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1 Inleiding
1.1

Algemeen
Het Santrijngebied, dat deel uitmaakt van het centrumgebied van Oosterhout, wordt in
de komende periode geherstructureerd, waarbij de centrumfunctie van het gebied
wordt versterkt. De locatie wordt getransformeerd tot een gebied waar zowel stedelijke
als groene functies een plek krijgen. Ten behoeve van de herontwikkeling van het
Santrijngebied is het Masterplan ‘Santrijn Oosterhout’ opgesteld. Het Masterplan is op
27 januari 2009 vastgesteld door de gemeenteraad en vormt het kader voor voorliggend bestemmingsplan.

Torenplein

Prisma

Valkenplein

terrein voormalige Santrijnschool
garageboxen
Basiliekplein

Waterlooplein
Golden Tulip hotel
Bussel/bibliotheek/filmtheater
Residentie De Bussel
Sint Jansbasiliek

Huidige situatie Santrijngebied

De herontwikkeling van het Santrijngebied heeft betrekking op herschikking en uitbreiding van een aantal bestaande functies in het plangebied (theater, filmtheater, bibliotheek, park) en biedt daarnaast ruimte voor de toevoeging van nieuwe functies (wonen,
parkeergarages, nieuwvestiging H19).
De voornaamste blikvanger in het Santrijngebied wordt het Huis voor Cultuur: een pand
waarin de vier culturele instellingen Theater De Bussel, Filmtheater De Bussel, bibliotheek Theek 5 en H19 Centrum van de Kunsten worden geclusterd. Daarnaast worden
in dit gebouw circa 40 appartementen en een ondergrondse parkeervoorziening gerealiseerd.
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Na verplaatsing van Theater De Bussel en Theek 5 naar het nieuwe Huis voor Cultuur
komt de huidige locatie van De Bussel vrij voor herontwikkeling. Op deze locatie is de
realisering van Residentie De Bussel 2, bestaande uit circa 45 woningen, commerciële
ruimtes en een parkeervoorziening beoogd. Aan de oostzijde van het Santrijngebied is
een nieuwe invulling van het parkgebied voorzien. Doordat de parkeerplaatsen op het
Valkenplein verdwijnen, kan het bestaande park worden vergroot en heringericht. In
het noordelijk deel van het park, aan de Strijenstraat, wordt een drietal woongebouwen
(Parkappartementen) gerealiseerd waarin ruimte is voor circa 60 appartementen. Onder de Parkappartementen wordt een (half)verdiepte parkeergarage gerealiseerd.
De Torenstraat wordt ten gevolge van de herstructurering van het Santrijngebied opnieuw vormgegeven, waardoor de noordelijke entree van het Oosterhoutse centrum
wordt versterkt. Door het realiseren van (deels ondergrondse) inpandige parkeervoorzieningen kan het aantal parkeerplaatsen op maaiveldniveau worden verminderd.
Voorliggend bestemmingsplan biedt een adequaat juridisch-planologisch kader voor de
beoogde herstructurering van het Santrijngebied. Het bestemmingsplan biedt, in combinatie met de beeldkwaliteitseisen die in het Masterplan zijn opgenomen, het kader
voor de beoogde herontwikkeling van het Santrijngebied. Met de systematiek van het
bestemmingsplan wordt aangesloten bij het gemeentelijke handboek voor bestemmingsplannen, dat is gebaseerd op de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen
2008 (SVBP2008).

1.2

Ligging van het plangebied
Het plangebied van voorliggend bestemmingsplan ligt in het noordelijk deel van het
Oosterhoutse centrum.

Ligging plangebied in centrum Oosterhout
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In het noorden wordt het plangebied begrensd door de Strijenstraat, die deel uitmaakt
van de verkeersring rond het totale centrumgebied. De westelijke grens wordt gevormd
door de Torenstraat, die het centrum ontsluit vanaf de Strijenstraat. In het oosten
wordt de plangrens gevormd door de route Donkerstraat, Rutselboslaan, Valkenplein,
Waterlooplein en Waterloostraat. In het zuidelijk deel van het plangebied staat de Sint
Jansbasiliek.

1.3

Vigerend bestemmingsplan
Voor het plangebied vigeert het bestemmingsplan ‘Centrum Oosterhout’. Dit bestemmingsplan is op 26 juni 2007 vastgesteld door de gemeenteraad en op 28 januari
2008 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

1.4

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt aandacht besteed aan het vigerende beleid en wordt aangegeven
hoe het initiatief zich verhoudt tot de beleidskaders van provincie en gemeente. Hoofdstuk 3 bevat een analyse van de bestaande situatie. Hierbij wordt aandacht besteed
aan de ruimtelijke en functionele structuur van het plangebied. In hoofdstuk 4 wordt
het initiatief uiteengezet. Vervolgens komen in hoofdstuk 5 de verschillende milieuaspecten aan bod. In de hoofdstukken 6, 7 en 8 worden respectievelijk de financiële
haalbaarheid, de bestemmingen en de procedure toegelicht.
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2 Beleidsaspecten
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de beleidsaspecten die van toepassing zijn op het
plangebied en de beoogde herontwikkeling. Met het vaststellen van het Masterplan
‘Santrijn Oosterhout’ heeft de gemeenteraad zich specifiek uitgesproken over de gewenste herontwikkeling van het Santrijngebied. Hiermee vormt het Masterplan het belangrijkste (beleids)kader voor voorliggend bestemmingsplan. In dit hoofdstuk wordt
volstaan met een korte toets aan het provinciaal en gemeentelijk beleid. In hoofdstuk 4
wordt nader ingegaan op het Masterplan en de vertaling daarvan in het bestemmingsplan.

2.1

Provinciaal beleid

2.1.1

Interimstructuurvisie en Paraplunota
In het kader van de Wet ruimtelijke ordening zijn per 1 juli 2008 de Interimstructuurvisie Noord-Brabant ‘Brabant in ontwikkeling’ en de Paraplunota ruimtelijke ordening in
werking getreden. De Interimstructuurvisie, vastgesteld door Provinciale Staten, geeft
een overzicht van de ruimtelijke belangen en doelen van de provincie Noord-Brabant
en de hoofdlijnen van het te voeren ruimtelijk beleid. Dit ruimtelijk beleid is uitgewerkt
in de Paraplunota. De Paraplunota, vastgesteld door Gedeputeerde Staten, vormt de
basis voor het dagelijks handelen van Gedeputeerde Staten en de inzet van de instrumenten uit de Wet ruimtelijke ordening.
De Interimstructuurvisie komt inhoudelijk grotendeels overeen met de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Noord-Brabant, zoals uiteengezet in het Streekplan NoordBrabant 2002 ‘Brabant in balans’. Actualiseringen van beleid zijn meegenomen. Zorgvuldig ruimtegebruik is het voornaamste streven. Dit moet worden gerealiseerd door in
te zetten op een concentratie van verstedelijking, waarbij het merendeel van de nieuwe
woningen en bedrijventerreinen in de stedelijke regio’s terechtkomt. In landelijke regio’s is ruimte voor de opvang van de lokale vraag. Zuinig ruimtegebruik in de vorm van
inbreiden, herstructureren en intensiveren heeft de voorkeur boven uitbreiding, om zo
het ruimtebeslag te beperken.
Het hoofdbelang, zorgvuldig ruimtegebruik, is thematisch uitgewerkt in provinciale belangen en doelen. De hoofdlijnen van het te voeren ruimtelijk beleid worden uiteengezet aan de hand van de vijf leidende ruimtelijke principes:
—
—
—
—
—

meer aandacht voor de onderste lagen;
zuinig ruimtegebruik;
concentratie van verstedelijking;
zonering van het buitengebied;
grensoverschrijdend denken en handelen.
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De hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid, inclusief de hoofdzonering van het
buitengebied, zijn weergegeven op de kaart ‘Ruimtelijke Hoofdstructuur’. In de uitvoeringsagenda geeft de provincie aan welke instrumenten worden ingezet om de belangen en doelen te realiseren.
De Paraplunota bevat de beleidslijnen, die zijn gebaseerd op de vijf leidende principes,
zoals vastgesteld in het Streekplan Noord-Brabant 2002 ‘Brabant in balans’. Tevens
bevestigt Gedeputeerde Staten in de Paraplunota dat de diverse bestaande beleidsnota’s, waaronder de Uitwerkingsplannen en de Gebieds- en Reconstructieplannen, het
uitgangspunt voor het beleid en handelen blijven. Noodzakelijke aanpassingen in verband met nieuwe wetgeving en bestuurlijke besluitvorming zijn meegenomen.
2.1.2

Uitwerkingsplan Breda-Tilburg
In de Interimstructuurvisie is de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de provincie
in hoofdlijnen weergegeven. Volgens de Interimstructuurvisie dient de verstedelijking
(de toekomstige extra behoefte aan met name woningen en bedrijfsterreinen) vooral
plaats te vinden in de stedelijke regio’s. Eén van de in het plan aangewezen stedelijke
regio’s betreft de regio Breda-Tilburg, waartoe ook het grondgebied van de gemeente
Oosterhout behoort.
Voor de regio Breda-Tilburg is een Uitwerkingsplan vastgesteld. Hieruit kan worden afgeleid welke verstedelijkingsopgave tot 2015 (met een doorkijk naar 2020) binnen de
gemeente Oosterhout een plaats zou moeten kunnen krijgen. De ruimtelijke kwaliteiten
en karakteristieken van de regio zijn in het Uitwerkingsplan beschreven en vastgelegd
in een Duurzaam Ruimtelijk Structuurbeeld (DRS).

Stedelijk gebied - centrumontwikkeling

Uitsnede Duurzaam Ruimtelijk Structuurbeeld
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De lagenbenadering uit het Streekplan is hierbij leidend geweest. Het DRS vormt de
basis voor het ruimtelijk ontwerp, waarbij de bestaande infrastructuur dient als drager/kapstok van de ruimtelijke ontwikkeling. In het ruimtelijk ontwerp is een voorstel
ontwikkeld voor de stedelijke ontwikkeling van wonen en werken voor de termijn tot
2020. Het plangebied van voorliggend bestemmingsplan ligt in het stedelijk gebied en
heeft de aanduiding ‘centrumontwikkeling’. In gebieden met deze aanduiding wordt
versterking en ontwikkeling van centrumfuncties nagestreefd. Er liggen kansen voor
centrumondersteunende functies, stedelijk wonen en dergelijke. Vitale centrumgebieden zijn van grote betekenis omdat ze het hart vormen van de steden en dorpen.
Voor Oosterhout is in het Uitwerkingsplan aangegeven dat een groot aantal binnenstedelijke locaties voorziet in een aanzienlijk bouwprogramma. In het Uitwerkingsplan is
voor de stedelijke regio een fors woningbouwprogramma opgenomen. In de periode tot
2020 dienen in totaal circa 43.000 woningen te worden gerealiseerd. Voor de gemeente Oosterhout is een indicatief woningbouwprogramma van ruim 5.800 woningen opgenomen voor deze periode. Het grootste gedeelte van deze woningen is voorzien op
binnenstedelijke locaties.
2.1.3

Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant 2008
Het meest actuele beleid van de provincie Noord-Brabant op het gebied van wonen is
vastgelegd in de Bevolkings- en woningbehoefteprognose Noord-Brabant, actualisering
2008. Uitgangspunt is dat het merendeel van de woningbouw wordt gerealiseerd in de
stedelijke regio’s. Voor de landelijke regio’s wordt uitgegaan van ‘bouwen voor migratiesaldo nul’. De provincie hecht veel waarde aan regionale afstemming van de gemeentelijke planningsopgaven en plancapaciteit.
Uit de prognose blijkt dat een bouwprogramma nodig is, waarbij het accent moet liggen
op strategische nieuwbouw, doorstroming en het (verder) verhogen van de kwaliteit van
het wonen. Het is hierbij van belang een goede balans te vinden tussen de behoefte
aan kwantiteit en de behoefte aan kwaliteit. Het woningaanbod moet meer worden gericht op de vraag en de veranderende woonwensen. Speerpunten van beleid zijn zuinig
ruimtegebruik en wonen met zorg en welzijn. Voor de gemeente Oosterhout is voor de
periode 2008-2019 een indicatieve toename van de woningvoorraad met 2.800 woningen becijferd.

2.2

Gemeentelijk beleid

2.2.1

StadsvisiePlus
De StadsvisiePlus geldt als leidraad voor de ontwikkeling van Oosterhout in de periode
2000-2015. De Stadsvisie is op 30 januari 2001 vastgesteld door de gemeenteraad
en geeft een visie op de gewenste ruimtelijke, economische en sociale ontwikkelingen
van Oosterhout tot 2015. Hierbij wordt rekening gehouden met de huidige en toekomstige potenties en bedreigingen binnen de gemeente Oosterhout en de regio.
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Enerzijds wordt de StadsvisiePlus gebruikt ter toetsing van externe en autonome ontwikkelingen, waarbij de vraag centraal staat of en hoe die ontwikkelingen in het beeld
van de StadsvisiePlus passen. Anderzijds zal voor die elementen uit de StadsvisiePlus
waarvoor het gemeentebestuur eindverantwoordelijk is, een uitvoeringsprogramma
worden opgesteld.
Voor de toekomst van Oosterhout zijn ‘identiteit’, ‘toekomstwaarde’, ‘belevingswaarde’
en ‘gebruikswaarde’ van groot belang. Op basis van deze eigenschappen zijn vier thema’s geformuleerd:
— het ‘eigen’ Oosterhout: behoud van waardevol karakter, ontwikkeling op basis van
historisch patroon en landschap, ontwikkeling (klein-)stedelijk imago complementair
met buitengebied en dorpen;
— kwalitatief hoogwaardig Oosterhout: duurzame ontwikkeling met behoud en versterking van bestaande kwaliteiten;
— veilig en leefbaar Oosterhout in stad en buitengebied: vergroting van afwisseling in
wijken, functiemenging (verhoging levendigheid, sociale veiligheid en leefbaarheid),
beeldkwaliteit, verkeersveiligheid etc.;
— Oosterhout Compleet: evenwicht in bevolkingsopbouw en ruimtelijke structuur; van
belang zijn woningvoorraad, werkmilieus, zorginstellingen, recreatie en ontspanning.
Op basis van deze thema’s is een ontwikkelingsvisie tot 2015 opgesteld. Het plangebied van voorliggend bestemmingsplan ligt op de integrale Stadsvisiekaart in het centrumgebied. Voor het centrumgebied is aangegeven dat centrumwonen, historisch wonen en wonen boven winkels wordt nagestreefd. De Torenstraat maakt deel uit van de
Groene Ruggengraat en is onderdeel van de hoofdroute voor langzaamverkeer in Oosterhout. Er is aandacht voor het stimuleren van voldoende dynamiek in Oosterhout,
met name in het centrum. Hierbij speelt de recreatieve functie van het centrum (cultuur, winkelen, horeca, evenementen) een belangrijke rol.
2.2.2

Perspectiefnota 2008
In de Perspectiefnota 2008 is voor de verdere ontwikkeling van het Oosterhoutse centrum de ‘drie polen’ visie opgenomen. Onderzoeken in de periode voor 2008 hebben
geleid tot een (globale) gedachtegang over een logische clustering van activiteiten in
het centrum. De herontwikkeling van het Santrijngebied en het Slotjesveld zijn hierin
meegenomen. Bij het opstellen van een nieuwe visie op het centrum is geconstateerd
dat de Oosterhoutse binnenstad feitelijk bestaat uit drie ‘polen’, met elk een eigen
functie:
— Santrijn en Markt, met cultuur en horeca;
— Winkelcentrum Arendshof en aanliggende straten (inclusief Heuvel);
— Civic center aan het Slotjesveld, met versterking van publieksfuncties, de brede
school, wijkcentrum, verpleeghuis annex medisch centrum en evenemententerrein.
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Elke 'pool’ heeft een eigen soort van ‘levendigheid’. De ‘pool’ rond de Sint Jansbasiliek
kent voor een belangrijk deel avondbezoek, in de vorm van bezoeken aan het theater
en de aanwezige horeca. De ‘polen’ staan niet los van elkaar maar kunnen elkaar versterken. Regelmatig vindt overloop van de ene naar de andere ‘pool’ plaats (bijvoorbeeld door de combinatie winkelen en horeca). Herontwikkeling van het Santrijngebied
en realisering van het Huis voor Cultuur zijn van belang voor de verdere ontwikkeling
van de ‘pool’ rond de Sint Jansbasiliek.
2.2.3

Perspectiefnota 2009
In de Perspectiefnota 2009 worden de gemeentelijke beleidsuitgangspunten tegen het
licht gehouden en wordt aangegeven welke kaders worden gesteld door de gemeenteraad. De Perspectiefnota 2009 bouwt voort op het in 2006 door de gemeenteraad
vastgestelde Meerjarenbeleidsplan 2006-2010 ‘Investeren in ambitie’. In de Perspectiefnota 2009 zijn de belangrijkste ontwikkelingen en keuzes op hoofdlijnen aangegeven. Daarnaast zijn in de Perspectiefnota ook samenhang en verbindingen aangebracht. De kern van de Perspectiefnota wordt gevormd door het Actieplan Stadshart.
In de Perspectiefnota zijn de speerpunten voor 2009 per programma uitgewerkt. In totaal zijn 14 programma’s onderscheiden, waaronder woonomgeving, verkeer en mobiliteit en bouwen en wonen. Daarnaast zijn er onder meer programma’s die betrekking
hebben op bestuur, veiligheid, werk en inkomen, cultuur, onderwijs, maatschappelijke
zorg en sport. Voor voorliggend bestemmingsplan zijn de volgende speerpunten van belang.
Woonomgeving
De algemene doelstelling van dit programma luidt: ‘Het koesteren van de leefbaarheid
van Oosterhout door het streven naar schone, hele en veilige buurten waarin het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te recreëren. Bewoners willen veilig en rustig
wonen in een goed verzorgde, groene omgeving. Bedrijven vragen om kwaliteit in winkelcentra en op bedrijfsterreinen. Het bereiken van deze doelstelling is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, burgers en ondernemers.’
In 2009 zal hiertoe onder meer de uitwerking plaatsvinden van de nieuwe werkwijze
voor buurtbeheer, zal het onderhoudsprogramma voor monumentale bomen worden
aangepast, en wordt gestart met de uitvoering van de nota Buiten spelen, waarbij
speelvoorzieningen worden geplaatst op basis van de in 2008 verschenen spreidingskaart.
Verkeer en mobiliteit
De algemene doelstelling van dit programma luidt: ‘Het bereikbaar maken en houden
van woningen, winkels en bedrijven (voor alle doelgroepen) op een zo efficiënt en veilig
mogelijke wijze. Op deze manier de kwaliteiten van ‘Oosterhout Familiestad’ minimaal
waarborgen en waar mogelijk verbeteren.’
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Speerpunt voor 2009 is onder meer de uitvoering van het mobiliteitsplan, waarbij herkenbare overgangen van verkeersgebieden naar verblijfsgebieden worden aangebracht. In 2009 is daarnaast aandacht voor hoogwaardig openbaar vervoer en voor het
parkeerbeleid.
Bouwen en wonen
De algemene doelstelling van dit programma luidt: ‘Via een gevarieerd aanbod van woningen en het creëren van ruimte voor bedrijven, ondersteunen van de ambities van
‘Oosterhout Familiestad’. Op die manier wordt ervoor gezorgd dat Oosterhout een aantrekkelijke woon- en werkgemeente is en blijft voor alle categorieën inwoners.’
Voor 2009 zijn verschillende ontwikkelingslocaties benoemd als speerpunt. Eén van
deze ontwikkelingen is het Santrijngebied. Met het huisvesten van Theater De Bussel,
Theek 5, H19 en het filmtheater in een gezamenlijk Huis van Cultuur krijgt de ‘culturele
pool’, zoals verwoord in de perspectiefnota 2008, van het stadshart een gezicht. Verder versterkt het opknappen van het Santrijngebied de centrumfunctie, brengt het
groen tot in het stadshart en zal de kwaliteit van de entree naar het centrum aanzienlijk verbeteren. Ook krijgt het stedelijk wonen, direct grenzend aan het stadshart, een
nieuwe impuls.
Centrum+
In de perspectiefnota zijn drie bijzondere programma’s benoemd die extra aandacht
verdienen: de programma’s Centrum+, Jong en Samenleving. De algemene doelstelling
van het programma Centrum+ luidt: ‘Voeren van de regie op de vitale en attractieve
binnenstad door de ambtelijke aansturing hiervoor op één punt samen te brengen.’
Hieruit zijn twee effectdoelstellingen gedestilleerd:
— Binnenstad vormt het maatschappelijke, culturele en economische hart van Oosterhout Familiestad.
— Kwaliteit van de openbare ruimte wordt gezien als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeente, burgers en ondernemers.
De binnenstad heeft, dankzij de functies die er zijn ondergebracht (winkelen, horeca,
cultuur) een belangrijke aanjaagfunctie voor de rest van Oosterhout. Bovendien is het
stadscentrum bepalend voor de uitstraling, reputatie en aantrekkingskracht van de
stad en de regio. Door middel van het actieprogramma, dat loopt vanaf 2007, en het
Actieplan Stadshart, wordt actie ondernomen om het centrum aantrekkelijk te houden
en in de toekomst goed te positioneren.
2.2.4

Actieplan Stadshart
Het Oosterhoutse centrum is het hart van Oosterhout Familiestad. Het speelt een centrale rol bij het goed functioneren van de gemeente en is het meest beleefde deel van
de stad. Hiermee draagt het stadshart in belangrijke mate bij aan de vitaliteit en dynamiek die kenmerkend is voor Oosterhout. In de komende jaren wordt flink in het stadshart geïnvesteerd, onder meer door de reconstructie van het Santrijngebied en het Slotjesveld.
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Daarnaast is/wordt het zorgcentrum Oosterheem herbouwd, wordt aan het Slotjesveld
een nieuw verpleeghuis gerealiseerd en zijn er plannen voor nieuwe ‘toegangspoorten’
tot het centrum. Uitvoering van deze plannen leidt tot een kwaliteitsimpuls voor het
Oosterhoutse stadshart. Daar bovenop is echter nog een aanzienlijke toegevoegde
waarde te bereiken als de verschillende projecten met elkaar in verbinding worden gebracht. Het op te stellen Actieplan Stadshart zorgt voor een verbindend kader. In het
Actieplan Stadshart zal in ieder geval worden uitgegaan van een aantal kwaliteitscriteria:
— Parkeren moet zoveel mogelijk plaatsvinden in gebouwde, al dan niet ondergrondse
parkeervoorzieningen.
— Het groen van de Slotparken, de Slotjes en het Slotjesveld moeten beter bij het
stadshart worden betrokken.
— De kwaliteitsimpuls kan het meest zichtbaar worden langs de twee ontwikkelingsassen Slotjesveld - Santrijn en busstation – Arendshof.
— Het actieplan kan vorm en inhoud geven aan het beleidsvoornemen om te komen
tot hoogwaardige detailhandel in de aanloopstraten.
— Het actieplan moet nadrukkelijk ingaan op de sociale componenten, zoals de programmering van de openbare ruimte.
2.2.5

Mobiliteitsplan
In het Mobiliteitsplan 2007-2015 is de gemeentelijke visie op mobiliteit en infrastructuur voor de korte termijn vastgelegd. In het Mobiliteitsplan wordt aandacht besteed aan alle vervoersmodaliteiten: de auto, het openbaar vervoer, de fiets en het
(goederen)transport. Uitgangspunt is dat goede bereikbaarheid hand in hand moet
gaan met bescherming van de kwaliteit van de leefomgeving (verkeersveiligheid, geluidoverlast, luchtkwaliteit).
De kern van het Mobiliteitsplan wordt gevormd door een indeling van het Oosterhoutse
wegennet in verkeersgebieden en verblijfsgebieden. De inrichting van de verschillende
wegen zal aansluiten bij de status als verkeers- of verblijfsgebied, op basis van Duurzaam Veilig. Het verkeersgebied in Oosterhout bestaat uit de centrumtangenten die zijn
verbonden met de omliggende infrastructuur. De Strijenstraat, die de noordelijke grens
van het plangebied vormt, is onderdeel van de ring rond het centrum en is als zodanig
opgenomen als verkeersgebied. De overige wegen in het plangebied liggen in het verblijfsgebied.
De verkeersgebieden vervullen een belangrijke rol in het bereikbaar houden van de
woon- en werkgebieden in Oosterhout en de regio en vormen verbindingen tussen de
woon-, werk- en voorzieningengebieden onderling. Alle straten die geen onderdeel uitmaken van het verkeersgebied hebben een status als verblijfsgebied. Er wordt naar
gestreefd om doorgaand verkeer door Oosterhout zoveel mogelijk te weren. Op een
aantal wegen zijn hiervoor aanvullende maatregelen nodig. Over het algemeen geldt
dat het wegennet voldoende capaciteit heeft om het verkeer te verwerken.
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Verkeersgebieden conform Mobiliteitsplan

Voor fietsverkeer is in het Mobiliteitsplan een fietsnetwerk vastgelegd, dat bestaat uit
primaire, secundaire en recreatieve routes. De schaal van Oosterhout biedt veel kansen voor de fiets. Het fietsnetwerk wordt zoveel mogelijk gescheiden van het netwerk
voor de auto. Voor het openbaar vervoer worden drie vormen onderscheiden: hoogwaardig openbaar vervoer, regulier openbaar vervoer en fijnmazig openbaar vervoer.
2.2.6

Beleidsnota Cultuurhistorie, Monumenten en Archeologie
In de beleidsnota Cultuurhistorie, Monumenten en Archeologie, die is vastgesteld in januari 2009, is het gemeentelijk beleid voor de periode 2008 – 2018 op het gebied van
cultuurhistorie vastgelegd.
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Het doel van de beleidsnota is het betrekken van cultuurhistorie bij planvorming, zodat
archeologische vindplaatsen en cultuurhistorisch waardevolle structuren niet langer
verloren gaan.
Centraal in de beleidsnota staat, in lijn met de Nota Belvedere, de opvatting dat bescherming van cultuurhistorisch erfgoed en dynamiek in de ruimtelijke inrichting prima
samen kunnen gaan (‘behoud door ontwikkeling’). De nota geeft daarnaast een eerste
aanzet om te komen tot een gemeentelijk archeologiebeleid. In de nota is vastgelegd
hoe de monumenten, archeologie en cultuurhistorische waarden kunnen worden beschermd, ontwikkeld en zichtbaar gemaakt. Het beleid is gericht op bescherming en
ontwikkeling van het cultuurhistorisch erfgoed. Cultuurhistorie dient als volwaardig belang te worden meegenomen bij ruimtelijke inrichtingsplannen. Cultuurhistorische
waarden hoeven hierbij niet altijd doorslaggevend te zijn, maar de kansen die cultuurhistorie biedt moeten worden reeds in een vroeg stadium worden meegewogen in de
planvorming.
Om de aanwezige cultuurhistorische waarden (monumentale gebouwen, archeologische terreinen, cultuurhistorische landschapselementen en historische stedenbouwkundige structuren en infrastructuur) in beeld te brengen, wordt een gemeentelijke Cultuurhistorische Waardenkaart/Beleidsadvieskaart vervaardigd, die met name een signalerende functie heeft. Hierdoor wordt een integrale afweging mogelijk. Keuzes uit de
Cultuurhistorische Waardenkaart moeten worden vertaald in bestemmingsplannen zodat waardevolle elementen van een juridisch-planologische bescherming kunnen worden voorzien.
2.2.7

Masterplan ‘Santrijn Oosterhout’
Als uitwerking van de ‘culturele pool’ van de stad (Perspectiefnota 2008) is het Masterplan ‘Santrijn Oosterhout’ opgesteld. Het Masterplan is op 27 januari 2009 vastgesteld door de gemeenteraad. De uitgangspunten voor het Santrijngebied zijn opgenomen in het ontwikkeldocument ‘Santrijn komt tot leven’. Op basis van deze uitgangspunten is een aantal stedenbouwkundige modellen en varianten voor het Huis voor
Cultuur besproken en doorgerekend. In het Masterplan ‘Santrijn Oosterhout’ is vervolgens het stedenbouwkundig raamwerk voor het Santrijngebied vastgelegd. Daarnaast
zijn in het Masterplan beeldkwaliteitseisen opgenomen en zijn de verschillende gebouwen beschreven in afzonderlijke bouwenveloppen. Het stedenbouwkundig raamwerk is vertaald in voorliggend bestemmingsplan. In hoofdstuk 4 wordt uitgebreid aandacht besteed aan het stedenbouwkundig plan zoals opgenomen in het Masterplan.

2.3

Het initiatief
De herstructurering van het Santrijngebied past binnen het provinciaal beleid, waarin
wordt ingezet op herstructurering en intensivering van het bestaand stedelijk gebied
om nieuw ruimtebeslag in het landelijk gebied zoveel mogelijk te beperken. Het plangebied van voorliggend bestemmingsplan ligt volgens het Uitwerkingsplan in een gebied dat is aangewezen voor ‘centrumontwikkeling’.

Croonen Adviseurs

13

Bestemmingsplan Santrijn

Gemeente Oosterhout

In deze gebieden wordt versterking en ontwikkeling van centrumfuncties nagestreefd.
Met de herontwikkeling van het gebied wordt hieraan vormgegeven.
De herontwikkeling van het Santrijngebied past ook binnen het gemeentelijk beleid,
dat is gericht op versterking van het centrumgebied. In de Perspectiefnota’s 2008 en
2009 is het voornemen tot herontwikkeling van het Santrijngebied en de realisering
van het Huis voor Cultuur vastgelegd. Vervolgens is het Masterplan ‘Santrijn Oosterhout’ opgesteld. In het Masterplan is de gewenste ontwikkelingsrichting voor het
Santrijngebied vastgelegd. Het stedenbouwkundig raamwerk uit het Masterplan vormt
het belangrijkste kader voor dit bestemmingsplan en wordt uitgebreid beschreven in
hoofdstuk 4.
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3 Bestaande situatie
3.1

Het plangebied
Het Santrijngebied bevindt zich in het noordelijk deel van het Oosterhoutse centrumgebied, tussen de Markt en de Strijenstraat, één van de centrumtangenten. De Torenstraat, die de westelijke grens van het Santrijngebied vormt, is de belangrijkste entree
van het centrumgebied uit noordelijke richting. Het gebied wordt gekenmerkt door een
grote verscheidenheid aan functies. Zo zijn er onder meer Theater De Bussel, de bibliotheek, de voormalige Santrijnschool en een hotel gevestigd. Daarnaast komen grondgebonden en gestapelde woningen voor en kent een deel van het plangebied een invulling als park.

Luchtfoto plangebied (bron: Microsoft Virtual Earth)

Ten zuiden van het Santrijngebied ligt het hart van het Oosterhoutse centrum. Op en
rond de Markt is horeca geconcentreerd, terwijl in het gebied ten zuidwesten van de
Markt het winkelgebied ligt. Ten oosten en westen van het Santrijngebied liggen woongebieden. Ten noorden van de Strijenstraat ligt de woonwijk Strijen.

3.2

Historische ontwikkeling
De kern Oosterhout is ontstaan op de grens van zand- en kleigronden, op een kruising
van landwegen. Oosterhout heeft zich in eerste instantie ontwikkeld langs een aantal
linten, die in een uitwaaierend patroon richting de kernen in de omgeving liepen.
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Op de kruising van de bebouwingslinten ontstond een groot dorp met van oorsprong
een open ruimtelijke structuur. In de 19e eeuw vond rond de pleinen Markt en Heuvel
verdichting van deze structuur plaats. Hier ontstond een centrumgebied waar handel
en nijverheid zich vestigden. Naast deze belangrijkste dorpskern ontwikkelden zich in
het buitengebied verschillende buurtschappen en kleinere dorpen, die voornamelijk
een agrarische functie hadden. Kenmerkend voor Oosterhout waren de wegen die in
een sterpatroon samenkwamen op de Markt en de kern verbonden met plaatsen als
Breda, Geertruidenberg en Dongen. Eén van deze wegen die vanaf de Markt richting
het buitengebied liepen, is de Torenstraat.

Oosterhout rond 1900

Door de verbeterde infrastructuur en de opkomende industrie en handel in de tweede
helft van de 19e eeuw groeide de woningbehoefte in Oosterhout. Het bestaande centrumgebied werd verdicht en langs de voornaamste doorgaande wegen breidde de
kern uit. De groei van Oosterhout vond in deze periode ongepland en zonder sturing
plaats, waarbij de gronden tussen Markt en Heuvel verder werden bebouwd. In de 20e
eeuw zijn rondom het centrumgebied de eerste woonwijken aangelegd. Na de tweede
wereldoorlog groeide Oosterhout explosief. In de jaren 50 van de vorige eeuw werden
ten zuiden van de kern de wijken Slotjes-Oost, -Midden en -West gerealiseerd. In de jaren 60 van de vorige eeuw werd aan de zuidzijde van het Wilhelminakanaal de woonwijk Oosterheide gebouwd. In de periode 1970-2000 vond de groei van Oosterhout met
name plaats richting het noorden, waar de wijken Strijen en Dommelbergen werd ontwikkeld.
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In de jaren 70 van de vorige eeuw is ook het Oosterhoutse centrumgebied herontwikkeld. Er werden in de historische binnenstad verschillende doorbraken gerealiseerd en
er werden tangenten aangelegd rond het centrumgebied. De Strijenstraat, die langs de
noordelijke rand van het Santrijngebied loopt, is één van deze tangenten. In de tweede
helft van de jaren 70 en de eerste helft van de jaren 80 van de vorige eeuw heeft het
Santrijngebied zijn huidige vorm gekregen. Het gebied, waar bebouwing tot dan toe met
name was geconcentreerd aan de Torenstraat, heeft in deze periode een volledig
nieuwe structuur gekregen. Theater De Bussel en het relatief grootschalige hotel met
appartementen werden gebouwd ten zuiden van de voormalige Santrijnschool. Ten
noorden en oosten van Theater De Bussel werden grondgebonden en gestapelde woningen gerealiseerd.

3.3

Ruimtelijke structuur
De ruimtelijke structuur van het Santrijngebied valt in drie delen uiteen. De structuur
van het zuidelijk gedeelte van het gebied wordt bepaald door de grootschalige bebouwing van Residentie De Bussel/het Golden Tulip Hotel en het pand van Theater De
Bussel, dat daaraan is vastgebouwd. Het hoogste bouwdeel heeft een hoogte van circa
19 m. De ruimtes rond het complex zijn in gebruik als parkeerplaats. Aan het Valkenplein bevinden zich enkele garageboxen, die een gesloten wand vormen langs dit plein.
Ten noorden van dit complex bevindt zich de locatie waar voorheen de Santrijnschool

Bebouwing Residentie De Bussel met garageboxen

Entree centrumgebied vanaf Torenstraat

stond. De bebouwing van de school is inmiddels gesloopt en het terrein is braakliggend.

Croonen Adviseurs

17

Bestemmingsplan Santrijn

Gemeente Oosterhout

Basiliekplein

Torenplein

Waterlooplein

Valkenplein
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Het terrein wordt omgeven door grondgebonden en gestapelde woningen die zijn gerealiseerd in de jaren 80 van de vorige eeuw. Deze woningen hebben een hoogte van
twee à drie bouwlagen met kap. Het noordoostelijke deel van het Santrijngebied bestaat uit een parkgebied, dat wordt omgeven door grondgebonden en gestapelde woningen met een bouwhoogte van twee à drie lagen met kap. In het park bevindt zich de
bebouwing van Stichting Prisma: een gebouw met een hoogte van drie bouwlagen dat
solitair in het park staat.

Gebouw Prisma in het park

Bebouwing langs Torenstraat ter hoogte van Basiliekplein (links) en Torenplein (rechts)

De Torenstraat, één van de historische wegen in het Oosterhoutse centrum, wordt aan
de westzijde begeleid met kleinschalige (woon)bebouwing. Rond het Basiliekplein heeft
een meer stedelijke ontwikkeling plaatsgevonden, met bebouwing tot vijf bouwlagen
hoog. De bebouwing van de bibliotheek/De Bussel aan de oostzijde van deze straat
staat relatief dicht op de weg. Hierdoor wordt de toren van de Sint Jansbasiliek deels
aan het zicht onttrokken. Door de open ruimte van het Torenplein aan de voorzijde van
De Bussel springt de gesloten gevel van dit pand in het oog.
De openbare ruimte in het Santrijngebied bestaat uit diverse pleinen die rondom de
bebouwing van De Bussel liggen. Deze pleinen (het Torenplein, het Basiliekplein, het
Valkenplein en het Waterlooplein) zijn in de huidige situatie in gebruik als parkeerplaats en hebben weinig verblijfskwaliteit. De woningen aan de Commanderij en het
Santrijnhof zijn met de achterzijde gericht naar het terrein van de voormalige Santrijnschool en oriënteren zich op de omliggende wegen, pleinen en het park. Aan de achterzijde van deze woningen zijn twee parkeergebieden gesitueerd.
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Parkeerpleinen Commanderij (links) en Santrijnhof (rechts)

Park

Het park bestaat uit een verhoogd, begroeid gedeelte dat grenst aan de Strijenstraat
en een meer open gedeelte richting het Valkenplein, dat bestaat uit een grasveld met
enkele bomen.

3.4

Functionele structuur
In het Santrijngebied komen verschillende functies voor. Het meest in het oog springend is Theater De Bussel, dat ook onderdak biedt aan het filmtheater. In hetzelfde
pand is bibliotheek Theek 5 gevestigd. In de noordelijke en oostelijke vleugel van het
complex is het Golden Tulip hotel gevestigd. De zuidelijke vleugel biedt plaats aan appartementen, met op de begane grond een restaurant en diverse kleinschalige kantoor- en detailhandelsvestigingen.
In het plangebied van voorliggend bestemmingsplan bevinden zich enkele maatschappelijke voorzieningen. De Santrijnschool is inmiddels gesloopt. In het park is een gebouw van Stichting Prisma gevestigd. Ten zuiden van het Santrijngebied staat de Sint
Jansbasiliek. Verder komt verspreid in het Santrijngebied de functie wonen voor.
Het winkelgebied van het Oosterhoutse centrum bevindt zich in het gebied ten zuidwesten van de Markt. Het zuidelijk deel van de Torenstraat (ter hoogte van het Basiliekplein) is functioneel gezien één van de uitlopers van het winkelgebied.
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In dat deel van de straat zijn centrumfuncties (detailhandel en dienstverlening) gesitueerd met daarboven appartementen. Verder naar het noorden gaat deze centrumfunctie over in een woonfunctie.

3.5

Ontsluiting en parkeren
Het centrum van Oosterhout wordt ontsloten vanaf de ring van wegen die naast de
Strijenstraat bestaat uit de Abdis van Thornstraat, de Ridderstraat, de Van Liedekerkestraat en een gedeelte van de Bredaseweg. Vanaf deze centrumring zijn de parkeergelegenheden in het centrum bereikbaar via verschillende wegen. De parkeergelegenheden in het Santrijngebied zijn bereikbaar via de Torenstraat.
In de huidige situatie vindt parkeren in het Santrijngebied uitsluitend plaats op maaiveld. Het parkeren is geconcentreerd op de verschillende pleinen en in woonstraten.
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Parkappartementen
Huis voor Cultuur
Uitbreiding hotel
Residentie De Bussel 2
Zoekgebied entreegebouw
basiliek

Plankaart Masterplan
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4 Planbeschrijving
4.1

Masterplan ‘Santrijn Oosterhout’
In het Masterplan ‘Santrijn Oosterhout’ is de stedenbouwkundige visie voor het Santrijngebied opgenomen. Met de herstructurering van het gebied wordt de centrumfunctie versterkt, wordt het groen tot in het stadshart gebracht en wordt de entree naar het
centrum verbeterd. Ook krijgt het stedelijk wonen, direct grenzend aan het stadshart,
een impuls. Op basis van een aantal stedenbouwkundige modellen en varianten voor
het Huis voor Cultuur is de uiteindelijke plankaart van het Masterplan opgesteld. Het
Masterplan vormt een stedenbouwkundig raamwerk, dat zorgt voor samenhang en
structuur, een duidelijk hiërarchie in ruimte aanbrengt en tegelijkertijd een flexibele invulling mogelijk maakt. Binnen de kaders van het Masterplan kan de (architectonische)
opgave voor de verschillende deelgebieden worden ingevuld.
In het Masterplan zijn voor het Santrijngebied stedenbouwkundige ambities geformuleerd. De belangrijkste ambitie voor het stedenbouwkundig plan is het realiseren van
een hoogwaardige, representatieve entree tot het centrum in samenhang met een park
dat een verbinding legt met de omgeving rond de Sint Jansbasiliek. Het stedenbouwkundig plan voor het Santrijngebied kent hierdoor aan de westzijde van het gebied
(rond de Torenstraat) een stedelijke component en aan de oostzijde van het gebied
(met de vergroting en herinrichting van het park) een groene component. Binnen deze
structuur kan op een viertal locaties bebouwing worden toegevoegd:
— locatie Santrijnschool: Huis voor Cultuur met culturele instellingen en appartementen;
— locatie De Bussel: Residentie De Bussel 2 bestaande uit appartementen, commerciële ruimtes, horeca aan het Basiliekplein en mogelijke uitbreiding hotel.
— locatie park: Parkappartementen langs de Strijenstraat;
— noordzijde Sint Jansbasiliek: zoekgebied voor entreegebouw basiliek1.

4.2

Programma
Het programma voor het Santrijngebied is bepaald aan de hand van de gewenste functies (culturele instellingen, stedelijk wonen, parkeren en groen) en de beoogde stedenbouwkundige invulling, waarbij op grond van ruimtelijke overwegingen bebouwingsmassa’s zijn bepaald. In totaal is in het plangebied van voorliggend bestemmingsplan
het volgende programma voorzien:
— circa 8.340 m2 bvo (bruto vloeroppervlak) voor culturele instellingen;
— circa 134 appartementen en 11 stadswoningen;
— circa 1.160 m2 bvo commerciële ruimte/horeca;
1 In het Masterplan is een zoekgebied opgenomen voor het realiseren van een entreegebouw aan de noordzijde van de basiliek. Bij de vaststelling van voorliggend bestemmingsplan heeft de gemeenteraad besloten
dat de realisering van een aanbouw aan de kerk niet wenselijk is. De mogelijkheid voor het realiseren van
een entreegebouw is daarom niet opgenomen in het bestemmingsplan ‘Santrijn’.
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— uitbreiding van het hotel met circa 550 m2 bvo (via wijziging);
— circa 700 parkeerplaatsen (inclusief vervanging bestaande parkeerplaatsen).
Het woningbouwprogramma bestaat uit verschillende woontypologieën. Naast appartementen in verschillende groottes kunnen grondgebonden stadswoningen worden gerealiseerd. Met de realisering van deze woningen wordt voorzien in de behoefte aan
stedelijk wonen. Door wonen te combineren met verschillende niet-woonfuncties (cultuur, commerciële ruimtes) wordt voorkomen dat een eenzijdig gebied ontstaat, waar in
de avonduren alle levendigheid verdwijnt. Het exacte woningbouwprogramma is onder
meer afhankelijk van ontwikkelingen in de markt. Bij de verdere uitwerking kan het
woningbouwprogramma daarom nog worden aangepast.

4.3

Stedenbouwkundige opzet
De Torenstraat wordt vormgegeven als een representatieve entree van het centrum,
met als blikvangers de Sint Jansbasiliek en het Huis voor Cultuur. Het Huis voor Cultuur
wordt gesitueerd op de locatie van de voormalige Santrijnschool. Op deze locatie kan
een efficiënt en economisch gebouw worden gerealiseerd, dat aansluit bij de wensen
van de gebruikers en bezoekers van het pand. Op de locatie van De Bussel wordt een
nieuw gebouw gerealiseerd, met commerciële ruimtes en woningen (Residentie De
Bussel 2). De rooilijn van Residentie De Bussel 2 ligt terug ten opzichte van de bestaande rooilijn van de bibliotheek. Hierdoor wordt het profiel van de Torenstraat verbreed van circa 12 tot circa 17 m, waardoor het zicht op de kerktoren wordt verbeterd.
De twee pleinruimtes aan de Torenstraat, het Torenplein en het Basiliekplein, zijn in de
huidige situatie in gebruik als parkeerplaats. Doordat het parkeren grotendeels inpandig wordt vormgegeven, kunnen deze pleinen worden getransformeerd tot autovrije/autoluwe pleinen met een verblijfsfunctie. Het Torenplein vormt hierbij de voorruimte voor het nieuwe Huis voor Cultuur, dat een entree aan dit plein krijgt. Ook het
Basiliekplein, dat aan de noordzijde wordt voorzien van een nieuwe gevelwand, krijgt
een verblijfskarakter en kan worden ontwikkeld als ‘terrassenplein’, waarbij een relatie
kan worden gelegd met de Markt aan de zuidzijde van de basiliek. De entree van het
centrumgebied wordt hiermee op een aantrekkelijke manier vormgegeven.
De bestaande parkeerplaatsen aan het Valkenplein komen te vervallen. Hierdoor kan
het park in zuidelijke richting worden vergroot, waardoor het reikt tot aan het Huis voor
Cultuur. Het Huis voor Cultuur kan zich hierdoor zowel op het stedelijke Torenplein als
het groene park oriënteren. De bestaande garageboxen kunnen worden gesloopt en
worden vervangen door een uitbreiding van het hotel met bijvoorbeeld een conferentieruimte. Deze ruimte richt zich op het park, dat op deze wijze wordt voorzien van een
nieuwe, aantrekkelijke gevelwand2. In het noordelijk deel van het park, langs de Strijenstraat, worden drie appartementengebouwen gerealiseerd, bovenop een
(half)verdiepte parkeergarage. Het park loopt door op het dak van de parkeergarage,
tussen de gebouwen.
2 Ten behoeve van de realisering van deze uitbreiding is in voorliggend bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen.
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Huis voor Cultuur
In het Huis voor Cultuur worden Theater De Bussel,
Theek 5, H19 Centrum voor de Kunsten en Filmtheater De Bussel gevestigd. In totaal is voor deze
culturele instellingen een oppervlak van circa
8.340 m2 bvo voorzien. In het Huis voor Cultuur
kunnen daarnaast circa 40 appartementen worden
gerealiseerd. Uitgangspunt is een flexibel ontwerp,
waarbij de woningen als multifunctionele ruimte
toegevoegd kunnen worden aan het Huis voor Cultuur, al naar gelang de ruimtebehoefte in de toekomst.
Het Huis voor Cultuur is ingepast tussen de bestaande woningen aan de Torenstraat,
Commanderij en Santrijnhof. De gevels van het gebouw volgen de verkavelingsrichting
van deze woningen. Ter plaatse van het Torenplein, waar de hoofdentree van het Huis
voor Cultuur zich bevindt, kan deze verkavelingsrichting worden doorbroken. Aan de
zijde van het park bevindt zich een tweede entree. Het Huis voor Cultuur krijgt grotendeels een bouwhoogte van maximaal 13,5 m. In de zuidoostelijke hoek van het pand
kan de bouwhoogte maximaal 15 m bedragen. De toneeltoren krijgt een hoogte van
maximaal 21 m. De woningen die op de verdiepingen worden gerealiseerd, zijn gesitueerd rond een woondek, dat zich op het dak van het Huis voor Cultuur bevindt.
Onder het gebouw wordt een ondergrondse parkeergarage gerealiseerd, die openbaar
toegankelijk is. De ingang van de parkeergarage is gesitueerd aan de Valkenstraat, zodat de entrees aan het Torenplein en het park op een autovrije/autoluwe ruimte uitkomen. Het is wenselijk om een inpandige expeditieruimte te realiseren, zodat hinder
van laden en lossen zoveel mogelijk wordt voorkomen. De parkeerplaatsen aan de
Commanderij en de Santrijnhof blijven behouden. Deze kunnen eventueel worden heringericht, met mogelijk behoud van de bestaande bomen.

4.3.2

Residentie De Bussel 2
Op de locatie waar in de huidige situatie De Bussel
is gevestigd wordt, onder de naam Residentie De
Bussel 2, een pand met circa 1.160 m2 bvo commerciële ruimtes, circa 45 woningen (11 stadswoningen en 34 appartementen) en horeca gerealiseerd. Residentie De Bussel 2 wordt gekoppeld
aan de bestaande Residentie De Bussel. In de uitwerking dient aandacht te zijn voor een zorgvuldige
aansluiting, zowel in materialisering als in verdiepingshoogte. Het gebouw wordt aan de Torenstraat
en het Torenplein/de Valkenstraat voorzien van een rand met een maximale hoogte
van 12,7 m en een maximale diepte van 17,5 m.

Croonen Adviseurs

25

Bestemmingsplan Santrijn

Gemeente Oosterhout

Hierdoor wordt het nieuwe Torenplein ook aan de zuidzijde voorzien van een stedelijke
gevelwand, waarin stadswoningen kunnen worden gerealiseerd. Het gebied achter deze rand krijgt een hoogte van maximaal 3,7 m. Hier wordt een collectieve daktuin gerealiseerd, die zowel voor de nieuwe bewoners als voor de huidige bewoners van Residentie De Bussel te gebruiken is. De commerciële ruimtes bevinden zich aan de zijde
van de Torenstraat en het Basiliekplein, zodat een verbinding wordt gelegd met het
centrumgebied rond de Markt. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan functies
die het cultuurelement versterken en/of functies die zijn gerelateerd aan het hotel.
Daarnaast kan aan het Basiliekplein horeca worden gerealiseerd, bijvoorbeeld in de
vorm van een restaurant of café.
Het parkeren bevindt zich op de begane grond. Deze private parkeergarage wordt aan
het zicht onttrokken doordat deze aan alle zijden wordt begrensd door een rand met
woon-werkwoningen en/of commerciële ruimtes.
Aan de zijde van het park kan het bestaande hotel worden uitgebreid met een uitbreiding van één bouwlaag, die is gericht op het park. De uitbreiding bedraagt circa 550 m2
bvo en kan bijvoorbeeld bestaan uit een congresruimte. Om deze uitbreiding mogelijk
te maken, dienen de bestaande garageboxen te worden gesloopt.
4.3.3

Park en Parkappartementen
De groene ruimte tussen de Strijenstraat en het
Waterlooplein wordt ontwikkeld als binnenstadpark. Door een eventuele herinrichting van het Waterlooplein kan de verbinding tussen het park en
de Markt worden opgewaardeerd. Het bestaande
pand van Prisma blijft behouden. De parkeerplaatsen die langs de Rutselboslaan aan de oostelijke
rand van het park worden aangelegd, worden ingepast in het parklandschap.
Langs de Strijenstraat, in het noordelijk deel van
het park, worden circa 60 appartementen gerealiseerd in drie gebouwen op een gezamenlijke plint
(de Parkappartementen). De volumes kunnen onderling verschillen in hoogte, met een
maximum bouwhoogte van 20 m. In de plint bevinden zich de entrees, de bergingen en
parkeerplaatsen ten behoeve van de woningen. Het dek boven de (half)verdiepte parkeergarage krijgt een maximale hoogte van 2 m en wordt voorzien van een groen dak.
Dit groene dak loopt door middel van een talud over in het park zodat een zichtrelatie
ontstaat tussen het park en de Strijenstraat. De entrees van de Parkappartementen
zijn gesitueerd aan de zijde van het park. Het langzaamverkeerspad aan de zuidzijde
van de Parkappartementen maakt deel uit van het park en kan incidenteel worden gebruikt voor autoverkeer. De entree van de private parkeergarage bevindt zich aan de
oostzijde van de plint, aan de Albert Schweitzerlaan.
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4.4

Ontsluiting en parkeren

4.4.1

Ontsluiting
De belangrijkste toegang tot het Santrijngebied is de route Strijenstraat-Torenstraat. De
openbare parkeergarage die zich onder het Huis voor Cultuur bevindt, is bereikbaar via
een entree aan de Valkenstraat. De private parkeergarage bij Residentie De Bussel 2 is
via de Torenstraat/Valkenstraat bereikbaar. De private parkeergarage onder de Parkappartementen aan de Strijenstraat wordt toegankelijk gemaakt vanaf de Donkerstraat.
In de verkeersstructuur is mogelijk een aantal aanvullende ingrepen gewenst. Momenteel wordt daarom een aantal mogelijke ingrepen onderzocht:
— inrichten van voetpad aan zuidzijde Parkappartementen voor incidenteel bestemmingsverkeer (hulpdiensten, taxi’s);
— omdraaien van richting voor eenrichtingsverkeer in de Rutselboslaan, om sluipverkeer te voorkomen;
— realiseren van een knip in de Basiliekstraat, om van het Basiliekplein een aantrekkelijke verblijfsplek te maken. Het Basiliekplein blijft toegankelijk voor bestemmingsverkeer (hulpdiensten, taxi’s, marktgerelateerd verkeer).
Nadere besluitvorming met betrekking tot het al dan niet doorvoeren van bovenstaande ingrepen moet nog plaatsvinden.

4.4.2

Parkeren
Het uitgangspunt voor de herontwikkeling van het Santrijngebied is een gesloten parkeerbalans, waarbij in het plangebied volledig in de parkeerbehoefte wordt voorzien.
Op basis van de parkeerkencijfers van het CROW (publicatie 182) wordt een parkeerbalans opgesteld. Voor de stad Oosterhout gelden de kengetallen voor een ‘matig stedelijk’ woonmilieu.
Het Santrijngebied valt in de gebiedsindeling ‘Centrum’. Op basis van de parkeerkentallen kan, rekening houdend met dubbelgebruik van parkeerplaatsen, een totale parkeerbehoefte worden berekend. Omdat de exacte grootte van de verschillende functies
nog niet bekend is (zo is bijvoorbeeld nog niet bekend hoeveel zitplaatsen het theater
krijgt en in welke prijsklasse de woningen zullen vallen) is het op dit moment nog niet
mogelijk om een definitieve parkeerbalans op te stellen. In de procedure met betrekking tot de bouwvergunningverlening zal de definitieve parkeerbehoefte van de gebouwde functies worden berekend. Op dit moment is, op basis van een voorlopig programma, een indicatieve parkeerbalans opgesteld, die hierna is opgenomen.
Indicatieve parkeerbalans
Op maaiveldniveau worden 284 parkeerplaatsen verwijderd, met name op het Torenplein, het Valkenplein en het Basiliekplein. De realisering van de nieuwbouw in het
Santrijngebied zal een vraag van circa 406 extra parkeerplaatsen tot gevolg hebben. In
totaal moeten derhalve in het plangebied circa 690 parkeerplaatsen worden gerealiseerd.
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In het plangebied worden circa 615 parkeerplaatsen gerealiseerd in de parkeergarages. De overige 75 parkeerplaatsen worden op maaiveldniveau gerealiseerd. In de volgende tabellen is een overzicht van de parkeerbehoefte en het parkeeraanbod opgenomen.
Tabel: parkeerbehoefte Santrijngebied

Verwijderde parkeerplaatsen

284

Torenplein
Valkenplein
Basiliekplein
Privé hotel
Parkeerboxen
Rutselboslaan

74
102
56
16
13
23

Toenemende parkeerbehoefte

406

Nieuwe woningen – bewoners
Nieuwe woningen - bezoekers
Detailhandel
Uitbreiding Huis voor Cultuur
Uitbreiding hotel

203
39
38
104
22

PARKEERBEHOEFTE

690

Tabel: parkeeraanbod Santrijngebied

Parkeeraanbod park

141

Parkeergarage onder Parkappartementen
Maaiveld Donkerstraat
Maaiveld Rutselboslaan
Parkeeraanbod Huis voor Cultuur

84
18
39
462

Parkeergarage onder Huis voor Cultuur
Maaiveld Valkenstraat

454
8

Parkeeraanbod Residentie De Bussel 2
Parkeergarage onder appartementen
Maaiveld Torenstraat

87
77
10

PARKEERAANBOD

690

Door een groot aantal plaatsen onder te brengen in de openbare parkeergarage onder
het Huis voor Cultuur en door Residentie De Bussel 2 en de Parkappartementen te
voorzien van private parkeergarages is het mogelijk om het parkeren voor een aanzienlijk deel uit de openbare ruimte te verwijderen.
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Zoals blijkt uit de tabellen wordt het aantal parkeerplaatsen op maaiveld in de openbare ruimte verminderd met 284 plaatsen (inclusief 29 parkeerplaatsen bij het hotel,
waarvan 13 in garageboxen) naar 75 plaatsen. Door een herschikking van de parkeerplaatsen langs de Donkerstraat en de Rutselboslaan is het mogelijk om het Torenplein,
het Basiliekplein en het Valkenplein te vrijwaren van parkeerplaatsen. Hierdoor kan de
verblijfskwaliteit van deze pleinruimtes worden verhoogd.
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5 Milieuplanologische aspecten
In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de milieuhygiënische aspecten die relevant zijn in het kader van de herontwikkeling van het Santrijngebied. Als bijlage is een
overzicht van de verrichte onderzoeken opgenomen.

5.1

Bodem

5.1.1

Historisch en verkennend onderzoek
Door Geofox-Lexmond is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd in het plangebied (rapportage september 2009). Het onderzoek had tot doel de milieuhygiënische
kwaliteit van de bodem in beeld te brengen. Voorafgaand aan het verkennend bodemonderzoek is een historisch vooronderzoek uitgevoerd (Geofox-Lexmond, rapportage
april 2009). Op basis van de resultaten van het historisch vooronderzoek zijn vier locaties binnen het plangebied aangemerkt als ‘verdacht’. Het overige terreindeel is ‘onverdacht’ ten aanzien van het voorkomen van bodemverontreiniging, waarbij lood en
PAK als ‘kansrijke’ parameters zijn aangemerkt. Het veldwerk (verrichten van boringen,
plaatsen van peilbuizen en bemonstering van de grond) heeft plaatsgevonden in de
maanden mei en juni 2009. Uit het onderzoek zijn de volgende conclusies getrokken.
— Ter plaatse van de ‘verdachte’ deellocatie A (zuivelfabriek, suikerwerkenfabriek Torenplein 10), de ‘verdachte’ deellocatie B (leerlooierij Torenstraat 23/25) en de
‘verdachte’ deellocatie D (pottenbakkerij Torenplein 8) zijn in de bodem geen noemenswaardige verontreinigingen aangetoond. Geconcludeerd wordt dat de bodem
niet verontreinigd is als gevolg van de hier in het verleden uitgevoerde bedrijfsactiviteiten. Aanvullend onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht.
— Ter plaatse van de ‘verdachte’ deellocatie C (transportbedrijf, brandstofhandel Basiliekplein 1-6) zijn plaatselijk (peilbuis C.04) in het grondwater lichte verontreinigingen met benzeen en xylenen aangetoond. De gehalten zijn dermate laag dat de uitvoering van een nader onderzoek formeel niet noodzakelijk is. Gezien de beperkte
beschikbare informatie en de gehanteerde (steekproefsgewijze) onderzoeksopzet is
het echter niet uitgesloten dat hier sprake is van een verontreinigingsgeval met
olieproducten. Geadviseerd wordt afhankelijk van de hier geplande herinrichtingswerkzaamheden gericht nader bodemonderzoek uit te voeren.
— Ter plaatse van de ‘onverdachte’ deellocatie E (overig terreindeel) zijn in de grond
plaatselijk (E.14 en E.45) een matige en sterke verontreiniging met lood aangetoond. De gemeten gehalten zijn dermate hoog dat nader onderzoek formeel noodzakelijk is. Geadviseerd wordt afhankelijk van de hier geplande herinrichtingswerkzaamheden gericht nader bodemonderzoek uit te voeren. In het grondwater is
daarnaast een sterke verontreiniging met nikkel aangetoond. De gemeten concentratie overschrijdt het criterium voor nader onderzoek. Conform het beleid van de
gemeente Oosterhout dient in eerste instantie een herbemonstering uitgevoerd te
worden. Indien de sterke verontreiniging aan nikkel bevestigd wordt, dient een beperkt aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden.

Croonen Adviseurs

31

Bestemmingsplan Santrijn

Gemeente Oosterhout

— Bij het veldonderzoek zijn zeer plaatselijk asbesthoudende stukjes plaatmateriaal
aangetroffen. De herkomst van dit materiaal is niet te herleiden. Bij een maaiveldinspectie in de directe omgeving zijn geen asbestverdachte materialen waargenomen. Er wordt verwacht dat het hier gaat om stukjes ‘zwerfasbest’ en dat het hiermee een incidentele waarneming betreft.
Bij het veldonderzoek zijn voor het overige op het maaiveld of in de bodem geen
asbestverdachte materialen aangetroffen. Aanvullend onderzoek wordt niet geadviseerd.
5.1.2

Aanvullend grondwateronderzoek
Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek is door Geofox-Lexmond een aanvullend grondwateronderzoek verricht (rapportage november 2009). Het onderzoek had tot doel te bepalen in hoeverre de eerder gemeten sterk
verhoogde concentratie aan nikkel in het grondwater representatief is.
Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat nikkel niet is aangetroffen in een concentratie boven de detectiegrens. De eerder gemeten verhoogde concentratie aan nikkel is
naar verwachting het gevolg geweest van een verstoring van de bodem bij het plaatsen
van de peilbuis (plaatsingseffecten). De concentratie aan nikkel in het grondwater levert zodoende geen belemmeringen op voor de voorgenomen ontwikkeling van het
plangebied.

5.2

Water
Door Geofox-Lexmond is een waterhuishoudkundig plan opgesteld ten behoeve van de
herontwikkeling van het Santrijngebied (rapportage september 2009). Het doel van het
waterhuishoudkundig plan is te voldoen aan de door de gemeente Oosterhout en Waterschap Brabantse Delta gestelde eisen en voorwaarden met betrekking tot de waterhuishouding. In het waterhuishoudkundig plan zijn hiertoe de toekomstige waterhuishoudkundige invulling binnen het plangebied beschreven, waarbij met name de wijze
van verwerking van het hemelwater is beschouwd.

5.2.1

Huidige situatie
Algemeen
Het onderzoeksgebied bestaat uit de herontwikkelingslocatie ‘Santrijngebied’ gelegen
in het centrum van Oosterhout en heeft een oppervlakte van circa 6,4 ha. Binnen het
gebied zijn momenteel voornamelijk woningen en winkels aanwezig. Aan de zuidzijde
bevindt zich de Sint Jansbasiliek. Het noordoostelijke terreindeel is ingericht als park.
Hier is tevens een zorgcentrum aanwezig. De verharding in het openbaar gebied bestaat uit tegels en klinkers.
Riolering
Binnen het plangebied is momenteel sprake van een gemengd rioolstelsel. Door de
gemeente Oosterhout is aangegeven dat het rioolstelsel in de binnenstad overbelast is.
Het is derhalve wenselijk dit stelsel te ontlasten.
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Oppervlaktewater
Binnen het plangebied en in de directe omgeving is in de huidige situatie geen oppervlaktewater aanwezig. Door de gemeente Oosterhout is aangegeven dat in toekomst
een watergang aangelegd gaat worden parallel aan de Hoofseweg ten noorden van het
plangebied.
5.2.2

Geohydrologische kenmerken
Bodemopbouw
De bodem bestaat in hoofdlijnen uit een zeer fijn tot matig fijn zandpakket. Dit pakket
is zwak tot sterk siltig en in de toplaag zwak tot matig humeus. Dit zandpakket wordt
vanaf circa 1,4 tot 4,7 m-mv plaatselijk afgewisseld met 0,5 tot 2,0 m dikke zandige
kleilagen.
Grondwaterstand
De gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) is op basis van beperkt beschikbare informatie ingeschat op circa 2,0 à 2,5 m+NAP.
De GG en GLG bedragen naar verwachting respectievelijk circa 1,6 à 2,1 m+NAP en
circa 1,2 à 1,7 m+NAP. Ten opzichte van maaiveld bevindt de GHG zich op circa 1,6 à
3,0 m-mv.
Doorlatendheid
De doorlatendheid van de bodem is vastgesteld op basis van veldonderzoek. De horizontale doorlatendheid in de onverzadigde zone (meettraject globaal van 1,0 tot 2,0 mmv) varieert sterk als gevolg van een heterogene bodemopbouw en bedraagt circa
<0,1 tot 3 m/dag. De doorlatendheid is hiermee als ‘slecht’ tot ‘redelijk’ te classificeren. Bij het ontwerp van een infiltratievoorziening dient rekening gehouden te worden
met de plaatselijk aanwezige stagnerende lagen (klei, fijne siltige zanden). De doorlatendheid van de verzadigde zone varieert eveneens sterk, van ‘goed’ doorlatend (circa
7 m/dag) tot ‘slecht’ doorlatend (<0,1 m/dag).

5.2.3

Toekomstige invulling locatie
De voorgenomen herontwikkeling bestaat uit het realiseren van woningbouw (appartementen, stadswoningen), commerciële ruimten en een cultureel gebouw (Huis voor
Cultuur). Daarnaast wordt de openbare ruimte (park, wegen, parkeervoorzieningen)
heringericht. Het gebied is in de huidige situatie reeds grotendeels verhard (bebouwing
en terreinverharding). De toename aan verhard (afwaterend) oppervlak als gevolg van
de voorgenomen ontwikkeling is gering. Alleen in het park in het noordoosten van het
gebied (Parkappartementen) zal het verhard oppervlak toenemen. Deze toename bedraagt op basis van het masterplan circa 2.000 m2 (dakoppervlak). Het totale verharde
dakoppervlak van de nieuwbouw bedraagt circa 13.650 m2. Er wordt vooralsnog van
uitgegaan dat het oppervlak aan verharding in het openbaar gebied vrijwel gelijk blijft.
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Voorgestelde waterhuishoudkundige invulling
Wateropgave
Conform het beleid van Waterschap Brabantse Delta dient bij een ontwikkeling de toename aan afwaterend verhard oppervlak te worden gecompenseerd. Het gemeentelijk
beleid gaat uit van het, waar mogelijk, compenseren van het totale toekomstig verhard
oppervlak. Als gevolg van de ontwikkeling zal het verhard dakoppervlak met circa
2.000 m2 toenemen. Het totale dakoppervlak van de nieuwbouw bedraagt circa
13.650 m2. Er wordt vooralsnog van uitgegaan dat het oppervlak aan (straat)verharding in het openbaar gebied vrijwel gelijk blijft. De navolgend berekende wateropgave gaat uit van het totale dakoppervlak van de nieuwbouw. De (straat)verharding in het
openbaar gebied is hierbij niet inbegrepen. Indien uitgegaan wordt van de gemeentelijke doelstelling wordt ruimschoots voldaan aan de minimale eis op basis van het principe ‘hydrologisch neutraal ontwikkelen’ (er wordt immers uitgegaan van het volledige
verhard (dak)oppervlak en niet alleen van de toename).
Voorgesteld wordt derhalve compensatie te zoeken voor een neerslagsituatie bij een
herhalingstijd van T=10 jaar. Dit betekent een wateropgave (retentieomvang) van circa
760 m3. Op basis van het principe ‘hydrologisch neutraal ontwikkelen’ bedraagt de minimale wateropgave (afwatering van het toenemend verhard oppervlak) circa 110 m3
bij T=10 en 160 m3 bij T=100. Er wordt met de gestelde wateropgave van 760 m3 dus
ruimschoots voldaan aan de minimale eis.
Afweging
Op basis van de locatiespecifieke mogelijkheden en indicatieve retentieberekeningen
is in overleg met de gemeente Oosterhout gesteld dat 50% van de wateropgave (circa
380 m3) binnen het plangebied verwerkt kan en dient te worden door middel van infiltratie, in combinatie met berging. Voor het overige deel wordt retentie buiten het plangebied aangelegd, in de vorm van een watergang parallel aan de Hoofseweg.
Globaal ontwerp hemelwatersysteem
Het voorgestelde hemelwatersysteem bestaat uit een combinatie van infiltratie en retentie binnen het plangebied (50 % van de gestelde wateropgave) en retentie buiten
het plangebied (overige 50 % van de wateropgave). Binnen het plangebied wordt uitgegaan van de realisering van vegetatiedaken, zo nodig in combinatie met infiltratievoorzieningen3.
Als alternatief voor (of eventueel als aanvulling op) deze oplossing kan worden voorzien
in het aanleggen van een retentievijver en een infiltratie- en transportrioolstelsel (ITriool), of kan een ondergrondse bergings- en infiltratievoorziening worden aangelegd.

3 Bij de vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad besloten dat de realisering van vegetatiedaken, eventueel in combinatie met de toepassing van infiltratievoorzieningen, de voorkeur heeft. In
het waterhuishoudkundig plan (2009) is nog uitgegaan van een retentievijver in combinatie met een ITrioolstelsel. Daarbij is de optie opengelaten om (een combinatie van) andere voorzieningen met vergelijkbare capaciteit toet te passen, waarbij onder andere vegetatiedaken als alternatief zijn benoemd.
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Vanwege het kostenaspect heeft deze ondergrondse voorziening vooralsnog niet de
voorkeur. De retentie buiten het plangebied wordt gerealiseerd in de vorm van nog aan
te leggen nieuwe watergang parallel aan de Hoofseweg ten noorden van het plangebied.
Indicatieve dimensionering
Zoals in het voorgaande aangegeven dient 50% van de gestelde wateropgave (circa
380 m3) binnen het plangebied te worden verwerkt. Deze wateropgave wordt verwerkt
door middel van toepassing van vegetatiedaken, zo nodig in combinatie met infiltratievoorzieningen.
5.2.5

Huishoudelijke afvoer
De huishoudelijke afvoer (vuilwaterafvoer of droogweerafvoer) van de nieuwbouw dient
te worden aangesloten op de gemeentelijke riolering. Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat huishoudelijk water te allen tijde gescheiden van het hemelwater dient te
worden afgevoerd. Momenteel is een gemengd rioolstelsel aanwezig. De vuilwaterafvoer kan aangesloten worden op dit stelsel. Omdat dit stelsel als gevolg van de ontwikkeling ontlast wordt (afkoppeling van hemelwater), wordt er vooralsnog van uitgegaan
dat er in de toekomstige situatie voldoende capaciteit beschikbaar is om de toename
van het vuilwater te verwerken.

5.2.6

Overige opmerkingen
— Het in voorgaande waterparagraaf en bijbehorend waterhuishoudkundig plan gepresenteerde ontwerp heeft een globale insteek. Nadere detailuitwerking (definitieve keuze, positionering en dimensionering van de verschillende voorzieningen, hydraulisch doorrekenen van de afvoerstelsels) dient in later stadium nog plaats te
vinden.
— De aangenomen wijziging in verhard afwaterend oppervlak is gebaseerd op het
masterplan. De exacte wijziging in het verhard oppervlak (en hiermee dus de uiteindelijke wateropgave) dient opnieuw beschouwd te worden zodra het definitief ontwerp is vastgesteld.
— Met het oog op het voorkomen van een negatieve beïnvloeding van de milieuhygiënische kwaliteit van het hemelwater dienen voor de daken, goten en leidingen en
dergelijke uitsluitend niet-uitlogende materialen gebruikt te worden.
— Wateroverlast op belendende percelen dient te allen tijde te worden voorkomen.
Het verhard en onverhard oppervlak dient dusdanig te worden aangelegd, dat geen
afvloeiing plaatsvindt naar de aangrenzende percelen.
— Op basis van de beschikbare gegevens inzake de huidige waterhuishoudkundige situatie en de grondwaterstandfluctuatie zijn er geen belemmeringen ten aanzien van
drooglegging of ontwatering.
— De grondwaterstandfluctuatie (GHG, GLG) is bij onderhavig onderzoek ingeschat
aan de hand van een beperkte hoeveelheid beschikbare informatie. Voor de uitwerking van de definitieve (infiltratie)voorzieningen kan het van belang zijn meer zekerheid te verkrijgen inzake de grondwaterstandfluctuatie. Hiervoor kan een periodieke grondwatermonitoring worden uitgevoerd.
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5.2.7

Overleg Waterschap Brabantse Delta
In het kader van de vooroverlegprocedure heeft Waterschap Brabantse Delta op
23 december 2009 een positief advies uitgebracht, met inachtneming van de navolgende aandachtspunten.
In het advies wordt vermeld dat met de berekende wateropgave (retentieomvang) van
760 m3 wordt voldaan aan de minimale eis. Het afgekoppelde regenwater zal worden
geïnfiltreerd via het IT-riool en een retentievijver. De doorlatendheid van de bodem is
hierbij een aandachtspunt.
Verder wordt er in het advies op gewezen dat voor het lozen van hemelwater afkomstig
van verhard oppervlak groter dan 2.000 m2 en voor het aanleggen van een oppervlaktewater een keurontheffing aangevraagd moet worden bij het waterschap.

5.3

Geluid
In het kader van de Wet geluidhinder is een akoestisch onderzoek verricht. In het voorliggende bestemmingsplan wordt bebouwing met verschillende functies, waaronder
wonen, mogelijk gemaakt. Het onderzoek heeft tot doel de geluidbelasting op de, in de
geluidzone (200 m) van de Strijenstraat, Nijenrode/Weerdestein en Hoofseweg te realiseren woningen te bepalen (artikel 76 en 77 Wgh) en te toetsen aan de grenswaarden
die in de Wet geluidhinder, namelijk:
— de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting (artikel 82 Wgh);
— de maximale ten hoogste toelaatbare geluidbelasting (artikel 83 Wgh);
— de voorwaarden voor het eventueel nemen van een hogere waarde besluit (artikel
110a, e.v. Wgh).
Daarnaast is het van belang dat er, in het kader van de Wet ruimtelijke ordening, sprake is van een goede ruimtelijke ordening, hetgeen middels een akoestisch goed woonen leefklimaat, in dit onderzoek dient te worden aangetoond.
De bedoelde hogere waarde kan ambtshalve of op verzoek van degenen die daartoe bij
algemene maatregel van bestuur zijn aangewezen, worden vastgesteld. De vaststelling
vindt plaats volgens bij algemene maatregel van bestuur gestelde regels en vindt
slechts toepassing indien toepassing van maatregelen4 onvoldoende doeltreffend zal
zijn dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard.
Conform jurisprudentie kan het noodzakelijk zijn om, in het kader van de Wet ruimtelijke ordening, drukke of dicht bij de toekomstige woningen gelegen 30 km-wegen (Torenstraat/Hoofseweg, Torenstraat, Torenplein, Valkenstraat, Santrijnhof, Donkerstraat,
Rutselboslaan en Waterstraat) te beschouwen om aan te tonen dat er sprake is van
een acceptabel akoestisch klimaat om zodoende tot een goede ruimtelijke ordening te
komen. De overige wegen zijn, vanwege de (grote) afstand, lage intensiteiten en afschermende tussenliggende bebouwing niet in het akoestisch onderzoek opgenomen.
4

Maatregelen gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege de weg, van de gevel van de
betrokken woningen of andere geluidgevoelige gebouwen onderscheidenlijk aan de grens van de betrokken geluidgevoelige terreinen tot de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting.
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De Basiliekstraat e.o. wordt autovrij en in de straten rondom de basiliek zal geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. Daarom zijn deze wegen niet opgenomen in het akoestisch
onderzoek.
De te projecteren geluidgevoelige bebouwing is gelegen in de onderzoekszone van de
Strijenstraat, een deel van de Nijenrode en de Hoofseweg. Omdat de situering van de
woningen en andere functies nog niet exact bekend is, zijn op alle gevels en bouwlagen
waarneempunten gelegd welke representatief zijn voor een onbekend aantal woningen. Uit de resultaten van de berekeningen blijkt dat, vanwege de Strijenstraat, op de
woningen ter plaatse van 9 waarneempunten de grenswaarde van 48 dB wordt overschreden (voor de locatie van deze waarneempunten wordt verwezen naar het rapport
akoestisch onderzoek). De maximale geluidbelasting bedraagt 58 dB.
Maatregelen aan de bron (zoals verandering van verharding en verkeerspatroon) en in
het overdrachtsgebied (zoals schermen en afstandvergroting) zijn niet doelmatig en
stedenbouwkundig, verkeerstechnisch en financieel niet haalbaar. Voor de woningen
die een gevel hebben met een waarneempunt waar de grenswaarde van 48 dB wordt
overschreden, is op grond van de Wet geluidhinder een hogere waarde voor de maximaal toelaatbare geluidbelasting vastgesteld door het college van burgemeester en
wethouders. Het besluit hogere waarden is als bijlage bij dit bestemmingsplan opgenomen. De maximaal te verzoeken hogere waarde van 63 dB wordt nergens overschreden. De te projecteren woningen hebben een geluidluwe gevel en/of buitenruimte
ter plaatse van een drietal waarneempunten. Het besluit hogere waarden is als bijlage
opgenomen.
Vanwege de Nijenrode is met Standaard Rekenmethode I de ligging van de 48 dBcontour in een vrije veld situatie bepaald. Omdat de te projecteren geluidgevoelige bebouwing buiten de contour is gelegen voldoet de toekomstige bebouwing aan de
grenswaarde van 48 dB.
Vanwege de Hoofseweg en de Nijenrode is een deel van de toekomstige geluidgevoelige bebouwing in de onderzoekszone van genoemde wegen gelegen. Uit de resultaten
van de berekening blijkt dat, vanwege de Hoofseweg (en deel van de Torenstraat), de
toekomstige woningen voldoen aan de grenswaarde. Uit de resultaten van de berekening vanwege de Nijenrode (en een deel van de Donkerstraat) blijkt dat de meeste toekomstige woningen voldoen aan de grenswaarde. Voor de woningen met de waarneempunten 09 en 10 (zie rapport akoestisch onderzoek), die niet voldoen aan de
hoogste toelaatbare geluidbelasting is op grond van de Wet geluidhinder een hogere
waarde voor de maximaal toelaatbare geluidbelasting vastgesteld door het college van
burgemeester en wethouders. Geluidreducerende maatregelen zijn om stedenbouwkundige, verkeerstechnische en/of financiële redenen niet acceptabel en doelmatig.
Alle overige woningen voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
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Vanwege de wegen welke zijn opgenomen in een 30 km-zone (Torenstraat, Torenplein,
Valkenstraat, Santrijnhof, Waterloostraat, Donkerstraat en de Rutselboslaan) hebben
de woningen, een maximale geluidbelasting van 61 dB.
Geluidreducerende maatregelen zijn om stedenbouwkundige, verkeerstechnische
en/of financiële redenen niet acceptabel en/of doelmatig. De toekomstige woningen
hebben een geluidluwe gevel c.q. buitenruimte waaraan de geluidgevoelige ruimten zoveel mogelijk gesitueerd worden. Voorts zullen de woningen voldoen aan de binnenwaarde, hetgeen bij de bouwaanvraag dient te worden aangetoond.
Gesteld kan worden dat er getracht is om een zo acceptabel mogelijk akoestisch geluidniveau en een optimale leefomgeving te creëren waardoor er sprake is van een
goede ruimtelijke ordening in het kader van de Wet ruimtelijke ordening.

5.4

Luchtkwaliteit
Door Oranjewoud is een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd (rapportage december 2009). Het onderzoek had tot doel de gevolgen van het initiatief op de luchtkwaliteit te bepalen, zowel in het plangebied als langs relevante wegen in de directe omgeving van het plangebied. In het onderzoek is de verkeersaantrekkende werking van de
nieuwe functies in het Santrijngebied bepaald. Vervolgens is de luchtkwaliteit in beeld
gebracht voor de Strijenstraat, de Torenstraat, de Valkenstraat en de Donkerstraat. De
berekeningen hebben plaatsgevonden voor de jaren 2010, 2015 en 2020, waarbij de
autonome situatie (zonder planontwikkeling) en de situatie met planontwikkeling zijn
doorgerekend.
Stikstofdioxide
De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2) bedraagt
60 µg/m3 voor het rekenjaar 2010 en 40 µg/m3 voor de rekenjaren 2015 en 2020. De
hoogst berekende jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide bedraagt 27,6 µg/m3.
De grenswaarden voor de jaargemiddelde concentratie NO2 wordt op geen van de beoordelingspunten overschreden, ongeacht het beoordelingsjaar.
De grenswaarde van 18 uren voor het maximaal toegestane aantal overschrijdingen
van de uurgemiddelde concentratie stikstofdioxide wordt op de berekende afstanden
niet overschreden.
Fijn stof
De grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie fijn stof (PM10) bedraagt
40 µg/m3 voor de rekenjaren 2010, 2015 en 2020. De hoogst berekende jaargemiddelde concentratie stikstofdioxide bedraagt 22,9 µg/m3. De grenswaarden voor de
jaargemiddelde concentratie PM10 wordt op geen van de beoordelingspunten overschreden, ongeacht het beoordelingsjaar.
De grenswaarde voor de etmaalgemiddelde concentratie van PM10 wordt op de berekende afstanden in geen van de scenario's vaker dan 35 maal per jaar overschreden.
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Conclusie
Uit het luchtkwaliteitsonderzoek blijkt dat de voorgenomen ontwikkeling van het
Santrijngebied geen overschrijding van de grenswaarden, zoals gesteld in bijlage 2 van
de Wet milieubeheer, tot gevolg heeft. Er wordt voldaan aan de eisen zoals gesteld in
titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen, artikel 5.16 lid 1 onder a. De luchtkwaliteit vormt derhalve geen belemmering voor onderhavige ontwikkeling.

5.5

Natuur
Ruimtelijke plannen dienen te worden beoordeeld op de uitvoerbaarheid in relatie tot
actuele natuurwetgeving, met name de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en
faunawet. Er mogen geen ontwikkelingen plaatsvinden die op onoverkomelijke bezwaren stuiten door effecten op beschermde natuurgebieden en/of flora en fauna. In dit
kader is inzicht gewenst in de aanwezige natuurwaarden, de gevolgen van de ontwikkelingen voor de flora en fauna en de mogelijk daarmee samenhangende consequenties
vanuit de actuele natuurwetgeving.

5.5.1

Quickscan flora en fauna
Door Croonen Adviseurs is in het plangebied een quickscan flora en fauna verricht
(rapportage juli 2009). De aanwezige natuurwaarden zijn in beeld gebracht op basis
van een verkenning van bestaande inventarisatiegegevens en een verkennend veldbezoek. Het veldbezoek is afgelegd op 8 mei 2009 bij 19ºC en half bewolkt weer. Het
gaat hier om een deskundigenoordeel op basis van de fysieke gesteldheid van het terrein (biotopen onderzoek). Daarnaast zijn de aangetroffen belangwekkende soorten
opgetekend.
Beschermde gebieden
Er is geen sprake van beschermde gebieden in het kader van de Natuurbeschermingswet ter plaatse of in de nabijheid van het plangebied. Het plangebied en het omliggende gebied maken geen deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur of de provinciale
Groene Hoofdstructuur.
Licht beschermde soorten
De ingreep zal naar verwachting leiden tot een beperkt verlies van leefgebied van enkele soorten van tabel 1 van de Flora- en faunawet. Dit heeft geen invloed op de gunstige
staat van instandhouding van deze soorten omdat er voldoende leefgebied in de omgeving aanwezig blijft en het algemene soorten betreft. Voor deze soorten geldt dan
ook een vrijstelling. Een ontheffing Flora- en faunawet is derhalve niet noodzakelijk.
Vogels
Met broedvogels kan in het algemeen relatief eenvoudig rekening worden gehouden
door eventuele kap- en sloopwerkzaamheden niet uit te voeren in de broedtijd (circa
maart tot en met juli) indien concreet broedgevallen aanwezig zijn. Op deze wijze zijn
geen belemmeringen vanuit de Flora- en faunawet aan de orde.
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Er is een aantal vogelsoorten waarvan de broedplaatsen jaarrond beschermd zijn en bij
verwijdering van de broedplaats altijd ontheffing moet worden aangevraagd. Uit verspreidingsgegevens van de Zoogdieratlas en uit waarneming.nl blijkt de groene specht
in het centrum van Oosterhout voor te komen. Deze is gedurende het veldbezoek echter niet waargenomen. Daarnaast zijn er geen spechtegaten aangetroffen in de aanwezige bomen in het plangebied. Een ontheffing in het kader van de flora- en faunwet is
derhalve niet aan de orde.
Vleermuizen
Alle vleermuissoorten zijn strikt beschermd onder de Flora- en faunawet. Bij het slopen
van bebouwing en het kappen van vooral oudere bomen dient te allen tijde rekening te
worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen. Mogelijk aanwezige soorten in het plangebied zijn: gewone dwergvleermuis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, franjestaart, bosvleermuis, gewone baardvleermuis, brandts vleermuis, meervleermuis, rosse vleermuis en watervleermuis.
Boombewonende vleermuizen verblijven in gaten, holen of scheuren van voornamelijk
grote bomen. Op de onderhavige planlocatie zijn enige voor vleermuizen geschikte gaten, holen of scheuren aangetroffen in enkele platanen (laanbomen) en andere
(laan)bomen in het plangebied.
Gebouwbewonende vleermuizen verblijven met name in spouwmuren, onder dakbetimmering of op zolders. Het theater en de bibliotheek in het plangebied beschikken
over spouwmuren waar open spouwvoegen aanwezig zijn. Deze zijn ideaal voor vleermuizen om in- en uit te vliegen. Daarnaast beschikt het theater over dakrandbetimmering met platen, waaracht zich vleermuizen kunnen ophouden. De aanwezige laanbeplanting in het gebied met grasvelden en kleine bosschages is ideaal als foerageergebied danwel als oriëntatie voor vliegroutes.
Conclusie
Gezien de aard van de bebouwing en de beplanting en de ligging in het omgevende
landschap is de aanwezigheid van minder algemene vleermuissoorten niet uit te sluiten. Er dient nader onderzoek te worden uitgevoerd naar vleermuizen in de te verwijderen beplanting (bomen) en de te slopen bibliotheek en het theater. Dit onderzoek zal
bestaan uit minimaal drie ochtend- en drie avond/nachtbezoeken tussen april/mei en
september, waarbij onderzoek wordt verricht naar kraamplaatsen, paarverblijven en
zomerverblijfplaatsen. Daarnaast wordt, gezien de aanwezige laanbomen en beplantingsstructuur in het gebied, aanbevolen onderzoek uit te voeren naar aanwezig foerageergebied en vliegroutes van vleermuizen.
Op basis van de resultaten van het nader onderzoek zal worden bezien of een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet noodzakelijk dan wel mogelijk is.

Croonen Adviseurs

40

Bestemmingsplan Santrijn

Gemeente Oosterhout

5.6

Archeologie

5.6.1

Bureauonderzoek
Door Becker & Van de Graaf bv is een archeologisch bureauonderzoek verricht voor het
plangebied (rapportage juli 2009). Uit het bureauonderzoek is duidelijk geworden dat
het gebied is op te delen in meerdere deelgebieden, met elk een afzonderlijke kans op
archeologische resten en sporen vanaf de Vroege Middeleeuwen. In het bureauonderzoek zijn de volgende deelgebieden onderscheiden.
Deelgebied I: gebied direct naast de Sint Jansbasiliek
Naar verwachting is er een bodemarchief aanwezig, in de vorm van graven en fundamenten van huizen daterend tussen de 8e en 19e eeuw. In dit deelgebied zouden boringen kunnen worden gezet om te bepalen of de gronden verstoord zijn. Als de bodemopbouw onverstoord blijkt te zijn, zouden vervolgens proefsleuven aangelegd dienen te worden.
Deelgebied II: gebied tussen vroegere loop van de Waterloostraat en de Valkenstraat
Naar verwachting is er een bodemarchief aanwezig, maar de mogelijkheid bestaat dat
delen moeten worden gesaneerd als de huidige bebouwing wordt gesloopt. Het bodemarchief bestaat naar verwachting uit fundamenten en achtererven daterend tussen
de 8e en 19e eeuw.
In dit deelgebied zouden boringen kunnen worden gezet om te bepalen of de gronden
verstoord zijn. Als de bodemopbouw onverstoord blijkt te zijn, zouden vervolgens proefsleuven aangelegd dienen te worden.
Deelgebied III: gebied langs de Torenstraat in een strook ter breedte van het Torenplein
Delen van het gebied zijn mogelijk tot op het schone zand verstoord bij de sloop van
twee steenbakkerijen, andere delen moeten mogelijk deels worden gesaneerd. Naar
verwachting zijn fundamenten van fabrieken uit de 19e eeuw aanwezig. Oudere sporen
zijn naar verwachting verdwenen bij de bouw van deze fabrieken. In dit deelgebied
zouden boringen kunnen worden gezet om te bepalen of van de voormalige fabrieken
alleen nog verstoringen aanwezig zijn, of dat er een kans is dat de fundamenten nog
aanwezig zijn. Als de 19e eeuwse fabrieken als waardevolle archeologie worden beschouwd, zou er bouwbegeleiding of een proefsleuvenonderzoek op kunnen volgen.
Deelgebied IV: resterende gebied
Het terrein van de voormalige Santrijnschool is mogelijk verstoord. Naar verwachting is
op de rest van het terrein nog een bodemarchief aanwezig, behalve waar nu woongebouwen met kelders staan. Indien sporen aanwezig zijn, kunnen deze dateren uit de
periode van het Paleolithicum tot de Late Middeleeuwen. Vanaf 1620 heeft hier alleen
in de 20e eeuw nog bebouwing gestaan. In dit deelgebied zouden boringen kunnen
worden gezet om te bepalen of er oudere bodems aanwezig zijn waar eventuele menselijke sporen zijn te vinden. Hierop zou een proefsleuvenonderzoek kunnen volgen.
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Conclusie
Vanwege de mogelijk aanwezige archeologische sporen en resten in de verschillende
deelgebieden wordt vervolgonderzoek aangeraden. In de rapportage van het bureauonderzoek is per deelgebied aangegeven welke aanpak zou moeten worden gevolgd.
5.6.2

Inventariserend veldonderzoek
In vervolg op het bureauonderzoek is door Becker & Van de Graaf bv een inventariserend veldonderzoek (verkennende fase) door middel van boringen verricht. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in drie deelgebieden binnen het plangebied, zoals aangegeven op onderstaande afbeelding. Het doel van het veldonderzoek was het toetsen en
aanvullen van de gespecificeerde verwachting, die gebaseerd was op het eerder uitgevoerde bureauonderzoek. In de rapportage van september 2009 zijn de bevindingen
weergegeven.

Onderzochte deelgebieden in het inventariserend veldonderzoek

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat het oostelijk deel van deelgebied A en het
volledige deelgebied C geen of een zeer lage archeologische verwachtingswaarde kennen als gevolg van moderne grondingrepen. In deelgebied A (ter plaatse van het Torenplein) en deelgebied B kunnen mogelijk archeologische resten aanwezig zijn. Deze
verwachting is onder andere gebaseerd op het aantreffen van archeologische indicatoren in een humeus bodemniveau op een diepte van circa 1,5 m +NAP (deelgebied B:
circa 1,0 m en deelgebied A circa 2,5 m beneden maaiveld). Resten die op dit niveau
te verwachten zijn, zullen naar verwachting dateren vanaf de Nieuwe tijd B (17e en 18e
eeuw).
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Om vast te kunnen stellen of inderdaad archeologische waarden voorkomen in deelgebieden A en B is aanvullend onderzoek noodzakelijk, bijvoorbeeld in de vorm van
proefsleuven.
Beoordeling
Op 24 november 2009 hebben de regioarcheologen van Regiobureau Breda een beoordeling van het verrichte veldonderzoek afgegeven, met een advies voor het door de
gemeente te nemen selectiebesluit. In de beoordeling wordt het onderzoeksrapport
goedgekeurd. Aanbevolen wordt om aanvullend archeologisch onderzoek plaats te laten vinden in de vorm van een karterend en waarderend proefsleuvenonderzoek op de
locaties waar daadwerkelijk bodemverstoring zal plaatsvinden, een en ander zoals
weergegeven in het rapport van Becker & Van de Graaf bv: westelijk deel van het deelgebied A en deelgebied B. Het advies van de regioarcheologen is door het bevoegd gezag (i.c. de gemeente Oosterhout) overgenomen en omgezet in een selectiebesluit.
5.6.3

Proefsleuvenonderzoek locatie Huis voor Cultuur
Door Oranjewoud is een proefsleuvenonderzoek verricht op de locatie waar het Huis
voor Cultuur wordt gerealiseerd (deelgebied A uit het inventariserend veldonderzoek).
Het onderzoek heeft plaatsgevonden van 31 mei tot 2 juni 2010 en is gebaseerd op
een Programma van Eisen, dat voor aanvang van het onderzoek is opgesteld en namens de gemeente Oosterhout is goedgekeurd door het regiobureau Breda.
Het doel van het proefsleuvenonderzoek was de kartering van het plangebied en eventueel het stellen van een waardering indien daadwerkelijk vindplaatsen zouden worden
aangetroffen. In het plangebied zijn zes proefsleuven aangelegd. Op basis van historische gegevens is bekend dat het plangebied vooral een agrarisch grondgebruik heeft
gekend. Dit veranderde gedurende de 19e eeuw door de vestiging van steenfabrieken,
die later werden vervangen door andersoortige fabrieken. Aan het begin van de jaren
80 van de vorige eeuw werd het gebied heringericht met onder meer woningen, een
basisschool, parkeerplaatsen en een schouwburg.
Op basis van de resultaten van het proefsleuvenonderzoek is de hiervoor geschetste
historische ontwikkeling bevestigd. Er blijkt binnen het onderzochte deel echter geen
sprake te zijn van een behoudenswaardige archeologische vindplaats. Derhalve wordt
geadviseerd om het plangebied vrij te geven voor wat betreft het aspect archeologie.
Beoordeling
De rapportage van het proefsleuvenonderzoek is ter beoordeling voorgelegd aan de regioarcheologen van het Regiobureau Breda. Op basis van het advies van het regiobureau zal de gemeente Oosterhout het selectieadvies (vrijgave van het terrein) omzetten
in een selectiebesluit. Gezien de resultaten van het onderzoek zijn er naar verwachting
geen belemmeringen voor de beoogde herstructurering van het gebied.
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5.6.4

Locatie uitbreiding hotel
De locatie waar de uitbreiding van het hotel (via wijziging) is voorzien (deelgebied B uit
het inventariserend veldonderzoek) is nog niet nader onderzocht door middel van een
proefsleuvenonderzoek. Om de mogelijk aanwezige archeologische waarden op deze
locatie te beschermen, is het gebied voorzien van de dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie’. Ter bescherming van de mogelijk aanwezige archeologische waarden zijn
een bouwverbod (met ontheffingsmogelijkheid) en een aanlegvergunningenstelsel opgenomen. Ontheffing van het bouwverbod of het verlenen van een aanlegvergunning is
slechts mogelijk als een archeologisch onderzoek wordt overgelegd, waarin de archeologische waarde van het terrein voldoende is vastgesteld.

5.7

Externe veiligheid
Externe veiligheid betreft het risico dat aan bepaalde activiteiten verbonden is voor niet
bij de activiteit betrokken personen. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het
voorkomen en beheersen van risicovolle bedrijfsactiviteiten en van risicovol transport.
Het gaat daarbij om de bescherming van individuele burgers en groepen tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen. Risicobronnen kunnen worden onderscheiden in risicovolle
inrichtingen (onder andere lpg-tankstations), vervoer van gevaarlijke stoffen en leidingen (onder andere aardgas, vloeibare brandstof en elektriciteit). Om voldoende ruimte
te scheppen tussen een risicobron en personen of objecten die risico lopen (kwetsbare
of beperkt kwetsbare objecten) moeten vaak afstanden in acht worden genomen. Ook
ontwikkelingsmogelijkheden die ingrijpen in de personendichtheid kunnen om onderzoek vragen.
Risicovolle inrichtingen
In het ‘Besluit externe veiligheid inrichtingen’ (Bevi) worden risicovolle inrichtingen
(waaronder lpg-tankstations) benoemd. Ook wordt daarin voor bepaalde gevallen aangegeven welke afstanden (voor het plaatsgebonden risico) moeten worden aangehouden, of in welk gebied (voor het groepsrisico) nader onderzoek moet worden gedaan.
In de omgeving van het plangebied zijn geen risicovolle inrichtingen gevestigd. Het
plangebied ligt dan ook niet binnen het invloedsgebied van een risicovolle inrichting.
Vervoer gevaarlijke stoffen
Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de ‘Circulaire Risiconormering vervoer
gevaarlijke stoffen’. De risicoatlassen weg, spoor en hoofdvaarwegen geven een algemeen beeld van het vervoer van gevaarlijke stoffen in Nederland en de daarbij behorende risico’s. Deze atlassen zijn begin 2006 geactualiseerd. Momenteel wordt gewerkt aan een landelijk Basisnet, waarin de relatie tussen externe veiligheid en ruimtelijke ordening centraal staat.
De dichtstbijzijnde mogelijk relevante vervoersassen, de snelweg A27, de Bovensteweg
en het Wilhelminakanaal, liggen op een afstand van circa 500 m (Bovensteweg) dan
wel ruim 1 km (A27 en Wilhelminakanaal) van het plangebied. Hierdoor ligt het plangebied niet binnen het invloedsgebied van deze vervoersassen.
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Leidingen
Voor wat betreft het transport van gevaarlijke stoffen door leidingen gaat het om buisleidingen voor het transport van (aard)gas en brandbare vloeistoffen, waarvoor veiligheids- en toetsingsafstanden zijn vastgelegd in diverse circulaires. Er wordt thans gewerkt aan nieuw beleid voor externe veiligheid rond leidingen, dat naar verwachting in
2009 wordt vastgelegd in een AmvB.
In en in de directe omgeving van het plangebied zijn geen relevante buisleidingen aanwezig.
Conclusie
Het plangebied ligt niet in het invloedsgebied van risicovolle inrichtingen, van transportroutes en van leidingen. Er zijn derhalve vanwege het aspect externe veiligheid geen
belemmeringen voor de beoogde ontwikkeling.

5.8

Hinderlijke bedrijvigheid
Het initiatief betreft de realisering van een gebouw voor culturele instellingen, commerciële ruimtes en woningen in het stadscentrum van Oosterhout. Het gebied kent in de
huidige situatie een sterke mate van functiemenging, die typerend is voor een centrumgebied. Naast woningen zijn/waren in het plangebied onder andere een theater,
bibliotheek, school, hotel en dienstverlenende en horecafuncties gevestigd. Met de herontwikkeling van het Santrijngebied blijft deze functiemenging behouden en wordt het
centrumkarakter van het gebied versterkt, door de realisering van het Huis voor Cultuur, commerciële ruimtes en verschillende vormen van stedelijk wonen. Deze functies
kunnen in een centrumgebied zonder problemen gemengd voorkomen. Daarnaast is er
geen sprake van bedrijven in de omgeving van het plangebied die een belemmering
kunnen vormen voor de realisering van woningen.
Conclusie
Vanwege het aspect hinderlijke bedrijvigheid zijn er geen belemmeringen voor de beoogde ontwikkeling.
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6 Financiële haalbaarheid
Voor de herontwikkeling van het Santrijngebied is een grondexploitatie opgesteld om
de totale financiële situatie van de ontwikkeling in beeld te brengen. Deze grondexploitatie is door de raad vastgesteld en gebaseerd op de uitgangspunten van het vastgestelde masterplan.
In de grondexploitatie zijn vier deelplannen opgenomen:
1 60 Parkappartementen met een (half) verdiepte parkeergarage;
2 een Huis voor Cultuur waarin Theater De Bussel, Filmtheater De Bussel, bibliotheek
Theek 5 en H19 Centrum van de Kunsten worden ondergebracht alsmede 40 appartementen en een ondergrondse parkeergarage;
3 Residentie De Bussel 2 met 45 woningen, commerciële ruimtes en een parkeergarage;
4 herinrichting buitenruimte.
De gemeente is eigenaar van al de te ontwikkelen locaties. Voor het Huis voor Cultuur
is gemeente verantwoordelijk voor de grondexploitatie en opdrachtgever voor de bouw
hiervan, waarbij ook het eigendom na bouw bij de gemeente blijft. De woningen die boven het Huis voor Cultuur zullen worden gerealiseerd, blijven niet in gemeente-eigendom maar zullen aan een derde partij worden afgestoten. Voor Residentie De Bussel 2
en de Parkappartementen is het uitgangspunt dat de gemeente het huidige gemeentelijke eigendom verkoopt en marktpartijen voor eigen rekening en risico verantwoordelijk worden voor de integrale ontwikkeling en uitvoering. De herinrichting van de buitenruimte wordt door de gemeente zelf geïnitieerd en vervolgens aanbesteed.
In de door de raad vastgestelde grondexploitatie zijn op basis van de voorgestane ontwikkelingsplanning de investeringen en opbrengsten, gerelateerd aan de grond, gefaseerd. Bij de berekening van het eindresultaat is op basis van deze fasering rekening
gehouden met inflatie- en rente-effecten. Het projectsaldo van de grondexploitatie sluit
positief.
De investeringen in het Huis voor Cultuur zijn uiteraard niet in de grondexploitatie opgenomen. Hiervoor is een aparte vastgoedexploitatie opgesteld, en heeft de gemeenteraad besloten vooralsnog verder te gaan met de voorbereidingen voor het opstellen
van een ontwerp ten behoeve van de verkrijging van een bouwvergunning. Alvorens de
aanbesteding van de bouw wordt uitgevoerd, dient de gemeenteraad een krediet voor
de bouw te voteren. Het spreekt voor zich dat bij de vaststelling van de grondexploitatie
ook een totaalbeeld van de vastgoedexploitatie aan de gemeenteraad is gegeven.
De te ontwikkelen locaties zijn eigendom van de gemeente. Er is geen sprake van particuliere grondexploitatie en daarom is de wettelijke verplichting om kosten te verhalen
niet van toepassing (artikel 6.12 Wro). Voor de herontwikkeling van het Santrijngebied
wordt derhalve geen exploitatieplan opgesteld.
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7 Plansystematiek en bestemmingen
7.1

Plansystematiek
Het onderhavige bestemmingsplan heeft tot doel een juridisch-planologische regeling
te scheppen ten behoeve van de herontwikkeling van het Santrijngebied.
Bij het opstellen van het onderhavige bestemmingsplan is aansluiting gezocht bij de in
de Wet ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening geformuleerde uitgangspunten. Daarnaast is aangesloten bij het gemeentelijke Handboek digitale bestemmingsplannen. Hierbij is gestreefd naar uniformering en standaardisering van bestemmingen en regels, zoals aangegeven in de Standaard Vergelijkbare bestemmingsplannen 2008 (SVBP2008).
De Wet ruimtelijke ordening biedt mogelijkheden voor het opstellen van verschillende
bestemmingsplanvormen, van zeer globaal tot gedetailleerd. Omdat de stedenbouwkundige kaders in het Masterplan ‘Santrijn Oosterhout’ relatief gedetailleerd zijn vastgelegd is, in aansluiting daarop, gekozen voor een vrij gedetailleerd bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan biedt echter nog wel voldoende flexibiliteit om op wijzigende omstandigheden en/of nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen te kunnen inspelen. Uitgangspunt van het bestemmingsplan is het bieden van een flexibele juridische regeling, zonder dat hierdoor de rechtszekerheid voor de burger wordt geschaad.
Voor het grootste gedeelte van de nieuwbouw in het Santrijngebied is voorzien in een
directe bouwtitel. Voor de uitbreiding van het hotel (aan de zijde van het park) is een
wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Hierna wordt inhoudelijk ingegaan op de afzonderlijke bestemmingen binnen het onderhavige bestemmingsplan.

7.2

Bestemmingen

7.2.1

Gemengd
De gronden met de bestemming ‘Gemengd’ zijn bestemd voor wonen, cultuur en ontspanning, detailhandel, dienstverlening, horeca, kantoren en maatschappelijke voorzieningen. Detailhandel, dienstverlening, kantoren en horeca van categorie 1, 2 en 3
zijn uitsluitend ter plaatse van de desbetreffende aanduidingen op de begane grond
toegestaan. Culturele en ontspannende voorzieningen en horeca van categorie 1 zijn
naast de begane grond ook op de verdiepingen toegestaan, maar ook uitsluitend ter
plaatse van de desbetreffende aanduidingen. Daarnaast zijn onder meer tuinen, erven
en verhardingen, terrassen, parkeergarages en groenvoorzieningen toegestaan. Onder
voorwaarden zijn aan huis verbonden beroepen en aan huis verbonden bedrijven toegestaan.
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Gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen de op de verbeelding opgenomen bouwvlakken. De maximale goot- en bouwhoogte en het maximum bebouwingspercentage zijn op de verbeelding aangegeven. Het bebouwingspercentage geldt niet
voor ondergrondse parkeervoorzieningen; hiervoor geldt dat het bouwvlak volledig mag
worden bebouwd. Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn nadere bouwregels
opgenomen.
7.2.2

Groen
De gronden met de bestemming ‘Groen’ zijn onder meer bestemd voor groenvoorzieningen, voorzieningen voor verkeer en verblijf, sport- en speelvoorzieningen en water
en waterhuishoudkundige voorzieningen. Ter plaatse van de aanduiding ‘pad’ is een
pad toegestaan waarvan bestemmingsverkeer gebruik mag maken. Ter plaatse van de
aanduiding ‘parkeergarage’ is een ondergrondse parkeergarage toegestaan. Daarnaast
zijn onder andere inritten, kunstobjecten, straatmeubilair en schuilgelegenheden toegestaan. De gronden zijn mede bestemd voor ambulante detailhandel en evenementen.
Binnen de bestemming ‘Groen’ mogen geen gebouwen worden gebouwd, met uitzondering van kleine schuilgelegenheden en een ondergrondse parkeergarage ter plaatse
van de aanduiding ‘parkeergarage’. Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn nadere bouwregels opgenomen.

7.2.3

Maatschappelijk
De gronden met de bestemming ‘Maatschappelijk’ zijn bestemd voor maatschappelijke
voorzieningen. Daarnaast zijn onder meer tuinen en erven, voorzieningen voor verkeer
en verblijf, groenvoorzieningen en water en waterhuishoudkundige voorzieningen toegestaan. De gronden zijn mede bestemd voor bescherming en instandhouding van het
op de verbeelding aangeduide rijksmonument.
Gebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen de op de verbeelding opgenomen bouwvlakken. De maximale goot- en bouwhoogte en het maximum bebouwingspercentage zijn op de verbeelding aangegeven. Voor bouwwerken, geen gebouwen
zijnde zijn nadere bouwregels opgenomen.

7.2.4

Tuin
De gronden binnen deze bestemming betreffen tuinen en groenvoorzieningen bij aangrenzende woningen en zijn dus ook als zodanig bestemd. Ook inritten en parkeervoorzieningen zijn toegestaan.
Op deze gronden mogen onder voorwaarden kleine uitbreidingen aan de woning worden gebouwd en bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
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Verkeer
De gronden met de bestemming ‘Verkeer’ zijn onder meer bestemd voor voorzieningen
voor verkeer en verblijf, parkeervoorzieningen en groenvoorzieningen. Daarnaast zijn
onder andere kunstobjecten, speelvoorzieningen en straatmeubilair toegestaan. Ter
plaatse van de aanduiding ‘garage’ zijn autoboxen toegestaan. Ter plaatse van de aanduiding ‘parkeergarage’ is een ondergrondse parkeergarage toegestaan. De gronden
zijn mede bestemd voor ambulante detailhandel en evenementen.
Binnen de bestemming ‘Verkeer’ mogen uitsluitend gebouwen worden gerealiseerd in
de vorm van een ondergrondse parkeergarage ter plaatse van de aanduiding ‘parkeergarage’ en autoboxen ter plaatse van de aanduiding ‘garage’. De autoboxen mogen
uitsluitend worden gebouwd binnen het bouwvlak. In de regels zijn de maximale bouwhoogte en het maximale oppervlak per autobox opgenomen. Voor bouwwerken, geen
gebouwen zijnde zijn nadere bouwregels opgenomen.

7.2.6

Wonen
De gronden met de bestemming ‘Wonen’ zijn bestemd voor wonen, parkeergarages,
tuinen, erven en verhardingen en groenvoorzieningen. Onder voorwaarden zijn aan huis
verbonden beroepen en aan huis verbonden bedrijven toegestaan.
De bouwregeling bestaat uit regelingen voor gebouwen binnen het bouwvlak, gebouwen buiten het bouwvlak en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. De gebouwen binnen
het bouwvlak mogen grotendeels met een grotere hoogte worden gebouwd dan gebouwen buiten het bouwvlak. Op de verbeelding zijn de toegestane bebouwingstypologieën (aaneengebouwd dan wel gestapeld) en de maximale goot- en bouwhoogte opgenomen.
Ten behoeve van de Parkappartementen zijn specifieke bouwregels opgenomen. Ter
plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding - parkappartementen’ mag het
bouwvlak voor 90% worden bebouwd. De hoogte van de bebouwing mag voor 70% van
de oppervlakte van het bouwvlak maximaal 20 m bedragen en voor het overige deel
((half)verdiepte parkeervoorzieningen) maximaal 2 m. Verder is vastgelegd dat het gebouw dient te bestaan uit drie hoge bouwdelen en dat de afstand tussen deze bouwdelen niet minder dan 20 m mag bedragen.

7.2.7

Waarde – Archeologie
De gronden binnen deze bestemming zijn naast de andere bestemmingen mede bestemd voor de bescherming en instandhouding van de eventueel aanwezige archeologische waarden. Door middel van een bouwverbod en een ontheffing kan op de gronden niet zomaar worden gebouwd, maar dient eerst een archeologisch rapport te worden overhandigd en kunnen er aan de bouwvergunning nadere voorwaarden worden
gekoppeld. Ter bescherming van de archeologische waarden tegen activiteiten in deze
gronden is een aanlegvergunningstelsel opgenomen.
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Waarde – Monumentale bomen
De dubbelbestemming ‘Waarde – Monumentale bomen’ is opgenomen ter bescherming van de in het plangebied aanwezige monumentale bomen. Door middel van een
bouwverbod en een aanlegvergunningenstelsel worden deze bomen beschermd.
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8 Procedures
8.1

Vooroverleg
Het concept-ontwerpbestemmingsplan Santrijn is conform artikel 3.1.1. van het Besluit
ruimtelijke ordening in vooroverleg gezonden aan de VROM-Inspectie, Gedeputeerde
Staten van Noord-Brabant en het Waterschap Brabantse Delta.
De VROM-Inspectie heeft op 14 december 2009 schriftelijk bevestigd dat het plan voor
de betrokken rijksdiensten geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen, gelet op de nationale belangen zoals aangegeven in de Realisatieparagraaf Nationaal
Ruimtelijk Beleid. De provincie Noord-Brabant heeft op 9 december 2009 bericht dat
het plan geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. Zij geeft tevens aan
dat zij geconstateerd hebben dat de provinciale belangen goed geborgd zijn. Ook het
Waterschap Brabantse Delta heeft per brief van 23 december 2009 positief geadviseerd in het kader van de watertoets. De overlegpartners zijn akkoord. Er is derhalve
geen aanleiding om het plan aan te passen.
De inspraakreacties zijn opgenomen als bijlage bij de ‘Reactienota zienswijzen inzake
ontwerpbestemmingsplan Santrijn’. De reactienota zienswijzen is als bijlage bij dit bestemmingsplan opgenomen.

8.2

Vaststelling
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Santrijn’ heeft op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 4 maart 2010
tot en met 14 april 2010 voor een ieder ter visie gelegen. Het ontwerpbestemmingsplan is daarnaast digitaal toegankelijk gemaakt via de gemeentelijke website en op
www.ruimtelijkeplannen.nl. Gedurende de termijn van zes weken bestond de gelegenheid schriftelijke of mondelinge zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan
kenbaar te maken bij de gemeenteraad. Van deze gelegenheid hebben drie instanties
c.q. personen gebruik gemaakt. Daarnaast zijn de VROM-Inspectie, de provincie en het
waterschap in kennis gesteld van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan.
Deze instanties hebben geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze
in te dienen.
De ingediende zienswijzen zijn samengevat en van een gemeentelijk standpunt voorzien in de ‘Reactienota zienswijzen inzake ontwerpbestemmingsplan Santrijn’, die als
bijlage is opgenomen. De zienswijzen hebben geleid tot een beperkte aanpassing van
de toelichting van het bestemmingsplan. Daarnaast heeft een aantal ambtshalve aanpassingen plaatsgevonden. Een overzicht van deze aanpassingen is opgenomen in de
reactienota.
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Het bestemmingsplan ‘Santrijn’ is op 13 juli 2010 gewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad. Naast de aanpassingen naar aanleiding van de zienswijzenprocedure en
de ambtshalve aanpassingen, zijn twee amendementen aangenomen. Ten gevolge
hiervan is de wijzigingsbevoegdheid die was opgenomen voor de realisering van een
entreegebouw bij de kerk, komen te vervallen. Daarnaast heeft een aanpassing van de
waterparagraaf plaatsgevonden, omdat is gekozen voor de toepassing van vegetatiedaken. Het raadsvoorstel, het raadsbesluit en de aangenomen amendementen zijn als
bijlage opgenomen.
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Overzicht verrichte onderzoeken
— Geofox-Lexmond, Historisch vooronderzoek Santrijngebied te Oosterhout,
15 april 2009 (kenmerk: 20082273_a2RAP).
— Geofox-Lexmond, Verkennend bodemonderzoek Santrijngebied te Oosterhout,
21 september 2009 (kenmerk: 20090755_a2RAP).
— Geofox-Lexmond, Aanvullend grondwateronderzoek Santrijngebied te Oosterhout,
24 november 2009 (kenmerk: 20092084_a1RAP).
— Geofox-Lexmond, Waterhuishoudkundig plan Santrijngebied te Oosterhout,
17 september 2009 (kenmerk: 20082259_a2RAP).
— Croonen Adviseurs, Rapport akoestisch onderzoek behorende bij het bestemmingsplan ‘Santrijn’, 29 januari 2010 (kenmerk: RAO01-OOS00023-01C).
— Oranjewoud, Luchtkwaliteitsonderzoek bestemmingsplan Santrijn te Oosterhout,
22 december 2009 (kenmerk: 202469).
— Croonen Adviseurs, Quickscan flora en fauna Santrijn,
23 juli 2009 (kenmerk: NAT01-OOS00023-01C).
— Becker & Van de Graaf, Archeologisch bureauonderzoek Santrijngebied, Oosterhout,
juli 2009 (kenmerk: 11781008/33814).
— Becker & Van de Graaf, Inventariserend veldonderzoek, verkennende fase Santrijngebied, Oosterhout, september 2009 (kenmerk: 15530609/36433).
— Becker & Van de Graaf, Programma van Eisen IIVO proefsleuven Santrijngebied
deelgebied A, 2 maart 2010, versie 1.4.
— Ingenieursbureau Oranjewoud BV, Archeologisch proefsleuvenonderzoek Santrijn,
juni 2010.

Bijlage 2
Besluit hogere waarden

Bijlage 3
Reactienota zienswijzen inzake
ontwerpbestemmingsplan ‘Santrijn’

Bijlage 4
Raadsvoorstel en raadsbesluit
omtrent vaststelling

