatie van het huidige gemeen-
tekantoor biedt ruimte voor circa 60-80 appartemen-
ten. Het programma voorziet zowel in koop- als huur-
appartementen. Alle appartementen zijn bereikbaar 
met een lift, het Woonkeur wordt toegepast en de 
voorzieningen zijn op loopafstand. Daarnaast ligt het 
openbaar vervoer “voor de deur”.  

functie aantal 
woningen: doelgroep senioren 60 - 80 bij 3 - 5 bouwlagen 
verdeling koop - huur circa 70% - 30% 
winkels maximaal 2.000 m² 
horeca maximaal 500 m² 
kantoren maximaal 600 m2 
parkeergarage 95 parkeerplaatsen voor het  

gemeentekantoor 
3 parkeerplaatsen voor de ING 
opvang parkeervraag nieuwe functies 
(boven- of ondergronds) 

parkeerplaatsen Secr. van 
Rooijstraat 

12 – 24 parkeerplaatsen 

1 

1 tabel indicatieve   

 programmabeschrijving   
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Voorzieningen 
Door op de begane grond winkels en daghoreca te 
situeren, kan de Raadhuisstraat betrokken worden bij 
het centrumgebied. Hierbij wordt gestreefd naar con-
centratie van voorzieningen. Dit in combinatie met een 
beperkte groei van deze voorzieningen, wat een ver-
sterking van het centrum van Vught betekent. 
 
Het plaatsen van terrassen zorgt voor een toename 
van de levendigheid in het centrum. Ook de bebou-
wing die niet grenst aan de straatzijde mag met de 
functie “winkels” bestemd worden. Hierdoor kan bij-
voorbeeld ruimte geboden worden aan een super-
markt.  
 
De gemeente zet in op functiemenging in het deel-
plan. Daarom kunnen er ook op kleine schaal kantoor-
functies gerealiseerd worden. De ING neemt zijn in-
trek op de hoek van de Raadhuisstraat en de Secreta-
ris van Rooijstraat op de begane grond. Verder is in 
het plan uitgegaan van woningen langs de Secretaris 
van Rooijstraat.  
 
Ontsluiting 
De gemeente Vught wil voorkomen dat er doorgaand 
verkeer door het centrum gaat. Daarom blijft het hui-
dige stelsel van eenrichtingsverkeer gehandhaafd. 
 
De wegen rondom het centrum maken deel uit van 
van de stadsbusroute. Van de Helvoirtseweg maakt 
de streekbus gebruik. 
 
Binnen de wensstructuur van het Verkeers- Vervoers-
plan Vught maken alleen de Helvoirtseweg en het 
noordelijk deel van de Boxtelseweg deel uit van het 
ontsluitingsnetwerk. De overige ringwegen zijn als erf-
toegangswegen-A opgenomen. Dit betekent dat naast 
een verblijfsfunctie deze wegen ook enige verzamel-
functie hebben. De bus en de bevoorrading maken 
gebruik van deze wegen. De overige wegen binnen 
het centrum zijn erftoegangswegen-B. Het zijn ver-
blijfsstraten waar alleen het gebiedseigen verkeer 
komt. 
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Parkeerbehoefte deelplan West 
De herontwikkeling van deelplan West heeft een toe-
name in de parkeervraag tot gevolg door de toevoe-
ging van functies. De nieuwe woningen en voorzie-
ningen leiden tot een grote parkeervraag. Tevens 
dient rekening gehouden te worden met een extra 
parkeervraag van het nieuwe gemeentekantoor. De 
gemeente Vught heeft er voor gekozen om de par-
keervraag van het gemeentekantoor op te vangen in 
deelplan West.  
 
Parkeren vindt zo veel mogelijk ondergronds plaats. In 
deelplan West dienen voor de gemeente en de ING 
eigen parkeerplaatsen gerealiseerd te worden. De 
groei in de vraag naar parkeerplaatsen door het toe-
voegen van nieuwe functies, zoals de nieuwe wonin-
gen, moet binnen het plangebied opgelost worden in 
de vorm van toereikende parkeervoorzieningen. Hier-
bij mag echter geen overlast ontstaan. 
 
In de Secretaris van Rooijstraat mag zowel parallel als 
dwars geparkeerd worden. Hiervoor gelden wel de 
randvoorwaarden die aan het parkeren gesteld zijn in 
de stedenbouwkundige visie. Het binnengebied mag 
bestemd worden voor parkeerplaatsen. Bij de keuze 
voor ondergronds parkeren dient bij het bepalen van 
de in- en uitrit rekening gehouden te worden met ver-
keersveiligheid en doorstroming op de Secretaris van 
Rooijstraat. Dit onderdeel wordt verder uitgewerkt bij 
het uiteindelijke bouwplan. 
 
Zoals hiervoor blijkt, streeft de gemeente er naar de 
parkeerdruk op het openbaar gebied in het centrum 
niet te laten toenemen ten gevolge van nieuwe ont-
wikkelingen of aanpassingen in de bestaande struc-
tuur. De parkeernota heeft aangetoond dat er rondom 
het centrum gebieden zijn waar enige restcapaciteit 
bestaat om eventuele parkeerdruk vanuit het centrum 
op te vangen. 
 
Uitgangspunt is een sluitende parkeerbalans voor het 
gehele centrumgebied. Binnen het globaal program-
ma van het bestemmingsplan is dit mogelijk. (zie bij-
lage 1 bij de toelichting). Zie ook paragraaf 04.03.04 
aangaande de toe te passen parkeernormen 
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Het beleid van rijk, provincie en gemeente hebben in-
vloed gehad op de planvorming. In dit hoofdstuk ko-
men deze beleidskaders aan de orde en is ingegaan 
op de relatie tussen de verschillende beleidskaders en 
het plan. 
 
04.01 Beleidskader Rijk 
In verschillende beleidsnota’s worden doelstellingen 
van de centrale overheid geformuleerd. Sommige van 
deze nota’s hebben raakvlakken met ruimtelijke orde-
ning, zoals de Nota Ruimte of de Nota Mobiliteit. In 
deze paragraaf zijn de nota’s die van belang zijn voor 
deze ontwikkeling aangestipt, waarbij aangegeven 
wordt in hoeverre de ontwikkelingsvisie voor deelplan 
West aan deze doelstellingen beantwoord. 
 
04.01.01 Nota Ruimte, ruimte voor ontwikkeling 
De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de 
ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en de belang-
rijkste bijbehorende doelstellingen. De nota bevat, in 
overeenstemming met het Hoofdlijnenakkoord van het 
kabinet, de ruimtelijke bijdrage aan een sterke eco-
nomie, een veilige en leefbare samenleving en een 
aantrekkelijk land. In de Nota Ruimte is het nationaal 
ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2020, waarbij de perio-
de 2020-2030 geldt als doorkijk naar de lange termijn.  
 
Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte 
te scheppen voor de verschillende ruimtevragende 
functies op het beperkte oppervlak dat ons in Neder-
land ter beschikking staat. Meer specifiek richt het ka-
binet zich hierbij op vier algemene doelen:  
- versterking van de internationale concurrentieposi-

tie van Nederland; 
- bevordering van krachtige steden en een vitaal 

platteland;  
- borging en ontwikkeling van belangrijke (in-

ter)nationale ruimtelijke waarden;  
- borging van de veiligheid.  
 
Met de herontwikkeling van deelplan West wordt ge-
hoor gegeven aan de tweede doelstelling van de Nota 
Ruimte. De herontwikkeling zorgt voor een toename 
van de activiteiten in het centrum van Vught en hier-

04 Toetsing ontwikkelingsvisie 
aan beleidskaders 

1 

1 nota Ruimte 
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door tot een vergroting van de vitaliteit van de omge-
ving. 
 
Het kabinet streeft naar basiskwaliteit voor steden en 
dorpen en de bereikbaarheid daarvan. Bundeling 
staat hierbij voorop. Bundeling van verstedelijking en 
economische activiteiten betekent dat nieuwe bebou-
wing voor deze functies grotendeel geconcentreerd tot 
stand komt. Dit wil zeggen in bestaand bebouwd ge-
bied, aansluitend op het bestaande bebouwde gebied 
of in een cluster van bebouwing daarbuiten. De ruimte 
die in het bestaande stedelijke gebied aanwezig is, 
moet door verdichting optimaal worden gebruikt. Het 
streven is erop gericht dat veertig procent van het to-
tale uitbreidingsprogramma voor woningen en ar-
beidsplaatsen daar tot stand komt.  
 
De gemeente Vught is bij uitstek een gemeente die 
wordt geconfronteerd met “groene grenzen”. Daarom 
heeft de gemeente ervoor gekozen om de uitbrei-
dingsvraag op te lossen binnen de bestaande gren-
zen. Deelplan West is een goed voorbeeld van een 
inbreidingslocatie. 
 
Uitgangspunt van de nota is dat in ieder gemeente 
voldoende ruimte wordt geboden om te voorzien in de 
natuurlijke bevolkingsaanwas. Dat geldt ook voor 
meer landelijke gebieden, waar vooral starters en ou-
dere moeiten hebben om aan een geschikte woning te 
komen, waardoor de sociale samenhang onder druk 
komt te staan. Behalve voor de eigen bevolkingsaan-
was, moet ieder gemeente ook voldoende ruimte bie-
den voor de lokaal georiënteerde bedrijvigheid.  
 
Met de herontwikkeling van deelplan West wordt er 
meer ruimte geboden aan commerciële activiteiten en 
wordt gehoor gegeven aan de vraag naar meer wo-
ningen voor onder andere senioren. 
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04.01.02 Nota Mobiliteit 
De Nota Mobiliteit geeft de hoofdlijnen van het natio-
nale verkeers- en vervoersbeleid weer voor de ko-
mende decennia. Centraal staat dat mobiliteit een 
noodzakelijke voorwaarde is voor economische en 
sociale ontwikkeling. In deze paragraaf wordt een 
aantal uitgangspunten uit de nota benoemd die mee-
genomen zijn in de visie voor de centrumontwikkeling 
van Vught. 
 
De Nota Mobiliteit geeft aan dat bij de ontwikkeling 
van nieuwe uitbreidingen van steden en dorpen en bij 
centrumontwikkeling niet alleen moet worden gekeken 
naar de ruimtelijke- en marktpotenties van de locatie 
en de ruimtelijke context, maar juist ook naar de ver-
keersafwikkeling. In het geactualiseerde Masterplan 
en de stedenbouwkundig visie is hier reeds aandacht 
aan besteed. 
 
De Nota Mobiliteit legt nadruk op het belang van ver-
keersafwikkeling en distributie. Indien gemeenten re-
gels stellen ten aanzien van tijdsvensters en voertuig-
eisen, zijn zij verplicht deze in regionaal overleg af te 
stemmen met buurtgemeenten, verladers, vervoer-
ders en detailhandel. Door de groei van commerciële 
activiteiten in het centrum dient er bij de ontwikkeling 
aandacht te zijn voor verkeersafwikkeling en distribu-
tie. Hiermee is rekening gehouden bij het toewijzen 
van de bestemmingen. 
 
In de nota wordt ook aandacht gevraagd voor de fiets. 
Gemeenten, waterschappen, provincies en WGR-
plusregio’s dienen te zorgen voor een netwerk van 
veilige routes en parkeervoorzieningen voor fietsers. 
De ontwikkelingsvisie heeft ook aandacht voor fiet-
sers. Zo zijn in de stedenbouwkundige visie veilige 
fietsroutes langs de Secretaris van Rooijstraat opge-
nomen. Tevens wordt in de visie ingegaan op de stal-
ling van fietsen. 

1 nota Mobiliteit 
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04.01.03 Nota Belvedère 
De Nota Belvédère richt zich op het dichten van de 
kloof tussen verleden en toekomst. Traditioneel staan 
cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting tegenover el-
kaar. Cultuurhistorie is gericht op het beschermen van 
het verleden. Ruimtelijke ordening is gericht op het 
beheer van het bestaande en op het ontwerpen voor 
de toekomst. Belvédère staat voor een nieuwe ont-
wikkelingsgerichte benadering van de cultuurhistorie. 
Het is een nieuwe zienswijze op de omgang met het 
cultureel erfgoed: behoud door ontwikkeling.  
 
Standpunt van de Nota Belvedère is dat in de dyna-
miek van het nieuwe de zorg voor en creatieve benut-
ting van cultuurhistorische waarden vanzelfsprekend 
moet zijn. Niet de confrontatie tussen ‘bestaand’ en 
‘nieuw’ moet de boventoon voeren, maar juist de kan-
sen die er zijn om het cultureel vermogen als vrucht-
bare bron te benutten. Dit houdt in dat er nog beter en 
creatiever gezocht moet worden naar concrete en 
creatieve oplossingen. Zo moeten bijvoorbeeld ruimte-
lijke planners en inrichters nog meer oog krijgen voor 
bestaande cultureel-historische kwaliteiten; en de cul-
tuurhistorische sector moet meer anticiperen op toe-
komstige ontwikkelingen. Hierbij is een integrale be-
nadering vanuit de cultuurhistorische disciplines ge-
wenst, waarbij intensief gezocht wordt naar allianties 
met andere sectoren en belangen. Dit vraagt ook om 
een aanpak en visievorming op gebiedsniveau.  
 
In de stedenbouwkundige visie voor het centrumplan 
wordt aangesloten bij de korrelmaat en differentiatie 
van het bestaande dorpsgezicht. Waar mogelijk wordt 
gestreefd naar verbetering c.q. versterking van de 
identiteit van het centrum. Een en ander is nader ge-
formuleerd in het beeldkwaliteitplan. Hierdoor wordt 
het huidige aanzicht van Vught behouden. Ook heeft 
het pand Bleijenburg in het plan een prominente 
plaats gekregen ten behoeve van de verlevendiging 
van het centrum. 
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1 nota Belvedere  
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04.01.04 Nota Mensen, Wensen, Wonen 
In de Nota 'Mensen, Wensen, Wonen' heeft het kabi-
net zijn visie op het wonen in de 21e eeuw neerge-
legd. De Nota Wonen is de opvolger van de Nota 
Volkshuisvesting in de jaren negentig. Waar deze in-
zette op de decentralisatie en verzelfstandiging van 
het beleid naar de gemeenten en woningcorporaties, 
gaat de Nota Wonen een stap verder door nu de bur-
ger centraal te stellen. Dat is nodig, want uit onder-
zoek is gebleken dat de woonwensen van de burger 
nog onvoldoende worden bediend. 
 
De kernthema's van de Nota 'Mensen, Wensen, Wo-
nen' zijn:  
- meer zeggenschap voor burgers over woning en 

woonomgeving;  
- kansen scheppen voor mensen in kwetsbare posi-

ties;  
- maatwerk in wonen voor mensen die zorg nodig 

hebben; 
- kwaliteit van wonen in steden vergroten;  
- meer ruimte voor 'groene' woonwensen. 
 
De ontwikkelingsvisie voor deelplan West geeft ge-
hoor aan drie van deze kernthema’s. Deelplan West 
richt zich voornamelijk op woningbouw voor de doel-
groep senioren. Dit sluit aan op het tweede en derde 
kernthema. Daarnaast draagt de ontwikkeling bij aan 
de versterking van de woonkwaliteit door verlevendi-
gen van het centrum. 
 
Gemeenten zullen volgens de Nota Wonen bewuster 
en transparanter moeten aangeven in welke gebieden 
zij welke rol willen vervullen en hoe zij komen tot een 
keuze van partijen. Voor het realiseren van échte ste-
delijke vernieuwing is het van belang om meer dan tot 
nu toe, ook commerciële partijen in de samenwerking 
te betrekken, zoals ook de VROM-raad heeft bena-
drukt. Juist hun inbreng kan de differentiatie, kwaliteit 
en creativiteit ten goede komen. Mede daarom heeft 
de gemeente getracht in dit bestemmingsplan kaders 
te schetsen zonder de rol van architect over te ne-
men. Hierdoor krijgen commerciële partijen de ruimte 
om bij te dragen aan de invulling van de ontwikkeling. 

1 nota Mensen, Wonen  
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04.01.05 Vogel- en habitatrichtlijn 
Middels de vogel- en habitatrichtlijn ziet de wetgever 
toe op de bescherming van zeldzame diersoorten en 
hun leefomgeving. Om tegemoet te komen aan ruim-
telijke dynamiek en vernieuwingsprocessen dient ge-
ruime tijd van te voren geïnvesteerd te worden in een 
vervangende leefomgeving, zodat die reeds aanwezig 
is op het moment dat plannen voor nieuwe ruimtebe-
slag worden gemaakt. De ontwikkeling vindt in de be-
staande omgeving plaats en vraagt geen nieuw ruim-
tebeslag. Logischerwijze is een plangebied als het 
centrum van Vught niet aangewezen als vogel- of ha-
bitatgebied.  
 
04.02 Beleidskader provincie 
Noord-Brabant is een dynamische provincie die een 
enorme groei doormaakt. Om deze groei in goede ba-
nen te leiden, wordt door de provincie iedere 10 jaar 
een streekplan gemaakt. In zo’n streekplan wordt bij-
voorbeeld aangegeven waar huizen en bedrijventer-
reinen mogen worden gebouwd, waar men landelijk 
groen wil behouden of ontwikkelen, hoe men de 
groeiende mobiliteit in goede banen wil leiden en hoe 
men de landbouw de nodige ruimte geeft. Provinciale 
Staten heeft het Streekplan Noord-Brabant 2002 en 
het bijbehorende ontwikkelingsprogramma met de titel 
"Brabant in Balans" vastgesteld. Dit programma is ge-
concretiseerd in de “Streekplanuitwerking Waalboss”. 
 
04.02.01 Streekplan Noord-Brabant 2002 
Het dynamische karakter van de provincie gaat ge-
paard met forse ruimteclaims. Brabantse kernkwalitei-
ten, zoals de natuurlijke milieus de open ruimten, het 
gevarieerde woon- en leefklimaat, maar bijvoorbeeld 
ook de bereikbaarheid staan onder druk. In het 
streekplan wordt het belang aangegeven van de ver-
dere ontwikkeling van Brabant tot een aantrekkelijk 
woon-, werk- en leefgebied. Hierbij is gekozen voor 
een visie waarin respect voor onze natuurlijke leefom-
geving en de landschappelijke en cultuurhistorische 
rijkdom centraal staat en waarin het eigen karakter, de 
specifieke kwaliteiten en contrasten van Brabant dui-
delijk herkenbaar zijn. 
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Om dit toekomstbeeld te realiseren moet ook het 
ruimtelijk beleid bijdragen aan de balans tussen het 
economische, het ecologische en het sociaal-culturele 
kapitaal van Brabant. Brabant in Balans betekent dat 
bij het ruimtelijk faciliteren van nieuwe (economische) 
ontwikkelingen meer aandacht moet worden ge-
schonken aan ecologische en sociaal-culturele aspec-
ten. Met andere woorden: de ruimte moet zorgvuldiger 
worden gebruikt. Het belang van zuinig ruimtegebruik, 
een aantrekkelijke vormgegeven leefomgeving en 
duurzame inrichting worden onderstreept. Verder be-
nadrukt het streekplan de noodzaak grensoverschrij-
dend te denken en te handelen.  
 
Zuinig ruimtegebruik betekent dat economische groei 
gepaard gaat met een minder dan evenredige groei 
van het ruimtebeslag. Het gaat erom optimaal gebruik 
te maken van de mogelijkheden de bestaande be-
bouwde ruimte (op nieuw en) beter te benutten. Het 
aansnijden van nieuwe ruimte moet dan ook in directe 
samenhang worden bezien met de mogelijkheden 
voor inbreiden en herstructurering.  
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De herontwikkeling van deelplan West is erop gericht 
om binnen de grenzen van de gemeente Vught een 
toename van het woning- en winkelaanbod te realise-
ren. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de doelstel-
ling van de Provincie Noord-Brabant zoals geformu-
leerd in het Streekplan 2002. 
 
04.02.02 Streekplanuitwerking Waalboss  
De gemeente Vught behoort tot de stedelijke regio 
Waalboss. De provincie heeft de doelstelling dit ge-
bied te ontwikkelen tot een compleet stedelijke ge-
bied. De streekplanuitwerking van de stedelijke regio 
Waalboss gaat over grote delen van het grondgebied 
van acht gemeenten: 's-Hertogenbosch, Oss, Waal-
wijk, Loon op Zand, Heusden, Vught, Bernheze en 
Maasdonk. Deze uitwerking is vastgesteld op. 21 de-
cember 2004. 
 
Het uitwerkingsplan maakt onderdeel uit van het pro-
vinciale toetsingskader op grond waarvan ruimtelijke 
plannen en initiatieven van de gemeenten worden be-
oordeeld. Het gaat hierbij om advisering over struc-
tuurvisies, de advisering en goedkeuring van be-
stemmingsplannen en besluitvorming omtrent verkla-
ringen van geen bezwaar ex artikel 19 WRO. In de 
planuitwerking zijn voor de periode tot 2015 de nieu-
we ruimtelijke ontwikkelingen vastgelegd voor de re-
gio Waalboss.  
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1 plankaart 
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De gemeente Vught speelt als deelgemeente van de-
ze regio een rol bij de opvang van deze regionale wo-
ningbehoefte. De provinciale woningbehoefteprogno-
se, die per 1 januari 2002 is geactualiseerd bepaalt 
dus mede het woningprogramma van Vught. Deze 
prognose is verder uitgewerkt in het Uitwerkingsplan 
Stedelijke Regio.  
 
Het woningbouwprogramma tot 2020 wordt groten-
deels gerealiseerd in reeds bestaande (goedgekeur-
de) plannen. Het betreft circa 22.000 woningen tot 
2015. Voor de periode 2015-2020 is de verwachting 
dat een uitbreiding van circa 7000 woningen benodigd 
is. De grote locaties voor woningbouw zijn gelegen 
tegen de drie grote steden, Landgoed Driessen in 
Waalwijk, Piekenhoef bij Oss en Groote Wielen in ’s-
Hertogenbosch. Daarnaast zal de helft (51%) van de 
woningen in het bestaande stedelijke gebied worden 
bijgebouwd, op plekken waar bedrijven verdwijnen, 
wijken worden opgeknapt, of op andere wijze ruimte 
beschikbaar is. Een bijzonder plek is de Avenue2 in 
's-Hertogenbosch, hier wordt op de kruising van de 
snelweg A2 en het spoor een nieuwe stedelijke knoop 
ontwikkeld. 
 
Door de gemeente Vught wordt gestreefd naar pas-
sendheid van de gemeentelijke woningplannen binnen 
de provinciale woningbehoefteprognose. De opgave 
voor de gemeente Vught ziet er volgens de meest re-
cente prognose als volgt uit: 
 
Vught, Waalboss 2002–2020 1759 woningen 
2002-2005:   261 woningen 
2005-2010:   503 woningen 
2010-2015:   527 woningen 
2015-2020:   468 woningen 
 
In de periode 2002-2004 zijn in totaal 109 nieuwe wo-
ningen (exclusief toevoegingen anderszins en ont-
trekkingen) toegevoegd aan de Vughtse woningvoor-
raad, terwijl er volgens de provinciale prognose in to-
taal ongeveer 261 woningen gerealiseerd hadden 
moeten worden. Dit betekent dat slechts 37% van de 
taakstelling is gerealiseerd.  
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Omdat voor een fors aandeel van de bouwplannen 
zoals opgenomen in het programma nog planologi-
sche procedures lopen of moeten worden opgestart, 
is de definitieve haalbaarheid van planrealisatie niet 
zeker. De verwachting is dat enkele plannen de ge-
stelde termijn zullen overschrijden. Dit is reden temeer 
om voortvarend aan de slag te gaan met de plannen 
waarin veel woningcapaciteit is opgenomen, waaron-
der het Centrumplan. 
 
04.03 Beleidskader gemeente 
Beleidsbepalingen op gemeentelijke niveau zijn van 
invloed op de toegestane invulling van deelplan West, 
zowel op het gebied van het programma als met be-
trekking tot de architectonische vorming. De beleids-
bepalingen die van invloed zijn op de ontwikkeling van 
deelplan West zijn in deze paragraaf besproken 
waarbij de kaders aangegeven zijn waarbinnen de 
ontwikkeling gerealiseerd dient te worden.  
 
04.03.01 Woonvisie 
Ten behoeve van het nieuwe bestemmingsplan voor 
het centrum van Vught is het noodzakelijk volkshuis-
vestelijke uitgangspunten te formuleren. De gemeen-
telijke volkshuisvestelijke uitgangspunten voor het 
centrum zijn gebaseerd op de volgende onderzoeken: 
- Woonvisie 2002: “Goed wonen in Vught”, vastge-

steld door de gemeenteraad op 31 oktober 2002; 
- Woonwensen 2003 Gemeente Vught, O&S  
- ’s-Hertogenbosch, november 2003; 
- Woonwensen in kaart gebracht, publicatie ge-

meente Vught, 12 maart 2004; 
- Meerjarenplan woningbouw 2005-2007, afdeling 

Ruimte, 30 juni 2005. 
 
De meerjarenvisie woningbouw Vught vormt de basis 
voor het programma van het centrumplan. Door de 
gemeente Vught wordt gestreefd naar passendheid 
van de woningbouwplannen binnen het op basis van 
de provinciale woningbehoefteprognose en in Waal-
boss-verband vastgesteld gemeentelijke woning-
bouwprogramma.  

1 goed wonen in Vught 
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Woonwensen en woonvisie Vught 
Om te komen tot een adequaat en op de behoefte 
toegesneden nieuwbouwprogramma, zijn de uitkom-
sten van het woonwensenonderzoek 2003 van be-
lang. Blijkens dit onderzoek richt de kwalitatieve wo-
ningbehoefte zich op de volgende 4 segmenten: 
- startershuurwoningen. Grondgebonden maar 

vooral ook gestapeld, met een huur onder de 
€440. Hierop richt een groot deel van de starters 
zich;  

- betaalbare koopwoningen. Een kwart van de star-
ters en een deel van de huurders zoekt een be-
taalbare woning in de categorie tot € 200.000,-. 
Slechts 10% van de bestaande woningvoorraad 
valt in deze prijsklasse. Deze woningvraag zou 
deels kunnen worden ingevuld door het verbeteren 
van de doorstroming;- 

- seniorenwoningen. Er zijn op dit moment al veel 
ouderen, die hun te grote en duurdere koopwoning 
willen inruilen voor een appartement. Dit aantal zal 
ongetwijfeld sterk toenemen in de komende jaren. 
Voor oudere doorstromers is het nodig om vooral 
gestapelde en specifiek voor ouderen geschikte 
woningen te bouwen in met name de huursector, 
maar ook in de koopsector; 

- duurdere nieuwbouwkoopwoningen. Veel jongere 
doorstromers willen een kwalitatief betere woning. 
De vraag richt zich voornamelijk op eengezinswo-
ningen met minimaal 4 kamers, bij voorkeur deels 
te realiseren via particulier opdrachtgeverschap. 
Weliswaar ontstaat er een aanbod aan duurdere 
koopwoningen in de bestaande voorraad, zodra 
senioren de kans krijgen om te verhuizen, maar 

Huur 
huur: < €  307 
huur: € 307-440 
huur: € 440-€ 565 
huur: € 565 
Subtotaal: 

 
250 woningen 
350 woningen 
50 woningen  
geen tekort, beperkt overschot 
600 woningen 

Koop 
koop < € 200.000,= 
koop >€ 200 -€ 300.000,= 
koop € 300-400.000,= 
koop > € 400.000,= 
Subtotaal: 

 
175 woningen 
50 woningen 
100 woningen 
75 woningen 
400 woningen 

Totaal: 1000 woningen 

-200 -100 0 100 200 300 400 500 600

huur < €  307

huur €  307-440

huur €  440-565

huur > €  565

koop < €  200.000

koop €  200-300.000

koop €  300-400.000

koop > €  400.000

eengezins <= 3 kam

eengezins 4-5 kam

eengezins 6+ kam

meergezins <= 3 kam

meergezins 4-5 kam

theoretisch saldo van vraag en aanbod door starters en doorstromers

-100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

huur <= 3 kam

huur 4-5 kam

huur 6+ kam

koop <= 3 kam

koop 4-5 kam

koop 6+ kam

huur eengezins

huur meergezins

koop eengezins

koop meergezins

theoretisch saldo van vraag en aanbod door starters en doorstromers

1 2 

3 

1 geconstateerde absolute 

tekorten op basis van 

woonwensen onderzoek 

2004 

2/3 theoretisch  saldo van 

vraag en aanbod door 

starters en doorstromers 

bjorn
inhoud



 38 

dat is niet genoeg om in de vraag te voorzien. Bij 
een te groot aanbod zal het aantal vestigingen 
toenemen 

 
In de Woonvisie zijn de woonwensen vertaald naar 
het gewenste nieuwbouwprogramma voor de komen-
de periode. Dit heeft geleid tot de volgende gewenste 
procentuele verdeling naar categorie en prijsklasse: 
- 45% huurwoningen: 
 - waarvan 35% deel betaalbare huur (huurprijs 

lager dan € 453); 
 - waarvan 10% deel commerciële huur; 
- 55% koopwoningen : 
 - waarvan 10% deel betaalbaar (VON-prijs lager 

dan € 200.000); 
 - waarvan 20% deel middenduur (VON-prijs van 

€ 200.000 tot € 300.000); 
 - waarvan 25% deel duur, waaronder kavels 

(VON-prijs meer dan € 300.000). 
 
In de Woonvisie 2002 wordt ingezoomd op het door 
de vergrijzing groeiende tekort aan voor senioren ge-
schikte woningen. Toepassing van landelijke normge-
tallen op de verwachte bevolkingsontwikkeling van 
Vught betekent dat in Vught 1700 voor ouderen ge-
schikte woningen beschikbaar dienen te zijn om in de 
behoefte te voorzien. Hoewel de berekeningen als 
maximum (in de huidige situatie) moeten worden ge-
zien, is het van belang dat de behoefte in de toekomst 
alleen maar zal toenemen (prognose 2015; 2.235 voor 
senioren geschikte woningen benodigd in Vught).  
 
Afstemming tussen projecten 
De gemeente Vught stuurt centraal op het woning-
bouwprogramma. Per project wordt bezien wat het 
ideale programma is. In de woonvisie worden voor de 
verschillende wijken van Vught verschillende ontwik-
kelingsmogelijkheden geschetst. Door afstemming 
tussen projecten wordt bereikt dat op gemeentelijk ni-
veau het gewenste woningbouwprogramma wordt ge-
haald.  
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De relatie tussen het gewenste woningprogramma 
voor het centrumplan en de overige in de periode tot 
2010 geplande woningbouwprojecten is met name ge-
legen in de woningbouwprogrammering voor de loca-
tie Vught-Noord (kazerneterreinen). Ten behoeve van 
dit plan, waar in totaal ongeveer 650 woningen mee 
gemoeid zijn, is vooralsnog een mix van woningtypes 
en prijsklassen voorgesteld, waarbij ongeveer 45% 
van het totale programma bestaat uit woningen (huur- 
en koop) in de goedkopere categorie.  
 
Gezien het feit dat de gemeente Vught een groot deel 
van de sociale woningbouwopgave in Vught Noord 
heeft geprogrammeerd, wordt in zijn algemeenheid 
geconstateerd dat de inbreidingslocaties in en rondom 
het Vughtse centrum geschikt zijn voor een mix van 
woningtypes en prijsklassen. Bovendien leent het cen-
trum zich voor een zekere verdichting en bouw van 
levensloopbestendige appartementen.  
 
De in het Centrumplan-West opgenomen woningen 
zijn deels reeds opgenomen in het meest recente 
Meerjarenplan Woningbouw. Dit plan dateert uit 2005 
en biedt een doorkijk in de geplande woningbouwpro-
ductie tot en met 2007. Tevens is het plan meegeno-
men in het “Uitvoeringsprogramma Grondbedrijf” dd 
december 2005. In dit uitvoeringsprogramma is oa in-
zichtelijk gemaakt voor de periode 2006-2009 in welke 
verdeling naar type en prijsklassen de geplande wo-
ningbouw plaatsvindt. Voor de beoordeling van de in 
het uitvoeringsprogramma opgenomen projecten zijn 
aanvullend de voor 2006 en 2007 verwachte particu-
liere projecten beoordeeld op programma en aantal-
len. Hierbij is bekeken of het geformuleerde optimale 
programma globaal gerealiseerd kan worden door 
middel van de in het uitvoeringsprogramma opgeno-
men projecten en de particuliere projecten, waaronder 
die van de toegelaten instellingen. Tevens is beoor-
deeld of het aantal te realiseren woningen past binnen 
de maximale toegestane toename van de woningvoor-
raad zoals vastgelegd in het kader van het Uitwer-
kingsplan Waalboss.  
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Geconcludeerd is, dat geen overschrijdingen plaats-
vinden en het voorgenomen programma, inclusief het 
Centrumplan-West en het project Kazerneterreinen 
aansluit bij de in de Woonvisie en de Meerjarenplan-
ning woningbouw vastgelegde uitgangspunten. In de 
periode 2002-2004 zijn ongeveer 120 woningen ge-
reed gemeld.  
 
Het woonprogramma voor het Centrumplan-Oost zal 
te zijner tijd nader worden ingevuld aan de hand van 
enerzijds recente woningmarktinformatie en –
ontwikkelingen en anderzijds de regionale afspraken 
op basis van het Uitwerkingsplan Waalboss en de 
meest recente provinciale bevolkings- en woningbe-
hoefteprognose. Daarbij vindt zonder meer afstem-
ming plaats met het woonprogramma voor het project 
Kazerneterreinen.” 
 

1 2 

1 voorzieningen en wonen  

 in het centrum 

2 wonen in het centrum 
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Woonkeur / Duboconvenant  
De gemeente Vught is mede ondertekenaar van het 
regionaal Convenant Duurzaam Bouwen en streeft bij 
de totstandkoming van nieuwe bouwplannen naar 
toepassing van dit convenant. Niet alleen het gebouw 
maar ook de open buitenruimte en de stedenbouw-
kundige kwaliteit van het gebouw en directe omgeving 
staan hierbij centraal. Bij de realisering van het Cen-
trumplan zal het convenant Duurzaam Bouwen van 
toepassing zijn. Het plan zal verder gerealiseerd wor-
den conform de eisen uit het Bouwbesluit (EPN etc).  
 
Bij de realisering van het plan zal naast het convenant 
Duurzaam Bouwen tevens het Woonkeur van toepas-
sing zijn. Conform het gestelde in de gemeentelijke 
Woonvisie 2002 ten aanzien van de wenselijkheid van 
levensloopbestendig bouwen zal het plan worden ge-
toetst op de uitgangspunten van het Woonkeur. In-
middels zijn in dit landelijk toegepaste “Woonkeur” de 
labels en waarderingssystematieken voor het bepalen 
van de kwaliteit, toegankelijkheid, gebruiksvriendelijk-
heid en veiligheid van woningen deels samenge-
voegd. Bouwen volgens Woonkeur garandeert een 
woning die geschikt is voor ouderen en gehandicap-
ten, die een goede indeling heeft en die veilig is.  
 
Indien op onderdelen niet kan worden voldaan aan de 
vereisten uit het Woonkeur zal in goed overleg met de 
opdrachtgever c.q. ontwikkelaar bezien worden welke 
alternatieve oplossingen voorhanden zijn.  
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04.03.02 Detailhandel 
 
Ruimtelijke Economische Structuuronderzoek 
(RES)  
In 1999 heeft BRO naar aanleiding van een aantal 
ontwikkelingen in de detailhandel het Ruimtelijke Eco-
nomische Structuuronderzoek van 1994 geactuali-
seerd. Op basis van een distributie planologisch on-
derzoek heeft BRO in 1999 geconcludeerd dat zowel 
in de dagelijkse artikelen (2.000-2.600 m² wvo) als in 
de niet-dagelijkse artikelen (1000-3.800 m² wvo) uit-
breidingsruimte aanwezig is. Sinds 1999 hebben er 
geen substantiële mutaties in het winkelaanbod van 
het centrum van Vught plaatsgevonden. 
 
Winkel kompas ’s-Hertogenbosch 
In de nota winkel kompas regio ’s-Hertogenbosch (5 
januari 2004) wordt gesteld dat in de kern Vught ruim-
te is voor een compleet dorpscentrum, met een be-
perkte streekfunctie, en een klein wijkwinkelcentrum. 
De huidige functie van het centrum van Vught kan 
worden versterkt. Hiervoor is een vergroting van de 
diversiteit in het dagelijks aanbod noodzakelijk. 
 
Gedacht kan worden aan verplaatsing van een solitai-
re supermarkt naar het centrum. In de recreatieve 
sector heeft het centrum van Vught vooral potenties 
door het exclusievere segment te vergroten. 
 
Nota Detailhandel 
De gemeente Vught heeft ten behoeve van de onder-
bouwing van de centrumontwikkeling een Nota Detail-
handel opgesteld. Om een beeld te krijgen van de 
huidige stand van zaken omtrent de detailhandel in 
Vught en de mogelijkheden omtrent de ambitie zoals 
in het Masterplan is verwoord, heeft de gemeente 
Vught besloten onderzoek te doen naar de stand van 
zaken van het Vughtse winkelaanbod.  

1 

2 

1 RES 

2 winkel kompas 
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Het resultaat van dit onderzoek is als basis gebruikt 
voor de Nota Detailhandel van de gemeente Vught. 
Hierbij zijn zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve 
kenmerken en mogelijkheden van het winkelaanbod 
en de winkelomgeving in kaart gebracht. De Nota De-
tailhandel is vastgesteld d.d. 16 februari 2006. 
 
Op hoofdlijnen kan de nota als volgt worden samen-
gevat: 
- Versterking van de positie van het centrum van 

Vught als hoofdwinkelcentrum. Om de inwoners 
een compleet winkelcentrum te kunnen bieden 
alsmede te kunnen concurreren met hoofdwinkel-
centra in de omgeving van Vught zet de gemeente 
in op onder anderen het completeren van het win-
kelaanbod en het verbeteren van de kwaliteit van 
de openbare ruimte. Dit kan in de volgende 3 
kernwaarden worden uitgewerkt: 

 - Compact: het winkelgebied in het centrum van 
Vught dient een beperkt gebied te omvatten, 
zodat het beloopbaar blijft voor de consument. 
Binnen dit winkelgebied treft de consument alle 
nodige winkels aan met zowel dagelijkse als 
niet-dagelijkse artikelen;  

 - Compleet: de consument kan in het winkelge-
bied alle dagelijkse, alle frequent aan te schaf-
fen non-foodgoederen kopen en ook recreatief 
winkelen (vooral mode in ruime zin);  

 - Comfortabel: comfort is gemak: eenvoudige 
goede bereikbaarheid, voldoende parkeervoor-
zieningen, fietsenstallingen, voetgangersvrien-
delijke omgeving, kwalitatief goede openbare 
ruimte; 

- Consolidatie van de positie van het Moleneind-
plein. Het Moleneindplein behoudt de functie van 
wijkwinkelcentrum, specifiek bedoeld voor bood-
schappen doen. Het Moleneindplein heeft voor 
haar functie een compleet aanbod in de dagelijkse 
artikelensector en uitbreiding van dit winkelcen-
trum is daarom niet gewenst;  

- Concentratie van het winkelaanbod: ter ondersteu-
ning van de overige ambities is het streven van de 
gemeente gericht op clustering van winkels. Dat 
betekent voor de detailhandel in Vught dat verder 
uitbreiding van solitaire winkels en verspreide be-
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winkeling in de komende periode niet wordt toege-
staan.  

 
Bestaand winkelaanbod en huidig (economisch) 
functioneren 
Het winkelaanbod in Vught is vooral gericht op de ei-
gen inwoners. Het verzorgingsgebied betreft voorna-
melijk de eigen kern en de directe omgeving. In Vught 
zijn enkele hoogwaardige aanbieders op het gebied 
van de mode, diverse speciaalzaken, een Blokker en 
een Hema aanwezig met een groter bereik. Door de 
aanwezigheid van een aantal "exclusievere" aanbie-
ders trekt het centrum ook bezoekers uit de omge-
ving. Deze kwaliteit moet in de toekomst zeker be-
waard blijven. 
 
De aantrekkingskracht van het centrum kan, zonder 
afbreuk te doen aan de positie van het wijkwinkelcen-
trum Moleneindplein, door vergroting van de diversiteit 
van het (dagelijkse aanbod) worden versterkt. Een 
tweede supermarkt in het centrum maakt het aanbod 
in het centrum completer en dient tevens als extra 
aantrekkingskracht en koopkrachtbinding. Op recrea-
tief gebied heeft Vught vooral potenties door het ex-
clusievere segment te vergroten, zonder de pretentie 
te hebben om tegenhanger van ’s-Hertogenbosch te 
worden. 
 
Gemeente Vught voorziet op dit moment in een win-
kelaanbod van circa 21.500 m² wvo. Met behulp van 
een distributie planologisch onderzoek (dpo) is het 
huidig economisch functioneren van het winkelcen-
trum in beeld gebracht.  
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Marktmogelijkheden en toekomstperspectief 
Uitgaande van de stijging van het inwonersaantal en 
uitgaande van een kwalitatieve impuls in het winkel-
aanbod van Vught, is met behulp van het dpo, voor de 
periode van 2005 tot 2015 de uitbreidingsruimte van 
het winkelaanbod van Vught bepaald:  
- Uit het dpo blijkt dat er in de huidige situatie uit-

breidingsmogelijkheden bestaan van circa 2.100 
m² wvo (circa 1.050 m² wvo in de dagelijkse artike-
len sector en 1.050 m² wvo in de niet -dagelijkse 
artikelen sector);  

- In de periode tot 2010 kan er door bevolkingsaan-
was additioneel nogmaals circa 3.400 m2 wvo toe-
name worden gerealiseerd (circa 500 m² wvo voor 
winkels met dagelijkse artikelen en circa 2.950 m² 
wvo voor winkels met niet-dagelijkse artikelen); 

 

Uitbreidingsmogelijkheden detailhandel Vught (vloeroppervlak)

Dagelijks Niet dagelijks Totaal
Huidig 1.050               1.050               2.100               
Tot 2010 1.500               4.000               5.500               
Tot 2015 2.050               5.150               7.200               

Ambitie centrumplan Oost + West = 5.000 m2

1 

2 

1 Marktveldpassage 

2 tabel detailhandelsnota 
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- In de verdere toekomst (2015) is een verdere uit-

breiding mogelijk van circa 1.700 m² wvo (onge-
veer 550 m² wvo voor winkels met dagelijkse arti-
kelen en bijna 1.150 m² wvo en voor winkels met 
niet-dagelijkse artikelen). 

 
Er worden twee bestemmingsplannen opgesteld voor 
het centrum, te weten een bestemmingsplan voor 
deelplan Oost en voor deelplan West. Voor de totale 
uitbreidingsmogelijkheid in beide deelplannen is uit-
gegaan van 5.000 m2 winkeloppervlak (wvo). De aan-
gegeven uitbreidingsmogelijkheden voor de detail-
handel gelden voor beide gebieden samen.  
 
Op basis van stedenbouwkundige beperkingen is de 
maximale uitbreiding in deelplan West gesteld op 
2.000 m2  wvo. De maximale uitbreiding in deelplan 
Oost wordt bepaald door de uitbreidingsmogelijkhe-
den die resteren na realisatie van deelplan West en is 
bepaald op maximaal 3.000 m². Indien in West niet de 
maximale uitbreiding gerealiseerd wordt, mag er dus 
meer winkeloppervlak toegevoegd worden aan deel-
plan Oost. Dit is in deelplan Oost mogelijk gemaakt 
middels een wijzigingsbevoegdheid. 
 

1 2 

3 

1 horeca aan de Kerkstraat 

2 horeca aan het Marktveld 

3 horeca aan de 

 Dorpsstraat 
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04.03.03 Horecabeleid 
De horeca in de gemeente Vught wordt gekenmerkt 
door een groot spreidingspatroon. Zelfs in Vught Cen-
trum is niet echt sprake van concentratie. In wezen is 
de horeca zelf vaak van ondersteunende betekenis 
voor de winkelomgeving. 
 
De Raadhuisstraat vormt in de ontwikkelingsvisie de 
entree van het centrum van Vught. Omdat een groot 
deel van het winkelpubliek dit punt passeert ontstaat 
een mooie locatie voor horeca. Tevens kan de vraag 
naar horeca door de toename van activiteiten in het 
centrum groeien. Aan de Raadhuisstraat zijn verschil-
lende mogelijkheden te benoemen voor de verleven-
diging van de straat en versterking van de structuur 
en routing. Bijvoorbeeld ter hoogte van het pand Bleij-
enburg, halverwege de Raadhuisstraat of bij de en-
trees tot het centrum. De nadruk in het centrum moet 
dus komen te liggen op winkelondersteunende dagho-
reca en avondhoreca in de vorm van cafés en restau-
rants. Het beleid van de gemeente ten aanzien van de 
avond en nachthoreca is concentratie op het Markt-
veld. Belangrijk is dat de bestaande zaken behouden 
blijven. Ze liggen verspreid in het centrum. Nachtelijke 
horeca is niet toegestaan in het deelplan. Horeca ge-
richt op softdrugs is nergens in Vught toegestaan (nul-
optie beleid). 

horeca 

horeca 

horeca 

1

1 mogelijke locaties 

 horecagelegenheden 
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04.03.04 Parkeren 
Bij ontwikkelingen die om een bouwvergunning vra-
gen, is de aanvrager op grond van de bouwverorde-
ning (artikel 2.5.30) verplicht tot het aanleggen van 
ruimten in, op, onder of rond het nieuwe gebouw om 
de parkeerbehoefte op te vangen.  
 
Parkeren is een belangrijk speerpunt voor de ge-
meente Vught. De parkeerbalans dient op centrumni-
veau sluitend te zijn en het parkeren mag geen over-
last veroorzaken in het centrum. Om zorg te dragen 
voor het realiseren van deze doelstellingen heeft BRO 
in opdracht van de gemeente Vught uitvoerig en zorg-
vuldig onderzoek gedaan naar de parkeerproblema-
tiek. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen 
in de Parkeernota (vastgesteld d.d. 16 februari 2006). 
 
Parkeernota 
Voor het bepalen van deze nieuwe parkeervraag dient 
uitgegaan te worden van de parkeernorm, de aanwe-
zigheidspercentages en het maatgevende moment 
zoals opgenomen in de Parkeernota van 2005. Daar 
waar het gemeentelijke parkeerbeleid niet is vastge-
legd, wordt aangesloten bij de parkeerkentallen zoals 
gepubliceerd door het CROW.  
 
Voor het goed functioneren van een openbare par-
keerlocatie zijn meer parkeerplaatsen nodig dan strikt 
overeenkomt met de werkelijke parkeerbehoefte. Om 
de bezoekers een bepaalde mate van kwaliteit te bie-
den en zoekverkeer te voorkomen is 10% restcapaci-
teit voor bezoekers noodzakelijk. Voor bewoners, die 
een eigen plek krijgen, is deze restcapaciteit niet no-
dig. 
 
In de Parkeernota van de gemeente Vught worden de 
hierna weergegeven parkeernormen en aanwezig-
heidspercentages voor nieuwe ontwikkelingen in het 
centrum meegenomen:  
 
Bij het realiseren van nieuwe woningen is in de par-
keergetallen rekening gehouden met de realisatie van 
een vaste parkeerplaats per verkochte of verhuurde 
woning. 
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Restcapaciteit 
Uit onderzoek is gebleken dat in het centrumgebied 
geen sprake is van een groot tekort of overschot in 
openbare parkeercapaciteit. Deze restcapaciteit is in 
beeld gebracht door middel van een parkeeronder-
zoek. De resultaten van dit parkeeronderzoek zijn op-
genomen in de rapportage “Gemeente Vught, Par-
keernota Vught, Fase 1: inventarisatie” van januari 
2004. Voor een beeld van de parkeersituatie wordt 
kortheidshalve naar deze rapportage verwezen. Op 
de afbeelding op de volgende pagina is weergegeven 
welke restcapaciteit in welke gebieden aanwezig is. 
 
De gemeente streeft er naar om de parkeerdruk in het 
centrum niet te laten toenemen. Echter, het parkeer-
onderzoek van BRO heeft aangetoond dat er rondom 
het centrum gebieden zijn waar restcapaciteit bestaat. 
Indien blijkt dat in de omgeving van het plan voldoen-
de parkeercapaciteit beschikbaar is, dan kan deze in 
mindering worden gebracht op de parkeerplaatsver-
plichting.  

Functie Kental Per 
Woning 1,5 woning 

Appartementen 1,35 woning 

Seniorenappartementen 1,0 woning 

Detailhandel dagelijks 3,5 100 m2 bvo 

Detailhandel niet-dagelijks 2,5 100 m2 bvo 
Commerciële dienstverlening  
(kantoren met baliefunctie) 

2,5 100 m2 bvo 

Kantoren (zonder baliefunctie) 1,5 100 m2 bvo 

Functie 
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Woning   40%   50%   80%   60%   70% 
Appartementen   40%   50%   80%   60%   70% 
Seniorenappartementen   40%   50%   80%   60%   70% 
Detailhandel dagelijks   40%   80%   30% 100%   85% 
Detailhandel niet-dagelijks   30% 100%     5%   90%   70% 
Commerciële dienstverlening  
(kantoren met baliefunctie) 

100%   90%     5%   25%   15% 

Kantoren (zonder baliefunctie) 100%   90%     5%   15%     5% 

1 tabel parkeernormen 

2 tabel aanwezigheids- 

 percentage 
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2
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Voor deelplan West en deelplan Oost geldt dat de 
parkeerplaatsverplichting van elk deelplan maximaal 
verminderd mag worden met 55 parkeerplaatsen uit 
de restcapaciteit. Hierna blijft er nog voldoende rest-
capaciteit in het centrum over voor flexibiliteit in de 
toekomst. 
 
Conclusie studie parkeren 
Het onderzoek van BRO naar het vereffenen van de 
parkeerbalans van een fictief programma laat zien dat 
aan de doelstellingen van de gemeente voldaan kan 
worden binnen de kaders van de parkeernota. De par-
keervraag kan zonder overlast te veroorzaken opge-
lost worden in het centrumgebied. Deze fictieve bere-
kening is opgenomen in bijlage 1 van deze toelichting. 
 
Bij het benutten van restcapaciteit buiten het deelplan 
dient afstemming plaats te vinden met de ontwikkelin-
gen in deelplan Oost, zodat ook de parkeervraag in dit 
gebied opgelost kan worden binnen de uitgangspun-
ten van de gemeente Vught. 
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1 benutting 

 restcapaciteit in 
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 bron: parkeernota 
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04.03.05 Welstand middels gebieds- en omge-
vingscriteria 
In de welstandsnota van de gemeente Vught (vastge-
steld door de Raad, d.d. 24 juni 2004) is het centrum 
Vught apart opgenomen en aangemerkt als wel-
standstoezicht: zeer hoog.  
 
Het centrum van Vught wordt aangemerkt als een 
dorp. Kleinschaligheid typeert dit gegeven. Voor be-
houd van die karakteristiek moeten toekomstige 
bouwplannen, zoals deze ontwikkeling, bijdragen. In 
het bestemmingsplan weergegeven bouwhoogten/-
lagen moeten in de architectuur herkenbaar zijn. Oor-
spronkelijke verkavelingen moeten in de verticale ge-
leding zichtbaar zijn. Gevelopeningen verdragen geen 
schaalvergroting. De specifieke kapvormen moeten 
sporen met oorspronkelijke constructieve principes. 
Dit alles ter bevestiging van de bestaande situatie. Er 
is grote behoefte aan samenhang met en afstemming 
op de inrichting van de openbare ruimte. 

1 welstandsnota 

 gebieds-/omgevings- 

 criteria 

1 
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Het welstandregime gaat er van uit dat de kleinscha-
ligheid van de burgerwoningen en de opmaat van sta-
tige dorpswoningen als onderscheid aanwezig blijft. 
Landgoedachtige overblijfselen mogen niet verder aan 
omgevingskwaliteit inboeten. Reconstructie van verlo-
ren gegane zaken is steeds mogelijk. Aanvullende 
nieuwbouw moet refereren aan het historisch kader. 
 
Op basis van deze welstandsnota van de gemeente 
Vught zijn de volgende gebieds- en omgevingscriteria 
van kracht. Onderstaand worden deze punten kort 
toegelicht. 
 
Afstemming op de omgeving 
Behoud met inhoud (hedendaags gebruik) staat voor-
op. Historisch verantwoord bouwen sec of afstemming 
op aanwezige waarden uit de directe omgeving, zoals 
onderhavig plan, vraagt speciale welstandsaandacht. 
In principe is hedendaagse architectuur niet uitgeslo-
ten, maar de kleinschaligheid van dit soort gebieden 
in de gemeente Vught vraagt om welstandsbeoorde-
ling. 
 
Monumenten 
Als monument aangewezen bouwwerken, zoals het 
pand aan de Ploegstraat 43, moet als geheel in zijn 
oorspronkelijke waarden behouden blijven c.q. her-
steld worden krachtens de wettelijke bescherming.  
 
Gevels 
De overige bebouwing aan de Vliertstraat en Ploeg-
straat vraagt om extra aandacht. Recentere bouwacti-
viteiten mogen de oorspronkelijke bebouwing (monu-
mentaal en beeldbepalend) niet domineren. Extra wel-
standsaandacht moet er voor waken dat dit zo blijft. 
Vervangende nieuwbouw wordt niet nagestreefd. 
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Beeldkwaliteitplan 
Beeldkwaliteitplannen dienen integraal een visie te 
geven op nieuwbouwprojecten. De ervaring is dat dit 
kwaliteitsverhogend werkt. Het is dus een effectief 
middel om vooraf uitgangspunten te formuleren voor 
situaties die belangrijke ontwikkelingen ondergaan, 
zoals de ontwikkelingen in het centrum van Vught. 
 
Ook openbare ruimten kunnen niet ontkomen aan een 
integrale afstemming bij de inrichting, materiaalkeuze 
en sfeerbepaling. Dit geldt zowel voor de straten en 
pleinen als voor de aansluitende particuliere terreinen 
en groenvoorzieningen. In het onderhavig plan heeft 
dit met name betrekking op de Secretaris van Rooij-
straat, Raadhuisstraat en de open ruimte op de hoek 
Raadhuisstraat/Ploegstraat. 
 
Sommige stedenbouwkundige ontwikkelin-
gen/verkaveling zijn thans een cultuurhistorische re-
presentant van de toenmalige opvattingen. De kwalifi-
catie op de cultuurhistorische waardenkaart van de 
provincie dienen ook bij de ontwikkelingen voor het 
centrum van Vught in acht te worden genomen. 
 
De hiervoor beschreven gebieds- en omgevingscrite-
ria zijn verder uitgewerkt in een afzonderlijk beeldkwa-
liteitsplan voor het centrum van Vught. 
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In dit hoofdstuk komen de sectorale aspecten aan de 
orde. Het betreft de waterparagraaf, de wet Geluid-
hinder, archeologie, bodemonderzoek, luchtkwaliteit, 
externe veiligheid en overige regelgeving en zones. 
Hiermee wordt aangegeven dat deze aspecten de be-
oogde ontwikkelingen voor het centrum van Vught niet 
in de weg staan. 
 
05.01 Waterhuishouding 
 
Vooroverleg met Waterschap de Dommel 
Op 28 juni 2005 is het bestemmingsplan met het wa-
terschap doorgesproken. Belangrijkste conclusies zijn: 
- de bestaande situatie is een verhard gebied, wat 

ook na ontwikkeling zo blijft; 
- de gemeente Vught heeft een gescheiden riool-

stelsel waar de nieuwe woningen op aangesloten 
kunnen worden. 

 
Op dit moment zijn er echter nog geen concrete 
bouwplannen voor deelplan west uitgewerkt. De uit-
eindelijke bouwplannen voor dit deelplan dienen mede 
ontwikkeld te worden aan de hand van de richtlijnen 
zoals weergegeven in de handreiking “afkoppelen en 
niet aankoppelen”. In bovenstaande afbeelding is de 
handreiking schematisch weergegeven. 
 
 

 
05 Sectorale aspecten 
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2 Waterschap de Dommel  
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Deze handreiking is als bijlage 2 bij de toelichting op-
genomen.  
 
Tevens zal bij de uitwerking van de bouwplannen 
overleg plaatsvinden met het waterschap met betrek-
king tot te stellen voorwaarden en criteria. Verder zul-
len de infiltratiemogelijkheden bekeken dienen te wor-
den. Indien dit mogelijk blijkt zou dit ten gunste komen 
van de regenwaterriolering in de Secretaris van Rooij-
straat. 
 
Gezien het feit dat het hier een ontwikkelingsplan be-
treft en er nog geen concrete bouwplannen beschik-
baar zijn is een concrete watertoets niet mogelijk. Bij 
de uitwerking van de uiteindelijke bouwplannen zal 
rekening worden gehouden met de door het water-
schap gestelde voorwaarden, criteria en de handrei-
king. 
 
In de voorschriften zijn de mogelijkheden voor water-
infiltratie en/of berging in voldoende mate gewaar-
borgd. 

1

1 waterplan Vught 
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Waterplan 
Het Waterplan van de gemeente Vught is in 2002 
door de gemeenteraad vastgesteld en geeft kaders 
aan waarbinnen het waterbeheer in Vught vorm moet 
krijgen. Belangrijke aandachtspunten in het Waterplan 
zijn het scheiden van vuil- en  schoonwaterstromen, 
het vasthouden van gebiedseigen (regen)water en het 
zichtbaar en aantrekkelijk maken van water in de ge-
meente. Voor dit bestemmingsplan zijn met name de 
eerste twee punten relevant. 
 
Maatregelen in de vorm van de aanleg van verbeterd 
gescheiden rioolstelsels, het afkoppelen van schoon 
regenwater met infiltratie of afvoer naar oppervlakte-
water en het beperken van het verhard oppervlak 
kunnen in het plangebied worden uitgevoerd voor zo-
ver ze reeds in het verleden niet al grotendeels gerea-
liseerd zijn. Bij het realiseren van herstructureringen 
kan gedacht worden aan de aanleg of verbetering van 
gescheiden watercircuits (drinkwater, grijswater en 
huishoudwater) en andere waterbesparende voorzie-
ningen. 
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05.02 Geluidhinder 
De gemeente Vught heeft in november 2004 een on-
derzoek laten uitvoeren door Cauberg-Huygen naar 
de geluidsbelastingen tengevolge van wegverkeer 
voor deelplan West. Dit onderzoek is in mei 2006, 
voor wat betreft geluidsbelasting ten gevolge van 
wegverkeerslawaai geactualiseerd. 
 
Ten aanzien van geluid afkomstig van wegverkeer is 
de Wet geluidshinder van toepassing. De wet stelt 
grenswaarden aan het equivalente geluidsniveau op 
de gevels van zowel bestaande als geprojecteer-
de/nieuwe woningen. In het plangebied zal sprake zijn 
van de realisatie van nieuwe woningen langs be-
staande wegen. De Wet geluidshinder kent ten aan-
zien van wegverkeer een stelstel dat uitgaat van een 
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) als ondergrens 
en een bovengrens in de vorm van een maximaal toe-
laatbare geluidbelasting. Ten aanzien van wegverkeer 
in binnenstedelijke situaties biedt de wet mogelijkhe-
den voor verruiming: 
- voor nieuwe appartementen langs een bestaande 

weg in een binnenstedelijke situatie geldt een 
maximaal toelaatbare waarde van 65 dB(A). Bij 
een geluidsbelasting van meer dan 55 dB(A) wor-
den door Gedeputeerde Staten aanvullende eisen 
gesteld met betrekking tot de indeling van de wo-
ning, zoals een akoestisch gunstige woonindeling; 
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1 waarneempunten 

 geactualiseerd 

 akoestisch onderzoek 
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- voor nieuwe appartementen langs een bestaande 
snelweg in een binnenstedelijke situatie geldt een 
maximale toelaatbare waarde van 55 dB(A).  

 
Overigens is bij overschrijding van de voorkeurs-
grenswaarde het Bouwbesluit van toepassing. In het 
Bouwbesluit worden eisen gesteld aan de karakteris-
tieken van de geluidwering van de uitwendige schei-
dingsconstructie. 
 
Uit het geactualiseerde onderzoek is gebleken dat de 
voorkeursgrenswaarde ten gevolge van het wegver-
keer op de rijksweg A2 voor deelplan West wordt 
overschreden. De maximale ontheffingswaarde (55 
dB(A)) voor wegverkeerslawaai wordt op de bebou-
wing van het deelplan West niet overschreden. 
 
Voor deelplan West kan, indien wordt voldaan aan 
één van de ontheffingswaarden als genoemd in het 
geactualiseerde onderzoek, een hogere grenswaarde 
procedure worden gevolgd bij Gedeputeerde Staten 
van de provincie Noord-Brabant. Als argument kan 
worden aangewend dat de voorgenomen nieuwbouw 
de bestaande bebouwing vervangt. De noodzakelijke 
hogere grenswaarde dient verleent te zijn voordat het 
bestemmingsplan wordt vastgesteld. 
 
Daarnaast dient ten gevolge van de overschrijding 
van de voorkeursgrenswaarde bij de bouwvergunning 
aanvraag door middel van een gevelisolatie-
onderzoek te worden aangetoond dat wordt voldaan 
aan de eisen zoals gesteld in artikel 3.1 van het 
Bouwbesluit. 
 
Het akoestisch onderzoek is als losse bijlage beschik-
baar en maakt als zodanig onderdeel uit van deze 
toelichting. 
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05.03 Luchtkwaliteit en externe veiligheid 
De gemeente Vught heeft in november 2004 een on-
derzoek laten uitvoeren door Cauberg-Huygen naar 
de luchtkwaliteit en externe veiligheid in de omgeving 
van de deelplan West (Rijksweg A2, Secr. Van Rooij-
laan). Dit onderzoek is in mei 2006, voor zowel lucht-
kwaliteit en externe veiligheid geactualiseerd.. 
 
Luchtkwaliteit. 
Voor de luchtkwaliteit is een verspreidingsberekening 
uitgevoerd ter indicering van de gevolgen voor de 
luchtkwaliteit in verband met de te realiseren cen-
trumplannen in het centrum van Vught. Ten aanzien 
van de parameters : PM10 (jaargemiddelde concentra-
tie), NO2, Benzeen, SO2, BaP, en CO, kan uit de CAR 
II rekenresultaten worden opgemaakt dat direct langs 
de wegen in het plangebied als gevolg van de gemo-
delleerde toename van het verkeer in 2007, 2010 en 
2015 geen normen uit het Besluit luchtkwaliteit 2005 
zullen worden overschreden. 
 
Voor PM10 geldt naast een norm voor de jaargemid-
delde concentratie tevens een grenswaarde v an 50 
microgram per m3 voor 24-uur gemiddelde concentra-
tie waarbij geldt dat deze waarde maximaal 35 maal 
per kalenderjaar mag worden overschreden. Het voor 
zeezout gecorrigeerde aantal overschrijdingsdagen 
van de grenswaarde voor de 24-uurs-gemiddelde 
concentratie PM10 wordt verkregen, door het in CAR 
berekende aantal overschrijdingsdagen met 6 te ver-
minderen. Ten aanzien van 2007, 2010 en 2015 is het 
voor zeezout gecorrigeerde aantal overschrijdingsda-
gen in bovenstaande tabel weergegeven.  
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1 tabel voor de zeezout 

gecorrigeerde aantal 

overschrijdingsdagen 

 

 

bjorn
inhoud



 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uit deze tabel valt op te maken dat direct langs de 
wegen in het plangebied, als gevolg van de gemodel-
leerde toename van het verkeer in 2007, 2010 en 
2015, het aantal toegestane overschrijdingsdagen van 
de grenswaarde vooor de 24-uur-gemiddelde concen-
tratie PM10 niet wordt overschreden. 
 
Er is vanuit het Besluit luchtkwaliteit 2005 geen be-
lemmering aanwezig ten aanzien van de ontwikkelin-
gen in het centrum van Vught. 
 
Externe veiligheid. 
Externe veiligheid heeft betrekking op het rail- en 
wegverkeer en risicovolle ondernemingen in het nabij 
het plangebied. Op basis van onderzoek kan het vol-
gende gesteld worde n: 
 ten gevolge van transport van gevaarlijke stoffen 

over de A2 is geen 10-6 plaatsgebonden risicocon-
tour aanwezig; 

 het groepsrisico wijzigt niet ten gevolge van de 
nieuwbouw. 

Het plaatsgebonden risico en groepsrisico vormen 
derhalve geen belemmering voor de ontwikkelingen in 
het centrum van Vught 
 
De onderzoeken naar luchtkwaliteit en externe veilig-
heid zijn als losse bijlage beschikbaar en maken als 
zodanig onderdeel uit van deze toelichting 
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05.04 Hinder als gevolg van bedrijvigheid  
De enige bedrijvigheid in de onmiddellijke nabijheid 
van het plangebied is het bedrijf Venvulas aan de Se-
cretaris van Rooystraat 7. Het betreft een bedrijf in 
lasapparatuur en lasbenodigdheden.  Het bedrijf is te-
vens gevestigd op het bedrijventerrein aan de Indu-
strieweg, waar alle bedrijfsactiviteiten plaatsvinden. 
Op de locatie aan de Secretaris van Rooystraat vin-
den echter geen bedrijfsactiviteiten meer plaats. 
 
Uitgaande van de door Venvulas ingediende aan-
vraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer, 
kenmerk 993, en de bij besluit van 11 februari 1999 
verleende vergunning valt Venvulas volgens de in de 
VNG-reeks “bedrijven en milieuzonering” onder de ge-
formuleerde bedrijfstype omschrijving “groothandel in 
machines en apparaten” of “overige groothandel” met 
bijbehorende SBI-codes 5162 respectievelijk 517 (mi-
lieucategorie 2). 
 
Volgens de methodiek van de VNG-reeks “bedrijven 
en miliezonering” dient bij de bedrijfstypen onder 
voornoemde codes ten aanzien van de aspecten 
geur, stof en gevaar een afstand van 0 meter te wor-
den aangehouden als afstand tussen bedrijf en wo-
ningen om hinder en schade te voorkomen. 
 

1 geluidcontouren 

 vergunde bedrijfssituatie 
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Het gereguleerde kader ten aanzien ten aanzien van 
de opslag van gasflessen vormt de PGS 15 richtlijn. 
De in deze richtlijn opgenomen voorschriften zijn van 
toepassing voor de opslag van hoeveelheden groter 
dan 115 liter en hebben betrekking op een aantal her-
vulbare verpakkingen van klasse 2 van het ADR. De 
vergunde in opslag aanwezige hoeveelheid propaan-
gas voor Venvulas bedraagt 20 kg. Deze hoeveelheid 
ligt onder de in de PGS 15 richtlijn hiervoor gestelde 
ondergrenswaarde van 115 liter. Ten aanzien van ge-
vaar wordt aanvullend opgemerkt dat bij de corrige-
rende werking van de Wet milieubeheer ten aanzien 
van aanwezige gevaarlijke stoffen binnen een richting 
aan te houden afstanden tot de eigen inrichtingsgrens 
beperkend zullen zijn, en niet de afstand tot de 
nieuwbouw. Noodzaak tot een nadere beschouwing 
van de gevaaraspecten ten aanzien van gevaarlijke 
stoffen is dan ook niet aan de orde. 
 
Bij de bedrijfsactiviteiten van Venvulas vinden geen 
stof- dan wel geuremissies plaats. De hinderaspecten 
stof en geur zijn dan ook niet aan de orde. 
 
Voor het aspect geluid geldt op basis van de VGN-
reeks “bedrijven en milieuzonering” een afstand van 
30 meter. In dat kader is een akoestisch onderzoek 
uitgevoerd naar de geluiduitstraling van Venvulas. Dit 
in verband met de realisatie van nieuwe appartemen-
ten op circa 25 meter ten noorden van het bedrijf. 
 
Aan de hand van de representatieve bedrijfssituatie 
en de geluidvoorwaarden uit het AmvB-besluit is de 
representatieve vergunde geluidemissie middels een 
rekenmodel ter plaatse van nieuwe appartementen 
bepaald. Uit berekening blijkt het volgende: 
 onder de vergunde bedrijfssituatie bedraagt het 

langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ter plaatse 
van de nieuwe appartementen maximaal 35 dB(A) 
in de dagperiode. Het nieuwbouwplan ligt daarmee 
buiten de 45 dB(A)-contour; 

 onder de vergunde bedrijfssituatie kunnen ter 
plaatse van de nieuwe appartementen maximale 
geluidniveaus optreden van ten hoogste 68 dB(A) 
in de dagperiode. Het nieuwbouwplan ligt daarmee 
buiten de 70 dB(A)-contour. 
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De geluidvoorwaarden uit het Besluit opslag- en 
transportbedrijven milieubeheer worden ter plaatse 
van de bestaande woningen en de nieuwe apparte-
menten gerespecteerd. Uit voorgaande mag verder 
geconcludeerd worden dat de realisatie van de nieu-
we woningen niet leidt tot een inperking van de ver-
gunde geluidruimte van Venvulas. 
 
Overige milieuaspecten behoeven in dit kader niet te 
worden bezien. 
 
De notitie “Hinder als gevolg van bedrijvigheid” en het 
akoestisch onderzoek Venvulas zijn als losse bijlage 
beschikbaar en maken als zodanig onderdeel uit van 
deze toelichting 
 
Door de firma Venvulas is in het kader van de in-
spraakprocedure aangegeven het bedrijf te willen be-
ëindigen en ter plaatse woningbouw te willen realise-
ren. Gehoord deze reactie heeft de gemeente beslo-
ten dit verzoek in het bestemmingsplan mogelijk te 
maken, omdat deze ontwikkeling past in de huidige 
inzichten van het centrum van Vught. De huidige acti-
viteiten, voor zover deze nog plaats vinden, worden 
onder het overgangsrecht gebracht. 
 
Dit zal er toe leiden dat straatwand aan de zuidzijde 
van de Secretaris van Rooystaat in combinatie met 
het nieuwe gemeentekantoor in zijn geheel wordt ge-
revitaliseerd. Dit levert een verdere kwaliteitsimpuls 
voor het plangebied op. 
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05.05 Bodemonderzoek 
In het kader van de voorgenomen ontwikkelingen in 
het centrum van Vught heeft de gemeente Vught in 
augustus 2001 een verkennend bodemonderzoek la-
ten uitvoeren door Oranjewoud. Dit onderzoek is als 
bijlage toegevoegd aan het bestemmingsplan. Be-
langrijkste conclusie van dit bodemonderzoek is dat er 
in de bodem geen verontreinigingen zijn aangetroffen 
en dat het gebied geschikt is voor de voorgestane 
nieuwbouw. 
 
De gronden die bij de uitvoering van de plannen op 
het terrein vrijkomen kunnen binnen het plangebied 
hergebruikt worden. Indien deze gronden worden af-
gevoerd naar elders dient dit gecontroleerd te gebeu-
ren met inachtneming van de regels van het Bouw-
stoffenbesluit of de Vrijstellingsregeling grondverzet.  
 
Gelet op de aangetroffen lichte overschrijdingen van 
de toegestane waarden zal de grond niet zonder meer 
multifunctioneel toepasbaar zijn, maar zal er op dat 
moment bekeken worden voor welke functie de grond 
gebruikt kan worden.  
 
Het bodemonderzoek is als losse bijlage beschikbaar 
en maakt als zodanig onderdeel uit van deze toelich-
ting. 
 
05.06 Archeologie c.q. Verdrag van Malta 
Archeologisch onderzoek is tegenwoordig een van-
zelfsprekendheid. De Archeologische Monumenten 
Kaart Noord-Brabant (AMK) en de Indicatieve Kaart 
Archeologische Waarden (IKAW) geven het bestaan 
ervan, respectievelijk de trefkans aan. Voor het plan-
gebied ter plaatse van het voormalige gemeentekan-
toor zijn geen monumenten en losse vondsten be-
kend. 
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Hoewel het aangrenzende buitengebied aan de ande-
re zijde van de A2 een hoge indicatieve archeologi-
sche waarde heeft is de verwachting dat de archeolo-
gische waarde voor het plangebied nihil is. Door het 
slopen van historische bebouwing in het verleden en 
het realiseren van nieuwbouw inclusief een kelder van 
2 meter diep in de vorm van het huidige gemeente-
kantoor is de bovenlaag van de bodem dusdanig ge-
roerd en verstoord dat eventuele archeologische 
waarden vernietigd zijn. Het uitvoeren van een arche-
ologisch onderzoek heeft daarom geen zin. 
 
05.07 Overige zones 
Het plangebied is in de directe nabijheid van de rijks-
weg A2 gelegen, een weg van groot belang voor het 
landelijk en Brabantse wegennet. In de toekomst 
moeten effecten op de leefomgeving en overlast niet 
leiden tot onaanvaardbare situaties voor omwonen-
den. Een vrijwaringzone van respectievelijk 50m en 
100m (wettelijk geregeld) voorkomt dit soort potentiële 
conflicten. De ontwikkelingen in het centrum van 
Vught zijn op een grotere afstand gelegen en worden 
hierdoor niet beperkt. 
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Dit hoofdstuk geeft uitleg over hoe de beoogde ont-
wikkelingen vertaald zijn naar de voorschriften van het 
bestemmingsplan. Hierbij komen de regels ten aan-
zien van het gebruik en de bouwmogelijkheden aan 
de orde. Tevens is aangegeven hoe de gemeente 
omgaat met de handhaving. 
 
06.01 Vertaling naar bestemmingen 
Het plan bevat ten aanzien van de toekomstige situa-
tie voor het centrum van Vught ruime bouwmogelijk-
heden voor zowel projectmatige als individuele bouw-
werken. Het betreft meestal gebouwen met meerdere 
functies zoals detailhandel, dienstverlening, horeca, 
kantoren en wonen. 
 
Voor het geheel is een ruim bouwvlak opgenomen 
waarbinnen de nieuwe ontwikkelingen gerealiseerd 
kunnen worden. Daarbij schuilt de dynamiek en de 
flexibiliteit van het plan in de ruime mogelijkheden ten 
aanzien van het toegestane gebruik. Dit is met name 
aan de orde op de begane grond. Hier is het gebruik 
in grote mate vrij. Op de verdiepingen is het gebruik 
beperkt tot wonen, kantoren en dienstverlening. 
 
Het toegestane gebruik is door middel van een matrix 
in de voorschriften weergegeven. Hierbij is gestreefd 
naar een grote menging van functies in de vorm van 
detailhandel, dienstverlening, horecadoeleinden, 
woondoeleinden, kantoor- en verkeersdoeleinden. Dit 
gebruik is uitgesplitst per bouwlaag. Door deze men-
ging van functies, met name aan de Raadhuisstraat, 
zijn de mogelijkheden voor onderlinge uitwisselbaar-
heid maximaal. 

06 Vertaling ontwikkelingsvisie 
naar voorschriften 
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06.02 Vertaling naar bouwmogelijkheden 
De bouwmogelijkheden zijn ook in ruime mate flexibel. 
De bouwmogelijkheden zijn weergegeven middels het 
bouwvlak. Dit mag in zijn geheel bebouwd worden. 
Wel zijn er verschillende zones onderscheiden voor 
een differentiatie in het aantal bouwlagen c.q. de 
bouwhoogte. Per zone is in de vorm van een percen-
tage aangegeven tot hoeveel een bepaald deel, in 
een bepaalde hoogte bebouwd mag worden. Dit is 
eveneens in een matrix in de voorschriften tot uitdruk-
king gebracht. 
 
Tot slot is als belangrijke voorwaarde gesteld dat er 
minimaal 5 afzonderlijke bouwmassa’s dienen te wor-
den onderscheiden. De afstand tussen deze bouw-
massa’s is in de voorschriften gedifferentieerd en is 
oplopend naar het aantal bouwlagen.  
 
06.03 Handhaving 
De gemeente Vught voert een actief beleid gericht op 
handhaving van bestemmingsplannen en bouwregel-
geving. In het voorliggende bestemmingsplan is uit-
drukkelijk rekening gehouden met de handhaafbaar-
heid van bestemmingen en voorschriften. Dit heeft 
zich geuit in een zorgvuldige ontwikkeling van het plan 
ondersteund door uitvoerige studies. Alleen de rand-
voorwaarden welke cruciaal zijn voor de centrumont-
wikkeling zijn opgenomen in het bestemmingsplan. 
Hierdoor is het bestemmingsplan geen bolwerk van 
regelgeving geworden. Dit vereenvoudigt de handha-
ving, waardoor deze nauwkeurig uitgevoerd kan wor-
den. 
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07.01 Algemeen 
Een drietal zaken bepalen de opzet en inrichting van 
de bestemmingsplanvoorschriften van de gemeente 
Vught: 
- de digitale raadpleegbaarheid; 
- het “model bestemmingsplan” gemeente Vught; 
- de nieuwe Woningwet. 
 
De ordening van voorschriften is daartoe zodanig op-
gezet dat bij iedere bestemming een nagenoeg com-
pleet beeld van de regels voor die bestemming is ge-
geven. Desondanks blijven inleidende bepalingen en 
algemene bepalingen aanvullend nodig. 
 
De structuur van het plan is zodanig dat de kaart de 
primaire informatie geeft over waar gebouwd mag 
worden (bouwvlak met zones voor bouwen in het toe-
gestane aantal bouwlagen c.q. absolute bouwhoogte).  
 
07.02 Indeling van het artikel 
Bij de aanwijzing van de afzonderlijke bestemmingen 
is steeds per artikel dezelfde structuur gekozen, en 
wel de volgende: 
- doeleindenomschrijving, om het toegelaten gebruik 

te verduidelijken; 
- regels voor het bouwen, onderscheiden waar 

bouwvlak, bouwhoogte en overige zaken; 
- regeling ter voorkoming van strijdig gebruik van de 

bebouwing; 
- regeling ter voorkoming van strijdig gebruik van de 

onbebouwde grond; 
- vrijstellingsbevoegdheden, voor zover aan de orde; 
- nadere eisen, voor zover aan de orde; 
- wijzigingsbevoegdheden, voor zover aan de orde. 
 
Eerst naar de plankaart kijken en dan de voorschriften 
lezen. 
 
Het raadplegen van een bestemmingsplan is geen al-
lerdaagse aangelegenheid. Daarom heeft de gemeen-
te Vught de intentie om de benodigde informatie zo 
eenvoudig mogelijk en helder over te brengen. Geko-
zen is voor de principe: "helder moet zijn wat mag (de 
regels)" en “de regels moeten eenduidig zijn en maar 
op één manier te interpreteren zijn”. 

07 Toelichting op de voorschriften 
en de plankaart 

1 legenda in kleur 

 

 

1 
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De nadruk van de informatie ligt dan ook op de plan-
kaart, juridische teksten zijn immers vaak minder ge-
makkelijk te lezen. Toch mag men niet nalaten ook 
naar de voorschriften te kijken. Plankaart en voor-
schriften vullen elkaar aan en vormen één geheel. 
 
07.03 De kleur op de plankaart, het belangrijkste 
Stel men wil iets weten over een pand of stuk grond, 
of misschien wel over iets van een ander. Als men 
zich afvraagt wat daar mag, dan gaat het eigenlijk om 
twee dingen, namelijk: 
- hoe mag het gebruikt worden, en 
- wat kan er gebouwd worden. 
 
De kleur op de plankaart biedt uitkomst over de func-
tie van het perceel. Logisch dus dat de kleur meteen 
duidelijk maakt wat er (niet) mag of kan. 
 
07.04 Hulp bij het rekenwerk, voorafgaande aan de 

vergunningaanvraag 
Hoe groot mag men bouwen? Die vraag is eenvoudig 
te beantwoorden met de plankaart in de hand.  
 
Binnen de dikke lijnen, zijnde het bouwvlak, mag alles 
volgebouwd worden. In de bijbehorende matrix bouw-
hoogte in de voorschriften zijn het aantal bouwlagen 
c.q. absolute bouwhoogte en het toegestane bebou-
wingspercentage nader bepaald. 
 
Een voorwaarde hierbij is dat er afzonderlijke bouw-
massa’s onderscheiden moeten worden. De onderlin-
ge afstand neemt evenredig toe met het aantal bouw-
lagen  

1 

1 zones bouwlagen 

2 afzonderlijke  

 bouwmassa’s  

3 onderlinge afstand 

 bouwmassa’s 

2 

3 
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07.05 De bestemmingen horecadoeleinden en 
maatschappelijke doeleinden al helemaal 
gemakkelijk 

Bij de bestemmingen horecadoeleinden en maat-
schappelijke doeleinden is rekenwerk overbodig. Het 
bouwvlak mag geheel worden bebouwd of een bouw-
vlak ontbreekt. 
 
Kijken op de plankaart. 
Bij het lezen van de kaart spelen het bouwvlak en de 
aangegeven aanduidingen een belangrijke rol voor de 
wijze van bebouwing.  

Raadhuisstraat, inclusief 

deel Secr. van Rooystraat 

overeenkomstig de aanduiding op 

de plankaart 

Secr. van 

Rooystaat 
Vliertstraat 

binnen- 

terrein 

                  bebouwings- 

                  percentage 

 

maximale  

bouwhoogte Z2* Z3* Z4* Z5* Z3e Z5* Z1* Z3* Z4* Z1* 

ondergronds bouwen 

h = -7 m 
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

zone 1 

h =5 m 
100% 90% 100% 100% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 

zone 2 

h = 8 m 
100% 90% 100% 100% 90% 100%  100% 100%  

zone 3 

h = 11 m 
 90% 100% 90% 90% 90%  100% 100%  

zone 4 

h = 14 m 
  100% 82,5%  82,5%   100%  

zone 5 

h = 17 m 
   75%  75%     

1 

2 

1 matrix bouwhoogte in 

relatie tot bebouwings-

percentage 

2 bestemming 

 horecadoeleinden 
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07.06 Bijlagen bij de voorschriften 
Bij de voorschriften zijn een aantal bijlagen opgeno-
men, te weten: 
- bijlage 1 artikel dienstverlening, kantoor en nuts-

voorzieningen: 
- bijlage 2 overzicht monument; 
- bijlage 3 beeldkwaliteitplan (losse bijlage); 
- bijlage 4 parkeernota (losse bijlage); 
- bijlage 5 detailhandelsnota (losse bijlage); 
 
De artikelen dienstverlening, kantoor en nutsvoorzie-
ningen in bijlage 1 geven aan, aan welke voorzienin-
gen voldaan moeten worden bij wijziging van de be-
stemming horecadoeleinden naar de bestemming 
dienstverlening of kantoor, of voor wijziging naar nuts-
voorzieningen ten behoeve van masten. Dit is nood-
zakelijk omdat binnen het plangebied geen afzonder-
lijke bestemmingen dienstverlening, kantoor en nuts-
voorzieningen aanwezig zijn. 
 
Bijlage 2 geeft middels foto’s een beeld van het in het 
plangebied aanwezige rijksmonument, welke be-
scherming behoeft. 
 
Bijlage 3 is het beeldkwaliteitplan wat opgesteld is ten 
behoeve van de nieuwe ontwikkelingen in het centrum 
van Vught. Bij de ontwikkeling van het gebied van het 
voormalige gemeentekantoor moet voldaan worden 
aan de randvoorwaarden en uitgangspunt zoals deze 
gesteld zijn in het beeldkwaliteitplan. Tevens zijn bij-
gevoegd een aantal referentiebeelden die als basis 
dienen voor architectuur, materiaalkeuze en inrichting 
openbare ruimten. 
 
Bijlage 4 is de parkeernota die als leidraad dient voor 
de normering van het aantal noodzakelijke parkeer-
plaatsen. 
 
Bijlage 5 is de Nota Detailhandel die als leidraad dient 
voor de uitbreidingsmogelijkheden in het deelplan. 
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08.01 De economische uitvoerbaarheid 
De gemeente Vught heeft op basis van programma-
studies, ruimtelijke schetsplannen en ramingen van 
deskundigen de uitvoerbaarheid van het bestem-
mingsplan voor deelplan West getoetst. Bij deze toets 
heeft de gemeente Vught gekeken naar: 
- eigendomsposities in het gebied:  
* de gemeente Vught heeft deelplan West geheel in 

eigendom. Er spelen dus geen risico’s met betrek-
king tot verwervingen; 

* de gemeente heeft met ING, de zittende huurder, 
een overeenkomst gesloten waarin afspraken zijn 
gemaakt over de tijdelijke en nieuwe huisvesting; 

- het vastgoedprogramma is als volgt samengesteld: 
* de woonvisie, de parkeernota en de detailhandels-

nota vormen het uitgangspunten voor het pro-
gramma; 

* onderdeel van het programma zijn parkeerplaatsen 
ten behoeve van het gemeentekantoor. In de Ge-

 
08 Uitvoerbaarheid 

1 

1 eigendomssituatie 

 plangebied 
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meenteraad is een gemeentelijke bijdrage vastge-
steld voor de aanleg van deze parkeerplaatsen; 

* stedenbouwkundige verkenningen hebben inzicht 
gegeven in een ruimtelijk haalbaar vastgoedpro-
gramma; 

* het programma is vervolgens gespiegeld aan af-
zetmogelijkheden in de markt; 

* het bestemmingsplan biedt ruimte voor 60-80 wo-
ningen in 3-5 lagen, 2.000 m² detailhandel, 500 m² 
horeca en 600 m² kantoren. Dit programma is in de 
haalbaarheidsstudie meegenomen.  

* het parkeren kan boven- of ondergronds worden 
opgelost, in de berekeningen is uitgegaan van een 
sluitende parkeerbalans op basis van parkeernor-
men en aanwezigheidspercentages uit dit be-
stemmingsplan.  

* daarnaast is rekening gehouden met 95 parkeer-
plaatsen voor het gemeentekantoor. In de ge-
meenteraad is een gemeentelijke bijdrage vastge-
steld voor de aanleg van deze parkeerplaatsen. 

- civieltechnische aspecten van de herontwikkeling 
van het plangebied: 

* de gemeente Vught heeft milieukundige onderzoe-
ken uitgevoerd en benodigde investeringen die 
hieruit volgen opgenomen in de grondexploitatie; 

* in de grondexploitatie zijn kosten opgenomen voor 
de aanleg van openbare ruimte. 

 
Binnen de kaders van dit bestemmingsplan leidt de 
combinatie van winkels en woningen tot een ruimtelijk 
en financieel haalbaar plan voor deelplan West. De 
gemeente Vught heeft bij dit proces externe onafhan-
kelijk adviseurs betrokken om de validiteit van de be-
rekening te toetsen. De adviseurs hebben de bevin-
dingen van de gemeente onderschreven.  
 
Omdat de gemeente Vught de enige grondbezitter is 
in deelplan West worden geen problemen voorzien 
voor de uitvoering voor wat betreft verwervingen. Er 
worden verder geen factoren verwacht die de ontwik-
keling van deelplan West kunnen belemmeren.  
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08.02 De maatschappelijke uitvoerbaarheid 
In het kader van de gemeentelijke inspraakverorde-
ning is door de gemeente inspraakgelegenheid gebo-
den. De resultaten hiervan zullen in het hoofdstuk 
“procedure” nader aan de orde komen. 
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08.03 De te volgen procedure 
Het bestemmingsplan doorloopt als ontwerp respec-
tievelijk als vastgesteld plan en goedgekeurd plan, de 
in Afdeling 3. 4 Algemene wet bestuursrecht om-
schreven procedure, te weten: 
- wettelijk vooroverleg; 
- inspraak; 
- 1e ter inzage legging (ontwerp); 
- vaststelling door de raad; 
- 2e ter inzage legging (vastgesteld plan); 
- goedkeuring door GS 
- 3e ter inzage legging (goedgekeurd plan). 
 
In het kader van deze procedure is een bezwarenpro-
cedure mogelijk waarbij eenieder zijn/haar zienswijze 
(bij de gemeenteraad) dan wel bedenking (bij GS) om-
trent het bestemmingsplan kenbaar kan maken. In de 
publicaties met betrekking tot de diverse stappen die 
het plan moet doorlopen wordt daarvan steeds mel-
ding gemaakt. 
 
Uiteindelijk besluit de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, indien nodig, over het plan in 
zijn onherroepelijke vorm. 

1 

1 procedure 

voorontwerp bp

ontwerp bp

vaststelling raad

goedkeuring GS

verwerking 
inspraak/PPC

Raad van State

6 weken ter inzage 
zienswijzen bij Raad

6 weken ter inzage 
bedenkingen bij GS

6 weken ter inzage 
beroep bij RvS

12 maanden

Procedure
Hoe gaan we nu verder

8 weken/
4 maanden

13 weken/ 
6 maanden
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Het vooroverleg met diensten van Rijk en provin-
cie 
Tot de voorbereiding van dit bestemmingsplan be-
hoort het overleg met de daarvoor in aanmerking ko-
mende instanties. Instanties die blijkens hun werkter-
rein, belangen vertegenwoordigen of bevoegdheden 
krachtens de WRO hebben, zijn conform de provincia-
le organisatie, bij de totstandkoming van bestem-
mingsplannen betrokken via het reguliere PPC-
overleg. 
 
Uitkomsten vooroverleg 
Het bestemmingsplan is als voorontwerp voor advies 
aan de Provinciale Planologische Commissie (PPC) 
aangeboden. Het plan is behandeld op 30 november 
2005. Het advies, vervaardigd door de PPC en de di-
rectie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving (ROH), 
alsmede de reactie van de gemeente is op de volgen-
de pagina’s weergegeven. 
 
In het kader van het vooroverleg zijn ook reacties ont-
vangen van diverse instanties. Deze reacties zijn 
eveneens voorzien van een gemeentelijke reactie. 
Een korte samenvatting van de reacties van deze in-
stanties en de gemeentelijke reactie hierop zijn ook op 
de volgende pagina's weergegeven. 
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Inspraak 
Het bestemmingsplan heeft als voorontwerp vanaf 22 
september 2005 gedurende 6 weken, voor iedereen 
ter inzage gelegen. Op dinsdag 11 oktober 2005 heeft 
een inspraakavond, specifiek voor de ondernemers in 
Vught plaatsgevonden in de brandweerkazerne. Op 
donderdag 13 oktober 2005 heeft een tweede in-
spraakavond voor omwonenden en andere belang-
stellenden plaatsgevonden in theater de Speeldoos. 
Deze bijeenkomsten zijn door respectievelijk 65 en 60 
belangstellenden bezocht. 
 
Van deze inspraakavonden is melding gemaakt in het 
lokale huis aan huisblad het Klaverblad van woensdag 
21 september 2005. In deze editie van het Klaverblad 
zijn de inwoners van de gemeente Vught eveneens 
uitvoerig geïnformeerd over de nieuwe plannen in het 
centrum van Vught. 
 
Op de inspraakavonden zijn respectievelijk 8 (11 ok-
tober 2005) en 7 (13 oktober 2005) mondelinge in-
spraakreacties gedaan. Daarnaast zijn er gedurende 
de inspraakperiode 11 inspraakreacties ontvangen. 
Een afschrift van de middenpagina van het Klaverblad 
en het eindverslag van de inspraak zijn op de volgen-
de pagina’s weergegeven. Hierin zijn de inspraakreac-
ties van een gemeentelijke reactie voorzien. 
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Bijlage 1 
referentie bouwhoogten 
 
 

Bijlagen behorende bij het eindverslag inspraak. 
Illustraties ter verduidelijking van de gemeentelijke reactie 
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Bijlage 2 
dwarsdoorsneden 
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Bijlage 3 
schaduwwerking 
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Vaststelling. 
Het ontwerp bestemmingsplan heeft vanaf 1 juni 2006 
tot en met 26 juli 2006 voor een ieder in het gemeen-
telijk informatiecentrum ter inzage gelegen. Geduren-
de deze periode zijn 8 zienswijzen ingediend. In de 
bijlage “Beoordeling van zienswijzen” bij het raadsbe-
sluit zijn deze zienswijzen samengevat en gerubri-
ceerd weergegeven. 
 
Per zienswijze is de reactie van het college van Bur-
gemeester en Wethouders gegeven. Vervolgens heb-
ben de belanghebbende de gelegenheid gekregen om 
een mondelinge toelichting op hun zienswijze te ge-
ven, tijdens de vergadering van de commissie Ruimte 
op 12 september 2006. Deze commissie hoort en 
neemt een standpunt in over de zienswijzen. In de 
commissievergadering van 28 november 2006 zijn de 
zienswijzen en het bestemmingsplan inhoudelijk be-
sproken. Dit heeft tot een nota van wijzigingen en een 
gewijzigd raadsbesluit geleid. 
 
Na een standpunt bepaling ten aanzien van de ziens-
wijzen van de commissie is het bestemmingsplan in 
zijn geheel aangeboden aan de Raad voor vaststelling 
op 14 december 2006. De nota van wijzigingen en het 
raadsbesluit met de hiervoor genoemde bijlage is ver-
volgens integraal weergegeven. 
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bijlage 1 

bijlage 2 

bijlage 3 

bijlage 4 
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