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Hoofdstuk 5 
 

vormingsmogelijkheden op lokaal niveau. Het Barro bevestigt in juridische zin die kader-
stellende uitspraken. 
 
De normering uit het Barro werkt zoveel mogelijk direct door op het niveau van de lokale 
besluitvorming. Bij besluitvorming over bestemmingsplannen moeten de regels worden 
gerespecteerd. Het merendeel van de regels legt beperkingen op, daarin is een gradatie 
te onderkennen. Deze zijn geformuleerd als een 'ja-mits', een 'ja, voor zover', een 'nee-
tenzij', een 'nee-als' of een stringente 'nee' bepaling. 
Met het bestemmingsplan wordt een ontwikkeling mogelijk gemaakt, er zijn echter geen 
kaders opgenomen ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen waarbij Nationale belangen 
gemoeid zijn. Het Barro heeft dan ook geen invloed op dit bestemmingsplan. 
 
Ladder voor Duurzame Verstedelijking  
Aanleiding en achtergrond 
Het bedrijf gebroeders Gebr. Dijkhoff & zn b.v. is in de huidige situatie gevestigd op twee 
locaties binnen de gemeente Bernheze. Eén locatie is gelegen aan de Lariestraat (ten 
noorden van Heeswijk) en één locatie is gelegen aan de Heeswijkseweg in Heeswijk. Het 
bedrijf voert verschillende activiteiten uit die verdeeld kunnen worden in groene activitei-
ten en rode activiteiten.  
 
De groene activiteiten hebben betrekking op (agrarisch) loonwerk en de rode activiteiten 
hebben betrekking op verwerking en recycling van bouwmaterialen, grondopslag en weg- 
en waterbouw. Beide activiteiten vinden in de huidige situatie op beide locaties plaats. 
Daarbij wordt een deel van de locatie aan de Lariestraat gebruikt voor opslag van puin en 
afval, omdat hier op de Heeswijkseweg onvoldoende ruimte voor beschikbaar is. De aan- 
en afvoer hiervan zorgt voor veel hinder in en rond de kern Heeswijk. Met name ten aan-
zien van het transport, maar aanvullend ook op het gebied van geluid, trillingen, stof, 
luchtkwaliteit en visuele hinder. 
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Figuur 5.2 Verbindingsroute (rood) plangebied Lariestraat (noorden) met plangebied Heeswijkse Aa Beemden(noorden) 
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De huidige benutting van de twee bedrijfslocaties van Gebr. Dijkhoff & zn b.v. voldoet niet 
meer aan de toekomstige wensen van het bedrijf en eisen vanuit de wetgeving. Er is 
sprake van ruimtegebrek in de huidige situatie, waardoor het vaak voorkomt dat activitei-
ten (tijdelijk) tussen beide locaties worden uitgewisseld. Naast inefficiënte bedrijfsproces-
sen, zorgt dit zoals hiervoor aangeven voor overlast voor de omgeving.  
Voor de bedrijfscontinuïteit is aanvullende ruimte voor Gebr. Dijkhoff & zn 
b.v.(familiebedrijf sinds 1914) essentieel. De activiteiten waarin het bedrijf actief is, vra-
gen om opschaling en modernisering van de bedrijfslocaties. Deze behoeften gaan ge-
paard met een nadrukkelijke behoefte aan extra ruimte. Zonder deze extra ruimte komt 
de continuïteit binnen afzienbare tijd onder druk te staan, wat directe gevolgen heeft voor 
de economische prestaties en werkgelegenheid in de gemeente en regio.  
 
De uitbreidingsruimte voor het bedrijf kan de toekomst en bedrijfscontinuïteit en daarmee 
de economische activiteit en werkgelegenheid veilig stellen. Zowel voor het bedrijf zelf, 
als bij toeleveranciers en afnemers. Met de extra ruimte kan in eerste essentie een effi-
ciencyslag voor het bedrijf zelf worden bewerkstelligd. Daarnaast komt er met de verbe-
terde bedrijfsomstandigheden zicht op de mogelijkheden om te investeren in modernere 
installaties en technieken. Die investeringen zijn binnen de huidige beperkte ruimtelijke 
mogelijkheden en daarmee gepaard gaande inefficiëntie niet haalbaar.  
 
Met deze modernisering kan de overlast van het bedrijf naar de omgeving sterk beperkt 
worden. Voordat tot deze investeringen overgegaan kan worden, is uitbreiding en optima-
lisatie van de bedrijfsprocessen echter essentieel. 
 
Een aanpassing van de bedrijfsactiviteiten die direct na de uitbreidingsmogelijkheden 
bewerkstelligd kunnen worden, heeft betrekking op een scheiding van de groene en rode 
activiteiten. Daarbij wil Gebr. Dijkhoff & zn b.v. de rode activiteiten concentreren aan de 
Heeswijkseweg en de groene activiteiten aan de Lariestraat. Een groot aantal transport-
bewegingen en de daarmee gepaard gaande overlast van het vervoer zelf, laden en los-
sen zijn daardoor niet meer nodig. Dit zorgt voor een enorme beperking van de overlast 
voor de omgeving. 
 
Uitbreiding aan Heeswijkseweg  
Om tot een passende nieuwe situatie te komen onderzoekt Gebr. Dijkhoff & zn b.v. al 

zelf, 
alsmede voor de omgeving, betreft uitbreiding van de locatie aan de Heeswijkseweg. 
Deze locatie is gelegen direct aan de N279 waardoor aan- en afvoer van vrachtverkeer 
hier optimaal is te realiseren. Ook is de locatie (vrijwel direct) aan het water gelegen, 
waardoor de wens om in de toekomst aan- en afvoer over water mogelijk te maken blijft 
bestaan. Deze aan- en afvoerwijze is in het verleden veelvuldig gebruikt, maar is als ge-
volg van bedrijfsmatige en infrastructurele aanpassingen in de omgeving reeds lange tijd 
niet meer mogelijk. Gebr. Dijkhoff & zn b.v. zou deze mogelijkheid graag weer benutten, 
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wat ook aansluit bij de nationale en provinciale beleidsambities van multimodaal 
transport.  
 

jn: 
 Uitbreiding van de locatie Lariestraat: aangezien dit in de huidige situatie de grootste 

locatie betreft, zou uitbreiding hier om deze reden een reële optie zijn. Echter zorgt 
de ligging van de Lariestraat voor grote problemen. De uitbreiding is met name nodig 
om de groei van de rode activiteiten mogelijk te maken. Door de rode activiteiten op 
de Lariestraat te concentreren zal er sprake zijn van een sterk groeiende belasting 
van vrachtwagenbewegingen van en naar het buitengebied, met aanzienlijke (mili-
eu)hinder als gevolg. Hetzelfde geldt voor de groene activiteiten die in dit scenario 
naar de Heeswijkseweg verplaatst zouden worden. De agrarische machines en in-
stallaties worden juist in het buitengebied ingezet, waardoor deze activiteiten ook 
voor een groei van zwaar verkeer en vrachtwagens door de kernen van Bernheze 
zal zorgen.  

 Een totale verplaatsing van het bedrijf (of in ieder geval van de rode activiteiten 
waarvoor uitbreiding essentieel is) is tevens bekeken. Daarbij spelen met name 
ruimtelijke en bedrijfseconomische aspecten. De ruimtelijke mogelijkheden voor het 
vestigen van een bedrijf zoals Gebr. Dijkhoff & zn b.v. in de regio zijn zeer beperkt. 
Er zijn vanuit ruimtelijk perspectief nauwelijks locaties waar Gebr. Dijkhoff & zn b.v. 
terecht kan. De mogelijkheden ten aanzien van milieuzonering en bereikbaarheid 
van de afzetmarkt van Gebr. Dijkhoff & zn b.v. zijn daarbij geanalyseerd (zie ook on-
der uitwerking van trede 2 van de Ladder). Tevens dient daarbij de locatie aan de 
Heeswijkseweg (of eventueel de Lariestraat bij verplaatsing van deze bedrijfsactivi-
teiten) opgeheven te worden. De specifieke inrichting van de locatie en de mogelijke 
bestemming leiden ertoe dat de achter te laten locatie nagenoeg waardeloos wordt, 
waardoor er sprake is van een omvangrijke desinvestering die het bedrijf niet kan 
dragen en waardoor de bedrijfscontinuïteit onhoudbaar is. 

 
Daarmee is de uitbreiding op de locatie aan de Heeswijkseweg de enige reële optie van-
uit ruimtelijk, milieukundig en bedrijfsmatig perspectief.  
 
Doorlopen Ladder voor Duurzame Verstedelijking noodzakelijk 
Voor de nieuwe situatie is 18.744 m! aanvullende ruimte aan de Heeswijkseweg nodig tot 
een totaal van 2,7 hectare. Deze ruimte ligt buiten het bestaand stedelijk gebied. Het 
initiatief betreft een stedelijke voorziening (en dus een stedelijke ontwikkeling) als be-
doeld in het Bro (besluit ruimtelijke ordening). Dit betekent dat de Ladder voor Duurzame 
Verstedelijking (hierna Ladder) doorlopen dient te worden. De Ladder heeft als doel zorg-
vuldig met ruimtegebruik om te gaan. Het toetsen van een ontwikkeling aan deze Ladder 
is een verplichte stap binnen het ruimtelijke ordeningsproces.  
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Er zijn drie stappen die in de Ladder doorlopen moeten worden. Dit zijn: 
1. de voorgenomen stedelijke ontwikkeling dient te voorzien in een actuele regionale 

behoefte; 
2. indien uit stap 1 volgt dat de ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte 

moet beschreven worden in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk 
gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikbare 
gronden door herstructurering, transformatie of anderszins; 

3. indien uit stap 2 blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk 
gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt beschreven in hoeverre 
wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende mid-
delen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld. 

De drie treden worden navolgend doorlopen en toegelicht. 
 
Trede 1: regionale behoefte 
Gebr. Dijkhoff & zn b.v. maakt een positieve economische ontwikkeling door en heeft 
hiervoor extra ruimte nodig. Daarbij is het logisch dat uitbreiding in de directe nabijheid 
van de huidige locatie wordt gezocht. Gezien de specifieke ligging aan de N279 heeft 
Gebr. Dijkhoff & zn b.v. haar oog op de locatie direct grenzend aan het huidige perceel 
laten vallen, dat sinds 2010 in haar bezit is. 
 
De recyclesector vormt een essentiële schakel in de bouwkolom en sector en is daar-
mee onmisbaar in de regionale economie van noordoost Brabant. Zowel sectoraal in de 
bouw huisvest de provincie een aantal van de grootste bouwbedrijven van Nederland, die 
hun sterke positie mede te danken hebben aan toeleverende bedrijven zoals Dijkhoff.  
 
Ook voor cross-overs naar andere sectoren speelt de recylingbranche een essentiële rol, 
zoals ook door Bert Pauli recent werd bepleit5. -overs tussen be-
leidsterreinen actief oppakken om belangrijke maatschappelijke uitdagingen op te lossen. 
Dit vraagt enerzijds afstemming tussen verschillende beleidsterreinen als economie, ar-
beidsmarkt, onderwijs, milieu, infrastructuur en zorg en anderzijds nieuwe businessmo-

 
 
De maatschappelijke en economische uitdagingen vinden ook uitwerking in wet- en re-
gelgeving. Deze ontwikkeling draagt positief bij aan het maatschappelijk probleem om-
trent klimaat en grondstoffen. Het maatschappelijk probleem wordt erkend door de Natio-
nale overheid en is daardoor genoemd als een van de hoofdlijnen voor de topsectoren 
van Nederland. Het doel daarvan is een resource-efficiënte samenleving en economie te 
creëren en tevens bescherming en duurzaam management van natuurlijke bronnen en 
ecosystemen te bieden. 
 

                                                      
5 https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/topsectoren-kunnen-niet-zonder-de-regios-de-regios-kunnen-
niet-zonder-topsectoren/ 
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Het initiatief van Dijkhoff speelt nadrukkelijk in op voorgaande ontwikkelingen. Het bedrijf 
onderneemt concrete stappen om zich te ontwikkelen tot een volwaardig VANG-centrum 
(triple P). Dijkhoff richt zich nadrukkelijk op deze lijn en draagt daardoor bij aan de doel-
stellingen die het Rijk stelt. Daarmee sluit het initiatief van Dijkhoff ook aan op de regio-
nale (en bovenregionale) behoefte om te komen tot een duurzame recyclingsector. 
 
Om naar een efficiënte en duurzame manier van bedrijfsvoering te streven is het noodza-
kelijk om de rode en groene activiteiten van het bedrijf te scheiden en de recycleactivitei-
ten te concentreren op één locatie. 
 
Tekstbox: Ontwikkeling vanuit bedrijfsperspectief 

De uitbreiding op de locatie Heeswijkseweg is de meest geschikte locatie voor Gebr. Dijkhoff & zn b.v. om 

bedrijfsgroei te realiseren. Hiermee kan de uitbreiding fysiek en organisatorisch direct aansluiten op de be-

staande activiteiten en processen, waardoor een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering kan worden gereali-

seerd. Beide bestaande locaties kunnen daarbij in gebruik blijven en een optimalisering van de afstemming van 

de rode en groene activiteiten kunnen worden doorgevoerd. Dit gaat gepaard met een efficiencyslag ten aan-

zien van milieu en bedrijfsprocessen.  

In de huidige situatie worden de rode en groene activiteiten reeds vanuit beide locaties uitgevoerd. Dat is qua 

bedrijfsprocessen (organisatie, planning, productie, uitvoering, service en onderhoud) en bedrijfseconomisch 

(dubbele personeelsfuncties, dubbele huisvestingskosten etc.) niet langer houdbaar. Met de uitbreiding van de 

rode activiteiten is het splitsen en uitvoeren van de rode activiteiten vanuit één locatie essentieel. De locatie aan 

de Heeswijkseweg is hiervoor de enige reële oplossing voor Dijkhoff. 

Indien de uitbreiding niet aansluitend aan de Heeswijkseweg gerealiseerd zou kunnen worden, dan zou er 

elders uitgebreid dienen te worden, of een volledig nieuwe locatie ontwikkeld dienen te worden waar samen-

voeging van activiteiten (rood en groen) kan plaatsvinden.  

Dat zou betekenen dat de huidige locatie aan de Heeswijkseweg opgeheven zou moeten worden. De eerdere 

investeringen in kavel en opstallen die een forse investering hebben gevraagd, zouden daarmee grotendeels 

afgeschreven moeten worden. Dat zou voor Gebr. Dijkhoff & zn b.v. dan een forse kapitaalvernietiging beteke-

nen.  

De huidige locatie is dusdanig specifiek voor Gebr. Dijkhoff & zn b.v. ingericht, dat opname / hergebruik door 

andere partijen niet op korte termijn realistisch is. Daar komt bij dat eerst verkocht zou moeten worden, om de 

uitbreiding elders te kunnen financieren (dit heeft betrekking op de omvang van de huidige locatie + de thans 

voorgenomen uitbreiding). 

 
 

Al zou het theoretisch- in financieel opzicht mogelijk zijn geweest om de huidige locatie 
aan de Heeswijkseweg te verlaten, dan is het de vraag wat daarvan de meerwaarde is. 
Er zou dan namelijk in ruimtelijk opzicht sprake zijn van leegstand van de bestaande 
locatie aan de Heeswijkseweg, die gelet op de specifieke inrichting voor Gebr. Dijkhoff & 
zn b.v. niet courant is en zeer moeizaam door de markt opgenomen zou worden. Daar 
staat een invulling van een kavel elders in of buiten de regio tegenover. Per saldo zou dat 
geen verschil maken. 
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Tekstbox: hergebruikmogelijkeden 

Wanneer het bedrijf zich gaat verplaatsen is het wenselijk om de huidige situatie te slopen en te saneren. Wo-

ningbouw op deze plek is niet mogelijk vanwege de N279, daarnaast is een economische functie op dit moment 

alleen mogelijk voor een agrarisch loonwerkbedrijf en een intensieve veehouderij. De trend voor agrarische 

loonwerkers neemt af doordat het aantal agrarische bedrijven afneemt. De agrarische bedrijven die achter 

blijven worden steeds groter en gaan efficiënter werken. Dat betekent wel dat veel werk uitbesteed wordt aan 

loonwerkers, maar deze moeten dusdanige investeringen doen (grotere en geavanceerdere machines) dat veel 

groter bereik hebben. Voor de locatie die bestemd is als intensieve veehouderij geldt dat deze niet voldoet om 

hier opnieuw een intensieve veehouderij voort te zetten. De locatie is simpelweg te klein, de investeringslast te 

hoog en het toekomstperspectief te onzeker.  

 
Aangezien het een uitbreiding van een bestaand bedrijf betreft, is er sprake van een ac-
tuele (regionale) behoefte, waarbij het (vanwege bestaande bedrijfsprocessen en eigen-
doms- en vastgoedsituatie) niet reëel is dit op een alternatieve locatie te realiseren. Ju-
risprudentie ondersteunt dit uitgangspunt, aangezien verplaatsen naar een andere locatie 
onevenredige economische gevolgen zou hebben6.  
 
Trede 2:  bestaand stedelijk gebied 
De uitbreiding van het bedrijf ligt buiten het bestaand stedelijk gebied. Hoewel er sprake 
is van de uitbreiding van een bestaand bedrijf en er hiermee duidelijk sprake is van een 
andere situatie dan bij de nieuwvestiging van een bedrijf, dienen de mogelijkheden in 
bestaand stedelijk gebied in beeld te worden gebracht.  
 
Ten aanzien van de uitbreiding wordt gefocust op de uitbreiding van de rode activiteiten, 
waar Gebr. Dijkhoff & zn b.v. aanzienlijke groei doormaakt en waar vanuit bedrijfsconti-
nuïteit extra ruimte noodzakelijk is. Opereren vanuit de huidige twee locaties is nu al niet 
meer houdbaar. Dit betekent dat rood en groen gesplitst moeten worden. De groene acti-
viteiten zullen op de Lariestraat geconcentreerd worden / blijven. De rode activiteiten 
zullen zich concentreren aan de Heeswijkseweg aangezien vanuit transport, milieu en 
economisch perspectief de locatie aan de Lariestraat zich hier niet voor leent. 
 
Om de rode activiteiten normaal uit te kunnen voeren, rekening houdend met de nieuwe 
situatie waarin extra ruimte nodig is, is een concentratie op de Heeswijkseweg essentieel. 
Een aanvullende locatie elders is niet reëel, zeker niet in de nieuwe situatie. Het afstoten 
van de Heeswijkseweg is vanuit bedrijfsmatig perspectief niet haalbaar, omdat de locatie 
niet door een andere gebruiker ingevuld kan worden en daarmee waardeloos wordt.  
 
Het voorgaande betekent dat in de zoektocht naar en analyse van alternatieve locaties 
naar uitbreidingsruimte aanvullend aan de bestaande locatie aan de Heeswijkseweg is 
gezocht. Vanuit die context wordt dan ook gesproken over het opereren vanuit twee loca-
ties. Dit betreft de Heeswijkseweg en een aanvullende nieuwe locatie. 
                                                      
6 ABRvS 23 april 2014, No. 201304503/1/R1 
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Alternatieven voor uitbreiding 
In het geval er mogelijkheden zouden zijn voor Gebr. Dijkhoff & zn b.v. om de uitbreiding 
(aanvullend aan het gebruik van de bestaande locatie) op een andere locatie binnen be-
staand stedelijk gebied te realiseren, zou dit betekenen dat vanuit twee locaties gewerkt 
zou moeten worden. Vanaf de huidige locatie en vanaf een aanvullende nieuwe locatie. 
Dit is geen wenselijk en operationeel werkbare situatie voor Dijkhoff, omdat hiermee de 
bedrijfsprocessen en afstemming ernstig worden verstoord en efficiëntie ernstig in het 
geding komt. Dit is nu reeds het geval, maar zal bij de noodzakelijk opschaling en uitbrei-
ding alleen maar sterker gelden. 
 
Als Gebr. Dijkhoff & zn b.v. niet kan uitbreiden op de beoogde locatie, dan zal een her-
overweging op de toekomst plaatsvinden. Daarbij zal op korte termijn geen oplossing 
gevonden worden, aangezien het bedrijf vast zit aan de huidige locatie. Pas als er een 
koper voor de huidige locatie zou zijn, of de investeringen voldoende zijn afgeschreven 
zou een nieuwe strategie kunnen worden uitgezet. De groei in omzet, arbeid en toeleve-
ring en afname in de keten zullen daarmee een pas op de plaats maken.  
 
Kortom, het is voor Gebr. Dijkhoff & zn b.v. geen werkbaar scenario om naar een andere 
locatie uit te wijken. Echter is ondanks de bedrijfsmatige en financiële onmogelijkheden, 
toch gekeken of er ruimtelijk mogelijkheden zouden bestaan om de uitbreiding elders te 
realiseren. 
 
Werkgebied Gebr. Dijkhoff & zn b.v. en mogelijke locaties  

e-
voerd naar beschikbare bedrijventerreinen waar een bedrijf als Gebr. Dijkhoff & zn b.v. 
zich kan vestigen. Hiervoor heeft een analyse van alle bedrijventerreinen binnen Brabant 
waar ruimte beschikbaar is plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat binnen de volgende ge-
meenten ruimte is om een bedrijf als Gebr. Dijkhoff & zn b.v. (milieucategorie 5.2) te ves-
tigen: 
 Bergen op Zoom; 
 Cuijk; 
 Cranendonk; 
 Deurne; 
 Etten-Leur; 
 Geertruidenberg; 
 Helmond; 
 s-Hertogenbosch; 
 Heusden; 
 Oss; 
 Steenbergen; 
 Tilburg; 
 Veghel; 
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 Waalwijk; 
 Halderberge; 
 Cuijk; 
 Cranendonck. 

Vanwege de huidige locatie en het klantenbestand van Gebr. Dijkhoff & zn b.v. zijn be-
drijventerreinen die buiten een straal van 15 kilometer liggen niet reëel en daardoor niet 
relevant om in aanmerking te komen voor de verplaatsing. Hierdoor blijven de volgende 
gemeenten en bedrijventerreinen over: 
 -Hertogenbosch: De Rietvelden en de Brand II; 
 Oss: Moleneind, Vorstengrafdonk, de Geerzuid/oost; 
 Veghel: De Dubbelen. 

-Hertogenbosch Rietvelden 
Binnen het bedrijventerrein Rietvelden is milieucategorie 5.1 toegestaan, het bedrijf Gebr. 
Dijkhoff & zn b.v. valt binnen milieucategorie 5.2. Daarnaast is in de regels van het be-
stemmingsplan aangegeven welke specifieke bedrijfstypen mogelijk zijn. Een recyclebe-
drijf is daarin niet aangegeven, waardoor dit bedrijventerrein niet in aanmerking komt 
voor de verplaatsing.  
 

-Hertogenbosch de Brand II 
Het bestemmingsplan voor dit bedrijventerrein is nog in procedure (voorontwerp), waar-
door nog geen zekerheid is omtrent de beschikbaarheid van terreinen. In de regels van 
het voorontwerp bestemmingsplan is aangegeven dat bedrijven tot maximaal milieucate-
gorie 5.2 mogelijk zijn, mits deze voorkomen in de lijst van bedrijfsactiviteiten zoals die 

egels van het vooront-
werpbestemmingsplan. In deze staat van bedrijfsactiviteiten komt een recyclebedrijf zoals 
Gebr. Dijkhoff & zn b.v. niet voor. Bedrijventerrein de Brand II komt dan ook niet in aan-
merking voor de verplaatsing van het bedrijf. 
 
Oss Moleneind 
Op bedrijventerrein Moleneind zijn geen gronden beschikbaar. Het bedrijventerrein is in 
zijn geheel in gebruik. Dit bedrijventerrein komt dan ook niet voor verplaatsing van Gebr. 
Dijkhoff & zn b.v. in aanmerking. 
 
Oss Vorstengrafdonk 
Binnen dit bedrijventerrein worden puinbrekers uitgesloten (zie: Milieuzoneringslijst beho-
rend bij bestemmingsplan Bedrijventerrein Vorstengrafdonk - 2013  Oss). Dit bedrijven-
terrein komt dan ook niet in aanmerking voor de verplaatsing van Dijkhoff. 
 
Oss de Geer zuid/oost 
Binnen dit bedrijventerrein zijn milieucategorie 5 bedrijven toegestaan. Op enkele locaties 
kunnen bedrijven zich vestigen die geluidszoneringsplichtig zijn (zoals Dijkhoff). Binnen 
dit bedrijventerrein is 11 hectare beschikbaar waar Gebr. Dijkhoff & zn b.v. zich kan ves-
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tigen. Hemelsbreed ligt dit bedrijventerrein op circa 16,5 kilometer van de huidige locatie 
van Gebr. Dijkhoff & zn b.v. (de werkelijke rij-afstand is met 27,6 kilometer echter fors 
groter) en valt daarmee buiten de uitgangspunten van de verplaatsing.  
 
Veghel de Dubbelen 
Binnen het bedrijventerrein de Dubbelen is circa 10 hectare beschikbaar voor de vesti-
ging van een bedrijf als Dijkhoff. Dit bedrijventerrein ligt hemelsbreed op circa 4 kilometer 
afstand (werkelijke afstand 9,4 km) van de huidige locatie van Dijkhof. Op het bedrijven-
terrein de Dubbelen is nog een aantal percelen beschikbaar. Twee percelen daarvan 
hebben een oppervlakte van 3 hectare en zouden daarom in aanmerking kunnen komen 
voor verplaatsing. 
 
Conclusie ruimtelijke mogelijkheden alternatieve locaties 
Het bedrijventerrein de Dubbelen ligt (hemelsbreed) op een afstand van circa rijafstand 
van 9,4 kilometer en daarmee voldoet dit aan een van de uitgangspunten met betrekking 
tot verplaatsing van Dijkhoff. Hierdoor is de Dubbelen de enige ruimtelijke mogelijkheid 
om het bedrijf Gebr. Dijkhoff & zn b.v. te verplaatsen. 
 
Voorwaarden en financieel perspectief niet haalbaar 
Ruimtelijk zouden er mogelijkheden zijn op de Dubbelen. Echter gelden er strenge voor-
waarde vanuit de regels in het bestemmingsplan. Daarin is onder andere opgenomen dat 
de bebouwing aan de A50 zijde gesitueerd dient te worden en het perceel voor minimaal 
50% bebouwd moet worden. De bebouwing moet daarnaast een minimale bouwhoogte 
hebben van 10 meter en maximaal 50 meter. Aan de A50-zijde en de zijdelingse perceel-
grenzen dient een afstand van 10 meter aangehouden te worden ten opzichte van de 
perceelgrens. Ook is buitenopslag van goederen is niet toegestaan.  
 
Gebr. Dijkhoff & zn b.v. zou vanuit voorgenoemde voorwaarden gedwongen worden om 
inpandig haar bedrijfsprocessen uit te voeren. Ook de afstanden tot de perceelgrenzen 
en de aanvullende eisen vanuit de gemeente ten aanzien van beeldkwaliteit en uitstraling 
vormen forse beperkingen. Voldoen aan deze voorwaarden zou een factor 3 tot 4 van de 
investering in opstallen met zich mee brengen, ten opzichte van een regulier bedrijventer-
rein (zonder aanvullende voorwaarden).   
 
Daar komt bij dat er altijd sprake zal zijn van een niet reële situatie aangezien de locatie 
op de Heeswijkseweg niet afgestoten / hergebruikt kan worden. Daardoor zal er altijd 
vanuit twee locaties geopereerd moeten worden, wat tot zeer inefficiënte bedrijfsproces-
sen leidt.  
 
Hoewel er ruimtelijk dus mogelijkheden bestaan op de Dubbelen, is het bedrijfsmatig en 
financieel onhaalbaar. Vestiging op de Dubbelen ten opzichte van uitbreiding aan de 
Heeswijkseweg vraagt forse aanpassingen aan de bedrijfsvoering. De belangrijkste kos-
tenposten / verschillen betreffen: 
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 het verwerven van een nieuwe locatie tegen de marktprijs van bedrijventerreingrond;  
 daarnaast dienen opstallen ontwikkeld te worden. Deze kosten zijn neutraal, aange-

zien ze op iedere locatie gemaakt dienen te worden; 
 de bestaande locatie verliest (vrijwel) haar gehele waarde, aangezien (zie hierna) 

alternatief gebruik zeer ondenkbaar is. Naast de grond dienen daarbij de opstallen 
afgeschreven te worden.  

 
Per saldo is er bij vestiging op een bedrijventerrein sprake van een extra investering die 
exorbitant hoger is dan wanneer aansluitend op de bestaande locatie aan de Hees-
wijkseweg ontwikkeld kan worden. Het scenario is daarmee onhaalbaar. 
 
Benadrukt wordt dat Gebr. Dijkhoff & zn b.v. op de voorgenomen locatie aan de Hees-
wijkseweg al aanzienlijke extra inspanningen en investeringen doet om in een optimale 
ruimtelijke inpassing en minimale milieuhinder te voorzien. 
 
Uitbreiding Gebr. Dijkhoff & zn b.v. niet concurrerend 
De beoogde uitbreiding van Gebr. Dijkhoff & zn b.v. op de locatie aan de Heeswijkseweg 
staat op zichzelf en voorziet enkel en alleen in het faciliteren van deze individuele be-
drijfsbehoefte. Daarmee is er geen sprake van concurrentie met andere bestaande of 
nieuw te ontwikkelen terreinen.  
 
Concluderend voldoet aldus enkel de beoogde planlocatie om de uitbreiding te realise-
ren, waarmee trede 2 van de ladder is doorlopen. 
 
Trede 3 
De uitbreiding vindt niet binnen bestaand stedelijk gebied plaats. Daarom dient ook in 
beeld te worden gebracht in hoeverre de locatie passend ontsloten is. Vooropgesteld zijn 
er geen problemen met de huidige verkeersafwikkeling van Gebr. Dijkhoff & zn b.v. aan 
de Heeswijkseweg richting N279. De bereikbaarheid en aan- en afvoermogelijkheden 
betreffen juist kwaliteiten van de locatie. Daarbij komt dat de ligging (vrijwel) direct gren-
zend aan de Zuid Willemsvaart mogelijkheden biedt voor multimodale ontsluiting. Een 
mogelijkheid die Gebr. Dijkhoff & zn b.v. in de toekomst graag wenst te benutten.  
 
Vanuit deze sterke bereikbaarheids- en verkeerskundige situatie, wordt voldaan aan de 
derde trede van de Ladder. 
 
Conclusie  
Uit het voorgaande blijkt dat kan worden voldaan aan alle treden van de Ladder. De be-
hoefte van Gebr. Dijkhoff & zn b.v. maakt onderdeel uit van een duidelijk aantoonbare 
behoefte. Er wordt aangesloten op een bestaande bedrijfslocatie, hoewel de uitbreiding 
niet in bestaand stedelijk gebied is gelegen. De uitbreiding op enige afstand van de hui-
dige locatie realiseren is om een combinatie van ruimtelijke, bedrijfstechnische en -
economische redenen niet haalbaar. Nabijheid is essentieel om de uitbreiding te realise-
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ren. Daarnaast zijn er geen optimaal geschikte alternatieven in de directe nabijheid be-
schikbaar. De uitbreiding op locatie voorziet in de huidige situatie reeds in een goede 
bereikbaarheid.  
 
 
5.3 Provinciaal beleid 
 
Structuurvisie Ruimtelijke Ordening 
De Structuurvisie Ruimtelijke ordening (vastgesteld door Provinciale Staten d.d. 1 oktober 
2010) geeft de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 (met een doorkijk 
naar 2040). Voor het plangebied zijn twee uitsneden gemaakt welke hierna zijn weerge-
geven. Op 7 februari 2014 hebben de provinciale staten de structuurvisie 2010, partiële 
herziening 2014 vastgesteld. Hierin is een aantal wijzigingen opgenomen ten aanzien van 
de Structuurvisie 2010. Deze structuurvisie is op 19 maart 2014 in werking getreden.  
 
Op de kaart zijn vier ruimtelijke structuren geordend. Iedere structuur geeft een aantal 
belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen aan. Tezamen vormen deze structuren de 
provinciaal ruimtelijke structuur. De structuren geven de hoofdlijnen aan voor ruimtelijke 
ontwikkelingsmogelijkheden in combinatie van functies. Iedere structuur biedt een aantal 
functies met randvoorwaarden die door de provincie zijn opgedragen.  
De vier structuren zijn: 
1. De groenblauwe structuur;  
2. Landelijk gebied; 
3. Stedelijke structuur; 
4. Infrastructuur. 
 
Het plangebied is gelegen in de groenblauwe mantel (deels kerngebied groenblauw) en 
waterbergingsgebied. In figuur 5.2 en 5.3 is de ligging van het plangebied ten opzichte 
van de provinciale structuren weergegeven. 
 
De groenblauwe structuur omvat de samenhangende gebieden in Noord-Brabant, waar-
onder de ecologische hoofdstructuur, waar natuur- en waterfuncties behouden en ontwik-
keld worden. De structuur bestaat voornamelijk uit beken en andere waterlopen en uit 
bos- en natuurgebieden. Daarnaast liggen ook gebieden met een andere functie (zoals 
agrarisch of recreatie) binnen de groenblauwe structuur, als gebieden die van belang zijn 
voor de natuur- en waterfuncties. 
Behoud en ontwikkeling van natuurwaarden in én buiten natuurgebieden is hier belang-
rijk. Daarnaast biedt de groenblauwe structuur ruimte aan een natuurlijk en robuust wa-
tersysteem. Niet alleen voor een goed waterbeheer (waaronder hoogwaterbescherming 
en waterberging) maar ook voor de ontwikkeling van de natuur.  
De structuur is de groenblauwe ruggengraat van het landschap; deze dooradert zowel 
het landelijk gebied als stedelijk gebied van Noord-Brabant. De groenblauwe structuur in 
het Brabantse landschap is wezenlijk voor de aantrekkelijkheid van zowel het stedelijke 












