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1. Inleiding 
 

In dit hoofdstuk komen de aanleiding en het doel, het vigerend planologisch regime en de procedure 
aan bod.  

 
1.1 Aanleiding en doel 

Maatschap Verbeek-Hack, gevestigd aan de Kruislandsedijk 1a, 4651 RH te Steenbergen, exploiteert 

aan voorgenoemde locatie een akkerbouwbedrijf annex pluimveehouderij. Men is voornemens de 
akkerbouwtak van het bedrijf uit te breiden en hiertoe een nieuwe werktuigenloods en bewaarplaats 

voor akkerbouwproducten te realiseren. De pluimveehouderij blijft ongewijzigd op het bedrijf 
aanwezig. 

 

De uitbreiding zal plaatsvinden ten oosten van de bestaande bebouwing, daar waar geen bouwvlak is 
gelegen. Om de noodzakelijke uitbreiding alsnog mogelijk te maken is onderhavig bestemmingsplan 

opgesteld. 
 

Een uitgebreide bedrijfsomschrijving wordt in hoofdstuk 2 gegeven. 
 

1.2 Vigerend planologisch regime 

Ter plaatse van de Kuislandsedijk 1a te Steenbergen is “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen” 
het vigerende bestemmingsplan, welke vastgesteld is op 20 juni 2013. 

 
Ter plaatse gelden de volgende aanduidingen en bestemmingen: 

- Aanduiding ‘bouwvlak’; 

- Enkelbestemming ‘Agrarisch’ (ter plaatse van bouwvlak); 
- Enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’ (buiten bouwvlak). 

 
De nieuwe gebouwen ten behoeve van het akkerbouwbedrijf kunnen niet gebouwd worden binnen het 

bouwvlak, het bouwvlak biedt hier namelijk geen ruimte voor. Om deze reden dient het bouwvlak 
vergroot te worden van 0,76 hectare tot 1,0885 hectare. Doordat de wijzigingsbevoegdheden naar 

aanleiding van de uitspraak van de Raad van State op 1 april 2015 (201308952/1/R3) zijn vernietigd, 

dient een partiële herziening van het bestemmingsplan doorlopen te worden. 
 

1.3 Procedure 
Voor het gewenste initiatief dient een bestemmingsplan te worden vastgesteld, conform artikel 3.1 

van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). 
 
Blijkens artikel 3.8 Wro is op de voorbereiding van een bestemmingsplan afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Dit houdt in dat het ontwerpbestemmingsplan 
gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage wordt gelegd. Tijdens deze periode van 6 weken 

kunnen belanghebbenden hun zienswijzen kenbaar maken. Gedurende de inzagetermijn ligt het 
ontwerpbestemmingsplan (verbeelding, regels en toelichting, inclusief bijbehorende bijlagen) ter 

inzage.  

 
Binnen 12 nadat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen, moet de gemeente beslissen 

over de vaststelling van het bestemmingsplan. Hierbij worden eventuele zienswijzen in acht genomen.  
 

Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, wordt het opnieuw 6 weken ter inzage gelegd. Binnen 

deze 6 weken kunnen belanghebbenden die tijdig zienswijzen kenbaar hebben gemaakt bij het 
ontwerp of belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij niet in de gelegenheid zijn geweest om 

tijdig zienswijzen kenbaar te maken, beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State.  

 

Als er geen beroep wordt ingesteld, dan is het bestemmingsplan daags na afloop van de 
beroepsperiode onherroepelijk. Zodra het bestemmingsplan in werking is getreden kunnen de 

benodigde omgevingsvergunningen voor het beoogde initiatief worden aangevraagd.  
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1.4 Leeswijzer 

In voorliggende toelichting is in het eerste hoofdstuk een inleiding op het initiatief gegeven, waarin de 

aanleiding, het doel, het vigerend planologische regime en de te doorlopen procedure is beschreven. 
Hierna is in het tweede hoofdstuk een beschrijving opgenomen van de bestaande en beoogde situatie.  

 
In hoofdstuk 3 van voorliggende toelichting wordt het van toepassing zijnde beleid uiteengezet, welke 

het provinciaal en gemeentelijk beleid betreft. Hierna worden in hoofdstuk 4 de milieuhygiënische en 

planologische aspecten beschreven. 
 

De juridische planbeschrijving is vervat in hoofdstuk 5 van voorliggende toelichting waarin een 
beschrijving van de juridische achtergrond van onderhavig bestemmingsplan, een toelichting op de 

verbeelding en een toelichting op de regels wordt gegeven. De financiële  en maatschappelijke 
uitvoerbaarheid van het initiatief wordt verantwoord in het daaropvolgende hoofdstuk.  
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2. Projectbeschrijving 
 

2.1 Bestaande situatie 
2.1.1 Omgeving 
Het bedrijf van Maatschap Verbeek-Hack is gelegen aan de Kruislandsedijk 1a, 4651 RH te 
Steenbergen. De locatie bevindt zich in het buitengebied van de gemeente Steenbergen, op een 

afstand van circa 950 meter van de kern van Steenbergen. De omgeving van het plangebied kenmerkt 

zich door de voornamelijk agrarische structuur. Grotendeels bestaat het gebied uit akkerlanden met 
sporadisch agrarische bebouwing en burgerwoningen. 

 
De Kruislandsedijk ontsluit het plangebied via de Afgeslechtedijk naar de rondweg van Steenbergen, 

welke vervolgens ontsluiting biedt naar de omliggende dorpen en de snelweg A4 (ontsluiting tussen 

Rotterdam en Antwerpen).  
 

De ondergrond van het landschap ter plaatse bestaat uit vochtig tot natte zeekleigronden welke 
voedselrijk zijn. Decennia geleden zijn de gronden ingepolderd om agrarisch grondgebruik mogelijk te 

maken, hierdoor is een grootschalig open polderlandschap ontstaan. De voornaamste 
landschapselementen zijn de grote open akkers met sloten op de perceelsgrenzen, langgerekte rechte 

wegen met sporadisch boomsingels en (agrarische) bebouwing. Wel zijn er nog restanten van het 

oorspronkelijke landschap aanwezig, zoals De Roode Weel en De Baak tegenover het bedrijf. 
 

2.1.2 Bedrijf 
Het bedrijf zelf betreft een agrarisch bedrijf wat zich richt op het telen van gewassen en het houden 

van leghennen. Er zijn een viertal gebouwen aanwezig, bestaande uit een woonhuis met 

garage/berging, een tweetal loodsen en een pluimveestal. Het woonhuis is, conform een traditionele 
inrichting van het boerenerf, aan de voorzijde van het bedrijf gelegen. Hierachter zijn de overige 

bedrijfsgebouwen gelegen. 
 

Het bedrijf ter plaatse wordt ontsloten door een lange inrit vanaf de Kruislandsedijk. Er is voldoende 
manoeuvreer- en parkeerruimte aanwezig voor de agrarische activiteiten, de bezoekers en bewoners 

van het bedrijf. Dit is te zien op onderstaande luchtfoto. 

 
Ter plaatse zijn nauwelijks opgaande landschapselementen aanwezig, enkel aan de zuidwestzijde van 

het bedrijf is een houtwal aanwezig. Voor het overige is enkel aan de Kruislandsedijk een boomsingel 
gelegen. De rest van het landschap betreft een open poldergebied. 

 

 
Figuur 1: Uitsnede plattegrond en luchtfoto Kruislandsedijk 1a te Steenbergen 
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2.2 Beoogde situatie 

Men is voornemens de akkerbouwtak van het bedrijf uit te breiden en hiertoe een nieuwe 
werktuigenloods en bewaarplaats voor akkerbouwproducten te realiseren. De nieuwe werktuigenloods 

en bewaarplaats is noodzakelijk voor een doelmatige en toekomstgerichte bedrijfsvoering. Om de 

maatschap op een economisch gezonde manier voort te kunnen zetten is men voornemens de 
akkerbouwtak uit te breiden, daar de zoon van de heer Verbeek hier zijn toekomst in ziet. De 

pluimveetak blijft hierbij onveranderd, wat zal worden vastgelegd in het bestemmingsplan. Door een 
toekomstige uitbreiding van het akkerbouwareaal en de hierdoor toenemende productie van gewassen 

is een uitbreiding van de opslagcapaciteit noodzakelijk. Door de vergroting van de productiecapaciteit 
zijn tevens nieuwe landbouwwerktuigen noodzakelijk. Om deze reden is men voornemens een nieuwe 

werktuigenloods en bewaarplaats te realiseren met een omvang van 1.950 m².   

 
De nieuwe loods zal ten zuidwesten van de bestaande bebouwing gerealiseerd worden, passend 

binnen de bestaande ruimtelijke structuur van het bedrijf. De loods komt, zoals de meest gebouwen 
op het perceel, haaks op de Kruislandsedijk te liggen. Qua omvang en vormgeving zal deze aansluiten 

bij de bestaande bebouwing. 

 

 
Figuur 2: Situatietekening bestaande en beoogde situatie 
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3. Beleidskader 
 

In dit hoofdstuk wordt het voor onderhavige ontwikkeling relevante ruimtelijke provinciaal en 
gemeentelijk beleid uiteengezet. Daarnaast wordt de beoogde ontwikkeling in dit hoofdstuk tevens 

aan dit beleid getoetst. Gezien onderhavig initiatief dermate kleinschalig van aard is, en deze geen 
invloed heeft op het rijksbeleid, wordt het rijksbeleid in dit hoofdstuk niet beschreven. 

 

Op de verbeelding en in de regels van onderhavig bestemmingsplan zal de pluimveehouderij en de 
bestaande planologische mogelijkheden hiervan worden afgebakend. Het initiatief betreft enkel een 

uitbreiding ten behoeve van het akkerbouwbedrijf, waardoor ook enkel deze bedrijfsvoering getoetst 
zal worden binnen dit bestemmingsplan. 

 

3.1 Provinciaal beleid 
Het geldende ruimtelijke beleid van de provincie Noord-Brabant is vervat in de Structuurvisie 2010 – 

partiële herziening 2014 en de Verordening ruimte Noord-Brabant 2014.  
 

3.1.1 Structuurvisie 2010 – partiële herziening 2014 (Sv 2014) 
De Structuurvisie 2010 – partiële herziening 2014 (Sv 2014) betreft een herziening van de op 1 

oktober 2010 vastgestelde Structuurvisie ruimtelijke ordening. De partiële herziening is door 

Provinciale Staten van Noord-Brabant op 7 februari 2014 vastgesteld en is in werking getreden op 19 
maart 2014.  

 
De Structuurvisie geeft de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 weer (met een 

doorkijk naar 2040). De visie is bindend voor het ruimtelijk handelen van de provincie. Het is de basis 

voor de wijze waarop de provincie de instrumenten inzet die de Wet ruimtelijke ordening biedt. De 
genoemde visie in de partiële herziening is doorvertaald in de regels van de Verordening ruimte 2014. 

Daarnaast ondersteunt de structuurvisie het beleid op andere provinciale beleidsterreinen, zoals het 
economisch-, mobiliteits-, sociaal-, cultureel-, milieu- en natuurbeleid. 

 
Volgens de structurenkaart, zie Figuur 3, is onderhavige projectlocatie gelegen in het landelijk gebied, 

te weten in de structuur ‘Accentgebied agrarische ontwikkeling’. Deze gebieden zijn aangewezen om 

de positie van de aanwezige sectoren te versterken. Hierbij richt de provincie zich op behoud en 
versterking van de economische positie en verduurzaming van de aanwezige agrarische sector. 

 
Onderhavig initiatief betreft de uitbreiding van het akkerbouwbedrijf en draagt hiermee bij aan de 

versterking van de economische positie. De beoogde uitbreiding past derhalve binnen de 

uitgangspunten van de Sv 2014. 
 

 
Figuur 3: Uitsnede structurenkaart Svro 2014 
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3.1.2 Verordening ruimte 2014 (Vr) 
In de Wro is geregeld dat de provincie in een aparte verordening regels kan opstellen die door elke 
gemeente in Noord-Brabant moet worden toegepast bij ruimtelijke besluiten. Derhalve hebben de 

Provinciale Staten van Noord-Brabant op 7 februari 2014 en 14 maart 2014 de Verordening ruimte 
2014 (Vr) vastgesteld. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten op 18 maart 2014 besloten de Vr op 

onderdelen te wijzigen waarna deze op 19 maart 2014 in werking is getreden. Deze verordening 

regelt diverse ruimtelijke onderwerpen. De bepalingen voor deze onderwerpen zijn gebaseerd op het 
provinciale beleid zoals dat opgenomen is in de Structuurvisie 2010 – partiële herziening 2014. 

 
De ontwikkelingsmogelijkheden voor locaties volgen uit het gebied waarin ze gelegen zijn. In de 

Verordening ruimte is onderscheid gemaakt tussen structuren en aanduidingen. De structuren bestaan 
uit ‘bestaand stedelijk gebied’, ‘ecologische hoofdstructuur’, ‘groenblauwe mantel’ en ‘gemengd 

landelijk gebied’. Deze vier structuren zijn Brabant-dekkend. Per structuur zijn er regels uitgewerkt 

onder welke voorwaarden welke functies ontwikkeld kunnen worden. Onderhavige projectlocatie is 
gelegen binnen de structuur ‘Gemengd landelijk gebied’.  

 
De aanduidingen zijn opgenomen binnen de themakaarten. Deze themakaarten betreffen 

aanduidingen ten aanzien van ‘stedelijke ontwikkeling’, ‘cultuurhistorie’, ‘agrarische ontwikkeling en 

windturbines’, ‘water’ en ‘natuur en landschap’. 
 

Voor onderhavige projectlocatie zijn aanduidingen opgenomen op de themakaart ‘Agrarische 
ontwikkeling en windturbines. Op deze themakaart is de projectlocatie gelegen in ‘zoekgebied voor 

windturbines’. Toetsing aan deze aanduiding zal buiten beschouwen worden gelaten, daar onderhavig 
initiatief geen betrekking heeft op de ontwikkeling van windmolens. 

 

 
Figuur 4: Uitsnede themakaart ‘Agrarische ontwikkeling en windturbines’ Vr 2014 

 

Ten aanzien van onderhavig initiatief zijn er meerdere sporen die gevolgd moeten worden in het kader 
van toetsing aan de Vr. Ten eerste zijn er algemene regels voor de bevordering van de ruimtelijke 

kwaliteit van toepassing, die opgenomen zijn in hoofdstuk 2 van de Vr. Daarnaast moet getoetst 

worden aan artikel 7 ‘Gemengd landelijk gebied’ van de Vr, specifiek aan artikel 7.2. De ontwikkeling 
betreft namelijk het uitbreiden van een akkerbouwbedrijf.   
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Algemene regels (hoofdstuk 2 Vr): 

Hoofdstuk 2 van de Vr stelt algemene regels ter bevordering van de ruimtelijke kwaliteit (artikel 3). In 

deze regels wordt gesteld dat bijgedragen moet worden aan de zorg voor het behoud en de 
bevordering van de ruimtelijke kwaliteit. De bevordering van de ruimtelijke kwaliteit wordt uitgesplitst 

in de zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit (artikel 3.1 Vr) en de kwaliteitsverbetering van het landschap 
(artikel 3.2 Vr). 

 

Zorgplicht ruimtelijke kwaliteit (art. 3.1 VR): 
In artikel 3.1 wordt gesteld dat bij ruimtelijke ontwikkelingen het principe van zorgvuldig 

ruimtegebruik wordt toegepast. Het doel hierbij is om bestaande bebouwing zo goed mogelijk te 
benutten. Het principe zorgvuldig ruimtegebruik bij ruimtelijke ontwikkelingen houdt in ieder geval in 

dat bij ruimtelijke ontwikkelingen gebruik wordt gemaakt van een bestaand bouwperceel en dat een 
uitbreiding van het op grond van het geldende bestemmingsplan toegestane ruimtelbeslag slechts is 

toegestaan mits de financiële, juridische of feitelijke mogelijkheden ontbreken om de beoogde 

ruimtelijke ontwikkeling binnen dat toegestane ruimtebeslag te doen plaatsvinden. 
 

Er wordt toepassing gegeven aan het principe zorgvuldig ruimtegebruik, daar momenteel alle 
bebouwing in gebruik is ten behoeve van het bedrijf ter plaatse. Daar een uitbreiding van de 

akkerbouwtak gewenst is, is de behoefte aan ruimte ten behoeve van de opslag van 

akkerbouwproducten en materieel groot geworden. De bestaande gebouwen bieden hier onvoldoende 
ruimte voor of zijn hier niet voor geschikt. Om deze reden is een nieuwe loods gewenst, welke qua 

ruimtelijke aspecten aansluit bij de bestaande bebouwing. 
 

Ten behoeve van het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit dient voorliggende 
toelichting een verantwoording te bevatten waaruit blijkt dat rekening is gehouden met de gevolgen 

van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling voor de in het plan begrepen gronden en de naaste 

omgeving, in het bijzonder wat betreft de bodemkwaliteit, waterhuishouding, archeologische en 
cultuurhistorische waarden, ecologische waarden, aardkundige waarden en landschappelijke waarden. 

Daarnaast dient, gelet op de bestaande en toekomstige functies in de omgeving en de effecten die de 
ontwikkeling op die functies heeft, de omvang van de ruimtelijke ontwikkeling te passen in de 

omgeving. De toetsing van de gevolgen van het initiatief op bovengenoemde aspecten is uitgebreid 

uiteengezet in hoofdstuk 4 van voorliggende toelichting.  
 

Tevens dient op de projectlocatie een adequate afwikkeling van personen- en goederenvervoer 
verzekerd te zijn, waaronder een goede aansluiting op de aanwezige infrastructuur van weg, water of 

spoor. Ook dit aspect zal getoetst worden in hoofdstuk 4 van onderhavige toelichting. 

 
Kwaliteitsverbetering van het landschap (art. 3.2 VR): 
In artikel 3.2 van de VR wordt ten aanzien van de kwaliteitsverbetering van het landschap gesteld dat 
verantwoord moet worden op welke wijze financieel, juridisch en feitelijk is verzekerd dat de 

realisering van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling gepaard gaat met een aantoonbare en uitvoerbare 
fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap 

of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het gebied. Een verbetering 

zoals hierboven beschreven kan o.a. bestaan uit een landschappelijke inpassing, behoud of herstel 
van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing of terreinen, wegnemen van verharding of het slopen 

van bebouwing. Hierbij dient verantwoord te worden op welke wijze de verbetering financieel, 
juridisch en feitelijk is geborgd. 

 

Omtrent de kwaliteitsverbetering van het landschap heeft de provincie op 1 november 2011 de 
handreiking ‘Kwaliteitsverbetering van het landschap’ vastgesteld. Hierin zijn verschillende 

methodieken uitgewerkt, zo ook voor de uitbreiding van agrarische bestemmingen. In deze methodiek 
wordt de waardestijging van de grond door de voorgenomen ontwikkeling gecompenseerd met een 

investering in kwaliteitsverbetering van het landschap, bijvoorbeeld middels landschappelijke 
inpassing. 

 

De gemeente Steenbergen maakt onderdeel uit van de Regio West-Brabant, welke een eigen 
handreiking in verband met kwaliteitsverbetering van het landschap hebben opgesteld. Hierin zijn 
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diverse ontwikkelingen beschreven en ingedeeld in bepaalde categorieën. Afhankelijk van een 

bepaalde type categorie dienen al dan niet maatregelen getroffen te worden met betrekking tot de 

kwaliteitsverbetering van het landschap. 
 

Op basis van de notitie ‘Toepassing Kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio West-Brabant’ 
is gebleken dat de beoogde ontwikkeling een categorie 2-ontwikkeling betreft. Het beoogd initiatief 

betreft namelijk het vergroten van een agrarisch bouwvlak in het agrarisch gebied (conform Vr) tot 

1,5 hectare. Hiertoe dient een goed onderbouwd landschappelijk inpassingsplan opgesteld te worden. 
Het landschappelijk inpassingsplan is aan de bijlage toegevoegd, waaruit blijkt dat wordt voldaan aan 

de kwaliteitsverbetering van het landschap. De aanleg en instandhouding van deze landschappelijke 
inpassing wordt feitelijk en juridisch verzekerd middels de opname van een bepaling in de regels van 

het bestemmingsplan en daarnaast door het afsluiten van een anterieure overeenkomst tussen de 
gemeente en initiatiefnemer.  

 

De beoogde ontwikkeling is derhalve in overeenstemming met artikel 3.2 van de Vr.  
 

Gemengd landelijke gebied (art. 7 Vr): 
In artikel 7.2 van de Vr zijn regels opgenomen voor (vollegronds)teeltbedrijven in gemengd landelijk 

gebied. In artikel 7.2 Vr is bepaald dat: 

1. Een bestemmingsplan dat is gelegen in de gemengd landelijk gebied:  
a. kan voorzien in een uitbreiding van, een vestiging van of een omschakeling naar een 

(vollegronds)teeltbedrijf mits de toelichting een verantwoording bevat waaruit blijkt dat de 
omvang noodzakelijk is voor de agrarische bedrijfsvoering; 

Zoals uit onderhavige toelichting en het AAB-advies blijkt, is de uitbreiding van het bedrijf 
noodzakelijk. Daar men voornemens is te investeren in het akkerbouwbedrijf en hiertoe het areaal en 

de productie wil vergroten, is een nieuwe bewaarplaats voor akkerbouwproducten en 

werktuigenberging noodzakelijk. Om deze reden wordt voldaan aan de gestelde regel. 
b. kan bepalen dat de bouw of uitbreiding van kassen tot ten hoogste 5000 m2 is toegestaan. 

Bouw of uitbreiding van kassen is niet van toepassing. 
2. Een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid kan binnen het bouwperceel voorzien in: 

a. de bouw of de uitvoering van permanente teeltondersteunende voorzieningen; 
Bouw of uitvoering van permanente teeltondersteunende voorziening is niet van toepassing. 

b. een niet-agrarische functie overeenkomstig artikel 7.10 tot en met artikel 7.15.  
Een niet-agrarische functie is niet van toepassing voor onderhavig initiatief. 
 

Zoals uit bovenstaande onderbouwing blijkt, wordt voldaan aan de gestelde regels omtrent de 

Verordening ruimte.  
 

3.2 Gemeentelijk beleid 
Het gemeentelijk beleid is vervat in de gemeentelijke structuurvisie en het bestemmingsplan. 

 
3.2.1 Structuurvisie 
Op 31 mei 2012 heeft de gemeente Steenbergen de “Structuurvisie Steenbergen” vastgesteld. Hierin 

wordt op hoofdlijnen de ruimtelijke visie voor de gemeente Steenbergen geschetst voor de komende 
10-15 jaar. Deze structuurvisie is de kapstok geweest voor het vigerende bestemmingsplan 

“Buitengebied Steenbergen”, waarin de uitgangspunten zijn vertaald in specifieke ruimtelijke regels.  
 

Onderhavige locatie is, zoals te zien op Figuur 5, in het overgangsgebied van zeeklei- en 

zandlandschap, waarbij het beleid in dit gebied tussen de open zeekleipolders en het gebied rond de 
Vliet in ligt. Daar de locatie in de praktijk meer is gelegen in het open polderlandschap van het 

zeekleigebied, wordt aangesloten bij het beleid zoals deze hier geldend is. Het streven in het 
laagdynamische gebied van de open zeekleipolders is gericht op het handhaven en versterken van de 

openheid van het landschap. In de open zeekleipolders zijn mogelijkheden voor de verdere 
ontwikkeling en versterking van de voor Steenbergen belangrijke en kenmerkende landbouwsector.  

 

Onderhavig initiatief betreft de ontwikkeling van het akkerbouwbedrijf, wat passend is binnen de 
uitgangspunten van de structuurvisie van de gemeente Steenbergen. 
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Figuur 5: Uitsnede kaart structuurvisie Steenbergen 

 

3.2.2 Bestemmingsplan 
Zoals reeds in de inleiding van voorliggende toelichting beschreven is voor de projectlocatie het 

“Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen” van 20-06-2013 vigerend. Met betrekking tot het 
bouwvlak wordt het bouwvlak van 0,76 hectare conform het wijzigingsplan van 20-07-2010 als 

vigerend gezien.  

 
Voor onderhavige projectlocatie zijn de volgende aanduidingen opgenomen: 

- Aanduiding ‘bouwvlak’; 
- Enkelbestemming ‘Agrarisch’ (ter plaatse van bouwvlak); 

- Enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’ (buiten bouwvlak). 
 

 
Figuur 6: Uitsnede verbeelding “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen” en uitsnede plankaart 
wijzigingsplan “Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied” 
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In het bestemmingsplan is de beoogde ontwikkeling van initiatiefnemer niet rechtstreeks mogelijk, 

daar de wijzigingsbevoegdheden voor het vormveranderen/vergroten van het bouwvlak op 1 april 
2015 zijn vernietigd door de Raad van State. Dit omdat deze wijzigingsbevoegdheden niet voldoende 

waren onderbouwd en zo niet uitgesloten was dat de maximale planologische mogelijkheden geen 
negatieve effecten zouden in het kader van de Natuurbeschermingswet. 

 

Ook is er ter plaatse één maatschap aanwezig, waarbij zowel een akkerbouwbedrijf als 
pluimveehouderij wordt geëxploiteerd. Men is voornemens om enkel het akkerbouwbedrijf uit te 

breiden, de pluimveehouderij zal hierbij onveranderd blijven. Dit wordt tevens als zodanig opgenomen 
in de verbeelding en de regels van het bestemmingsplan, wat niet rechtstreeks binnen het vigerende 

bestemmingsplan mogelijk is. Ook om deze reden wordt een herziening van het bestemmingsplan 
voorbereid. De regels van deze herziening zullen zo veel mogelijk aansluiten bij het “Bestemmingsplan 

Buitengebied Steenbergen”. 

 
Zoals reeds aangegeven zijn de wijzigingsbevoegdheden voor het vergroten van het bouwvlak door de 

Raad van State vernietigd. Echter worden de vernietigde planregels van het “Bestemmingsplan 
Buitengebied Steenbergen” alsnog getoetst om aan te tonen dat aan de uitgangspunten van de 

gemeente voldaan wordt. De essentie van de planregels is immers gelijk gebleven. 

 
Hieronder zijn de vernietigde planregels omtrent de vergroting van een grondgebonden agrarisch 

bedrijf weergegeven. 
 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bouwvlak van agrarische bedrijven voor een 
grondgebonden agrarisch bedrijf te vergroten, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:  

a. de noodzaak voor een doelmatige bedrijfsvoering en de volwaardigheid van het agrarisch 
bedrijf is aangetoond;  

Zoals uit onderhavige toelichting en het advies van de AAB (zie bijlage) blijkt, is de uitbreiding 

noodzakelijk voor een doelmatige en volwaardige agrarische bedrijfsvoering. Om de maatschap 
financieel gezond te houden is een investering in het bedrijf noodzakelijk, vandaar dat de 

akkerbouwtak van het bedrijf uitgebreid zal worden. Om de extra geproduceerde akkerbouwproducten 

in de winterperiode op te kunnen vangen is een nieuwe bewaarplaats noodzakelijk. Bovendien zijn er 
ook extra werktuigen die gestald moeten worden, waardoor een nieuwe werktuigenloods noodzakelijk 

is. De AAB heeft aangegeven dat een uitbreiding van de helft van 70 x 95 meter van het bouwvlak 
volstaat voor een doelmatige bedrijfsvoering. Gezien voorgaand wordt voldaan aan de gestelde regel. 

b. de wijzigingsbevoegdheid wordt uitsluitend toegepast voor grondgebonden agrarische 
activiteiten; 

De uitbreiding, te weten een nieuw te bouwen bewaarplaats voor akkerbouwproducten en 

werktuigenberging, is ten behoeve van het akkerbouwbedrijf. Dit betreft dan ook een uitbreiding voor 
de grondgebonden activiteiten. Om deze reden wordt voldaan aan onderhavige regel. 

c. omtrent het bepaalde in sub a. en b. wordt nader advies ingewonnen bij de AAB; 
Het AAB-advies is toegevoegd aan de bijlage. 

d. de vergroting kan plaatsvinden voor een bouwvlak dat na vergroting een oppervlakte heeft 
van maximaal 1,5 hectare. Voor grondgebonden agrarische bedrijven waar geen vee wordt 
gehouden geldt een maximale oppervlakte van 2 hectare voor het bouwvlak; 

Onderhavig initiatief betreft een uitbreiding van het bouwvlak van 0,76 naar 1,0885 hectare, en is 
derhalve een vergroting tot maximaal 1,5 hectare. Gezien voorgaand wordt voldaan aan deze regel. 

e. gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde en andere werken, geen bouwwerken zijnde 
mogen niet buiten het bouwvlak komen te liggen door de wijziging;  

Een uitbreiding van het bouwvlak is noodzakelijk om de gebouwen, bouwwerken en andere werken 

binnen het bouwvlak te kunnen situeren. Om deze reden wordt immers onderhavig bestemmingsplan 
opgesteld. Nadat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden en de beoogde uitbreiding is 

gerealiseerd, zullen alle (bouw)werken binnen het bouwvlak zijn gelegen. Er zal voldaan worden aan 
onderhavige voorwaarde. 

f. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, 
waaronder die van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;  
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Uit hoofdstuk 4 zal blijken dat er geen aantasting plaatsvindt van de in het geding zijnde belangen 

van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven. Vandaar dat wordt voldaan aan de gestelde 

regel. 
g. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische 
aard; 

De aspecten uit onderhavige regel worden in hoofdstuk 4 nader toegelicht, waaruit blijkt dat de 

natuurlijke, landschappelijke, archeologische, cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, 
hydrologische, abiotische en milieuhygiënische kenmerken niet onevenredig worden aangetast. Gezien 

voorgaand wordt voldaan aan de gestelde regel. 
h. het wijzigen is niet toegestaan ter plaatse van de ecologische hoofdstructuur zoals aangeduid 

op de verbeelding; 
De wijziging van het bouwvlak vindt niet plaats ter plaatse van de ecologische hoofdstructuur, 

waardoor wordt voldaan aan deze regel.  

i. het wijzigen vindt gelijktijdig plaats met de wijziging van de overige gronden naar de 
bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' en/of 'Agrarisch met waarden - 
Natuur- en landschapswaarden'; 

De wijziging van het bouwvlak en de bestemming ‘Agrarisch’ vindt plaats in samenhang met de 

bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’.  

j. een vergroting van het agrarisch bouwvlak gaat gepaard met de wijziging van de gronden 
met de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' en/of 'Agrarisch met 
waarden - Natuur- en landschapswaarden' naar de bestemming 'Agrarisch'; 

De wijziging van het bouwvlak en de bestemming ‘Agrarisch’ vindt plaats in samenhang met de 

bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’. 
k. het wijzigen binnen de Groenblauwe mantel zoals aangeduid op de verbeelding gaat gepaard 

met een positieve bijdrage aan de bescherming en ontwikkeling van de onderkende 
ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken; 

Onderhavige locatie is in zowel de bestaande als de beoogde situatie niet gelegen in de Groenblauwe 

mantel, waardoor onderhavige regel niet van toepassing is. 
l. wijziging van het bestemmingsplan kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan 

de kwaliteitsverbetering van het landschap; 
Onderhavig initiatief is getoetst aan de algemene regel van de Verordening ruimte 2014, waarin de 
kwaliteitsverbetering van het landschap gewaarborgd wordt. De beoogde uitbreiding gaat gepaard 

met een kwaliteitsverbetering van het landschap, zoals blijkt uit de toetsing omtrent de Vr. Derhalve 
wordt voldaan aan onderhavige regel. 

m. het bepaalde in de artikelen 3, 5 en 6 is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing. 
De uitbreiding van het bouwvlak vindt plaats ter plaatse van de gronden met de bestemming 
‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden, waarvoor in artikel 5 regels zijn opgenomen. Echter 

zijn er geen regels met betrekking tot de uitbreiding van een bestaand bouwvlak opgenomen, daar 
deze in artikel 3 zijn opgenomen (welke hierboven zijn onderbouwd). De regels van de relevante 

artikelen uit het moederplan zullen worden overgenomen in onderhavig bestemmingsplan, waardoor 
deze onverminderd van kracht blijven. Er wordt daarom voldaan aan de gestelde regel. 

 

Zoals uit bovenstaande onderbouwing blijkt wordt voldaan aan de voormalige wijzigingsbevoegdheden 
uit het “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen” voor wat betreft het uitbreiden van het 

bouwvlak ten behoeve van een grondgebonden agrarisch bedrijf. Het initiatief past derhalve binnen 
het ruimtelijke beleid van de gemeente Steenbergen.  

 

Echter, door het ontbreken van de wijzigingsbevoegdheden voor het vergroten van het bouwvlak 
(door gedeeltelijke vernietiging Raad van State) en het ontbreken van bepalingen in het moederplan 

welke gewenst zijn in het nieuwe bestemmingsplan, wordt een nieuw bestemmingsplan conform 
artikel 3.1 van de Wro voorzien.    
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4. Milieuhygiënische en planologische aspecten 
 
Op grond van het bepaalde in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is het verplicht om inzicht te 
bieden in de relevante milieuhygiënische en planologische aspecten. In dit hoofdstuk worden deze 

aspecten beschreven. 
 

4.1 Milieueffectrapportage en vormvrije m.e.r.-beoordeling 

Een milieueffectrapportage (MER), en de bijbehorende procedure (m.e.r.), is een hulpmiddel om de 
belangen van het milieu volwaardig te betrekken bij de besluitvorming omtrent plannen en projecten. 

Het gaat hierbij wel enkel om plannen en projecten die kunnen leiden tot initiatieven waarmee het 
milieu mogelijk nadelig kan worden beïnvloed. Als uitgangspunt geldt voor plannen, waaronder 

partiële herzieningen, onderstaande criteria om te beoordelen of een MER noodzakelijk is: 

- Plannen die kaderstellend zijn voor toekomstige m.e.r.- (beoordelings)plichtige besluiten; 
- Plannen waarvoor een passende beoordeling nodig is in verband met een mogelijk significant 

negatief effect op Natura 2000 gebieden.   
 

Een plan is kaderstellend voor een toekomstig m.e.r.- (beoordelings)plichtig besluit indien er sprake is 
van een overschrijding van de grenswaarden uit de C- of D-lijst van het Besluit m.e.r. Onderhavig 

initiatief, te weten de uitbreiding van het bouwvlak ten behoeve van het akkerbouwbedrijf, betreft 

geen activiteit die genoemd staat in de C- of D-lijst van het Besluit m.e.r. De bestaande 
pluimveehouderij blijft gehandhaafd voor het houden van minder dan 40.000 stuks pluimvee, welke 

onder de grenswaarden uit de C- en D-lijst blijft. 
 

Wat betreft het eerste criteria geldt er derhalve geen plicht tot het opstellen van een MER. 

 
Onder de grenzen uit de C- en D-lijst van het Besluit m.e.r. geldt nog wel de plicht om een ‘vormvrije 

m.e.r.-beoordeling’ uit te voeren. Dit houdt in dat er bekeken moet worden of er bij het initiatief 
sprake is van dusdanig bijzondere omstandigheden of milieueffecten dat er toch een MER moet 

worden opgesteld. Hierbij wordt gekeken naar de selectiecriteria uit bijlage III bij de m.e.r.-richtlijn 
(2011/92/EU), welke o.a. de omvang van het project, de cumulatie met andere projecten en het 

gebruik van natuurlijke hulpbronnen betreffen. Deze zaken zijn uitgebreid onderzocht in het kader van 

onderhavige toelichting, tezamen met alle andere milieuhygiënische en planologische aspecten. Hieruit 
zijn geen bezwaren gebleken, waaruit bovendien geconcludeerd kan worden dat er geen noodzaak is 

tot het opstellen van een MER. 
 

Ten aanzien van het tweede criteria inzake een mogelijke MER-plicht, geldt dat er bij onderhavige 

situatie geen sprake is van een plan waarvoor een passende beoordeling nodig is in verband met een 
mogelijk significant negatief effect op Natura 2000-gebieden. Zoals uit onderhavige toelichting blijkt 

zijn significant negatieve effecten op de Natura 2000-gebieden en de Beschermde Natuurmonumenten 
uitgesloten.  

 
Er is dus geen sprake van de verplichting tot het opstellen van een MER en het doorlopen van de 

bijbehorende procedure. Wel heeft er een vormvrije m.e.r.-beoordeling plaatsgevonden, waarbij alle 

relevante planologische en milieuhygiënische aspecten zijn getoetst en akkoord bevonden. 
 

4.2 Waterhuishouding 
Per 1 november 2003 is het verplicht om bij ruimtelijke ingrepen de watertoets toe te passen. Deze 

verplichting is wettelijk geregeld in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In deze watertoets moet 

inzicht worden geboden in de effecten van het initiatief op de waterhuishouding. In het kader van de 
watertoets dient de gemeente voorafgaand aan de procedure het voornemen van de ruimtelijke 

ingreep aan het waterschap te verzenden. De gemeente en het waterschap kunnen afspraken maken 
over de wijze waarop het aspect water in het ruimtelijk plan is opgenomen. In deze waterparagraaf 

komen de volgende onderdelen aan bod: 

 Beschrijving waterrelevant beleid;  
 Bestaande waterhuishoudkundige situatie;  

 Beoogde waterhuishoudkundige situatie.  



 

Bestemmingsplan Kruislandsedijk 1a  15  
 

4.2.1 Waterrelevant beleid 
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is vanaf 22 december 2000 van kracht. De KRW heeft als 

doel om te komen tot schone, ecologisch gezonde stroomgebieden, waarin water op een duurzame 
manier wordt gebruikt. Om dit doel te bereiken is een systematiek opgesteld die alle Europese 

lidstaten in de nationale wetgeving moeten implementeren en uitvoeren. De Nederlandse regering 
heeft invulling aan de KRW gegeven middels de Waterwet, die in werking is getreden op 22 december 

2009. De Waterwet regelt het beheer van het oppervlakte- en grondwater en verbetert ook de 

samenhang tussen het waterbeleid en ruimtelijke ordening. De visies met betrekking tot het 
waterbeleid worden door de verschillende bestuurslagen in diverse plannen beschreven.  

 
Het beleid van de provincie Noord-Brabant richt zich op het bereiken en in stand houden van 

watersystemen die ruimte bieden aan een gezond leefmilieu voor mens, dier en plant. Daarbij zijn 
economische en ecologische ontwikkelingen met elkaar in evenwicht en is het hebben en houden van 

een veilige en bewoonbare provincie een randvoorwaarde. Dit beleid is vertaald in de Verordening 

ruimte 2014. Onderhavige locatie is niet nader aangeduid op de themakaart ‘water’ van de 
Verordening ruimte, waardoor geen nadere regels van toepassing zijn. 

 

 
Figuur 7: Uitsnede themakaart ‘water’ Vr 2014 

 
Het waterschap Brabantse Delta is verantwoordelijk voor het waterbeheer in de gemeente. Het gaat 

dan om het waterkwantiteits en - kwaliteitsbeheer, de waterkeringzorg, waterzuivering, het 

grondwaterbeheer, het waterbodembeheer en vaak ook het scheepvaartbeheer. Het waterschap heeft 
de grondslag van haar beleid opgenomen in het waterbeheersplan 2010-2015, wat is afgestemd op 

Europees, nationaal en provinciaal beleid. Speerpunten uit het waterbeheerplan zijn veiligheid, droge 
voeten, voldoende water, gezonde natuur, schoon water, genieten van water en het waterschap als 

calamiteitenorganisatie.  

 
Ook heeft waterschap Brabantse Delta de watertoets voorgeschreven, welke er voor zorgt dat bij alle 

ruimtelijke plannen aandacht is voor de kwaliteit én kwantiteit van water. De watertoets is verplicht bij 
alle plannen voor landelijk én stedelijk gebied. De gemeente doorloopt met het waterschap het 

watertoetsproces, dat bestaat uit advisering, toetsing en goedkeuring door het waterschap.  

 
Om voorgaand te waarborgen heeft waterschap Brabantse Delta in samenwerking met de overige 

Brabantse waterschappen, regels vastgelegd met betrekking tot de kwantiteit en kwaliteit van het 
water. Deze zijn opgenomen in de Keur 2015, welke op 1 maart 2015 in werking is getreden. Tevens 

zijn hiertoe een aantal documenten, waaronder de ‘Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels 
voor afvoeren van hemelwater, Brabantse waterschappen’, opgesteld, waarin het beleid beschreven 

is. 
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4.2.2 Bestaande waterhuishoudkundige situatie 
In de bestaande waterhuishoudkundige situatie wordt het bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard 
geloosd op het gemeentelijk riool. Voor het overige wordt er uit de inrichting enkel niet-verontreinigd 

hemelwater geloosd. Dit hemelwater is afkomstig van regenwater dat op de daken en erfverharding 
valt. Gemiddeld valt er jaarlijks 0,8 m3 niet-verontreinigd hemelwater per m2 verhard oppervlak. Dit 

hemelwater wordt door middel van afschot van daken en erfverharding geloosd op omliggende 

perceelssloten/gronden. Op het bedrijf wordt aandacht besteed aan het schoonhouden van het 
verhard oppervlak. Er is sprake van good-house-keeping management. De erfverharding en de daken 

worden zo vaak als voor de goede orde noodzakelijk is schoon gehouden. Op het bedrijf vinden geen 
bijzondere activiteiten plaats die ertoe kunnen leiden dat er stoffen in aanraking kunnen komen met 

het hemelwater. Het niet-verontreinigde hemelwater kan dus zonder problemen worden geloosd op 
de omliggende perceelssloten. 

 

4.2.3 Beoogde waterhuishoudkundige situatie 
In de beoogde situatie wordt enkel een loods gerealiseerd, waarbij geen extra afvalwater wordt 

geproduceerd behalve vrijkomend hemelwater. Met betrekking tot het extra hemelwater dat 
afgevoerd zal worden door de toegenomen verharding, is een watertoets gedaan en bekeken of er 

extra retentie aangelegd dient te worden om wateroverlast te voorkomen. Hierbij is aangesloten bij de 

notitie ‘Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater, Brabantse 
waterschappen’. 

 
In de notitie wordt onderscheid gemaakt tussen grote en kleine initiatieven, waarbij de grenswaarden 

van 2.000 m² en 10.000 m² verharding leidend zijn. Samenvattend komt het er op neer dat bij een 
toename van verharding vanaf 2.000 m² maatregelen zijn geëist, dan wel indien er in totaal 10.000 

m² of meer verharding aanwezig is. Hierbij geldt dat de verharding is afgekoppeld op de externe 

hemelwaterafvoeren. 
 

 Bestaand Nieuw Toename Afgekoppeld Maatregel 

Gebouwen 3.355,4 m² 5.305,4 m² 1.950 m² Ja Zie toelichting 

Erfverharding 3.434,5 m² 4.399 m² 964 m² Nee Zie toelichting 

      

Totaal 6.789,9 m² 9.704,4 m² 2.914 m²   
Figuur 8: Gegevens m.b.t. watertoets 

 

Zoals uit bovenstaande gegevens blijkt, is er géén sprake van een toename van verharding van 2.000 
m² of meer waarbij het hemelwater wordt geloosd op een hemelwaterafvoer. Het hemelwater van de 

nieuw te bouwen loods ter grootte van 1.950 m² zal worden afgevoerd op een naastgelegen 

perceelssloot. De toegenomen erfverharding van 964 m² wordt middels afschot op de aangrenzen 
percelen geloosd, waarna het kan infiltreren in deze gronden. Hiervoor is voldoende ruimte, zoals 

blijkt uit de luchtfoto van de locatie. De oppervlakte van de totale verharding blijft, zoals blijkt uit de 
tabel, onder de 10.000 m². 

 

Extra maatregelen ten behoeve van de opvang van hemelwater wordt naar aanleiding van het beoogd 
initiatief niet noodzakelijk geacht.  

 
4.3 Natuur 

Voorafgaand aan de gewenste wijziging dient onderzocht te worden of er sprake is van een aantasting 
van wettelijk beschermde natuurwaarden op basis van de groene wet- en regelgeving. Onderstaand 

zijn de diverse aspecten ten aanzien van natuurwaarden beschreven. 

 
4.3.1 EHS 
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te 
leggen natuurgebieden. De EHS kent geen specifiek beschermingsregime, anders dan via het 

ruimtelijke spoor. Onderhavige locatie is niet gelegen in de Ecologische Hoofdstructuur, zoals 

opgenomen in de Verordening ruimte. Het meest nabij gelegen gebied is gelegen op een afstand van 
circa 130 meter van de projectlocatie. Dit gebied is gelegen ten zuiden van de projectlocatie. Gezien 
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de afstand tot de projectlocatie is het redelijkerwijs uit te sluiten dat onderhavig initiatief een 

negatieve invloed heeft op de ontwikkeling van dit gebied. 

 

 
Figuur 9: Uitsnede themakaart ‘natuur en landschap’ Vr 2014 

 

4.3.2 Flora- en Fauna 
In Nederland komen ongeveer 30.000 soorten dieren en planten voor. Sinds april 2002 regelt de 

Flora- en Faunawet de bescherming van circa 500 in het wild voorkomende soorten inheemse planten 

en dieren. In de Flora- en Faunawet is onder meer bepaald dat beschermde diersoorten niet gedood, 
gevangen of verontrust mogen worden en plantensoorten niet geplukt, uitgestoken of verzameld 

mogen worden. Bovendien dient iedereen voldoende zorg in acht te nemen voor in het wild levende 
dieren en planten. Daarnaast is het niet toegestaan om hun directe leefomgeving, waaronder nesten 

en holen, te beschadigen, te vernielen of te verstoren. 
  

Bij het beoordelen van de in het plangebied voorkomende beschermde soorten gaat het primair om 

soorten die door de ingreep direct beïnvloed worden, doordat: 
 Zij fysiek aangetast worden (doden/verwonden van dieren, verwijderen van planten); 

 Zij verstoord worden (toename van geluid of licht); 
 Hun vaste verblijfplaatsen c.q. groeiplaatsen aangetast of verstoord worden. 

  

Afhankelijk van de voorgestane activiteiten op de planlocatie en de aangetroffen soorten geldt een 
vrijstelling of dient een ontheffing te worden aangevraagd. Hierbij geldt dat de regeling strikter is bij 

een zeldzame soort en ingrijpende activiteit. Vogels zijn in Nederland op gelijke wijze beschermd, 
waarbij geldt dat vooral in het broedseizoen (15 maart – 15 juli) sprake kan zijn van verontrusten, 

doden of verstoren van nestplaatsen. 

 
De soortenbeschermende werking is dus rechtstreeks opgenomen in de Flora- en Faunawet. Gelet op 

de aard van het initiatief aan de Kruislandsedijk 1a te Steenbergen, dient met name bepaald te 
worden of ter plaatse van de nieuw te realiseren loods, beschermde natuurwaarden (rode lijst 

soorten) bevinden, die verstoord zouden kunnen worden. Verboden handelingen dienen desondanks 
zoveel mogelijk te worden voorkomen en handelingen mogen niet leiden tot aantasting van de 

gunstige staat van instandhouding. Het (onopzettelijk) doden, verwonden of verontrusten van deze 

soorten dient zo veel mogelijk voorkomen te worden. Gezien het huidige intensieve gebruik van het 
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bouwvlak en de landbouwgronden grenzend aan het bouwvlak is de aanwezigheid van beschermde of 

bijzondere soorten echter niet te verwachten.  

 
Tevens kan door middel van de Flora- en Faunascan van Arcadis gekeken worden of de 

werkzaamheden voor het realiseren van de beoogde situatie een bedreiging vormen voor de 
beschermde soorten. De resultaten van deze scan zijn opgenomen in Figuur 10.  

 

Het huidige landschapselement waar de toekomstige loods gerealiseerd zal worden kan getypeerd 
worden als graslandgebied met sloten/landschapselementen. De ruimtelijke ingreep betreft het 

aan/bijbouwen van een nieuwe loods. De locatie is gelegen in het zeekleigebied, zoals blijkt uit de 
landschapskaart met bodemkundige eenheden van de provincie Noord-Brabant.  

 
Uit de scan volgt dat de aanwezigheid van beschermde soorten en een overtreding van de Flora- en 

Faunawet onwaarschijnlijk is. Geconcludeerd kan worden dat er geen ontheffing noodzakelijk is in het 

kader van de Flora- en Faunawet. 
 

 
Figuur 10: Resultaten quickscan flora en fauna Arcadis 

 

4.3.3 Natuurbeschermingswet 1998 
De Natuurbeschermingswet 1998 is een wet van 25 mei 1998, houdende regels ter bescherming van 

natuur en landschap. De Natuurbeschermingswet 1998 is in werking getreden op 1 oktober 2005. 

Deze wet regelt aanwijzing, beheer en bescherming van gebieden die vanwege bijzondere 
natuurwaarden zijn aangewezen als Natura 2000-gebied of Beschermd Natuurmonument.  

 
Onderhavige ontwikkeling, te weten de nieuwbouw van een machineberging en bewaarplaats ten 

behoeve van akkerbouwproducten, betreft geen activiteit welke negatieve invloed kan hebben op de 

Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten. De ontwikkeling is namelijk niet gelegen 
in of nabij een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde gebied, te weten het Hollands Diep, is gelegen 

op een afstand van tenminste 5.600 meter. Oppervlakteverlies, versnippering, verontreiniging, 
verdroging, verstoring door geluid, optische verstoring, verstoring door mechanische effecten en 

bewuste verandering soortensamenstelling als gevolg van het initiatief is dan ook uitgesloten. Met 

betrekking tot de aspecten verzuring en vermesting kan gesteld worden dat er geen veranderingen 
plaatsvinden als gevolg van het beoogd initiatief. 

 
Negatieve effecten op de Natura 2000-gebieden en beschermde natuurmonumenten als gevolg van 

onderhavige ontwikkeling zijn derhalve uitgesloten. 
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4.4 Cultuurhistorie, aardkunde en archeologie 

Voorafgaand aan de realisatie van de beoogde bedrijfsopzet dient onderzocht te worden of er sprake 
is van aantasting van archeologische, cultuurhistorische en aardkundige waarden. 

 
4.4.1 Cultuurhistorie en aardkunde 
Uit de cultuurhistoriekaart van de provinciale Verordening ruimte 2014 blijkt dat de projectlocatie niet 

gelegen is in een cultuurhistorisch vlak of een aardkundig waardevol gebied. Daarnaast kent de locatie 
geen complexen van cultuurhistorisch belang. Wel is tegenover de locatie een aardkundig waardevol 

gebied gelegen, te weten De Roode Weel. Doordat de ontwikkeling buiten dit gebied plaatsvindt, op 
een bestaande locatie en binnen de bestaande stedelijke en landschappelijke structuur, wordt geen 

afbreuk gedaan aan de cultuurhistorische en aardkundige waarden van dit gebied. 
 

 

 
Figuur 11: uitsnede themakaart ‘cultuurhistorie’ Vr 2014 

 
4.4.2 Archeologie 
De zorg voor archeologische monumenten wordt geregeld in het proces van de ruimtelijke ordening. 
Zo is wettelijk bepaald dat gemeenten in nieuwe bestemmingsplannen rekening moeten houden met 

de in de grond aanwezige, dan wel te verwachten, archeologische waarden. Bij deze nieuwe plannen 

kunnen voorwaarden worden gesteld aan omgevingsvergunning voor de activiteiten bouw, aanleggen 
e.d.  

 
In het “Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen” heeft de locatie aan de Kruislandsedijk 1a te 

Steenbergen géén nadere aanduiding gekregen met betrekking tot mogelijk aanwezige archeologische 

waarden, zoals blijkt uit Figuur 6. Bij vaststelling van dit bestemmingsplan is reeds onderzoek gedaan 
naar mogelijk aanwezige archeologische waarden.  

 
Gezien geen nadere archeologische aanduiding is toegekend in het vigerende bestemmingsplan, mag 

er vanuit gegaan worden dat in voldoende mate is beoordeeld dat archeologische waarden ter plaatse 
van het plangebied uitgesloten zijn. Nader archeologisch onderzoek wordt derhalve niet noodzakelijk 

geacht. 
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4.5 Bedrijfshinder 

Milieuzonering beoogt een voldoende ruimtelijke scheiding tussen enerzijds milieubelastende bedrijven 

en anderzijds milieugevoelige gebieden aan te brengen. In het algemeen wordt door het aanbrengen 
van een zonering tussen bedrijvigheid en woonbebouwing de overlast ten gevolge van de 

bedrijfsactiviteiten zo laag mogelijk gehouden.  
 

In het document ‘Bedrijven en milieuzonering’ van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), 

editie 2009, zijn bedrijven ingedeeld in diverse milieucategorieën. In welke categorie een bedrijf 
ingedeeld wordt, hangt af van de factoren geur, stof, geluid, gevaar, etc. Afhankelijk van een de 

categorie bedrijvigheid wordt een richtafstand gegeven tot het gevoelige object, welke in de 
bedrijvenlijst zijn opgenomen.  

 
Onderhavig initiatief betreft de uitbreiding van het akkerbouwbedrijf. Omdat de veehouderij ter 

plaatse onveranderd blijft en dit gewaarborgd wordt binnen het vast te stellen bestemmingsplan, 

wordt bij de milieuzonering enkel gekeken naar het categorie omtrent het akkerbouwbedrijf. In de 
bedrijvenlijst wordt het type akkerbouwbedrijf genoemd als een categorie 2 bedrijf (SBI-2008: 

011/012/013). Hiervoor geldt een vaste afstand van maximaal 30 meter op basis van geluid.  
 

De kortste afstand van de rand van het beoogde bouwvlak van de Kruislandsedijk 1a te Steenbergen 

tot het dichtstbijzijnde gevoelige object bedraagt circa 150 meter. Met deze afstanden wordt 
ruimschoots voldaan aan de indicatief aan te houden afstand voor alle aspecten. Het voorgenomen 

initiatief waarborgt een voldoende ruimtelijke scheiding, zodat overlast voorkomen wordt. 
 

4.6 Geluid en verkeer 
De Wet geluidhinder is sinds 1979 het juridisch kader voor het Nederlandse geluidsbeleid. Deze wet 

zorgt voor de bescherming van geluidsgevoelige bestemmingen tegen geluidhinder van 

wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van 
zonering en geluidsnormen. De geluidsproductie van een akkerbouwbedrijf is in hoofdzaak afkomstig 

van transportbewegingen, het laden en lossen van de akkerbouwproducten, ventilatie van de loods en 
overige motoren binnen de inrichting.  

 

In de Wet geluidhinder is bepaald dat voor locaties in het bestemmingsplan waar woningen en andere 
geluidgevoelige bestemmingen kunnen worden gerealiseerd, de geluidbelasting wordt onderzocht 

binnen de zones behorende bij verkeersbewegingen, spoorwegen en industrieterreinen. In 
voorliggende situatie is geen sprake van een nieuwe geluidgevoelige bestemming, het betreft namelijk 

de bouw van een nieuwe loods.  

 
In de inrichting vinden wel activiteiten plaats welke een geluidsuitstraling hebben naar de omgeving. 

De eventuele geluidbelasting als gevolg van de bedrijfsvoering is echter laag en de activiteiten vinden 
veelal inpandig of nabij de gebouwen plaats. Bovendien is de afstand tot de geluidgevoelige objecten 

dermate groot, tenminste 150 meter, dat de activiteiten geen overlast zullen veroorzaken. De 
bedrijfsvoering zal daarom ook voldoen aan de gestelde geluidsregels omtrent het Activiteitenbesluit, 

welke van toepassing zijn op het bedrijf. 

 
4.7 Geur 

4.7.1 Individuele hinder 
De Wet geurhinder en veehouderij betreft een wet waarmee de nationale regels inzake geurhinder ten 

opzichte van de tot veehouderijen behorende dierenverblijven vastgesteld staan. De Wet geurhinder 

en veehouderij heeft tot doel het beschermen van mens en milieu tegen de negatieve effecten van 
geurbelasting, onder andere als gevolg van emissies door bedrijven. Met de in de Wet geurhinder en 

veehouderij opgenomen grenswaarden moet rekening gehouden worden bij beslissingen in het kader 
van de Wet milieubeheer. Nieuwe knelpunten moeten worden voorkomen. De regels omtrent geur zijn 

voor onderhavig bedrijf opgenomen in het Activiteitenbesluit. 
 

Onderhavig initiatief betreft de uitbreiding van het akkerbouwbedrijf, waarbij de veehouderijtak 

onveranderd blijft. Dit wordt tevens gewaarborgd binnen het bestemmingsplan, daar het niet mogelijk 
zal zijn om dieren te houden ter plaatse van het uitgebreide bouwvlak. Hierdoor is er géén sprake van 
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een verandering van de geuremissie afkomstig van onderhavig bedrijf en dus ook geen verandering 

van de geurbelasting op omliggende gevoelige objecten. Omdat het vergunde recht wordt 

gerespecteerd en hierbij is gebleken dat wordt voldaan aan de gestelde geurnormen, wordt ook in de 
beoogde situatie voldaan aan de gestelde regels omtrent geur. 

 
4.7.2 Woon- en leefklimaat 
Bij vaststelling van een nieuw bestemmingsplan dient er rekening gehouden te worden met het woon- 

en leefklimaat ter plaatse van de geurgevoelige objecten in de omgeving. Omdat er geen 
veranderingen plaatsvinden op het bedrijf die van invloed kunnen zijn op de geuremissie en 

geurbelasting, is er sprake van een gelijkblijvend woon- en leefklimaat. Verslechtering van het woon- 
en leefklimaat is derhalve uitgesloten. 

 
4.8 Luchtkwaliteit 

In de Wet milieubeheer is de Europese richtlijn geïmplementeerd op het gebied van grenswaarden 

voor diverse stoffen. Het doel van de wet is mensen te beschermen tegen risico's van 
luchtverontreiniging. Voor de kwaliteit van de buitenlucht zijn in bijlage 2 bij de Wm bepaalde 

milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht opgenomen. Deze milieukwaliteitseisen betreffen 
grenswaarden van concentraties voor zwaveldioxide, stikstofoxiden (NOx als NO2) zwevende deeltjes 

(PM10 en PM2,5), lood, koolmonoxide en benzeen.  

 
In de agrarische sector is voornamelijk de emissie van fijnstof en NO2 bepalend voor de luchtkwaliteit 

op de omgeving. De emissie van NO2 op het bedrijf is beperkt. Op het bedrijf veroorzaken mobiele 
bronnen en de verwarmingsinstallatie een zéér beperkte emissie NO2. Gezien de beperkte emissie en 

de lage achtergrondconcentratie ter plaatse zijn ten aanzien van NO2 met zekerheid geen problemen 
voor de luchtkwaliteit te verwachten.  

 

Fijnstof komt voornamelijk door emissie van huid-, mest-, voer- en strooiseldeeltjes uit de stallen. Dit 
gebeurt continu (24 uur per dag). De belangrijkste bron bij een veehouderij zijn de stallen. Het 

vrijkomen van fijnstof ten gevolge van overige activiteiten op het bedrijf zijn verwaarloosbaar ten 
opzichte van de emissie uit de stallen. Voor het bepalen van de concentraties fijnstof in de omgeving 

van veehouderijen, zijn gegevens nodig over de hoeveelheid fijnstof die dieren produceren. Deze 

hoeveelheid varieert per dier en is afhankelijk van het huisvestingssysteem zoals het type stal. De 
emissiefactoren voor fijnstof geven per huisvestingssysteem aan hoeveel fijnstof een bepaald dier per 

jaar produceert. De Animal Sciences Group (ASG) van de Universiteit Wageningen stelt de factoren op 
die door de overheid jaarlijks worden gepubliceerd.  

 

Omdat de fijnstofemissie vanuit de bestaande dierenverblijven gelijk blijft, daar er geen veranderingen 
plaatsvinden ten opzichte van het bestaande bestemmingsplan en het vergunde recht, is er geen 

sprake van een verslechtering van de luchtkwaliteit. Met betrekking tot de fijnstofemissie afkomstig 
van transport en verkeer kan gesteld worden dat er geen significante toename van bewegingen zal 

zijn. De productie van akkerbouwproducten neemt toe, echter wordt door het vergroten van de 
opslagcapaciteit een efficiëntere transport tussen het bedrijf en de fabrieken mogelijk gemaakt. 

Hierdoor kunnen vrachtwagens met een grotere transportcapaciteit worden ingezet en het aantal 

bewegingen worden beperkt. Tevens zal de toename van de fijnstofemissie afkomstig van het 
akkerbouwbedrijf niet significant zijn, daar de bestaande fijnstofemissie van het pluimveebedrijf 

maatgevend is. 
 

Ten aanzien van luchtkwaliteit zijn er derhalve geen bezwaren ten aanzien van de gewenste 

ontwikkeling.  
 

4.9 Volksgezondheid 
Gezondheidsrisico’s zijn een optelsom van blootstelling, gevaar en impact. Bij blootstelling wordt er 

gekeken hoeveel ziekteverwerker een persoon binnen moet krijgen om geïnfecteerd te raken of ziek 
te worden. Gevaren zijn er in diverse vormen, zoals biologisch (bijv. ziekteverwekkende bacteriën), 

chemisch (bijv. diergeneesmiddelen of bestrijdingsmiddelen) of fysisch (zoals elektriciteit of ter plaatse 

gewond raken). Impact staat voor de grootte van het effect dat veroorzaakt wordt.  
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Voordat een melding in het kader van het Activiteitenbesluit geaccepteerd wordt, moet het beoogd 

initiatief getoetst worden aan diverse milieuaspecten, zoals ammoniakuitstoot, geur, fijnstof, 

aanwezigheid en gebruik van gevaarlijke stoffen, aan- en afvoer van meststoffen, geluid, 
brandveiligheid, etc. Door diverse wetten is voorgeschreven wat de maximale grenswaarden zijn 

waaraan een agrarisch bedrijf moet voldoen. Indien een bedrijf niet aan het Activiteitenbesluit 
voldoet, zal men in strijd zijn met het recht en derhalve handhavend opgetreden kunnen worden. Er 

mag vanuit worden gegaan dat de grenswaarden die in de wet zijn opgenomen de volksgezondheid in 

voldoende mate beschermen.  
 

Bij naleving van de milieuwetgeving, het volledig benutten van de technische mogelijkheden en het 
management van de hygiënebarrière worden de volksgezondheidsrisico’s bij het initiatief tot een 

minimum beperkt. Daar deze grenswaarden nationaal zijn vastgesteld en de beoogde bedrijfsopzet 
hieraan voldoet, mag er vanuit worden gegaan dat deze waarden de volksgezondheid afdoende 

beschermen. 

 
4.10 Landschappelijke inpassing 

Met betrekking tot onderhavig initiatief dient er sprake te zijn van een goede landschappelijke 
inpassing, dit om onder andere de kwaliteitsverbetering van het landschap te waarborgen. 

 

In de bijlage is het landschappelijk inpassingsplan toegevoegd, waarin een goede landschappelijke 
inpassing is gewaarborgd. Hierbij is onder andere rekening gehouden met de uitgangspunten uit 

‘Structuurvisie Steenbergen’ en de bestaande landschappelijke kenmerken in de omgeving van het 
bedrijf.  

 
4.11 Bodemkwaliteit 

Binnen de bedrijfsvoering vinden weinig bodembedreigende activiteiten plaats. Enkel het onderhoud 

aan de werktuigen ten behoeve van het akkerbouwbedrijf kan als bodembedreigende activiteit worden 
aangemerkt. Op het bedrijf zullen bovendien kleine gebruikshoeveelheden reinigings- en 

ontsmettingsmiddelen aanwezig zijn. Deze worden opgeslagen in afsluitbare kasten. Door gebruik te 
maken van zeer reguliere voorzieningen, zoals vloeistofkerende vloerenb lekbakken en afgesloten 

kasten wordt het bodembedreigende risico verwaarloosbaar gemaakt. Door visuele controle, de 

aanwezigheid van absorptiemiddelen en de aanwezigheid van de bodembeschermende voorzieningen 
wordt het bodemrisico nog verder teruggebracht.   

 
In het Activiteitenbesluit zijn voorschriften opgenomen voor toepassing van bodembeschermende 

maatregelen en het behoud van een duurzame bodemkwaliteit. Middels het treffen van de beschreven 

technische maatregelen en voorzieningen is er sprake van een verwaarloosbaar risico op 
bodemverontreiniging.  

 
Ten aanzien van het aspect bodem zijn er derhalve geen bezwaren voor de gewenste ontwikkeling.  

 
4.12 Externe veiligheid 

Externe veiligheid beschrijft de risico’s die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met 

gevaarlijke stoffen. Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de bijbehorende Regeling 
externe veiligheid inrichtingen (Revi) zijn op 27 oktober 2004 in werking getreden. Het besluit legt 

veiligheidsnormen op aan bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. 
Het besluit heeft betrekking op het gebruik, de opslag en de productieve gevaarlijke stoffen van 

inrichtingen. Verder heeft het besluit betrekking op het transport van gevaarlijke stoffen en het 

gebruik van luchthavens.  
 

Gezien de aard van de voorgenomen activiteiten (uitbreiding van een akkerbouwbedrijf) op de 
planlocatie is het Bevi niet van toepassing. De werkzaamheden omvatten niet het gebruik, opslag of 

vervoer van gevaarlijke stoffen.  
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Figuur 12: uitsnede ‘risicokaart’ provincie Noord-Brabant 

 

Uit de risicokaart blijkt dat er geen risicovolle inrichtingen en kwetsbare objecten aanwezig zijn op of 

nabij de projectlocatie. Er ontstaan daardoor geen belemmeringen voor de beoogde ontwikkelingen 
op de projectlocatie. Door de bouw van de nieuwe loods worden geen nieuwe (beperkt) kwetsbare 

objecten gerealiseerd. Aangezien onderhavige projectlocatie niet is gelegen binnen een 
risicoaanduiding of binnen veiligheidsafstanden zijn geen risico’s aanwezig voor de nieuwe loods. 

 

Derhalve kan worden geconcludeerd dat er voor dit project geen belemmeringen zijn vanuit het 
oogpunt van externe veiligheid. 

 
4.13 Technische infrastructuur 

In of nabij het plangebied liggen geen planologisch relevante buisleidingen en lopen tevens geen 
relevante straalpaden (zoals te zien op de risicokaart in Figuur 12). Voordat er gebouwd wordt zal er 

een KLIC-melding gemaakt worden om relevante kabels en leidingen van het plangebied in beeld te 

brengen. 
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5. Juridische planbeschrijving 
 

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de juridische regeling van dit bestemmingsplan. 
 

5.1 Juridische achtergrond 
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht gemeenten bestemmingsplannen op te stellen. In de Wro 

en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is nader uitgewerkt uit welke onderdelen een 

bestemmingsplan (ook: wijzigingsplan) in ieder geval moet bestaan. Het gaat om een verbeelding met 
planregels en een toelichting daarop. Daarnaast biedt zowel de Wro als het Bro opties voor een 

nadere juridische inrichting van een bestemmingsplan. Hierbij moet worden gedacht aan de 
toepassing van afwijkingsmogelijkheden en wijzigingsbevoegdheden en het toepassen van nadere 

eisen. Uitgangspunt is dat het bestemmingsplan moet voorzien in een passende regeling voor de 

komende tien jaar. Dat is in principe de geldigheidsduur van een bestemmingsplan.  
 

Het juridisch bindende onderdeel van het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding en regels. De 
regels bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden en 

gebouwen en bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing. De verbeelding heeft een 
ondersteunende rol voor de toepassing van de regels alsmede de functie van visualisering van de 

bestemmingen. De verbeelding vormt samen met de regels het voor de burgers bindende onderdeel 

van het bestemmingsplan. 
 

Bij bestemmingsplannen gaat het om de belangen van burgers en bedrijven. Zij dienen zich snel en op 
eenvoudige wijze een juist beeld te kunnen vormen van de planologische mogelijkheden en 

beperkingen op één of meerdere locatie(s). Daarnaast is de vergelijkbaarheid van ruimtelijke plannen 

van belang voor degenen die deze plannen in grotere samenhang wensen te bezien. Hierbij kan 
gedacht worden aan degenen die betrokken zijn bij de planvoorbereiding, de planbeoordeling en het 

monitoren van beleid. 
 

De SVBP maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn 
opgebouwd en op eenzelfde manier worden verbeeld. De SVBP geeft bindende standaarden voor de 

opbouw en de verbeelding van het bestemmingsplan, zo ook voor de regels. Voor 

bestemmingsplannen, zoals voorliggend plan, is het verplicht de regels van de SVBP te volgen.  
 

5.2 Toelichting verbeelding 
Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden aangewezen en 

begrensd. Op de verbeelding zijn de volgende bestemmingen en aanduidingen opgenomen: 

- Enkelbestemming ‘Agrarisch’; 
- Aanduiding ‘bouwvlak’; 

- Aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – veehouderij uitgesloten’; 
- Aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – intensieve veehouderij’. 

 
Voor de benaming van de bestemmingen en aanduidingen is aangesloten bij het moederplan 

“Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen”. Voor het overige wordt aangesloten bij het SVBP.  

 
De verbeelding is als volgt gewijzigd. Ter plaatse van het plangebied is een gedeelte van de 

bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden” omgezet naar de bestemming ‘Agrarisch’, 
waarbij het bouwvlak ter plaatse van deze bestemming is vergroot tot 1,0885 hectare. Ook is er ter 

plaatse een aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – veehouderij uitgesloten’ opgenomen, 

waardoor uitgesloten wordt dat de pluimveehouderij als gevolg van de vergroting van het bouwvlak 
kan uitbreiden. Enkel de stal wordt in de verbeelding aangeduid als ‘specifieke vorm van agrarisch – 

intensieve veehouderij’. 
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5.3 Toelichting regels 

De regels behorende bij voorliggend bestemmingsplan bestaan uit inleidende regels, 

bestemmingsregels, algemene regels en overgangs- en slotregels. 
 
De regels bij voorliggend bestemmingsplan worden gewijzigd ten opzichte van het vigerende 
bestemmingsplan. Echter wordt grotendeels aangesloten bij de regels van het vigerende 

bestemmingsplan. De regels hebben betrekking op de in de verbeelding opgenomen bestemmingen 

en aanduidingen. 
 

Met betrekking tot de regels is het volgende gewijzigd ten opzichte van het moederplan. Er zijn regels 
opgenomen met betrekking tot de nieuwe Verordening ruimte 2014, daar deze bij het vaststellen van 

een nieuw bestemmingsplan gewaarborgd dienen te worden in het bestemmingsplan. Tevens zijn er 
met betrekking tot de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – veehouderij uitgesloten’ en 

‘specifieke vorm van agrarisch – intensieve veehouderij’ regels toegevoegd, waardoor voorkomen 

wordt dat de pluimveehouderij ter plaatse uitgebreid kan worden.  
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6. Uitvoerbaarheid 
 

6.1 Financiële uitvoerbaarheid 
De voorgestane ontwikkeling aan de Kruislandsedijk 1a te Steenbergen betreft een particulier 

initiatief. De met de ontwikkeling gepaard gaande kosten worden dan ook gedragen door de 
desbetreffende particuliere initiatiefnemer. Hiermee is de financiële haalbaarheid voor de gemeente 

gegarandeerd. Dit plan heeft geen financiële consequenties voor de gemeente. Dit kan worden 

vastgelegd in een anterieure overeenkomst, waarbij de eventuele planschade voor rekening komt voor 
de initiatiefnemer.  

 
Ook betreft onderhavig initiatief een investering in de bedrijfsvoering van Maatschap Verbeek-Hack, 

waarbij een doelmatige en reële bedrijfsvoering voorop staat. Dit staat tevens in het AAB-advies 

bevestigd. De omzet en winstmarge van het bedrijf zal door de uitbreiding vergroot worden, waardoor 
de kosten gedekt zullen zijn en de financiële uitvoerbaarheid gewaarborgd is.  

 
De economische uitvoerbaarheid is hiermee voldoende aangetoond. 

 
6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

De maatschappelijke uitvoerbaarheid heeft als doel aan te tonen dat het plan maatschappelijk 

draagvlak heeft. In dat kader is de gelegenheid tot inspraak geboden. Ook is het plan ter vooroverleg 
aangeboden aan de daartoe aangewezen instanties, zoals de provincie Noord-Brabant en waterschap 

Brabants Delta. 
 

De vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan vindt plaats volgens artikel 3.9a van de Wet 

ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan wordt in dit kader ter visie gelegd gedurende een periode 
van zes weken. Gedurende deze periode wordt een ieder in de gelegenheid gesteld zijn zienswijzen 

kenbaar te maken tegen het plan. De eventueel ingebrachte zienswijzen worden behandeld in de 
zienswijzenota. De eventuele wijzigingen t.o.v. het ontwerp zullen hierin worden verwoord.  

 
Na vaststelling wordt het bestemmingsplan voor de tweede maal zes weken ter visie gelegd. 

Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij 

de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tevens kan er beroep worden ingesteld 
tegen de eventueel gewijzigde onderdelen. Indien geen beroep wordt ingesteld, is het plan na deze 

beroepstermijn onherroepelijk en treedt het plan in werking. 
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Geacht College, 

Naar aanleiding van uw schrijven van 16 oktober 2014, inzake het verzoek van de heer L. Verbeek, 
Kruislandsedijk I A te Steenbergen,, delen wi j u het volgende mede. 

De Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen constateert dat zij bij brief van 5 september 2013 heeft 
geadviseerd over de vergroting van het bouwvlak aan de Kruislandsedijk I A te Steenbergen. Naar 
aanleiding van namens de heer L. Verbeek nader ingediende bescheiden legt uw gemeente het verzoek tot 
vergroting van het bouwvlak opnieuw voor. 
Op 20 oktober 2014 heeft een vertegenwoordiger van de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen 
een bedrijfsbezoek gebracht aan de locatie Kruislandsedijk I A te Steenbergen. Op basis van aldaar 
gevoerd overleg met L. Verbeek, de door uw gemeente toegezonden stukken en nader onderzoek komt de 
Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen tot de volgende bevindingen. 

De bedrijfsvoering aan de Kruislandsedijk I A is ondergebracht in een samenwerkingsverband tussen J. 
Verbeek, diens echtgenote A . M . W . Verbeek-Hack, en hun zoon L. Verbeek. Het betreft een akkerbouw
bedrijf in combinatie met een pluimveehouderij. L. Verbeek is naast de werkzaamheden op het eigen 
bedrijf werkzaam bij een collega akkerbouwer, en momenteel is hij werkzaam als kraanmachinist bij het 
verladen van suikerbieten. 
Het bedrijf beschikt over 4414 ha cultuurgrond, waarvan 34 ha eigendom, IV2 ha reguliere pacht en 3 ha 
huurgrond. Het teeltplan bestaat dit jaar uit 14 ha wintertarwe, 12 ha pootgoed van aardappelen, 6V2 ha 
suikerbieten, 5 ha uien en 4 ha grasland voor de uitloop van de legkippen. De actuele bedrijfsvoering in 
de pootgoedteelt betreft monopolierassen die, in het geval de kwaliteit ervan voldoet, één jaar worden 
doorgeteeld op het bedrijf. 
Voor een meer uitvoerige beschrijving van de bedrijfsvoering van de maatschap Verbeek wordt verwezen 
naar het genoemde advies van 5 september 2013. 

bezoekadres: 
Hintham 156 
5246 A K Rosmalen 

postadres: 
Postbus 1153 
5200 BE 's-Hertogenboscb 

uiuiui.AABbrabant.nl 
info@AABbrabant.nI 

Op al onze diensten zijn algemene uoorwaarden van toepassing, 
díe zijn gedeponeerd bij de Kamer uan Koophandel te Tilburg. 
Op verzoek tuordt hiervan een exemplaar toegezonden. 

Tel. (073) 612 55 20 Fax (073) 614 99 91 ABN-AMRO 42.99.52.457 
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Bedrijfsplan 
Namens de maatschap Verbeek is door de heer J. Bal van Z L T O Advies een bedrijfsplan opgesteld. In dit 
bedrijfsplan wordt uitgegaan van de vergroting van het bouwvlak met 70 x 95 meter (6650 ml), waardoor 
het bouwvlak wordt vergroot van 0.76 ha naar 1.42.50 ha. Tevens wordt uitgegaan van een bouwplan 
voor het bouwen van een loods van ongeveer 1000 ml. 
Zowel op grond van kengetallen, hetgeen met name Nge en SO betreft, als op grond van 
saldoberekeningen worden drie varianten van de bedrijfsvoering inzichtelijk gemaakt, namelijk: 

1. de bedrijfsvoering zoals deze voor 2012 plaatsvond, derhalve zonder dat pootaardappelen 
onderdeel uitmaken van het teeltplan; 

2. de bedrijfsvoering zoals deze in 2014 wordt gepraktiseerd met een teeltplan van 12 ha 
pootaardappelen; 

3. de toekomstige bedrijfsvoering waarbij het areaal pootgoed wordt verdubbeld tot 24 ha middels 
uitbreiding van het areaal huurgrond. 

Middels saldoberekeningen wordt inzichtelijk gemaakt dat bij de opname van pootaardappelen in het 
teeltplan en de uitbreiding van het areaal het saldo van het bedrijf normatief zal toenemen. De 
toekomstige bedrijfsvoering met 24 ha pootgoed is uitgewerkt in een begroting voor de jaren 2014/2016. 
Als investering voor de genoemde loods wordt in het bedrijfsplan 6 222.000 opgenomen. In het bedrijfs
plan wordt uitgegaan van een loods van circa 1000 m2 als "bewaar- en sorteerruimte voor de teelt en 
handel in pootaardappelen". In eerste instantie zal hierin kistenbewaring van ruim 600 ton plaatsvinden, 
en na het bijhuren van grond zal dit in totaal circa 1000 ton betreffen. Vermeld wordt dat voor de opslag 
van pootgoed in kisten een stapelhoogte tot 6 kisten hoog zal worden gehanteerd. In het bedrijfsplan 
wordt uitgegaan van ruim 700 bewaarkisten. Tot slot zal in de te bouwen loods 200 ton uien losgestort 
worden opgeslagen. 

Overleg 20 oktober 
Tijdens het gevoerde overleg lichtte L. Verbeek toe dat het bouwplan aanzienlijk forser zal zijn dan in het 
bedrijfsplan is opgenomen. H i j gaat uit van het aanbouwen van twee bewaarloodsen van 30 x 30 meter 
naast de in 2010 gebouwde machineberging, en van het bouwen van een sorteerloods van 30 x 40/50 
meter aan de voorzijde van de tweede bewaarloods. Op die wijze wordt ruimtelijk een ruim binnenterrein 
gecreëerd dat het manoeuvreren met vrachtauto's en andere transportvoertuigen zal faciliteren. 
L. Verbeek gaf aan uit te gaan van een geschatte investering van circa 61.1 min. 

In relatie tot de uitbreiding van het areaal tot 24 ha pootgoed lichtte L. Verbeek toe dat in de toekomst bij 
een naburig akkerbouwbedrijf jaarlijks een twaalftal ha pootgoedteelt kan plaatsvinden. Hi j lichtte toe dat 
een dergelijk areaal momenteel door zijn huidige werkgever wordt gehuurd bij dit akkerbouwbedrijf en 
dat de bereidheid bestaat om dit grondgebruik over te dragen aan hem. 
Qua gebouwen wordt uitgegaan van een goothoogte van tenminste 7 meter waarbij er rekening mee zal 
worden gehouden dat, naast de kistenbewaring van pootgoed, het genoemde tonnage aan uien op het 
bedrijf zal kunnen worden opgeslagen. 

L. Verbeek gaf aan dat, na de eerste opstart met de pootgoedteelt in 2012, vooralsnog gebruik wordt 
gemaakt van bewaarcapaciteit en sorteercapaciteit bi j zi jn werkgever. H i j benadrukte dat het voor de 
efficiency in de bedrijfsvoering en het te behalen rendement van belang is om deze aspecten van bedrijfs
voering op de eigen locatie uit te kunnen voeren. 
De voorkeur gaat uit naar het in zi jn geheel bouwen van het beschreven complex aangezien dan kosten-
technisch iets voordeliger kan worden gebouwd. Hi j gaf aan dat een dergelijk complex ontwikkelruimte 
zal bieden voor een pootgoedbedrijf met een aanzienlijk groter areaal dan het toekomstplan voor 24 ha 
pootgoed zoals dat in het bedrijfsplan in opgenomen. In die zin lichtte hij toe dat de in het bedrijfsplan 
uitgewerkte optie van 24 ha pootgoed slechts een tussenstap is, waarna een verveelvoudiging van dit 
areaal het streven is. 
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Op basis van de voorgaande bevindingen komt de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen tot de 
volgende conclusie. Het agrarisch bedrijf aan de Kruislandsedijk I A te Steenbergen betreft een volwaar
dig agrarisch bedrijf met een pluimveetak en een akkerbouwtak. Het verzoek betreft de vergroting van het 
bouwblok met 70 x 95 meter (6650 m2) van 0.76 ha naar 1.42.50 ha. 

Ten tijde van de advisering bij brief van 5 september 2014 bestond het bouwplan uit een loods van circa 
600 m2, waarbij werd aangegeven dat aan de voorzijde hiervan te zijner t i jd een overkapping/sorteer-
gedeelte zou kunnen worden aangebouwd. 
In het bedrijfsplan van Z L T O Advies wordt uitgegaan van een bewaar- en sorteerloods met een 
oppervlakte van ongeveer 1000 m2. 
In het per 20 oktober gevoerde overleg werd een bouwplan van 3000 à 3300 m2 toegelicht. 

De ruimtebehoefte ten behoeve van de teelt en verwerking van pootgoed wordt in hoofdlijnen bepaald 
door de benodigde opslagcapaciteit en de ruimte voor het sorteren van het product. Uitgaande van de 700 
kisten die in verband met de teelt van 24 ha pootgoed worden genoemd in het bedrijfsplan van Z L T O is 
bij de (in het bedrijfsplan genoemde) stapelhoogte van 6 kisten een netto vloeroppervlak voor opslag van 
circa 300 m2 benodigd. Uiteraard is enige additionele ruimte nodig voor een droogwand, en kan een 
bewaarruimte iets ruimer worden uitgevoerd om bij dit areaal van 24 ha over meer flexibil i teit te 
beschikken. Voor de omvang van de sorteerruimte gelden geen vaste oppervlakten maar kan indicatief de 
oppervlakte aan bewaarruimte als benadering worden gekozen. In algemene zin heeft de omvang van de 
sorteerruimte een relatie met het teeltareaal, waarbij de ruimtebenutting van de sorteerruimte bij grotere 
arealen wat eff iciënter zal zi jn en bij kleinere arealen naar verhouding wat ruimer zal zi jn. 
Aangezien in de eerste plaats de ondernemer aan zet is om keuzes te maken aangaande de exacte 
invull ing van de bedrijfsvoering, is bovenstaande enkel bedoeld om inzichtelijk te maken in welke orde 
van oppervlaktes gedacht kan worden. 

De Adviescommissie constateert dat met de 1000 m2 aan ruimtebehoefte die in het bedrijfsplan van 
Z L T O Advies is opgenomen, wordt aangesloten bij het eerdere advies van de Adviescommissie. Hierin 
werd uitgegaan van het geschetste bouwplan ter grootte van 600 m2 in combinatie met de optie van 
uitbreiding/verdubbeling ter facilitering van de verdere ontwikkeling van het bedrijf. 
Middels een uitbreiding van het bouwvlak met de helft van de gevraagde omvang kunnen op die manier 
ruime mogelijkheden worden geboden aan de ontwikkeling van de agrarische bedrijfsvoering. 

De Adviescommissie constateert een verschil van inzicht tussen het per 2 september 2014 gedateerde 
bedrijfsplan en de in het mondeling overleg geschetste plannen van de initiatiefnemer. 
Het door de heer L. Verbeek in het overleg geschetste bouwplan heeft een geheel andere stip op de 
horizon als uitgangspunt genomen, namelijk een verveelvoudiging van het in het bedrijfsplan opgenomen 
toekomstige areaal van 24 ha. Blijkens de prognoses in het bedrijfsplan, die gebaseerd zijn op een areaal 
van 24 ha pootgoed, is deze potentiële verveelvoudiging van het areaal niet nader uitgewerkt. 
Het in het overleg geschetste uitbreidingsplan van de bedrijfsbebouwing is niet gebaseerd op een concreet 
uitgewerkte toekomstige bedrijfsvoering, en betreft geen uitbreiding waarvan de concrete uitbreidings
behoefte is onderbouwd o f aangetoond. 
Middels een dergelijke vergroting van het bouwperceel wordt op voorhand ontwikkelruimte ter 
beschikking gesteld ter facilitering van een mogelijke toekomstige bedrijfsontwikkeling, waarbij niet de 
in uw bestemmingsplan omschreven "noodzaak voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering" als 
uitgangspunt wordt gekozen. 

De Adviescommissie constateert dat de vergroting van het bouwvlak met 70 x 95 meter niet noodzakelijk 
is voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering. De Adviescommissie is van oordeel dat een uitbreiding 
van het bouwvlak met de helft van de gevraagde omvang ruime mogelijkheden zal bieden aan de 
ontwikkeling van de agrarische bedrijfsvoering. 
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Graag ontvangen wi j een kopie van het schrijven van de gemeente, waarin de genomen beslissing aan de 
aanvrager wordt medegedeeld. 

Hoogachtend, 

A D V I E S C O M M I S S I E AGRARISCHE 
B O U W A A N V R A G E N 

H. Gerlings 
secretaris 
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LANDSCHAPPELIJK INPASSINGSPLAN KRUISLANDSEDIJK 1A TE STEENBERGEN     SCHAAL 1:1000

LANDSCHAPPELIJK INPASSINGSPLAN
De landschappelijke inpassing van het 
beoogd initiatief aan de Kruislandsedijk 1a te 
Steenbergen wordt afgestemd op de kwalitei-
ten en kenmerken van het ter plaatse aanwe-
zige landschap. Hierbij is aangesloten bij 
‘Structuurvisie Steenbergen’.

Huidige situatie
Onderhavige locatie is gelegen in het over-
gangsgebied tussen de open zeekleipolders 
en het hoger gelegen zandlandschap. In de 
structuurvisie wordt dit gebied aangeduid als 
‘kreken tegen het zand’. Dit gebied is opge-
deeld in het open poldergebied en het 
kleinschalige coulissenlandschap. 

De locatie aan de Kruislandsedijk 1a is binnen 
het overgangsgebied gelegen in het open 
poldergebied. Kenmerken van dit gebied zijn 
de grootschalige open polders met verge-
zichten het landschap in. Er is nauwelijks 
opgaande beplanting aanwezig, enkel ter 
plaatse van de dijken zijn boomsingels aan-
wezig. Ook is er sporadisch beplanting aan-
wezig ter plaatse van de boerenerven die in 
het landschap zijn gelegen.

Het streven in dit laagdynamisch gebied is 
gericht op het behouden en versterken van 
de openheid van het landschap. 

Landschappelijke inpassing
Gesteld kan worden dat het perceel ter 
plaatse reeds voorzien is van een gebiedsei-
gen inpassing. Ten westen van de bedrijfswo-
ning is er in beperkte mate beplanting aan-
wezig, welke deels het bouwperceel in steekt. 
Dit zorgt reeds voor vergroening van het 
bebouwde perceel. Verdere opgaande 
beplanting is over het algemeen niet 
gewenst, gezien de uitgangspunten van het 
open polderlandschap. Wel zal de bebou-
wing worden voorzien van een bloem- en 
kruidenrijke berm met een breedte van 4 
meter met hierin een rij van zes zwarte elzen, 
zodat de overgang van het bouwperceel 
naar het omliggende landschap wordt 
verzacht. De openheid en de vergezichten 
het landschap in blijven hierbij behouden.

Middels onderhavig landschappelijk inpas-
singsplan is een goede en gebiedseigen 
landschappelijke inpassing van het beoogd 
initiatief verzekerd.
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