
 

 

Bestemmingsplan Nergena ongenummerd; 
Ruimte voor Ruimte woning mogelijk maken 

 
Voor ons ligt een verzoek voor een ontwikkeling op een perceel aan Nergena om 
daarmee het realiseren van een ruimte voor ruimte woning mogelijk te maken. 
 
We hebben beide zienswijzen bekeken en de beantwoording vanuit het college 
bestudeerd. 
 
Daarnaast heeft fractie BALANS zich verder verdiept in het bebouwingscluster. 
Bij het opstellen van het bebouwingscluster is destijds afgesproken dat er voor elk 
bebouwingscluster een gebiedsvisie opgesteld dient te worden alvorens rode 
ontwikkelingen toegestaan worden; met dit bestemmingsplan wordt niet gewacht op 
een integrale gebiedsvisie maar 1 rode pluk ontwikkeld. 
 
Als we naar de begrenzing van het bebouwingscluster kijken, valt ons bovendien op 
dat het initiatief niet past binnen het bebouwingscluster.  
Op bladzijde 4 van de toelichting – hoofdstuk 1, paragraaf 2 – is te gelezen dat  “de 
locatie tegen de bebouwingsconcentratie Tongeren gelegen is”. 
Dit staat er letterlijk! 
Als reclamanten op grond hiervan naar de Raad van State gaan, hebben ze een 
prima argument en staan ze sterk.  
Daarmee loopt de gemeente het grote risico dat het bestemmingsplan bij de Raad 
van State terecht onderuit gehaald wordt. 
Bovendien is op de voorgestelde locatie openheid in het landschap een - als 
belangrijke- vastgestelde waarde in het bestemmingsplan Buitengebied. 
 
Tijdens de voorbespreking van het raadsvoorstel heeft onze fractie dit initiatief 
positief benaderd vanuit ons principe “Ja, mits..” Een meedenkend Boxtel daar 
kunnen we ons in vinden. Dat er mogelijk regels geschrapt moeten worden is 
vanavond al vaker aan de orde geweest met onze motie voor een meewerkend 
Boxtel. Nu kiezen wij echter eerst voor een integrale gebiedsvisie en nu dus nog niet 
om willekeurig een rode ontwikkeling toe te staan in ons buitengebied. Mogelijk wel 
later maar dat is afhankelijk van de uitkomst van de vast te stellen gebiedsvisies, die 
opgesteld dienen te worden met de omgeving, net als hiertoe op Hezelaar gedaan is. 
 
Dus positief dat het college probeert mee te denken. Echter, handelen volgens 
vastgestelde regels en geen onnodig risico lopen, zo vindt fractie BALANS. Dus eerst 
de gebiedsvisies voor de bebouwingsclusters opstellen en dan bekijken of en hoe er 
meegedacht kan worden met dergelijke initiatieven. Hoe ver staat het overigens 
met het opstellen van de diverse gebiedsvisies? 
En denkt de gemeente Boxtel bij het bestemmen van nieuwe woningen of het 
herbestemmen van woningen ook aan de term “plattelandswoning” ? Dit 
fenomeen geeft mogelijk extra kansen voor zowel de aanwezige agrarische bedrijven 
als de bewoners van een plattelandswoning. 
 


