
Samenvatting en reactie van gemeente op zienswijze ZOD aangaande Visie 
Buitengebied. 
 
De gemeente heeft een eigen samenvatting gemaakt van de zienswijze ZOD over Visie 
Buitengebied.  
Indien u de originele zienswijze er naast legt dan ziet u dat nuances van ZOD soms 
verdwenen zijn en dus het antwoord niet de lading dekt van de bedoelingen van ZOD. Dit ter 
beoordeling aan u.  
De zienswijze van ZOD is te lezen via een ander document op de website bij tab. ‘Communicatie 
met de gemeente’. 

Samenvatting door gemeente Laarbeek met aansluitend antwoorden van gemeente Laarbeek. 

 
A. Het bestuur van Zorg om het Dorp (ZOD) heeft het op prijs gesteld dat de Ontwerp- 

Omgevingsvisie langer ter visie is gelegd. Daarnaast, de dorpsraad heeft pas na enig 

aandringen een fysiek exemplaar ontvangen. Ook is met teleurstelling geconstateerd 

dat in alle dorpen de gelegenheid is geboden om de visie in te zien, behalve in Het 

Buurthuis. 

 
B. ZOD kan in grote hoofdlijnen instemmen met de gepresenteerde gebiedsindeling, maar 

wil deze indeling niet strikt, maar genuanceerd toepassen. 

 
C. De bebouwingsvrije zone tussen de kernen is niet aanwezig bij de kern Mariahout. Dit 

maakt dat bouwen van woningen langs de kernranden ten oosten en ten zuiden van 

Mariahout mogelijk zou moeten zijn. Dit draagt bij aan de leefbaarheid van de kern 

Mariahout. 

 
D. Het verbod op alternatieve woonvormen in het pionierslandschap legt beperkingen op 

voor innovatieve oplossingen aangaande mantelzorgwoningen, tiny houses enz. De 

landschappelijke uitstraling wordt hier sowieso aangetast (zonneparken, windmolens, 

TOV’s). De alternatieve woonvormen vormen hierdoor geen storende factor. Realisatie 

van alternatieve woonvormen moet derhalve bespreekbaar blijven. 

 
E. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst met ontwikkelingsovereenkomst 

Ruimte-voor-Ruimte wordt erop aangedrongen om snel te starten met een ruimte-voor- 

ruimte project in Mariahout. Dit zou gekoppeld moeten worden aan de huidige 

problematiek horeca/wonen. ZOD ziet deze koppeling als vergelijkbaar met de 

afspraken die in Lieshout zijn gemaakt rond de inrichting van de Heuvel. Ook dient een 

ruimte-voor-ruimte project te worden gestart in relatie tot het opheffen van een stankcirkel van een 
agrarisch bedrijf aan de Heieindseweg. 

 
F. Zoals ook bij de realisatie van mogelijke zonneparken en windparken moet bij 

teeltondersteunende voorzieningen compensatie plaatsvinden voor de leefomgeving. 

Denk aan landschapsverfraaiing en recreatiemogelijkheden. 

 
G. In dit verband wordt gevraagd om de compensatie in verband met zonneparken, 

windparken en teeltondersteunende voorzieningen af te stemmen met buurgemeente 



Meierijstad. 

H. Sluipverkeer en drukke verbindingswegen tussen de kernen hebben invloed op de 

veiligheid van fietsers en wandelaars. Er zal naar veilige alternatieven gezocht moeten 

worden. Specifiek geldt dit voor schoolgaande fietsers vanuit Mariahout naar scholen in 

Beek en Donk en verder. 

 
I. Snelfietspaden horen thuis bij verkeer en veiligheid en pas in tweede instantie bij 

toerisme en recreatie. Er moet een samenhangend plan komen hoe onze inwoners 

vanuit de kern veilig de snelfietspaden kunnen bereiken. ZOD is van mening dat het 

buitengebied van Mariahout in enkele richtingen de juiste infrastructuur mist om de 

veiligheid te kunnen garanderen. 

 
J. De verkeersrisico-analyse van november 2020 bevestigt de noodzaak van een fietspad 

langs de Sonseweg. Al in september 2018 heeft ZOD hiervoor samen met inwoners van 

Lieshout gepleit. 

 
K. Fietspaden zijn tevens wandelpaden voor minder mobiele inwoners die zich in het 

buitengebied veilig willen verplaatsen. Deze paden liggen nu alleen langs doorgaande 

wegen en daardoor in de huidige vorm een beperkende factor voor gezondheid. ZOD is 

het dan ook oneens met de conclusie dat er voldoende zijn. 

 
L. Het verzoek van ZLTO voor de verbreding van landbouwwegen kan goed samengaan 

met aanpassingen ervan voor fietsers en wandelaars. 

 
M. ZOD onderschrijft - met inachtneming van de natuurwaarden - het speerpunt om het 

buitengebied bewegingsstimulerend in te willen richten. ZOD plaatst een vraagteken bij 

de constatering dat Laarbeek over een uitgebreid netwerk en fiets- en wandelpaden 

beschikt. Het feitelijke fietsnetwerk is vooral gelegen langs verbindingswegen en draagt 

minder bij aan natuurbeleving en gezondheidsbevordering. 

 
N. In Laarbeek is meer behoefte aan de aanwezigheid van (wandel)fietspaden, gericht op 

recreatie en natuurbeleving, ook voor minder mobiele wandelaars. Het huidige 

fietsroutenetwerk gaat te vaak uit van fietsen over bestaande binnenwegen. Deze zijn 

soms onveilig door druk verkeer en sluipverkeer. Fietsroutes zijn nodig door of langs de 

rand van de Lieshoutse bossen en om de getransformeerde, voormalige agrarische 

bedrijven te kunnen bereiken. In dit verband wordt verwezen naar het conceptplan 

‘Optimalisatie ZOD-wandelroutenetwerk Mariahout 2021’. 

 

O. De stelling dat het buitengebied van Laarbeek volledig is voorzien van glasvezel, is niet 

correct. Dit ontbreekt in elk geval in het gebied Ginderdoor. 

 
P. Het is ZOD niet duidelijk geworden welke (on)mogelijkheden er in het buitengebied zijn 

voor opslag van materialen of vestiging van zzp-ers voor opslag en verkoop en hoe zich 



dit verhoudt tot bedrijvigheid op industrie- en bedrijventerreinen. De visie moet hierin 

duidelijkheid verschaffen. 

 
Q. ZOD kan instemmen met de doelstelling om het Laarbeekse beleidskader huisvesting 

arbeidsmigranten te moderniseren, zowel voor de grote als de kleine werkgever. 

 
R. De overschrijding van de normtijd in het kader van de brandveiligheid bij drie 

logiesgebouwen aan de noordzijde van Mariahout is niet aanvaardbaar. Vervolgens 

wordt aangegeven dat de opkomsttijd waarschijnlijk beter zal zijn door de 

samenvoeging van meldkamers. ZOD wil graag de een bevestiging dat de opkomsttijd 

niet waarschijnlijk beter is, maar zéker binnen de vastgestelde maximale opkomsttijd 

van 18 minuten. 

 
S. ZOD gaat ervan uit dat zij in een vroeg stadium wordt betrokken bij eventuele nieuwe 

ontwikkelingen ter plaatse van het MOB-complex.  

 
Reactie van gemeente op eigen samenvatting 

A. Uitgangspunt in de communicatie was het digitaal toegankelijk maken van de ontwerp- 

omgevingsvisie. Deze keuze is ook ingegeven op basis van duurzaamheid (onnodig 

papierverbruik voorkomen). Er zijn bovendien een animatiefilm en een samenvatting 

aan de gemeentelijke website toegevoegd om de toegankelijkheid van het document 

verder te vergroten. Vervolgens is in verband met de grote belangstelling voor een 

papieren exemplaar, alsnog besloten de gedrukte versies te verstrekken. Daarbij heeft 

reclamant de papieren versie gelijktijdig met de overige belanghebbenden ontvangen. 

De gemeente zal nog een standpunt bepalen hoe in de toekomst hiermee om te gaan, 

alsmede hoe om te gaan met het aanbieden van informatie in de vier dorpshuizen. 

 
B. De gebiedsindeling wordt streng gehanteerd. Het gemotiveerd afwijken van de 

gebiedsindeling leidt op termijn tot precedenten op een glibberig pad dat niet meer kan 

worden hersteld. De gemeente kent de praktijk. 

 
C. De bebouwingsvrije zone speelt in Mariahout inderdaad geen rol in verband met de vrije 

ligging van deze kern. De gemeente doet in een openbaar stuk geen uitspraken over 

afweegbare gebieden voor woningbouw. 

 
D. De keuze is gemaakt om het Pionierslandschap en het Aa-landschap aan te merken als 

‘toekomstbestendige agrarische ontwikkelgebieden’. Binnen deze gebieden heeft 

grootschalige landbouw op basis van vaste regelgeving geen vrij spel, maar deze keuze 

impliceert wel dat er niet actief wringende functies - zoals alternatieve woonvormen - 

worden toegevoegd. 

 
E. Reclamant refereert aan de samenwerkingsovereenkomst die door de gemeente is 

aangegaan met de ontwikkelingsorganisatie ruimte-voor-ruimte. Hierbij zijn in de 



overeenkomst expliciet de bestedingsdoelen van de ruimte-voor-ruimte gelden 

opgenomen. De ontwikkelingsorganisatie (de provincie Noord-Brabant) dient met deze 

doelen in te stemmen en heeft ingestemd met de besteding aan de herontwikkeling van 

de Heuvel in Lieshout. Het is derhalve zonder het openbreken van de overeenkomst niet 

mogelijk om de gelden aan andere doelen te besteden (bijvoorbeeld de problematiek 

horeca/wonen in Mariahout). 

 
F. Aan de vergunning die noodzakelijk is voor het plaatsen van teeltondersteunende 

voorzieningen, wordt al de eis opgenomen om de voorzieningen landschappelijk in te 

passen. 

 
G. Er wordt een Omgevingsfonds opgericht waarin afdrachten worden gestort vanuit de 

vergunde zonneparken. Mocht er ooit een windpark vergund worden dan zal een 

dergelijke afdracht worden geëist. De spelregels voor uitgaven uit het fonds zijn nog 

niet vastgesteld, een plan hiervoor zal begin 2022 in de raad worden behandeld. De 

opmerking dat Meierijstad hierbij betrokken moet worden (en/of de inwoners die in 

Meierijstad nabij een Laarbeeks project wonen), wordt daar zeker in meegenomen. 

 
H. Met de Ginderdoor / Provinciale weg / Herendijk / Lieshoutseweg zijn twee prima en 

veilige hoofdroutes beschikbaar voor de schoolgaande jeugd en overige fietsers. De 

keuze is dan ook aan de jongeren zelf (en de ouders). 

 
I. Zie reactie H. 

 
J. Er wordt op dit moment naar aanleiding van de Bereikbaarheidsagenda onderzoek 

verricht naar de haalbaarheid van een snelfietspad aan de noordzijde van het 

Wilhelminakanaal. Dit fietspad zou de potentie kunnen hebben als alternatief voor de 

Sonseweg. In afwachting van de onderzoeksresultaten worden initiatieven voor de 

Sonseweg geparkeerd. 

K. De fietspaden liggen met name langs drukke wegen, omdat er meer weggebruikers zijn 

op deze wegen. Door een fietspad te realiseren, zijn gemotoriseerd en niet 

gemotoriseerd verkeer gescheiden. Uitgangspunt bij andere wegen is dat de 

verschillende gebruikers op een gezamenlijke manier gebruik kunnen maken van de 

wegen, omdat ze minder druk zijn. Wat betreft de bestaande fietsroutestructuur: deze 

bevindt zich deels langs verbindingswegen, omdat het fietsroutenetwerk 

gemeentegrensoverschrijdend is en juist de bedoeling heeft de verschillende dorpen in 

de regio aan elkaar te verbinden. 

De gemeente gaat met betrekking tot wandelpaden voor minder mobiele inwoners nog 

met reclamant verder in gesprek in het kader van het conceptplan ‘Optimalisatie ZOD- 

wandelroutenetwerk Mariahout 2021’. 

 
L. Nu verbreding van landbouwwegen om meerdere redenen niet tot de mogelijkheden 



behoort (beschikbaarheid ruimte, eigendomssituaties, robuuste en karakteristieke 

laanbeplanting), wil de gemeente landbouwpasseerstroken onderzoeken. Dit betekent 

dat de landbouwwegen zich nog steeds niet zullen lenen voor veilig verkeer van fietsers 

en wandelaars. 

 
M. De fiets- en wandelmogelijkheden in Laarbeek beperken zich niet tot het 

knooppuntennetwerk. Zo zijn er ook losse routes zoals de Waterpoort fietsroute en de 

‘ommetjes’ van Zorg om het Dorp. Dit alles maakt ons inziens dat er een uitgebreid 

netwerk is van wandel- en fietsmogelijkheden. Wat betreft het knooppuntennetwerk 

voor fietsers in Laarbeek: dit netwerk is Laarbeek dekkend. Een belangrijk aspect is de 

verbinding de buurtgemeentes. Een gemiddelde fietstocht is immers langer dan het 

doorkruisen van één gemeente. Daarom wordt er ook gebruik gemaakt van 

verbindingswegen. Gezien de te overbruggen afstanden is het fietsnetwerk minder 

fijnmazig dan het wandelnetwerk. Lokale routes kunnen echter bijdragen om het 

diverse aanbod van Laarbeek te laten zien. Ook kan hierin een afwisseling aangeboden 

worden wat betreft ondergrond van de paden. 

 
N. Het conceptplan ‘Optimalisatie ZOD-wandelroutenetwerk Mariahout 2021’ is bij de 

gemeente bekend. Gemeente heeft aangegeven hierover met reclamant verder in 

gesprek te gaan en de verschillende belangen tegen elkaar af te wegen. Zoals onder 

antwoord M. omschreven is Laarbeek gebaat bij een divers aanbod aan routes. Dit 

impliceert ook dat niet elke pad voor iedereen toegankelijk moet zijn. 

 
O. Op basis van een KLIC-melding constateert de gemeente dat aan de Ginderdoor in elk 

geval E-Quest en Reggefiber voor een aansluiting op glasvezel beschikbaar zijn. 

 
P. In het bestemmingsplan buitengebied is nu een wijzigingsmogelijkheid opgenomen voor 

statische binnenopslag tot 1.000 m2, mits het agrarisch bedrijf ter plaatse is beëindigd. 

Bij sloop kan de oppervlakte worden uitgebreid tot 2.000 m2. Detailhandel is niet 

toegestaan. In het kader van de Brede Plattelandsbestemming zal deze bepaling nader 

worden bestudeerd. 

 
Q. Het beleidskader huisvesting arbeidsmigranten wordt momenteel aangepast en 

gemoderniseerd. 

 
R. In het nieuwe dekkingsplan voor Laarbeek van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost zal 

de consequentie van de samenvoeging van de meldkamers Eindhoven en ’s- 

Hertogenbosch worden doorgerekend. 

 
S. Bij nieuwe ontwikkelingen binnen het MOB-complex wordt ZOD in een vroeg stadium 

betrokken. Op dit moment is hiervan nog geen sprake. 


