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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Jachthaven De Schapenput in De Heen (gemeente Steenbergen) is voornemens een uitbreiding langs de
Steenbergse Vliet te realiseren, waarmee het totale aantal ligplaatsen op 300 komt. Momenteel heeft
de jachthaven op grond van het geldende bestemmingsplan ruimte voor 205 ligplaatsen, waarmee
sprake is van een planologische uitbreiding van 95 plaatsen. Feitelijk bevat de bestaande jachthaven
momenteel zo'n 160 ligplaatsen. Het plangebied van onderhavig bestemmingsplan bestaat naast het
bestaande deel van de jachthaven (oranje lijn uit figuur 1.1) uit de uitbreiding voor de tweede fase (rode
lijn). De omvang van de uitbreiding is circa 2,1 hectare. Omdat de uitbreiding van de jachthaven op
grond van provinciaal beleid (Verordening ruimte) is aangeduid als 'Groenblauwe mantel' dient in het
kader van dat beleid invulling te worden gegeven aan de kwaliteitsverbetering van het landschap. De
gronden waar deze kwaliteitsverbetering plaatsvindt, maken eveneens deel uit van dit bestemmingsplan
(groene lijn).

Omdat voor de uitbreiding van de jachthaven een bestaand bos moet worden gekapt, is in beginsel de
Boswet van toepassing. In onderhavig plan is beschreven wat dit voor de specifieke uitbreidingsplannen
van de jachthaven betekent.

De realisatie van de uitbreiding van de jachthaven is strijdig met het vigerend planologisch regime ter
plaatse (bestemmingsplan 'Buitengebied Steenbergen'). Om de ontwikkeling mogelijk te maken, dient
het juridisch-planologisch kader ter plaatse te worden aangepast.

1.2 Onderbouwing uitbreiding

De uitbreiding van de jachthaven is nodig vanuit het oogpunt van een bedrijfseconomisch duurzame en
rendabele bedrijfsvoering. Momenteel beschikt Jachthaven De Schapenput over zo'n 160 ligplaatsen. Na
uitvoering van de uitbreidingsplannen zal dit aantal toenemen tot circa 300 plaatsen.

Figuur 1.1: ligging en begrenzing plangebied 'Jachthaven De Schapenput'

100 m

Bestaande jachthaven

Uitbreiding 'fase 2'

De Heen Gronden kwaliteitsverbetering
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De grootte van de uitbreiding - er is nagenoeg sprake van een verdubbeling van het aantal ligplaatsen -
heeft te maken met het feit dat de afgelopen jaren geen geleidelijke uitbreiding van de haven heeft
kunnen plaatsvinden.

In tegenstelling tot landelijke trends is de uitbreiding van De Schapenput economisch verantwoord. Het
beleid van jachthaven De Schapenput is er namelijk op gericht een hoge kwaliteit te leveren tegen een
betaalbare prijs. Door efficiënt beleid is de kostprijs per ligplaats tegenover andere commerciële havens
ruim lager. Ter illustratie: de kostprijs per ligplaats van gas, water, elektra en de afvoer van afval lag in
2012 op 60% van het gemiddelde van de kerncijfers jachthavens uit 2001. Volgens gegevens van de
branche vereniging HISWA blijkt dat een haven vanaf 300 ligplaatsen economisch verantwoord is. Er is
een wachtlijst voor klanten. De verwachting is dat de uitgebreide haven binnen één jaar weer volledig
bezet is.

1.3 Vigerend bestemmingsplan

Tot het moment waarop het voorliggende bestemmingsplan 'Jachthaven De Schapenput' in werking
treedt, geldt in het plangebied het bestemmingsplan 'Buitengebied Steenbergen' (gewijzigd vastgesteld
op 20 juni 2013).

1.4 Leeswijzer

Het bestemmingsplan 'Jachthaven De Schapenput' is vervat in een verbeelding en regels en gaat
vergezeld van een toelichting. De verbeelding en de regels vormen tezamen het juridisch bindende deel
van het bestemmingsplan.

Onderhavig bestemmingsplan is een ontwikkelingsgericht plan, dat de uitbreiding van de jachthaven
mogelijk maakt.

In de toelichting wordt de opzet van het plan beschreven en zijn de aan het plan ten grondslag liggende
uitgangspunten en gedachten vermeld. De toelichting bestaat uit 7 hoofdstukken. Na dit inleidende
hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van de huidige situatie van het plangebied. In
hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het beleidskader (Europees-, rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid).
Hoofdstuk 4 beschrijft de voor het bestemmingsplan relevante milieuaspecten. In hoofdstuk 5 wordt
ingegaan op de toekomstige ruimtelijke en functionele invulling van het plangebied. In hoofdstuk 6
wordt vervolgens een toelichting gegeven op de juridische regeling van onderhavig bestemmingsplan.
Hoofdstuk 7 gaat tot slot in op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het
bestemmingsplan.



Gemeente Steenbergen

december 2014 Bestemmingsplan 'Jachthaven De Schapenput'

Toelichting

63}

2 Huidige situatie

Het plangebied voor dit bestemmingsplan bestaat uit de huidige jachthaven (fase 1), het
uitbreidingsgebied van de jachthaven (fase 2) en een locatie ten oosten zuidoosten hiervan waarbinnen
een investering in het landschap plaatsvindt in het kader van de provinciale Verordening ruimte.

De locatie waar de uitbreiding (fase 2) van de jachthaven is voorzien (rode lijn in figuur 2.1), heeft een
oppervlakte van circa 2,1 hectare en bevindt zich ten noordoosten van de bestaande jachthaven (oranje
omlijning). De huidige jachthaven biedt in de huidige situatie plaats aan zo'n 160 ligplaatsen, een
beheerdersgebouw, parkeergelegenheid en overige jachthavenvoorzieningen.

In de huidige situatie bestaat het uitbreidingsgebied uit een jong bosperceel en een grasstrook langs het
havenkanaal dat uitkomt op de Steenbergse Vliet. Deze staat in open verbinding met het Volkerak. De
grasstrook tussen de oever en het bos wordt momenteel gebruikt als wandelpad en wordt vanuit dat
oogpunt intensief onderhouden.

De gronden waar de kwaliteitsverbetering van het landschap is voorzien (groene omlijning in figuur 2.1),
hebben in de huidige situatie een agrarische functie. De locatie heeft een oppervlakte van circa 0,5
hectare.

Voor een beschrijving van de toekomstige situatie wordt verwezen naar hoofdstuk 5.

Camping/chaletpark De Uitwijk Locatie kwaliteitsverbetering landschap

Steenbergse Vliet

Bestaande jachthaven (fase 1)

Bosperceel (fase 2 jachthaven)

Agrarische gronden (locatie kwaliteitsverbetering landschap)

Figuur 2.1: locatie uitbreiding Jachthaven De Schapenput en locatie kwaliteitsverbetering landschap'
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Foto's: 1. Te vergraven grasstrook langs het toegangskanaal naar de bestaande haven

2. Te kappen bosperceel

3. Omgeving locatie kwaliteitsverbetering gezien richting het westen

4. Omgeving locatie kwaliteitsverbetering gezien richting het oosten

1. 2.

3. 4.
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3 Beleidsprofiel

In dit hoofdstuk is het beleid van de verschillende overheden beschreven, voor zover relevant voor de
uitbreiding van jachthaven De Schapenput.

3.1 Europees beleid

Vogel- en Habitatrichtlijn

Door de Europese Unie zijn richtlijnen uitgevaardigd ter bescherming van bedreigde plant- en
diersoorten en leefgebieden in Europa. Als concrete richtlijnen worden genoemd de Europese
Vogelrichtlijn en de Europese Habitatrichtlijn (Natura 2000). Die richtlijnen moeten door de lidstaten
worden vertaald naar concrete aanwijzing van gebieden die op grond van deze criteria wettelijke
bescherming krijgen.

De Vogelrichtlijn (EU-richtlijn 79/409/EEG, gewijzigd bij richtlijn 86/122/EEG), bevat naast bepalingen
over de instandhouding van in het wild levende vogelsoorten, ook plichten die op de bescherming van
de leefgebieden van in het wild levende vogels zijn gericht. De meest geschikte habitats voor bijzonder
waardevolle soorten en veel voorkomende trekvogels moeten als speciale beschermingszone worden
aangewezen. Anders dan bij de Habitatrichtlijn worden de speciale beschermingszones direct – dus
zonder toetsing van de EU – door de lidstaten aangewezen. De Vogelrichtlijn is in de nationale
regelgeving verwerkt in de Flora- en faunawet.

De aanwijzing van gebieden tot beschermd natuurgebied in het kader van de Vogelrichtlijn of
Habitatrichtlijn vindt plaats aan de hand van soortenlijsten van zeldzame of bedreigde plant- en
diersoorten. Wanneer in een gebied bepaalde soorten voorkomen, of een bepaald percentage van de
Europese populatie herbergt, dan komt zo’n gebied in aanmerking voor plaatsing onder de betreffende
richtlijn.

De rechtsgevolgen die voortvloeien uit de Habitatrichtlijn betreffen onder meer de verplichting om
passende maatregelen te nemen om de kwaliteit van de leefgebieden van beschermde soorten niet te
laten verslechteren. Verder mogen er geen storende factoren in gebieden optreden, die negatieve
gevolgen hebben voor het voortbestaan van de soorten, die door de Habitatrichtlijn beschermd worden.
Nieuwe plannen of projecten in en in de nabijheid van speciale beschermingszones moet conform de
richtlijn worden getoetst.

Het plangebied valt niet binnen een aangewezen Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebied. Het
dichtstbijzijnde Natura-2000 gebied is Krammer-Volkerak. De invloed van de ontwikkelingsplannen op dit
gebied is beschreven in §4.7.3.

3.2 Nationaal beleid

Structuurvisie Infrastructuur en Milieu

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 vastgesteld. De Structuurvisie
vervangt de Nota Ruimte (2006). In de Structuurvisie staan de plannen voor ruimte en mobiliteit van
nationaal belang. Zo beschrijft het kabinet in de Structuurvisie in welke infrastructuurprojecten zij de
komende jaren wil investeren en op welke manier de bestaande infrastructuur beter benut kan worden.
Provincies en gemeenten krijgen in de plannen meer bewegingsvrijheid op het gebied van ruimtelijke
ordening.

Het kabinet richt zich bij de verbetering van het vestigingsklimaat vooral op de regio’s die zorgen voor
de meeste economische groei. Dat zijn de haven van Rotterdam en de luchthaven Schiphol (mainports),
de top technologieregio zuidoost Nederland (brainport) en de greenports (tuinbouwclusters)
Westland/Oostland, Venlo, Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek en Boskoop.
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Het Rijk zet met de structuurvisie het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid in voor een concurrerend,
bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. Het Rijk formuleert drie hoofddoelen om Nederland
concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de middellange termijn (2028):
 het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-

economische structuur van Nederland;
 het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de

gebruiker voorop staat;
 het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en

cultuurhistorische waarden behouden zijn.

Door het nationale karakter van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en de kleine schaal van
onderhavig bestemmingsplan, heeft dit bestemmingsplan nauwelijks raakvlak met dit nationaal beleid.
Gelet op het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het onderhavige plan in overeenstemming is
met de SVIR.

Barro

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) regelt de doorwerking van nationale belangen
op ruimtelijk gebied in gemeentelijke bestemmingsplannen door het stellen van de juridische kaders.
Het Barro is ook wel bekend als de AMvB Ruimte. Het besluit is per 17 december 2011 in werking
getreden. Per 1 oktober 2012 is een wijziging van het Barro in werking getreden. Het Barro is gericht op
doorwerking van de nationale belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen. In het Barro) zijn 13
nationale belangen opgenomen die juridische borging vereisen. Het betreft de volgende nationale
belangen:
1. Rijksvaarwegen;
2. Project Mainportontwikkeling Rotterdam,
3. Kustfundament,
4. Grote Rivieren,
5. Waddenzee en waddengebied,
6. Defensie,
7. Hoofdwegen en landelijke spoorwegen,
8. Elektriciteitsvoorziening,
10. Ecologische hoofdstructuur,
11. Primaire waterkeringen buiten het kustfundament,
12. IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte) en
13. Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde.

De opname van het nationale belang 9 'Buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen' in het Barro is destijds uitgesteld in afwachting van de behandeling van de
Structuurvisie Buisleidingen. De structuurvisie buisleidingen is inmiddels vastgesteld op 12 oktober
2012.

Op de ontwikkeling die met dit bestemmingsplan wordt voorzien, is het Barro niet van invloed.

Water

Op Europees en nationaal niveau heeft water een eigen plaats gekregen in de ruimtelijke besluitvorming
via de verplichte 'watertoets' (artikel 19a Bro). Deze watertoets vormt een waarborg voor de inbreng
van water in de ruimtelijke ordening. Sinds 2001 wordt de watertoets toegepast op plannen die
gevolgen voor de waterhuishouding kunnen hebben. Een watertoets is verplicht als het gaat om een
functieverandering en/of bestemmingswijziging. Op basis van informatie en randvoorwaarden vanuit
waterbeheerders, het waterbeleid en relevante bodemgegevens worden de verschillende
wateraspecten uitgewerkt in een waterparagraaf. De waterparagraaf beschrijft het huidige
watersysteem alsmede de mogelijkheden en randvoorwaarden voor het toekomstig watersysteem. De
waterparagraaf wordt afgestemd met de waterbeheerder en vervolgens verwerkt in het
bestemmingsplan.

De consequenties voor het aspect water voor de uitbreidingsplannen zijn beschreven in §4.6.
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3.3 Provinciaal en regionaal beleid

Structuurvisie Ruimtelijke Ordening, Provincie Noord-Brabant

Op 19 maart 2014 is de Structuurvisie ruimtelijke ordening 2014 in werking getreden. Deze
structuurvisie is een actualisatie van de visie die in 2010 werd vastgesteld. Belangrijke beleidswijzigingen
hebben betrekking op de realisatie van natuur en de transitie naar zorgvuldige veehouderij in Brabant.

De SVRO van de provincie Noord-Brabant schetst de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot
2025 (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 visie ondersteunt daarnaast het beleid op andere provinciale beleidsterreinen.

In de SVRO staat welke belangen de provincie wil behartigen en hoe ze dat wil doen. Daarin is voor de
doelen en ambities die bereikt moeten worden per onderwerp aangegeven welke instrumenten de
provincie wil inzetten. In een beperkt aantal gevallen is gekozen voor het instrument 'planologische
verordening'.

In de SVRO is het uitbreidingsgebied en de locatie waar de kwaliteitsverbetering is voorzien, aangeduid
als 'Groenblauwe mantel' en 'Waterbergingsgebied'.

Groenblauwe mantel
De groenblauwe mantel bestaat overwegend uit gemengd landelijk gebied met belangrijke
nevenfuncties voor natuur en water. Het zijn meestal gebieden grenzend aan het kerngebied natuur en
water die bijdragen aan de bescherming van de waarden in het kerngebied. De beheergebieden EHS
liggen binnen de groenblauwe mantel. Ook de groene gebieden door én nabij de stedelijke omgeving
zijn onderdeel van de groenblauwe mantel.

De waarden in de groenblauwe mantel zijn vaak gekoppeld aan landschapselementen (zoals houtwallen
en heggen), het watersysteem (zoals de aanwezigheid van kwel) en het voorkomen van bijzondere
planten en dieren.

Binnen de groenblauwe mantel is de agrarische sector een grote en belangrijke grondgebruiker. Het is
nodig deze positie te behouden en/of een ontwikkeling in grondgebonden agrarisch gebruik te
bevorderen. Er zijn ook diverse recreatieve en toeristische bedrijven binnen de groenblauwe mantel
aanwezig. Het behoud en vooral de ontwikkeling van natuur, water(-beheer) en landschap is een
belangrijke opgave.

Figuur 3.1: uitsnede Structuurvisie Ruimtelijke Ordening met ligging uitbreidings-/compensatiegebied
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Nieuwe ontwikkelingen binnen de groenblauwe mantel zijn mogelijk, als deze bestaande natuur-,
bodem- en waterfuncties respecteren of bijdragen aan een kwaliteitsverbetering van deze functies of
het (cultuurhistorisch waardevolle) landschap.
De versterking van de binnen de groenblauwe mantel aanwezige leefgebieden voor plant- en
diersoorten vraagt daarbij specifieke aandacht.
Het beleid is er op gericht dat de belevingswaarde en de recreatieve waarde van het landschap
toeneemt. Ontwikkelingen passen qua aard en schaal bij het ontwikkelingsperspectief voor de
groenblauwe mantel en houden rekening met omliggende waarden. Dit wordt betrokken bij de
zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit. Een (verdere) ontwikkeling van kapitaalintensieve functies, zoals
stedelijke ontwikkelingen, (bezoekers)intensieve recreatie en concentratiegebieden voor intensieve
landbouwfuncties zijn strijdig met de doelen die in de groenblauwe mantel worden nagestreefd. De
ontwikkelingsmogelijkheden voor deze intensievere functies zijn dan ook beperkt.

Recreatieve ontwikkelingen, met name op bestaande locaties (bijvoorbeeld vrijkomende agrarische
bedrijfslocaties) zijn mogelijk, zeker als daarmee een bijdrage wordt geleverd aan de versterking van
natuur, water en landschap. De gebieden van de groenblauwe mantel in de nabijheid van stedelijke
omgeving richten zich vooral op het recreatieve gebruik en de beleving van het groenblauwe gebied
dichtbij de stad. Stad en land komen hier nadrukkelijk samen, de gebieden zijn de groenblauwe dragers
van het 'stadteland'.

In de groenblauwe mantel zijn recreatieve ontwikkelingen op bestaande locaties toegestaan, zeker als
daarmee een bijdrage wordt geleverd aan de versterking van natuur, water een landschap. De
uitbreiding van jachthaven De Schapenput gaat om uitbreiding van een bestaand bedrijf; het is een
recreatieve ontwikkeling grenzend aan de bestaande jachthaven. Met de uitbreiding van het aantal
ligplaatsen wordt de belevingswaarde en recreatieve waarde van het gebied Krammer-Volkerak
versterkt, waarbij rekening wordt gehouden met de omliggende waarden. Het plangebied bevindt zich in
een deel van de groenblauwe mantel dat grenst aan het 'stedelijk' gebied (De Heen).

Waterbergingsgebied
Binnen de waterbergingsgebieden kunnen functies als landbouw, natuur en recreatie zich binnen
grenzen ontwikkelen. Er kunnen wel beperkingen gelden ten aanzien van voorkomend grondgebruik. De
ontwikkeling van kapitaalintensieve functies is in principe uitgesloten.

a. Algemeen
De gebieden worden in samenhang met de omliggende waarden ontwikkeld. De inrichting van het water
en de watersystemen draagt bij aan de identiteit van het landschap in het gebied. Het gaat bijvoorbeeld
over de relatie met historische elementen zoals kades en inundatievlaktes, het creëren van natuur, het
vormgeven van een mooie overgang stad-land of een landschapsinrichting op een eigentijdse wijze.
Door de inrichting van een robuuste groenblauwe structuur waarbij natuurgebieden en
waterbergingsgebieden in samenhang met het watersysteem worden ontwikkeld, kunnen de
klimaateffecten op het waterbeheer beter worden opgevangen.

b. Hoogwaterbescherming
Hoogwaterbescherming vraagt om ruimte voor de berging van water in het winterbed van de rivier.
Vermindering van de bergings- en/of afvoercapaciteit van het (toekomstig) winterbed moet voorkomen
worden. Daarom worden ontwikkelingen gereguleerd via de Beleidslijn Grote Rivieren en het Besluit
algemene regels ruimtelijke ordening van het Rijk. Daarnaast worden concrete gebieden voor
hoogwaterberging ingericht. Dat zijn in Noord-Brabant de Overdiepse polder, het Krammer Volkerak en
de Noordwaard. Daarnaast vraagt het stelsel van dijken dat langs de grote rivieren aanwezig is om
verhoging en verbreding als gevolg van klimaatverandering. Bij de aanpassingen van deze
dijkinfrastructuur wordt rekening gehouden met belangrijke waarden, karakteristieken en verschillende
belangen. Het belang van de hoogwaterbescherming staat daarbij voorop.

c. Regionale waterberging
Deze gebieden liggen vooral langs het beek- en waterloopsysteem van Noord-Brabant. De ontwikkeling
van functies wordt in deze gebieden afgestemd op de waterbergende functie. Dit betekent dat de
geschiktheid van het gebied voor waterberging niet verloren mag gaan.
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De uitbreiding van de jachthaven draagt bij aan de waterbergende functie van het gebied. Daarmee
wordt aangesloten bij de voorwaarden die gelden vanuit de SVRO voor waterbergingsgebieden.

De kaderstellende elementen uit SVRO zijn in de Verordening ruimte vertaalt in regels die van
toepassing zijn op (gemeentelijke) bestemmingsplannen.

Verordening ruimte 2014, Provincie Noord-Brabant

In de Verordening ruimte vertaalt de provincie de kaderstellende elementen uit het provinciaal beleid in
regels die van toepassing zijn op (gemeentelijke) bestemmingsplannen. Daarin staat welke belangen de
provincie wil behartigen en hoe ze dat wil doen. De Verordening is daarbij een uitvoeringsinstrument
om die provinciale belangen veilig te stellen.

Provinciale Staten van Noord-Brabant hebben in hun vergaderingen van 7 februari 2014 en 14 maart
2014 de Verordening ruimte 2014 vastgesteld. Daarnaast hebben Gedeputeerde Staten in hun
vergadering van 18 maart 2014 besloten de Verordening ruimte 2014 op onderdelen te wijzigen.
De Verordening ruimte 2014 stelt eisen aan door de gemeenten in Noord-Brabant op te stellen
bestemmingsplannen en andere planologische maatregelen. Binnen de Vr is het plangebied aangewezen
als 'Ecologische Hoofdstructuur', 'Groenblauwe mantel' en 'Reservering waterberging'.

Artikel 5: Ecologische hoofdstructuur
Een klein deel van het plangebied (zie figuur 3.2) is op basis van de Vr aangeduid als Ecologische
Hoofdstructuur (EHS). Het gaat om de grasstrook langs het toegangskanaal naar de haven en - in het
verlengde daarvan - de gronden direct langs de Vliet. Een bestemmingsplan gelegen in de ecologische
hoofdstructuur strekt tot het behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden
en kenmerken van de onderscheiden gebieden. Tevens dient betreffend plan regels te bevatten ter
bescherming van de ecologische waarden en kenmerken van onderscheiden gebieden en rekening te
houden met de overige aanwezige waarden en kenmerken, waaronder de cultuurhistorische waarden
en kenmerken.

Binnen het plangebied is de intensief onderhouden grasstrook langs de Steenbergse Vliet aangewezen
als EHS. Het gaat om een beperkte strook van enkele meters breed die de functie van verbindingspad
naar de Vliet heeft. De grasstrook wordt intensief gebruikt en onderhouden. In het kader van de
uitgevoerde natuurtoets is gekeken naar de actuele waarden van betreffende grasstrook. Op basis van
het uitgevoerde onderzoek kan worden geconcludeerd dat de uitbreidingsplannen van de haven geen
afbreuk doen aan de doelstellingen van de EHS en functionaliteit van de ecologische verbindingszone
Steenbergse Vliet. De voorgenomen ontwikkeling veroorzaakt geen verdroging, vermesting of
versnippering van het beschermde gebied Steenbergse Vliet. Aanwezige natuurwaarden en duurzame
populaties worden niet geschaad. Voor een uitgebreide onderbouwing van de gevolgen voor de EHS
wordt verwezen naar §4.7.2.

Op basis van de feitelijke situatie ter plaatse heeft de gemeente Steenbergen de provincie verzocht om

de begrenzing van de EHS te specificeren, waarbij deze op de waterlijn van het toegangskanaal naar de

haven komt te liggen. Kennelijk is de EHS-begrenzing aan deze zijde van het toegangskanaal onjuist

geprojecteerd, aangezien de EHS-grens aan de overzijde wel over het water loopt. Met de aanpassing

van de begrenzing van de EHS - waarmee deze op de waterlijn komt te liggen - worden de feitelijke en

beleidsmatige situatie met elkaar in overeenstemming gebracht en bestaan er geen beperkingen voor

de voorgenomen bestemmingswijziging. Gelijktijdig met de ter inzage legging van het ontwerp

bestemmingsplan 'Jachthaven De Schapenput' heeft de gemeente op basis van artikel 36.4 lid 2 van de

Verordening ruimte (Algemene wijzigingsbevoegdheid) het ontwerp herbegrenzingsverzoek EHS aan

Gedeputeerde Staten ter inzage gelegd. Tegen het ontwerp verzoek zijn geen zienswijzen ingediend.

Naar aanleiding daarvan heeft de gemeente het herbegrenzingsverzoek ingediend bij Gedeputeerde

Staten. Gedeputeerde Staten beslist over het verzoek alvorens het bestemmingsplan wordt vastgesteld.
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In onderhavig geval gaat het om een wijziging als gevolg van de onnauwkeurigheid/onjuistheid van de
aanduiding op de provinciale kaarten, waarmee de EHS-begrenzing op de bestaande waterlijn komt te
liggen. Deze wijziging heeft geen betrekking op de strook EHS langs de Steenbergse Vliet aan de
noordzijde van het plangebied; ter bescherming van deze strook is hiervoor in onderhavig
bestemmingsplan de gebiedsaanduiding 'Milieuzone-EHS' opgenomen.

Artikel 6: Groenblauwe mantel
De gebieden in de groenblauwe mantel worden beschermd via de zogenaamde ‘ja mits’-benadering. Dat
betekent dat er nieuwe ontwikkelingen mogelijk zijn als ecologische en landschappelijke waarden en de
natuur-, bodem- en waterfuncties worden behouden en er een kwaliteitsverbetering voor deze functies
en het landschap optreedt. De versterking van de binnen de groenblauwe mantel aanwezige
leefgebieden voor plant- en diersoorten vraagt specifieke aandacht.

In het tweede lid van artikel 6.10 'Niet-agrarische functies' is aangegeven dat een bestemmingsplan
binnen de groenblauwe mantel kan voorzien in de uitbreiding van een bestaande niet-agrarische
functies, mits de toelichting een verantwoording bevat waaruit blijkt dat:
a. de beoogde uitbreiding in redelijke verhouding staat tot de bestaande omvang en/of bestaande

aantallen bezoekers/overnachtingen;
b. overeenkomstige toepassing is gegeven aan artikel 4.6, tweede lid (uitbreiding bedrijven in kern

landelijk gebied) indien vestiging van het bedrijf vanwege de aard van de activiteiten op een
bedrijventerrein in de rede ligt;

c. de ontwikkeling onder toepassing van artikel 6.1, eerste lid (bescherming groenblauwe mantel),
gepaard gaat met een positieve bijdrage aan de bescherming en ontwikkeling van de onderkende
ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken;

d. de beoogde uitbreiding in redelijke verhouding staat tot de op grond van artikel 3.1 vereiste
zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit.

Verantwoording
ad a.: De ontwikkeling is ongeveer een verdubbeling van het aantal ligplaatsen van de jachthaven. Deze
uitbreiding kan niet plaatsvinden binnen de huidige begrenzing van de jachthaven, aangezien de
gronden reeds volledig zijn benut. De uitbreiding is weliswaar fors, maar dit heeft te maken met het feit
dat een geleidelijke uitbreiding in de afgelopen jaren geen doorgang heeft kunnen vinden.

Figuur 3.2: Uitsnede Verordening ruimte, kaart 'Natuur en Landschap' met ligging uitbreidings-/compensatiegebied
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De huidige plannen passen in het gemeentelijk beleid en binnen de duurzame gebiedsontwikkeling
Waterpoort, waarvan het uitgangpunt is om de streek toeristisch/recreatief aantrekkelijker te maken.
Een kwalitatief hoogwaardige jachthaven past daarin. Gezien bovenstaande kan worden gesteld dat
wordt aangesloten bij artikel 6.10 lid 2 onder a.

ad b.: Gezien de aard van het bedrijf ontbreken de mogelijkheden om de bestaande en beoogde
jachthaven te verplaatsen naar een bedrijventerrein. Er is geen sprake van een bedrijf dat thuishoort op
een bedrijventerrein.

ad c en d.: Op grond van artikel 3 van de Verordening ruimte ('Bevordering ruimtelijke kwaliteit') wordt
invulling gegeven aan de kwaliteitsverbetering van het landschap, waarmee een positieve bijdrage
wordt geleverd aan ecologische en landschappelijke waarden. De uitgevoerde onderzoeken (zie
hoofdstuk 4) hebben aangetoond dat er vanuit de verschillende milieu- en omgevingsaspecten geen
belemmeringen zijn voor de uitbreiding van de jachthaven. Op grond van de Verordening ruimte wordt
invulling gegeven aan artikel 3.1 (Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit) en 3.2 (Kwaliteitsverbetering van
het landschap). Zie hiervoor het vervolg van deze paragraaf. Hierin wordt ook ingegaan op de
consequenties en uitvoering in het kader van de Boswet.

Artikel 14: Reservering waterberging
De aanduiding 'Reservering waterberging' strekt mede tot behoud van het waterbergend vermogen van
dat gebied. De toelichting bij een bestemmingsplan bevat een verantwoording over de wijze waarop de
geschiktheid van het gebied voor waterberging behouden blijft. Bepaalde activiteiten zijn in dergelijke
gebieden niet toegestaan, omdat deze ten koste kunnen gaan van het waterbergend vermogen van een
reservering. Het gaat om activiteiten met over het algemeen een groot ruimtebeslag die, indien
eenmaal gevestigd, moeilijk verplaatsbaar zijn, schadegevoelig zijn en een effect hebben op de
(potentiële) ruimte voor waterberging. Indien uit de voor het bestemmingsplan uitgevoerde watertoets
is gebleken dat de geschiktheid van het gebied voor waterberging niet verloren gaat, of
dat bij de inrichting voldoende rekening is gehouden met hogere inundatiekansen zijn ontwikkelingen
mogelijk.

Met de realisatie van de uitbreiding van de jachthaven wordt het aandeel water uitgebreid, waarmee de
locatie een bijdrage kan leveren aan het opvangen van de regionale waterbergingsopgave. Voor een
uitgebreide beschrijving van de watertoets wordt verwezen naar §4.6.
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Artikel 3 'Bevordering van ruimtelijke kwaliteit'
Omdat sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied dient invulling te
worden gegeven aan artikel 3 van de Vr ('Bevordering van ruimtelijke kwaliteit'). Het gaat om de
artikelen 3.1 en 3.2, te weten 'Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit' en 'Kwaliteitsverbetering van het
landschap'.

Artikel 3.1. Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit
1. De toelichting bij een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling bevat een

verantwoording dat het plan bijdraagt aan de zorg voor de ruimtelijke kwaliteit en dat toepassing
wordt gegeven aan het principe van zorgvuldig ruimtegebruik.

2. Het principe van zorgvuldig ruimtegebruik als bedoeld in het eerste lid houdt in ieder geval in dat:
a. een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied gebruik maakt van een bestaand

bouwperceel, tenzij in deze verordening uitdrukkelijk anders is bepaald;
b. uitbreiding van het op grond van het geldende bestemmingsplan toegestane ruimtebeslag

slechts is toegestaan mits de financiële, juridische of feitelijke mogelijkheden ontbreken om de
beoogde ruimtelijke ontwikkeling binnen dat toegestane ruimtebeslag te doen plaatsvinden;

c. ingeval van stedelijke ontwikkeling toepassing is gegeven aan artikel 3.1.6, tweede lid, van het
Besluit ruimtelijke ordening (ladder voor duurzame verstedelijking);

d. een bestemmingsplan buiten bestaand stedelijk gebied bepaalt dat gebouwen, bijbehorende
bouwwerken en andere permanente voorzieningen binnen het bouwperceel worden opgericht
en daarbinnen worden geconcentreerd.

3. Ten behoeve van het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit bevat de toelichting bij
een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid een verantwoording waaruit blijkt dat:
a. in het bestemmingsplan 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, de waterhuishouding, de in de grond aanwezige of te
verwachten monumenten, de cultuurhistorische waarden, de ecologische waarden, de
aardkundige waarden en de landschappelijke waarden;

b. de omvang van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling, de omvang van de bebouwing en de
beoogde functie, past in de omgeving gelet op de bestaande en toekomstige functies in de

Figuur 3.3: Uitsnede Verordening ruimte, kaart 'Water' met ligging uitbreidingsgebied

Reservering waterbering
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omgeving en de effecten die de ontwikkeling op die functies heeft, waaronder de effecten
vanwege milieuaspecten en volksgezondheid;

c. een op de beoogde ruimtelijke ontwikkeling afgestemde afwikkeling van het personen- en
goederenvervoer is verzekerd, waaronder een goede aansluiting op de aanwezige
infrastructuur van weg, water of spoor, inclusief openbaar vervoer, een en ander onder
onverminderd hetgeen in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en elders in deze verordening
is bepaald.

Verantwoording
De uitbreiding van de jachthaven vindt plaats op een logische locatie; de tweede fase van De
Schapenput grenst zowel aan de Steenbergse Vliet als aan de eerste fase van jachthaven De Schapenput.
Met het principe van zorgvuldig ruimtegebruik wordt gestreefd naar een clustering van bestaande en
nieuwe bebouwing. De bebouwing van de jachthaven is zoveel mogelijk geclusterd. Een uitzondering
hierop vormt de bedrijfswoning, waarvoor aan de noordzijde van het plangebied een bouwvlak is
opgenomen. De reden dat de bedrijfswoning hier is geprojecteerd, is onderstaand beschreven.

De realisatie van de bedrijfswoning is mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan voor de
eerste fase van de jachthaven. De woning is echter nooit gerealiseerd. Met de uitbreiding van de
jachthaven ontstaat vanuit het aspect toezicht en controle wel de behoefte om de woning te realiseren.
Binnen de eerste fase van de jachthaven is echter geen ruimte om een woning te plaatsen. Het bouwen
van de woning dicht tegen de dorpskern danwel de bestaande bebouwing van de jachthaven is daarom
niet mogelijk. Onderstaand wordt ingegaan op de uiteindelijke locatiekeuze van de woning.

 Potentiële locaties bedrijfswoning
De haven is gelegen op een langgerekt stuk grond met, zeker ter plaatse van de tweede fase, een

onregelmatige vorm. Om alle delen van de haven te bereiken, is een toegangsweg nodig. De combinatie

van deze twee factoren maakt dat er slechts drie mogelijke locaties overblijven om een bedrijfswoning

neer te zetten namelijk (1) de plaats waar het opslagterrein gepland is, (2) naast het uitzichtpunt (in de

buurt van het geplande speeleiland) of (3) op de noordelijke locatie aan de Steenbergse Vliet.

 Voorkeurslocatie bedrijfswoning
Kenmerken potentiële locaties

Ad 1: de plaats waar nu een opslagterrein is gepland, is een driehoekige locatie. Ruimtelijk gezien, is het

lastig om daar op een logische manier een bedrijfswoning te realiseren. Daarnaast zou, indien de woning

hier wordt gerealiseerd, het huidige bouwvlak van de bedrijfswoning langs de Vliet gebruikt moeten

worden als opslagterrein voor jachthavengerelateerde materialen. Vanwege het aspect ruimtelijke

kwaliteit is dit geen wenselijke situatie. Daarbij komt dat deze locatie niet centraal ligt, waardoor grote

afstanden moeten worden afgelegd naar het opslagterrein.

Ad 2: als de bedrijfswoning tegen het uitzichtpunt wordt gerealiseerd, zou het hele plan op de schop

moeten. De haven zou dan een stuk verder richting de Vliet opgeschoven moeten worden (met naar alle

waarschijnlijkheid grotere effecten op de EHS). Daarnaast zou in dat geval het geheel minder

aantrekkelijk worden, aangezien er geen ruimte meer is voor een speeleiland.

Ad 3: gezien bovenstaande is de noordelijke locatie aan de Steenbergse Vliet de meest geschikte locatie

voor de bedrijfswoning. Daarvoor zijn de volgende redenen te noemen:

Bedrijfsvoering

Vanuit het aspect bedrijfsvoering is de locatie aan de Steenbergse Vliet de meest logische plek. Het is de

beste locatie voor de ontvangst van klanten. Met de bedrijfswoning op deze locatie is er altijd zicht op

nieuwe gasten, zodat ze zo snel en gastvrij mogelijk opgevangen kunnen worden.

Ook vanuit het aspect veiligheid biedt de noordelijke locatie de beste mogelijkheden; vanaf de landzijde

is de haven goed af te sluiten (met een slagboom), maar vanaf de waterzijde is dit niet mogelijk. Met

een bedrijfswoning op de noordelijke locatie kan hier veel beter op worden toegezien, omdat er dan

goed zicht is op de ingang van het havenkanaal.
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Ophoging

Vanwege de huidige maaiveldhoogten ter plaatse van de tweede fase van de jachthaven vormt de

noordelijke locatie de meest gunstige plek voor de bedrijfswoning. Alleen op deze locatie is het niet

nodig om een terp op te werpen om de woning op te zetten. Het opwerpen van een terp zou het

waterbergend vermogen van het gebied aantasten, Het waterschap Brabantse Delta is hier in het kader

van ruimte voor de rivier geen voorstander van.

Op basis van bovenstaande uiteenzetting kan worden geconcludeerd dat de noordelijke locatie aan de

Steenbergse Vliet de meest geschikte plek voor de woning is.

Bij de verdere uitwerking van de plannen (vergunningprocedure) zal aandacht besteed worden aan de
beeldkwaliteit van de bedrijfswoning. Daarbij zal de bouwaanvraag voor de woning worden getoetst aan
welstandsniveau 2 uit het gemeentelijk welstandsbeleidsplan. De nieuwe woning dient aan te sluiten bij
de landelijke omgeving waarin deze staat.

Gezien bovenstaande kan worden geconcludeerd dat wordt aangesloten bij de voorwaarden zoals
gesteld in artikel 3.1, lid 1.

Omdat de juridische en feitelijke mogelijkheden ontbreken om de gewenste uitbreiding te realiseren
binnen het geldende bestemmingsplan, is een uitbreiding van het ruimtebeslag van de jachthaven
toegestaan (artikel 3.1, lid 2). Met de ontwikkeling wordt aangesloten bij 'ladder voor duurzame
verstedelijking'. Zo wordt voorzien in een actuele regionale behoefte (de verwachting is dat de haven
binnen 1 jaar vol is), kan deze behoefte niet binnen bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio
worden opgevangen en is de locatie goed ontsloten voor weg- en vaarverkeer. Daarnaast worden de
geplande gebouwen, bouwwerken en andere voorzieningen binnen het geplande bouwperceel
gerealiseerd.

De ontwikkeling wordt - zoals gesteld in artikel 3.1, lid 3 onder a - landschappelijk ingepast, waarbij
rekening wordt gehouden met de bestaande omgevingskwaliteiten en - kenmerken. Daarnaast is
onderzoek uitgevoerd op het gebied van de verschillende uitvoerings- en realiseringsaspecten zoals
water, ecologie en luchtkwaliteit. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn beschreven in hoofdstuk 4
en leveren geen belemmeringen op.

De ontwikkeling is ongeveer een verdubbeling van het aantal ligplaatsen van de jachthaven. Toch is de
ontwikkeling qua aard en omvang passend in de omgeving en kan goed (landschappelijk) worden
ingepast. De uitbreiding van de jachthaven is weliswaar fors, maar dit heeft te maken met het feit dat
een geleidelijke uitbreiding,in de afgelopen jaren geen doorgang heeft kunnen vinden. De huidige
plannen passen in het gemeentelijk beleid en binnen de duurzame gebiedsontwikkeling Waterpoort,
waarvan het uitgangpunt is om de streek toeristisch/recreatief aantrekkelijker te maken. Een kwalitatief
hoogwaardige jachthaven past daarin. Gezien bovenstaande kan worden gesteld dat wordt aangesloten
bij artikel 3.1, lid 3 onder b.

De locatie kan - net als de eerste fase van de jachthaven - goed worden aangesloten op de omliggende
infrastructuur, waarmee geen strijdigheid is met artikel 3.1, lid 3 onder c.
De toename van het aantal verkeersbewegingen is laag, waardoor ook geen problemen zijn te
verwachten op de bestaande wegen rondom het plangebied.

Artikel 3.2. Kwaliteitsverbetering van het landschap
1. Een bestemmingsplan dat een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied mogelijk

maakt, bepaalt dat die ruimtelijke ontwikkeling gepaard gaat met een fysieke verbetering van de
aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap, cultuurhistorie of van de
extensieve recreatieve mogelijkheden van het gebied of de omgeving;

2. De toelichting bij een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid bevat een verantwoording:
a. van de wijze waarop de in het eerste lid bedoelde verbetering financieel, juridisch en feitelijk is

geborgd;
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b. dat de in het eerste lid bedoelde verbetering past binnen de hoofdlijnen van het te voeren
ruimtelijk beleid voor dat gebied.

3. De in het eerste lid bedoelde verbetering kan mede betreffen:
a. de landschappelijke inpassing van bebouwing, voor zover expliciet vereist op grond van deze

verordening;
b. het toevoegen, versterken of herstellen van landschapselementen die een bijdrage leveren aan

de versterking van de landschapsstructuur of de relatie stad-land;
c. activiteiten, gericht op behoud of herstel van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing of

terreinen;
d. het wegnemen van verharding;
e. het slopen van bebouwing;
f. een fysieke bijdrage aan de realisering van de ecologische hoofdstructuur en ecologische

verbindingszones.

Verantwoording
Ten behoeve van het voorliggend initiatief vindt een bestemmingsaanpassing plaatst. De
kwaliteitsverbetering waarmee de bestemmingsaanpassing gepaard gaat, wordt in onderhavig
bestemmingsplan geborgd.

Omdat ter plaatse van het plangebied de fysieke mogelijkheden ontbreken om een landschappelijke
kwaliteitsverbetering te realiseren, is een andere locatie gekozen (zie figuur 3.4). De locatie ligt in het
verlengde van de huidige (en grotendeels te behouden) bosstrook ten noordoosten van de jachthaven.
De plek verbindt bestaande natuur- en landschapswaarden, is gelegen aan de wandelroute (rondje De
Heen) en is in eigendom van de initiatiefnemer.

De exacte inrichting van de gronden ten behoeve van de kwaliteitsverbetering is uitgewerkt in een
inrichtingsplan. Er is daarbij naar een balans gezocht tussen de impact van de ruimtelijke ontwikkeling
enerzijds en de (tegen)prestatie die geleverd moet worden voor de landschappelijke inpassing en
kwaliteit van het landschap anderzijds. Hiervoor is een door Croonen/Read Advies ontwikkelde methode
gehanteerd die uitgaat van een vastgestelde functielijst en daaraan gekoppelde grondwaarden. Deze
methode is bekend en afgestemd met de provincie Noord-Brabant en wordt inmiddels
geïmplementeerd in 13 Brabantse gemeenten.

Op grond van de berekening voor de kwantitatieve bijdrage voor de kwaliteitsverbetering (zie bijlage 1),
kan gesteld worden dat de kosten van de landschappelijke kwaliteitsinvestering voldoen aan de vereiste
tegenprestatie van 20% van de berekende toename van de grondwaarde. Daarmee wordt voldaan aan
de vereiste kwaliteitsverbetering van het landschap volgens artikel 3.2 van de Verordening ruimte.

Middels een goede borging worden realisatie, instandhouding en beheer van de landschappelijke
kwaliteitsverbetering gegarandeerd. Daartoe wordt een regeling opgenomen in een tussen de
gemeente en de initiatiefnemer te sluiten zogenaamde anterieure overeenkomst. Hierin zal tevens
worden opgenomen dat de subsidie die eventueel nog wordt ontvangen voor het resterende stuk bos
(langs de Vliet) dient te worden ingezet voor de instandhouding van dit bos. Betreffende gelden mogen
niet worden ingezet voor de realisatie van de kwaliteitsverbetering zoals bedoeld in artikel 3.2 van de
Vr. De consequenties van de kap vanuit de Boswet zijn beschreven in § 4.7.4.
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De borging van de landschappelijke kwaliteitsverbetering vindt juridisch-planologische plaats binnen dit
bestemmingsplan. Voor de gronden waar de kwaliteitsverbetering plaatsvindt, is in onderhavig
bestemmingsplan een passende bestemming opgenomen (Natuur met extensief recreatief
medegebruik).

Voor een nadere beschrijving van het inrichtingsplan voor de landschappelijke kwaliteitsverbetering
wordt verwezen naar hoofdstuk 5 en bijlage 1.

Provinciale Milieuverordening

Het plangebied is in de Provinciale Milieuverordening aangewezen als stiltegebied. Activiteiten in
dergelijke gebieden dienen te geschieden conform bijlage 10 'Regels inzake het voorkomen of beperken
van geluidhinder (stiltegebieden)' van betreffende verordening. In stiltegebieden is het conform de
Milieuverordening verboden een toestel te gebruiken waardoor de ervaring van de natuurlijke geluiden
kan worden verstoord. De gevolgen van de uitbreidingsplannen op het stiltegebied zijn beschreven in §
4.1.2.

3.4 Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Gemeente Steenbergen

Op 31 mei 2012 is de Structuurvisie Gemeente Steenbergen vastgesteld. De visie bevat geen ingrijpend
nieuw beleid, maar vervangt de StructuurvisiePlus uit 2002 en integreert de beleidsuitgangspunten uit
de Gebiedsvisie 2007, de IDOP's, de Nota van uitgangspunten voor het buitengebied, het Economisch
beleidsplan en de recreatievisies tot een uitvoeringsgericht beleidsinstrument. In de Structuurvisie is
voor De Heen en in het bijzonder jachthaven De Schapenput het volgende opgenomen:
In De Heen is sprake van een veel sterkere ontgroening en vergrijzing dan in de andere dorpen. De
bevolking is hier de afgelopen jaren sterk afgenomen. Desondanks is het aantal commerciële
voorzieningen behoorlijk hoog. Dit is het gevolg van het groeiende aantal toeristen en dagjesmensen dat
De Heen weet te vinden. Verdere uitbouw van toeristische voorzieningen passend bij de schaal van De
Heen en ook passend in het landschap, zoals een uitbreiding van de jachthaven en/of de camping (zie
figuur 3.5) vormt dan ook een belangrijk uitgangspunt om De Heen leefbaar te houden.
Het in stand houden van de maatschappelijke voorzieningen, het voetbalveld, het dorpshuis en de
school zijn zeer belangrijk voor het dorp. Maar dit zal gelet op de afnemende bevolking, de geringe
omvang van de kern en de sterke ontgroening complexer liggen.

Figuur 3.4: locatie waar de kwaliteitsverbetering van het landschap plaatsvindt

Te kappen bosperceel

Locatie kwaliteitsverbetering
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De uitbreiding van de jachthaven past binnen het beleidsuitgangspunt uit de Structuurvisie om de
toeristische voorzieningen binnen De Heen uit te bouwen.

Visie Waterrecreatie

De visie op waterrecreatie geeft het gewenste beeld weer van Steenbergen in 2020. Kernwoorden van
de visie zijn: ruimtegevend, toegankelijk en ontwikkeling.

In de visie worden de kansen van Steenbergen op het gebied van waterrecreatieve ontwikkeling aan de
hand van vier ruimtelijke concepten weergegeven. Waterrecreatie zal bijdragen aan het creëren van een
hoogwaardige openbare ruimte waar iedereen zich thuis voelt. Deze visie kan dan ook bogen op een
breed gezamenlijk draagvlak. De vier ruimtelijke concepten zijn:

 Waterboulevard Stadshart Steenbergen;
 Sasdijk Dinteloord ingang voor waterrecreatie en verblijf;
 De Vliet in beweging;
 Welness, van inwoner tot en met vakantieganger.

Het concept De Vliet in beweging heeft met name betrekking op het plangebied. De Steenbergse Vliet
loopt langs cultuurhistorisch verleden, is toegangswater tot Steenbergen, verbindingsfactor voor havens
en de regio, aantrekkelijk vaargebied met unieke natuurwaarden en biedt ruime ontwikkelingspotenties.
Jachthaven De Schapenput wordt in de visie genoemd om op efficiënte wijze een kwantiteitsimpuls te
realiseren voor verblijf op het water. Tevens is de mogelijkheid benoemd om volgens het 'Rood voor
Groen'-principe Waterwoningen langs de Steenbergse Vliet te realiseren en kwaliteits- en
kwantiteitsimpulsen te geven aan de voorzieningen op en langs de Vliet.

Figuur 3.5: uitsnede structuurvisiekaart 'kern De Heen'
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Voorzieningen zijn namelijk belangrijk voor de keuze van de watersporter om naar een gebied te gaan.
Via het realiseren van afmeervoorzieningen voor toervaart en kleine watersport zowel in het water als
aan de oevers. Tevens biedt de realisatie van 'genietlocaties' langs de oever mogelijkheden tot recreatief
verblijf.
Het belang van het verbeteren van de toegankelijkheid van de Vliet voor de recreant wordt in de visie
benoemd. In dat kader kunnen wandelpaden langs de oevers worden aangelegd met rustpunten en
picknickvoorzieningen.

Tenslotte wordt de ontwikkeling van natuur langs de Vliet met waterbergingsmogelijkheden
nagestreefd, waarbij aandacht moet worden besteed aan waterkwaliteitsverbetering en recreatief
nevengebruik.

De uitbreiding van de jachthaven past binnen de in de visie op waterrecreatie uiteengezette
uitgangspunten.

Intentieovereenkomst Mark-Dintel-Vliet 2009-2013 'Kansen Grijpen'

In de Intentieovereenkomst Mark-Dintel-Vliet hebben de gemeenten Halderberge, Moerdijk en
Steenbergen alsmede het Waterschap Brabantse Delta afspraken gemaakt over de uitvoering van de
visie 'West-Brabant Rivierenland, Toekomstvisie -Plus Mark en Vliet'. De intentieovereenkomst richt zich
op meerdere ontwikkelingen in de stroomgebieden van de Mark-Dintel, en de Steenbergse en
Roosendaalse Vliet en bestaan uit:
 Het realiseren van natuur: onder meer het inrichten van ecologische verbindingszones en de

Ecologische Hoofdstructuur;
 Het verbeteren van de bodem en het watersysteem, waaronder de realisatie van de

waterbergingsopgave;
 Het versterken van de mogelijkheden voor toerisme en recreatie;
 Het versterken van landschappelijke en cultuurhistorische waarden.

De uitbreidingsplannen voor jachthaven De Schapenput passen binnen de voornoemde intenties uit de
overeenkomst. Met de ontwikkeling is sprake van een versterking van de toeristisch-recreatieve functie
van het gebied, waarbij rekening wordt gehouden met de omgevingskwaliteiten ter plaatse.

Dorpsontwikkelingsplan 'De Heen'

Het dorpsontwikkelingsplan 'De Heen' is een praktische agenda waarin voor de middellange termijn is
vastgelegd welk beleid en welke projecten uitgevoerd gaan worden om De Heen, als kleine kern in het
landelijke gebied, sociaal, economisch en ruimtelijk leefbaar en vitaal te houden.

Commerciële voorzieningen
De recreatieve markt groeit nog steeds en De Heen kan daarvan profiteren. Dan moeten echter wel
goede voorzieningen en faciliteiten worden geboden, die creatief inspelen op de wensen van de
hedendaagse, kritische consument. De camping, jachthaven De Schapenput, het pannenkoekenhuis en
eetcafé 't Goeleven en het toenemend aantal dagrecreanten (fietsers, wandelaars, toervaarders) zijn
voor De Heen essentieel. De recreatieve functie moet worden versterkt met (een) nieuwe
voorziening(en), al dan niet met een commercieel karakter. Deze voorzieningen moeten echter wel
passen bij het groene, kleinschalige recreatieve karakter van het dorp en omgeving.

Landelijk gebied
Nieuwe grootschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied passen niet bij De Heen en de omgeving. De
gevestigde recreatieve bedrijven zoals de jachthaven De Schapenput, de camping en chaletpark De
Uitwijk en outdoorbedrijf Akkermans mogen hun bedrijfsactiviteiten wel uitbreiden ten behoeve van het
behoud van een economisch rendabele bedrijfsvoering.

De uitbreiding van De Schapenput past binnen de in het dorpontwikkelingsplan uiteengezette
doelstellingen.
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Economisch beleidsplan Steenbergen 2009-2020

De gemeente Steenbergen heeft een economisch beleidsplan opgesteld voor de periode 2009-2020. Het
beleidsplan is de basis voor acties in de komende jaren op een viertal beleidslijnen met als doel de
versterking van de economische aantrekkelijkheid van Steenbergen. Eén van die beleidslijnen is gericht
op het benutten van bestaande kwaliteiten voor het versterken van recreatie en toerisme. Dit wil de
gemeente bereiken door middel van een aantal actielijnen:
 Het uitbreiden van de toeristische infrastructuur, recreatie gekoppeld aan horeca;
 Een visie op verblijfsrecreatie (bijvoorbeeld verblijfsaccommodatie impuls geven via zakelijk

toerisme, maar ook bijzondere concepten ruimte geven (vlotkamperen, eco-lodges, hotelboot, etc.);
 Verkennen en stimuleren van ondernemerschap op het gebied van zorg, toerisme en recreatie;
 Een flexibele opstelling bij recreatief gebruik in het buitengebied en aangeven wat wel en niet kan;
 De jachthavens opknappen en beter en meer toegankelijk maken voor passantenstromen;
 Opzetten van centrumpromotie / ‘city’ marketing.

De uitbreiding van De Schapenput past binnen de geformuleerde actielijnen voor de versterking van
recreatie en toerisme.

Visie Landrecreatie Steenbergen, Tussen Wal en Water

De Visie Landrecreatie Steenbergen is opgesteld met als doel een gedragen visie te formuleren op de
landrecreatie in de gemeente Steenbergen, inclusief de verbindingen met de waterrecreatie. Het
beleidsspeerpunt ‘recreatie’ van de gemeente Steenbergen vormt de aanleiding om een visie en
programma op te stellen voor de landrecreatie in de gemeente Steenbergen.

In de visie staat de actieve buitenmens centraal, zowel de toerist als de (lokale) recreant. Het toeristisch-
recreatieve product dat wordt aangeboden is sterk verbonden met de bestaande kwaliteiten van rust en
ruimte. Er wordt waarde gehecht aan het verknopen van het toeristisch-recreatieve product en lokale
voorzieningen. Kleinschaligheid, kwaliteit en herkenbaarheid zijn sleutelwoorden.

In het buitengebied ligt een acupunctuur van attracties en enkele recreatiebedrijven, met een drietal
grotere (potentiële) concentraties, veelal op de overgang naar het water en een tweetal grotere
natuurgebieden, Dintelse Gorzen en het Oudlands en Halsters Laag. Deze concentraties en
aandachtsgebieden kunnen verder worden verbeterd en versterkt op basis van hun eigen karakteristiek
en het verhaal van de plek. Op strategische locaties, deels ook overeenkomstig met de
recreatieconcentraties of aandachtsgebieden, worden recreatieve poorten ontwikkeld.

Aandachtspunten die vanuit Steenbergen voor de poorten worden meegegeven zijn:
 De recreatiepoorten hebben de verbinding land/water met elkaar gemeenschappelijk;
 De informatievoorziening en het 'welkom' staat centraal;
 Vanuit de recreatiepoorten wordt de acupunctuur van attracties en bezienswaardigheden ontsloten;
 De recreatiepoorten moeten duidelijk vindbaar zijn vanaf de hoofdinfrastructuur (toekomstige A4);
 De recreatiepoorten moeten ‘smoel’ hebben en uitdagend vormgegeven zijn: het verhaal van de plek

staat daarbij centraal;
 Kunst en groen spelen daarin een belangrijke rol.

Eén van deze poorten is de Heense Poort direct ten noorden van de Heen, langs de Steenbergse Vliet.
Deze bestaat uit camping De Uitwijk, bestaande uit een camping, chaletpark en pannenkoekenhuis,
samen met jachthaven De Schapenput.
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Welstandsbeleidsplan

De gemeente Steenbergen heeft een Welstandsbeleidsplan op basis waarvan een objectieve toetsing
van bouwaanvragen kan plaatsvinden. Het welstandsbeleid is van toepassing op de nieuwbouwwoning
die binnen dit bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt. Deze woning zal worden getoetst aan
welstandsniveau 2. Onder dit niveau vallen de gebieden die om een zorgvuldige afstemming en
afweging vragen van bouwkundige ingrepen. Vanwege de ligging van het plangebied in het buitengebied
van Steenbergen zal bij de vergunningverlening derhalve worden getoetst aan welstandsniveau 2.

Vigerend bestemmingsplan

Tot het moment waarop het voorliggende bestemmingsplan 'Jachthaven De Schapenput' in werking
treedt, geldt in het plangebied het bestemmingsplan 'Buitengebied Steenbergen' (gewijzigd vastgesteld
op 20 juni 2013).

Binnen het vigerende bestemmingsplan geldt voor de locaties waar de uitbreiding van de jachthaven en
de landschappelijke kwaliteitsverbetering zijn voorzien de bestemming 'Agrarisch met waarden -
Natuur- en landschapswaarden'. Binnen deze bestemming zijn de geplande ontwikkelingen niet
toegestaan. De eerste fase van de jachthaven, die ook onderdeel uitmaakt van het plangebied, heeft de
bestemming 'Recreatie - Jachthaven 2'. Dit deel van het plangebied behoudt in onderhavig
bestemmingsplan de geldende regeling uit het bestemmingsplan 'Buitengebied Steenbergen'.

Uitbreiding fase 2

De Schapenput

Figuur 3.6: uitsnede bestemmingsplan 'Buitengebied Steenbergen' met uitbreidingsgebied en kwaliteitsverbetering landschap/Boswet

Locatie

kwaliteitsverbetering
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4 Realiserings- en uitvoeringsaspecten

Dit hoofdstuk beschrijft de realiserings- en uitvoeringsaspecten, die van invloed kunnen zijn op de
voorgenomen ontwikkeling van het plangebied. Het plangebied bestaat uit alle relevante gronden, te
weten de huidige jachthaven, de uitbreidingslocatie van de jachthaven alsmede de locatie waar de
kwaliteitsverbetering van het landschap plaatsvindt. De meeste realiserings- en uitvoeringsaspecten
hebben betrekking op de uitbreiding van de jachthaven.

4.1 Geluid

Vanuit het aspect geluidhinder kunnen twee aspecten van belang zijn, te weten de invloed van de
omgeving op het plangebied en de invloed van het plangebied op de omgeving (in dit concrete geval op
het stiltegebied Heensche Polder).

4.1.1 Wegverkeer

Bij de realisatie van nieuwe geluidgevoelige bestemmingen dient inzichtelijk te worden gemaakt of de
geluidsinvloed van omliggende wegen en spoorlijnen voldoet aan de grenswaarden die zijn gesteld in de
Wet geluidhinder. De Wet geluidhinder hanteert de volgende hoofdindeling van geluidgevoelige
gebouwen:
 woningen;
 andere geluidsgevoelige gebouwen (onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen,

verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven);
 geluidsgevoelige terreinen (woonwagenstandplaatsen en bestemde ligplaatsen voor woonschepen).

De jachthaven is geen geluidgevoelige bestemming, waarmee geen toetsing aan de Wet geluidhinder
hoeft plaats te vinden.

Conclusie
Het aspect wegverkeerslawaai vormt geen belemmering voor de functiewijziging die met dit
bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt.
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4.1.2 Stiltegebied

De huidige jachthaven ligt tegen de rand van het stiltegebied de Heensche Polder. Fase 2 van de
jachthaven bevindt zich binnen het stiltegebied. In het kader van eerdere uitbreidingsplannen is een
geluidonderzoek (mei 1996) uitgevoerd om de invloed van betreffende uitbreiding op het stiltegebied te
bepalen. Bij dit onderzoek is uitgegaan van een omvang van de totale jachthaven van 370 ligplaatsen (70
minder dan de huidige plannen voor De Schapenput).

Voor het stiltegebied is het streven om de geluidbelasting nergens hoger te doen zijn dan circa 40 dB(A)
etmaalwaarden. Aan de randen zal in sommige gevallen een geluidniveau van 50 dB(A) toelaatbaar
worden geacht. Slechts indien het veroorzaken van meer geluid dringend noodzakelijk is en
geluidreductie technisch of financieel niet haalbaar is, kan dit worden toegestaan.

Omdat de locatie van de uitbreiding niet is gewijzigd ten opzichte van de plannen uit 1996 en in de
nieuwe plannen sprake is van minder ligplaatsen, is het onderzoek uit 1996 beoordeeld op
bruikbaarheid voor onderhavig bestemmingsplan. Het model uit 1996 is geactualiseerd en
geoptimaliseerd naar de huidige stand van de techniek (zie figuur 4.2). Omdat het aantal vaartuigen
ongeveer gelijk zal blijven, is de nieuwe situatietekening in het model geprojecteerd en zijn de bronnen
verschoven. Op basis van de hermodellering valt te concluderen dat als gevolg van de uitbreiding de
geluidbelasting buiten de inrichting niet boven de 40 dB(A) komt. Ter plaatse waar de inrichting in het
stiltegebied ligt, bedraagt de geluidbelasting maximaal 40 dB(A). Hiermee is er akoestisch gezien geen
belemmering. De plots in figuur 4.2 tonen de geluidbelasting in de nieuwe situatie (weekend- en
weekdagsituatie).

Figuur 4.1: uitsnede kaart stiltegebied Heensche Polder (uitbreidingslocatie met rode stippellijn)
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Conclusie
De realisatie van de uitbreiding van de jachthaven heeft akoestisch gezien geen negatieve invloed op het
stiltegebied de Heensche Polder. Vanuit dit oogpunt is er geen belemmering voor de functiewijziging die
met dit bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt. Indien eventuele geluidbelastende activiteiten
binnen de haven dienen te worden uitgesloten, zal dit plaatsvinden binnen de
(milieu)vergunningverlening.

Figuur 4.2: invloed uitbreiding op stiltegebied de Heensche Polder in weekend (boven) en op weekdag (onder)
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4.2 Bedrijven en milieuzonering

Vanuit milieu-oogpunt kan een bepaalde afstand tussen een milieubelastende activiteit en een
milieugevoelig object noodzakelijk zijn. Deze afstand dient dan bijvoorbeeld om ter plaatse van een
kwetsbaar object, zoals woningen, een aanvaardbaar geur-, geluid- of veiligheidsniveau te realiseren.
Deze afstand wordt een milieuzonering genoemd. Een milieuzonering vormt het indirecte ruimtegebruik
van een milieubelastende activiteit. In de uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' van de Vereniging
Nederlandse Gemeenten zijn richtafstanden opgenomen, waarmee rekening moet worden gehouden
ten opzichte van gevoelige functies. Het gaat daarbij zowel om de invloed van omliggende
milieubelastende activiteiten op nieuwbouwplannen, als om invloed van eventuele nieuwe
milieubelastende activiteiten op milieugevoelige bestemmingen in de omgeving.

Invloed omgeving op nieuwbouwplan
In de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen bedrijven en functies waarvan de
milieuzonering van invloed is op de plannen voor het plangebied. De functies in de omgeving (o.a.
camping/chaletpark De Uitwijk) zijn op voldoende afstand gelegen en vormen geen belemmering voor
de voorgenomen uitbreiding van de jachthaven en de realisatie van de woning. De woning (gevoelig
object) bevindt zich op meer dan 100 meter van de omliggende bedrijvigheid.

Invloed nieuwbouwplan op omgeving
Met onderhavig bestemmingsplan wordt de uitbreiding van een jachthaven mogelijk gemaakt. Op basis
van de VNG-brochure geldt hiervoor in een gemengd gebied een richtafstand van 30 meter tussen de
perceelsgrens van een bedrijf en de gevel van een omliggende woning vanwege het aspect geluid.
Binnen een afstand van 30 meter van fase 2 van de jachthaven bevinden zich geen woningen van
derden.

Conclusie
Het aspect bedrijven en milieuzonering vormt geen belemmering voor de functiewijziging die met dit
bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt.

4.3 Geurhinder agrarische bedrijven

Op 1 januari 2007 is de Wet geurhinder en veehouderij (verder: Wgv) in werking getreden. De Wgv
vormt het expliciete toetskader voor zover het de beoordeling betreft van geurhinder afkomstig van
veehouderijen. In de Wgv is verankerd welke geurbelasting een voor geur gevoelig object mag
ondervinden. De Wgv beschermt geurgevoelige objecten tot een maximaal toegestaan niveau (norm)
van geurbelasting.

Dit gebeurt op de volgende manieren:
 Voor een deel van de veehouderijen (niet intensieve veehouderij) geldt een vaste afstand tot een

geurgevoelig object.
 Voor een ander deel van de veehouderijen (intensieve veehouderij) moet een geurbelasting

berekend worden en geldt een maximum geurnorm op geurgevoelige objecten.

Voor een veehouderij kan zowel een vaste afstand als een maximum geurbelasting gelden. Daarnaast
geeft de Wgv de mogelijkheid om, binnen bandbreedtes, af te wijken van de normen.

In de Wgv wordt niet expliciet ingegaan op de gevolgen van geuremissie voor ruimtelijke
planontwikkeling. Vanuit het principe van 'goede ruimtelijke ordening' is het echter noodzakelijk bij de
beoordeling van de gevolgen voor het plangebied en zijn omgeving, rekening te houden met de
milieubelasting die (agrarische)bedrijven veroorzaken. Deze belasting vloeit voort uit de rechtsgeldige
omgevingsvergunning (toestemming milieu).
Dit betekent dat in beginsel niet binnen geurhindercontouren van veehouderijen mag worden gebouwd.
Voor de beoordeling van de geurinvloed op het plangebied worden daarom de normen uit de Wgv
omgekeerd gehanteerd. Met andere woorden: Er wordt beoordeeld of betreffende agrarische bedrijven
na realisatie van het plan (nog steeds) kunnen voldoen aan het gestelde in de Wgv.
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Als dit niet het geval is, dan kan het plan niet zondermeer doorgang vinden. Deze beoordelingswijze
wordt ook wel omgekeerde werking genoemd.

Om aan het voorgaande tegemoet te komen, zijn de vaste afstanden in beginsel bepaald vanaf de grens
van het bouwblok. Dit is in lijn met bestaande jurisprudentie waaruit volgt dat op deze manier de
veehouderij het recht houdt om overal binnen zijn bouwblok te kunnen bouwen. Aanvullend hierop
dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening een goed leefklimaat voor toekomstige gebruikers
van het plangebied te worden gegarandeerd.

Rechten omliggende agrarische bedrijven
In artikel 4 van de Wgv is opgenomen dat een niet intensieve veehouderij op een afstand van tenminste:
 100 meter van een woning indien de woning behoort tot de bebouwde kom of;
 50 meter van een woning ingeval de woning niet is gelegen binnen de bebouwde kom moet zijn

gelegen.

Omgekeerd geldt dat een nieuwe woning niet binnen de geldende geurcirkel van een bestaande
veehouderij mag worden gebouwd. Indien dat wel het geval is worden de rechten van de ondernemer in
beginsel aangetast.

Inventarisatie omliggende agrarische bedrijven
In de directe omgeving van het plangebied bevindt zich één niet intensieve veehouderij ten noorden van
De Uitwijk. Voor deze veehouderij gelden de vaste afstanden zoals deze zijn opgenomen in artikel 4 van
de Wgv. De geplande woning binnen het plangebied (geurgevoelig object) bevindt zich op meer dan 100
meter van het betreffende agrarisch bedrijf. Er zijn daarmee geen belemmeringen voor de
voorgenomen bestemmingswijziging.

Conclusie
Vanuit het aspect geurhinder zijn er geen belemmeringen voor de functiewijziging die met onderhavig
bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt.

4.4 Luchtkwaliteit

De voorgenomen uitbreiding van de jachthaven zal mogelijk gevolgen hebben voor de luchtkwaliteit in
de omgeving, door een toename van het verkeer van en naar de jachthaven en door extra
vaarbewegingen. In deze paragraaf worden de gevolgen voor de luchtkwaliteit ten gevolge van de
uitbreiding van de jachthaven De Schapenput besproken.

Op 15 november 2007 zijn in de Wet milieubeheer onder titel 5.2 Luchtkwaliteiteisen opgenomen.
Luchtkwaliteiteisen zijn een implementatie van de Europese regelgeving, en bevat
luchtkwaliteitsnormen voor de stoffen zwaveldioxide, stikstofoxiden en stikstofdioxide, zwevende
deeltjes (fijn stof (PM10)), lood, koolmonoxide en benzeen. Nieuwe ontwikkelingen dienen getoetst te
worden aan de grenswaarden. Een grenswaarde geeft de kwaliteit aan die op een bepaald tijdstip ten
minste moet zijn bereikt, en die, waar zij aanwezig is, ten minste moet worden in stand gehouden.
Nieuwe ontwikkelingen mogen er niet toe leiden dat de grenswaarden worden overschreden. Indien
blijkt dat dit toch het geval is, kan onderzocht worden of het mogelijk is om met maatregelen toch te
voldoen aan de normen. Hierbij hebben bronmaatregelen de voorkeur. Indien dit niet mogelijk is
kunnen overdrachtsmaatregelen of in het uiterste geval maatregelen bij de ontvanger worden
genomen.
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Gevolgen van de uitbreiding
De uitbreiding van de jachthaven zal extra verkeer genereren omdat er meer eigenaren zijn die van en
naar hun boot zullen rijden. Ten opzichte van de huidige situatie zal dit met een uitbreiding met 140
extra ligplaatsen (tot circa 300 ligplaatsen) grofweg neerkomen op een verdubbeling van het aantal
voertuigen dat de jachthaven bezoekt. Uit telgegevens bij de slagboom blijkt dat er in de huidige situatie
gemiddeld 20 auto's per dag naar de jachthaven rijden in de maanden april tot en met juli (met
uitschieters naar 47 auto's). In de maanden augustus en september gaat het om 10 tot 15 auto's per
dag. Uitgaande van een verdubbeling betekent dit dat er dagelijks gemiddeld 20 auto's extra naar de
jachthaven gaan rijden (40 extra bewegingen) met een maximum van ca. 84 extra bewegingen op
piekdagen. In de wintermaanden zal het aantal bezoekers lager liggen waardoor de extra
verkeersgeneratie voor een jaargemiddelde weekdag lager zal zijn dan de nu genoemde aantallen.

Voor de extra vaarbewegingen betekent de uitbreiding met 140 extra ligplaatsen maximaal 280 extra
vaarbewegingen per dag, aannemende dat elke nieuwe ligplaats altijd bezet is en één aan- en één
afvoerbeweging kent. In de praktijk zal het aantal extra vaarbewegingen een stuk lager zijn. Uit
recreatieonderzoek in vergelijkbare gebieden (Grevelingen, IJsselmeergebied) is gebleken dat ook op
een zomerse dag meer dan 70 tot 90% van de recreatievaartuigen niet uitvaart (bron: Schekkerman et
al, 2006).
In datzelfde rapport van Schekkerman et al. wordt voor het hoogseizoen een uitvaarpercentage van
circa 20% aangehouden. Dit komt voor de beschouwde jachthaven neer op een kleine 30 boten per
zomerse dag en dus maximaal 60 extra vaarbewegingen.

Huidige luchtkwaliteit
Voor de beoordeling van de huidige concentraties luchtverontreinigende stoffen (concentraties NO2 en
PM10) in de omgeving van de jachthaven is gebruik gemaakt van de vastgestelde Grootschalige
Concentratiekaarten Nederland (RIVM) zoals vastgesteld in maart 2013. In onderstaande tabel zijn de
vastgestelde achtergrondconcentraties weergegeven voor de jaren 2013, 2015 en 2020 inclusief de
ruimte tot de maatgevende grenswaarde voor beide stoffen.

Tabel: Achtergrondconcentraties NO2 en PM10 in de omgeving van jachthaven De Schapenput

Maatgevende 2013 2015 2020

Stof grenswaarde GCN Ruimte GCN Ruimte GCN Ruimte

NO2 40,5 17.1 23.4 16.7 23.8 14.6 25.9

PM10 31,2* 22.0 9.2 21.5 9.7 20.5 10.7

* De 24-uursgemiddelde concentratie PM10 mag maximaal 35 keer groter zijn dan 50 µg/m3. Er is sprake van meer dan 35
overschrijdingen bij een berekende jaargemiddelde concentratie PM10 van 31,2 µg/m3

Zoals uit de tabel blijkt liggen de achtergrondconcentraties voor beide stoffen in de omgeving van de
jachthaven zeer ruim onder de grenswaarden en is de ruimte totdat sprake is van een
grenswaardenoverschrijding zeer groot.

Invloed uitbreiding
Aangezien de toename van het aantal voertuigbewegingen beperkt is (gemiddeld 40 extra
voertuigbewegingen), zal dit leiden tot een zeer beperkte bijdrage aan de concentraties in de omgeving
van de jachthaven. Ter illustratie: Uit de NSL Monitoringstool blijkt dat de circa 9.000 mvt/etmaal op de
belangrijkste doorgaande weg nabij de jachthaven, de N257, een bijdrage leveren circa 2.6 µg/m

3
voor

NO2 en 0.2 µg/m
3

voor PM10. De bijdrage van het verkeer behorend bij de jachthaven zal veel kleiner zijn
dan de genoemde bijdragen.

Ook voor het extra scheepvaartverkeer geldt dat sprake is van beperkte toename van het aantal
vaarbewegingen (gemiddeld 60 bewegingen op zomerse dag, jaargemiddeld een stuk minder). Dit,
samen met het feit dat kleine motorboten en zeilboten betreft (met zeer kleine motoren) maakt het
aannemelijk dat de bijdrage van het extra scheepvaartverkeer aan de concentraties zeer beperkt zal zijn.

Aannemelijk is dat, op basis van voorgaande en het feit dat de ruimte tot de maatgevende
grenswaarden zeer groot is, na de voorgenomen uitbreiding van de jachthaven geen sprake zal zijn van
overschrijdingen van de relevante grenswaarden. Titel 5.2 van de Wet milieubeheer staat verder
besluitvorming dan ook niet in de weg.
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Conclusie
Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de functiewijziging die met dit
bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt.

4.5 Bodem

Het nationale bodembeleid is geregeld in de Wet Bodembescherming (Wbb). Het doel van de Wbb is om
te voorkomen dat nieuwe gevallen van bodemverontreinigingen ontstaan. Voor bestaande
bodemverontreinigingen is aangegeven in welke situaties (omvang en ernst van verontreiniging) en op
welke termijn sanering moet plaatsvinden. Hierbij dient de bodemkwaliteit tenminste geschikt te
worden gemaakt voor de functie die erop voorzien is en waarbij verspreiding van verontreiniging zoveel
mogelijk wordt voorkomen.
Het beleid van de provincie Noord-Brabant gaat uit van het principe dat de (water)bodem geschikt dient
te zijn voor de beoogde functie. De gewenste functie bepaalt als het ware de gewenste bodemkwaliteit.
In dat kader is in april 2010 een historisch bodemonderzoek

1
uitgevoerd om te bepalen of op de locatie

mogelijk sprake is van bodemverontreiniging of dat er bodembedreigende activiteiten worden
uitgevoerd. De verzamelde informatie geeft geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van (voormalige)
bodembedreigende activiteiten op het onderzoeksterrein. Ook wordt niet verwacht dat de activiteiten
op de omliggende percelen de bodemkwaliteit op het onderzoeksterrein negatief hebben beïnvloed.

Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan worden geconcludeerd dat vanuit het aspect
bodemkwaliteit geen belemmeringen zijn te verwachten voor de voorgenomen functiewijziging. In het
kader van de afgraving van fase 2 van de jachthaven zal een bodemonderzoek worden uitgevoerd om de
kwaliteit van de grond te bepalen. Voor de gronden waar de kwaliteitsverbetering van het landschap
plaatsvindt, is dit niet noodzakelijk, aangezien het hier gaat om een te realiseren natuurbestemming.

Conclusie
Er zijn voor onderhavig bestemmingsplan geen beperkingen vanuit het aspect bodemkwaliteit.

4.6 Waterhuishouding

Door middel van de watertoets wordt in een vroeg stadium bekeken wat de gevolgen zijn van
ruimtelijke ingrepen. De watertoets omvat het proces van het vroegtijdig informeren van de
waterbeheerder en het adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige
aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Voor het uitbreidingsplan van de jachthaven is een
waterparagraaf

2
opgesteld.

In het kader van de watertoets is contact opgenomen met waterschap Brabantse Delta en de gemeente
Steenbergen. Onderstaande randvoorwaarden en uitgangspunten zijn van toepassing voor
voorgenomen ontwikkeling:
 Bij de uitwerking van het plan moet uitgegaan worden van de randvoorwaarden en uitgangspunten

die zijn opgenomen in de beleidsregels Hydraulische randvoorwaarden 2009, Keur en beleid
buitendijks bouwen van Waterschap Brabantse Delta.

 Bij de bouw worden geen milieuvervuilende of uitlogende materialen of stoffen gebruikt.
 Bij de uitwerking van uitbreiding van de jachthaven moet rekening gehouden worden met de

nieuwe ontwikkelingen rondom het Volkerak Zoommeer, deze ontwikkelingen kunnen een extreem
hogere en lagere waterstand in de Steenbersche Vliet als gevolg hebben. De inzet van Waterberging
Volkerak Zoommeer heeft mogelijk gevolgen voor het plangebied.

 Vanwege juridische redenen wordt in het wateradvies altijd nadrukkelijk opgenomen dat het
buitendijkse gebied onbeschermd is en blijft tegen hoogwater en het bouwen daar dus voor eigen
risico is (gelijk aan het rijksbeleid buitendijks bouwen). Om ervoor te zorgen dat ook toekomstige
eigenaren en bewoners op de hoogte zijn van deze risico’s, verzoekt het waterschap de gemeente

1. Rapport Historisch onderzoek ontwikkelingsgebied Jachthaven 'De Schapenput' te De Heen, april 2010, Oranjewoud B.V.

2. Toelichting watertoets, Uitbreiding Jachthaven De Schapenput, december 2013, Oranjewoud B.V.
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om expliciet in het bestemmingsplan op te nemen dat het buitendijkse gebied betreft, dat niet
beschermd is tegen hoogwater en dat de risico’s voor eigen rekening zijn.

 Ook de gemeente Steenbergen geeft aan dat het buitendijks gebied betreft, dat niet beschermd is
tegen hoogwater en dat de risico's van het realiseren van het initiatief in het buitendijks gelegen
gebied voor rekening van de initiatiefnemer zijn.

 Ieder advies dat het waterschap afgeeft in het kader van de watertoets met betrekking tot
buitendijks bouwen wordt vooraf door het Dagelijks Bestuur vastgesteld.

 Verdere afstemming met waterschap Brabantse Delta is nodig ten behoeve van de
Watervergunning in het kader van de Waterwet.

Huidige situatie
Het plangebied ligt ten noordoosten van Jachthaven de Schapenput in de kern De Heen (gemeente
Steenbergen). Het plangebied wordt omringd door agrarisch gebied en de jachthaven in het zuiden en
oosten, door de Steenbergse Vliet in het westen en door de het toegangskanaal van de jachthaven in
het noorden.

Het maaiveld in het plangebied ligt op circa NAP + 1,5 m (bron: AHN.nl).

Oppervlaktewater
Ten oosten van het plangebied is A waterloop de Steenbergse Vliet aanwezig, ten noorden van het
plangebied ligt het toegangskanaal tot de jachthaven. De Steenbergse Vliet staat in open verbinding met
het Volkerak. De Steenbergse Vliet heeft geen vast peil, op dit moment ligt het streefpeil gemiddeld op
NAP. Ter hoogte van het plangebied is de rivier circa 50 meter breed, het toegangskanaal heeft een
breedte van circa 12 meter. De Steenbergse Vliet mondt uit in het Volkerakmeer dat op circa 2,5
kilometer van de jachthaven is gelegen.

Aan de zuid- en oostzijde van het plangebied is een categorie B waterloop aanwezig. Een deel van het
plangebied, waaronder de B waterloop is gelegen binnen peilgebied Oude Vlietpolderdijk met een
zp/wp van NAP -0,3 m/-0,5 m. De B waterloop watert af in oostelijke richting via de waterloop Nieuwe
Vlietpolder. De grens van het peilvak is gelegen binnen het plangebied.

Figuur 4.3: oppervlaktewater waterschap Brabantse Delta, blauw = waterloop categorie A paars = waterloop categorie B (bron:
Keurkaart, Waterschap Brabantse Delta)
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De Steenbergse Vliet maakt onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur (EHS), langs de
Steenbergse Vliet is een ecologische verbindingszone (EVZ) geprojecteerd. Het plangebied (Steenbergse
Vliet en het toegangskanaal) is deels gelegen in een beschermd gebied uit de Verordening
Waterhuishouding en Keur. Het gebied rondom de Steenbergse Vliet, waaronder het plangebied, is
aangewezen als reserveringsgebied voor waterberging.

Waterberging Volkerak-Zoommeer
Tussen nu en 2016 wordt het Volkerak-Zoommeer geschikt gemaakt voor de tijdelijke opslag van
rivierwater. Een bijzonder project, want het wordt de grootste waterberging van Nederland. De
waterberging Volkerak-Zoommeer maakt deel uit van het landelijke waterveiligheidsprogramma Ruimte
voor de Rivier. Een uitgebreid pakket maatregelen is nodig om onveilige situaties en wateroverlast in de
regio te voorkomen in het geval dat de waterberging daadwerkelijk wordt ingezet.
Deze maatregelen voert Rijkswaterstaat uit in samenwerking met de waterschappen Hollandse Delta,
Scheldestromen en vooral Brabantse Delta. Dijken, kades en sluizen in de wijde omgeving zullen
geschikt worden gemaakt voor het tegenhouden van extra rivierwater (bron: Rijkswaterstaat).

Scheepvaart Heense Haven (jachthaven De Schapenput)
De toegestane scheepvaartklasse in de Heense Haven (jachthaven De Schapenput) Vliet is klasse 0. Dit
betekent dat er kleinere vaartuigen toegestaan zijn met een maximale breedte van 3,5 m, een maximale
lengte van 13 m en een maximale diepgang van 1,4 m. De toekomstige scheepvaartklasse voor de
jachthaven wordt waarschijnlijk aangepast voor grotere diepgang. Dit wordt in de legger en op de
keurkaart gecorrigeerd.

Waterkering
Langs de Steenbergse Vliet liggen verschillende type waterkeringen zoals in navolgende te zien is. Ter
hoogte van het plangebied ligt geen waterkering langs de zuidelijke oever van de Steenbergse Vliet. Ten
noorden en oosten van het plangebied ligt een Overige kering (donker groene lijn) en ten zuiden ligt een
Kering langs een regionale rivier (paarse lijn). De licht groene lijn stelt een Primaire waterkering C voor.
Ondanks dat het gebied langs de Steenbergse Vliet ter hoogte van het plangebied niet aangeduid staat
als waterkering heeft het maaiveld ter plaatsen wel een hogere ligging waardoor het bescherming biedt
voor het achterliggende buitendijkse gebied.

Figuur 4.4: waterkeringen waterschap Brabantse Delta (bron: Keurkaart, waterschap Brabantse Delta)
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Toekomstige situatie
De voorgenomen ontwikkeling bestaat uit een uitbreiding van de huidige jachthaven tot een capaciteit
van 300 boten. In de huidige situatie is plaats voor 160 boten, waardoor bijna een verdubbeling van het
aantal ligplaatsen wordt bewerkstelligd (planologisch is sprake van 205 ligplaatsen in het huidige
bestemmingsplan). Tevens is één nieuwe woning in het plangebied voorzien.

Waterkwaliteit
Het hemelwater dat terechtkomt op nieuwe bebouwing en de terreinverhardingen wordt beschouwd
als schoon wanneer geen uitlogende bouwmaterialen (zoals lood, koper, zink en zacht PVC) gebruikt
worden. Ten aanzien van de waterkwaliteit is de voorkeursvolgorde: Schoonhouden, scheiden en
zuiveren. Dit schone hemelwater dient gescheiden van het vuilwater afgevoerd worden en kan direct
worden afgevoerd naar het oppervlaktewater en zal geen negatief effect hebben op de waterkwaliteit.

Waterkwantiteit
In de jachthaven zijn faciliteiten beschikbaar om het vuilwater afkomstig van de schepen op te vangen
en af te voeren naar het gemeentelijk vuilwaterriool.
Het afvalwater wordt volledig opgevangen en afgevoerd te worden middels een drukrioleringssysteem
naar het openbaar riool, zodat geen verontreiniging van het oppervlaktewater plaatsvindt. Het vuilwater
opvangen en afvoeren mag ook middels de andere wettelijk toegestane mogelijkheden.

Mocht er als gevolg van de ruimtelijke ontwikkeling een aanpassing van de (gemeentelijke)
infrastructuur nodig zijn, dan zijn de kosten verbonden aan deze aanpassing voor de initiatiefnemer. Dit
geldt ook voor het rioolstelsel.

Door de voorgenomen ontwikkeling zal er sprake zijn van toename van verhard oppervlak. Het
hemelwater afkomstig van het uit te breiden jachthaventerrein en de nieuwe woning wordt
rechtstreeks afgevoerd naar het oppervlaktewater van de Heense Haven. Omdat het gebied gelegen is
langs een water met een overmaat aan capaciteit kan het uitgangspunt 'hydrologisch neutraal' minder
stringent worden toegepast conform paragraaf 3.4 van de beleidsregel hydraulische randvoorwaarden
2009. In deze gebieden kan dan ook soepeler worden omgegaan met het uitgangspunt dat verhard
oppervlak maximaal de landbouwkundige afvoer wordt afgevoerd.

Omdat bij voorliggend plan sprake zal zijn van directe lozing op Heense Haven (welke in directe
verbinding staat met de Steenbergse Vliet) geldt dat er in beginsel geen eisen gesteld worden door
Waterschap Brabantse Delta aan de kwantiteitsaspecten betreft en dus geen retentie nodig is.

Door de voorgenomen ontwikkeling zal de belasting op peilgebied Oude Vlietpolderdijk niet toenemen,
naar verwachting zal de belasting zelfs afnemen.

Extra vaarbewegingen
De toekomstige scheepvaartklasse voor de jachthaven wordt waarschijnlijk aangepast voor grotere
diepgang. Dit wordt in de legger en op de keurkaart gecorrigeerd.

Het directe gevolg van de uitbreiding van de jachthaven is een toename van het aantal vaarbewegingen.
Door een uitbreiding van 160 naar 300 boten betekent dit een toename van 140 mogelijke extra
vaarbewegingen. Uit recreatieonderzoek in vergelijkbare gebieden (Grevelingen, IJsselmeergebied) is
gebleken dat ook op een zomerse dag meer dan 70 tot 90% van de recreatievaartuigen niet uitvaart
(bron: Schekkerman et al, 2006). In datzelfde rapport van Schekkerman et al. wordt voor het
hoogseizoen een uitvaarpercentage van circa 20% aangehouden. Dit betekent dat bij een toename van
140 boten in het hoogseizoen een toename van circa 25-30 boten is te verwachten in de zomer.
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Van dit aantal zal een gedeelte via de Steenbergse Vliet naar het vaargebied van de Brabantse
binnenwateren gaan, dit is het gebied tussen Benedensas de Heen , Mandersluis (Dinteloord) en Breda
en een deel riching het Volkerakmeer. Bovendien varen de boten verspreid over de dag, met name de
ochtend, uit waardoor op een gegeven ogenblik veel minder dan 25-30 boten het water opgaan.

Buitendijks bouwen
Omdat het plangebied buitendijks is gelegen moet worden voldaan aan het Beleid Buitendijks Bouwen
van Waterschap Brabantse Delta.

Het algemene beleid van het waterschap komt op het volgende neer: vanwege de veiligheid, afname
van de bergingscapaciteit en vermindering van de doorstroming is het waterschap geen voorstander van
buitendijks bouwen en probeert zij het bouwen tussen de waterloop en de kering zoveel mogelijk te
voorkomen. Het bieden van voldoende veiligheid tegen overstromingen is een wettelijke taak en een
regionale maatschappelijke verantwoordelijkheid van het waterschap. In de praktijk leiden buitendijkse
bouwplannen niet in alle gevallen tot probleemsituaties.

Veiligheid
Het gebied langs de Steenbergse Vliet waar uitbreiding van de jachthaven en de nieuwe woning
gerealiseerd worden, heeft niet de formele status waterkering, maar heeft voor een deel wel een
hogere ligging waardoor het bescherming biedt voor het achterliggende buitendijkse gebied.
Door deze ontwikkeling wordt een deel van het maaiveldniveau langs de Steenbergse Vliet verlaagd.
Geadviseerd wordt een deel van het hogere maaiveld van het gebied langs de Steenbergse Vliet bij de
uitbreiding van de jachthaven intact te houden, hierdoor zal de ontwikkeling geen negatief effect
hebben op de veiligheid voor het achterliggende buitendijkse gebied. De formele waterkering (Heense
dijk, regionale waterkering langs regionale rivier) blijft intact, voor het achterliggende (binnendijkse
gebied) verandert de situatie dus niet. Aan de randen van de uitbreiding van de jachthaven worden
damwanden geplaatst om afkalving van de oever tegen te gaan. De voorgenomen woning wordt op een
terp gebouwd, zodat deze voldoende hoog ligt ten opzichte van het oppervlaktewater. De plaats waar
de woning is voorzien, ligt momenteel al op 2.00 m + NAP. Hierbij wordt opgemerkt dat het buitendijks
gebied betreft en het gebied onbeschermd is en blijft tegen hoogwater en het bouwen hier dus voor
eigen risico is.

Doorstroomprofiel
De voorgenomen uitbreiding van de jachthaven en de woning heeft geen aanpassingen aan het
doorstroomprofiel van de Steenbergse Vliet als gevolg. De voorgenomen uitbreiding zal daarom geen
negatief effect hebben op het doorstroomprofiel.

Waterberging
Het gebied waar de ontwikkeling is voorzien betreft reserveringsgebied voor waterberging. Ten behoeve
van de uitbreiding van de jachthaven wordt extra open water gegraven. Door de voorgenomen
uitbreiding neem het wateroppervlak en bergingsoppervlak toe, de voorgenomen ontwikkeling heeft
een positief effect op de beschikbare waterberging langs de Steenbergse Vliet. Bij de ontgraving dient
rekening worden gehouden dat de grondbalans tussen waterlijn (streefpeil) en het maaiveld (tot circa
NAP +1,40 m, de zogeheten T2000-combi-peil) groter is dan de eventuele ophogingen van het
bestaande maaiveld (tussen streefpeil tot een niveau van NAP +1,40 m) in het buitendijkse gebied, op
deze manier blijft gewaarborgd dat het bergend oppervlak niet afneemt.

Conclusie buitendijks bouwen
In bovenstaande paragrafen is per thema beschreven waarom dit plan niet tot een probleemsituatie zal
leiden. De voorgenomen ontwikkeling betreft uitbreiding van een bestaande jachthaven, deze activiteit
is onlosmakelijk verbonden met het watersysteem.
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Daarom valt de voorgenomen uitbreiding onder de voorwaarden (eerste en tweede uitzonderingsgrond
van de beleidsregel) waaronder buitendijks bouwen is toegestaan.

Conclusie
De waterparagraaf is in het kader van het wateradvies voorgelegd aan het waterschap Brabantse Delta.
Bij brief van 1 mei 2014 heeft zij een positief wateradvies afgegeven.

4.7 Ecologie

Vanuit het aspect zijn voor onderhavige ontwikkeling vier aspecten van belang, te weten de Flora- en
faunawet (soortenbescherming), de Natuurbeschermingswet (gebiedsbescherming), de Ecologische
Hoofdstructuur (gebiedsbescherming) en de Boswet. Onderstaand wordt ingegaan op deze afzonderlijke
aspecten.

4.7.1 Flora- en faunawet

Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden beoordeeld of er beschermde natuurwaarden (soorten)
in het geding zijn (door bijvoorbeeld het verwijderen van groen en / of de sloop van bebouwing). Indien
er beschermde natuurwaarden worden geschaad, is een ontheffing ex art. 75 Flora- en faunawet voor
aanvang van de werkzaamheden noodzakelijk.

Bij ruimtelijke ingrepen zoals nieuwbouw dient rekening te worden gehouden met de natuurwaarden
ter plaatse.

Voor het aspect flora en fauna is in het kader van de havenuitbreiding een natuurtoets
3

uitgevoerd met
als doel om eventuele strijdigheden van de voorgenomen ontwikkeling met de Flora- en faunawet op te
sporen en te bepalen of de aanvraag van een ontheffing noodzakelijk is.

Kort samengevat is het resultaat van de uitgevoerde natuurtoets dat zich in het plangebied geen strikt
beschermde dier- of plantensoorten bevinden die de voorgenomen ontwikkeling van de haven wezenlijk
kunnen beïnvloeden.

Door de werkzaamheden in het plangebied zijn negatieve effecten op een aantal algemene, beschermde
soorten te verwachten. Door een zorgvuldige werkwijze en het nemen van mitigerende maatregelen
(o.a. juiste periode van uitvoering) kan schade worden voorkómen en blijven negatieve effecten
beperkt. Voor de effecten op de algemene voorkomende, maar beschermde soorten hoeft geen
ontheffing te worden aangevraagd. Voor de algemene soorten geldt een vrijstelling.

4.7.2 Ecologische Hoofdstructuur

Uit het ontwerp voor jachthaven De Schapenput fase 2 en de ecologische hoofdstructuur blijkt dat de
geplande ontwikkeling plaatsvindt grenzend aan de EHS langs de Steenbergse Vliet (de EHS langs het
toegangskanaal wordt aangepast en op de huidige waterlijn gelegd op basis van een
herschikkingsverzoek EHS). Voor de EHS langs de Steenbergse Vliet is het "nee, tenzij"-regime van
toepassing.

In de Verordening ruimte wordt gesteld dat de ecologische hoofdstructuur de verplichting heeft tot
instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied. Dit betekent dat (nieuwe)
plannen, projecten of handelingen niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden
van een gebied significant worden aangetast. Zolang een dergelijke aantasting niet plaatsheeft, is er
vanwege de ecologische hoofdstructuur geen grond om de activiteit geen doorgang te laten vinden. Een
dergelijke aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden vindt niet plaatst door de ontwikkeling
van de haven.

3. Natuurtoetsing Uitbreiding Jachthaven De Schapenput, oktober 2013, Oranjewoud B.V.
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Verdroging, vermesting en versnippering
De provincie Noord-Brabant streeft met de ecologische hoofdstructuur naar een samenhangend
netwerk van natuurgebieden. Deze samenhang ontstaat door het vergroten van natuurgebieden, de
ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden en de aanleg van ecologische verbindingszones. De
ecologische hoofdstructuur moet bijdragen aan het oplossen van de problemen als verdroging,
vermesting en versnippering. Het doel is om te komen tot duurzame populaties van kwetsbare planten-
en dieren. De ontwikkeling van het plangebied doet geen afbreuk aan dit doel. De voorgenomen
ontwikkeling veroorzaakt geen aantasting in de vorm van verdroging, vermesting of versnippering. Het
terreinbezoek en de bureaustudie hebben aangetoond dat in het plangebied geen belangrijke
natuurwaarden aanwezig zijn. Aanwezige natuurwaarden en duurzame populaties worden dan ook niet
geschaad.

Geluidhinder
Binnen de EHS mag de geluidbelasting maximaal 42 dB(A) zijn. Er zijn akoestische berekeningen
uitgevoerd (zie paragraaf 4.1.2), waarmee is aangetoond dat buiten de jachthaven in het stiltegebied de
geluidbelasting niet boven de 40 dB(A) uitkomt. De EHS buiten de jachthaven heeft daarmee ook
automatisch een geluidbelasting onder de 40 dB(A), waarmee wordt voldaan aan de geldende
grenswaarden.

Binnen het plangebied bevindt zich EHS ter plaatse van de noordelijke rand langs de Steenbergse

Vliet en het toegangskanaal tot de haven (voor deze laatste strook is het herbegrenzingsverzoek

EHS ingediend bij Gedeputeerde Staten). Het uitgevoerde onderzoek heeft aangetoond dat de

geluidbelasting ter plaatse van deze gronden onder de 42 dB(A) ligt. Vanuit het aspect akoestiek

zijn er daarmee geen beperkingen vanuit het oogpunt externe werking van de uitbreidingsplannen

op de EHS.

Lichthinder
Om de externe werking van de uitbreidingsplannen op de EHS vanuit het aspect lichthinder te beperken,
wordt er binnen het plangebied selectief gebruik gemaakt van verlichting. De verlichting die gebruikt
wordt, is uitsluitend bedoeld voor de oriëntatie van bezoekers tijdens de avonduren. Er zal gebruik
worden gemaakt van lage (vleermuisvriendelijke) verlichtingsarmaturen met een laag vermogen (LED).
De armaturen worden naar beneden gericht, waardoor strooilicht zoveel mogelijk wordt vermeden. In
de regels is een maximum hoogte van verlichtingsarmaturen ter plaatse van de EHS opgenomen.

4.7.3 Natuurbeschermingswet

De jachthaven is gelegen in De Heen en is direct verbonden met de Steenbergse Vliet. De Steenbergse
Vliet mondt uit in het Volkerakmeer dat op circa 2,5 kilometer van de jachthaven is gelegen. Het
Volkerak maakt deel uit van het Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak dat op het dichtstbijzijnde punt
op circa 1,2 kilometer van De Schapenput ligt.
Gezien de ligging van de jachthaven, op relatief korte afstand van een Natura 2000-gebied, is het
noodzakelijk om uitbreiding ervan te toetsen aan de Natuurbeschermingswet 1998. De toetsing aan de
Natuurbeschermingswet heeft plaatsgevonden in de vorm van een Voortoets

4
. Hierbij zijn de directe en

indirecte gevolgen van het voornemen getoetst aan de instandhoudingsdoelen van Krammer-Volkerak.

Doel van de Voortoets is te onderzoeken of er als gevolg van de uitbreiding van de jachthaven effecten
op de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied te verwachten zijn en in welke mate.

4. Voortoets in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, september 2013, Oranjewoud B.V.
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Het Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak biedt plaats aan verschillende vogelsoorten, die als
broedvogels en niet-broedvogels zijn aangewezen voor het Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebied.
Onder deze vogelsoorten zijn zowel vogels die op het open water foerageren en rusten, zoals
verschillende eenden- en ganzensoorten, als soorten die gebruik maken van het intertijdengebieden, de
schorren, moerassen en oeverzone, zoals plevieren en meeuwen, aanwezig. Bovendien zijn
instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor meerdere habitattypen en voor de habitatsoort
Noordse woelmuis. Vanwege de verzoeting van het meer vindt op dit moment een verandering plaats in
deze habitattypen.
De uitbreiding van de jachthaven leidt tot een zeer beperkte verkeersaantrekkende werking en een zeer
lichte toename in het aantal vaarbewegingen in het Natura 2000-gebied. De vaarbewegingen blijven
beperkt tot het zomerseizoen en de vaargeulen. Van dit Natura 2000-gebied is bekend dat de
belangrijkste gebieden voor de instandhoudingsdoelstellingen van de vogelsoorten niet toegankelijk zijn
voor waterrecreatie. Vandaar dat een toename in vaarbewegingen niet direct betekent dat extra
verstoring optreedt.

Habitattypen en habitatsoort
Effecten op met betrekking tot de habitattypen en de habitatsoort Noordse Woelmuis zijn uitgesloten.
Er vindt namelijk geen oppervlakteverlies plaats van de verschillende habitattypen, aangezien de
uitbreiding buiten de begrenzing van Krammer-Volkerak plaatsvindt en bovendien leidt de ontwikkeling
tot extra stikstofdepositie zodat vermesting of verzuring van de habitattypen evenmin optreedt.
Verstoring van de Noordse Woelmuis is ook niet aan de orde, omdat de verstoringseffecten enkel op het
open water zijn te verwachten en dit niet overlapt met de habitat van deze soort.

Broedvogels
De toename van het aantal boten heeft geen invloed op de broedbiotopen van de aangewezen
broedvogels. Hierdoor zijn negatieve effecten op broedvogels uit te sluiten.

Figuur 4.5: ligging plangebied t.o.v. Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak
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Niet-broedvogels
De extra verstoring voor niet-broedvogels door de uitbreiding is zeer beperkt: een toename van
maximaal 25-30 vaarbewegingen tijdens het zomerseizoen is te verwachten, waarvan ook een gedeelte
naar het Volkerakmeer gaat en de boten zullen niet tegelijkertijd uitvaren. Bovendien blijkt dat geen
recreatie plaatsvindt en mag vinden in de gebieden die van belang zijn voor de
instandhoudingsdoelstellingen van de verschillende soorten.

Voor het grootste deel van de niet -broedvogelsoorten geldt dat zij landelijk (en/of lokaal) een (zeer)
gunstige trend kennen, zoals de ganzen, of maar matig gevoelig zin voor verstoring, waardoor de zeer
beperkte toename van vaarbewegingen zeker geen effecten zal hebben op de gunstige staat van
instandhouding. Ook voor de vogels die zeer gevoelig zijn voor waterrecreatie (slobeend en bergeend)
of een afname in de trend hebben (wilde eend) zijn negatieve effecten op de gunstige staat van
instandhouding uit te sluiten.

De uitbreiding van de jachthaven heeft geen effecten op de habitattypen, habitatsoort en vogelsoorten
in Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak. Een passende beoordeling is daarmee niet noodzakelijk en
het project is daarmee niet vergunningplichtig in het kader van de Natuurbeschermingswet.

Conclusie
Vanuit het aspect ecologie (soortbescherming, EHS en Natuurbeschermingswet) zijn er geen
belemmeringen voor de voorgenomen functiewijziging die met dit bestemmingsplan wordt mogelijk
gemaakt.

4.7.4 Boswet

De Boswet heeft tot doel om bossen te beschermen. In het kort zegt de Boswet: wat bos is, moet bos
blijven. Bos dat wordt gekapt, moet worden herplant. Als dat niet kan op dezelfde plaats, dan elders
(compensatie). Alleen bij een groot maatschappelijk belang wijkt de Boswet.

Met de uitbreidingsplannen van de jachthaven is sprake van kap van een bestaand bosperceel. Het bos
behoort echter niet tot de EHS, maar tot de Groenblauwe Mantel. Het totale bosperceel heeft een
omvang van circa 3 hectare. Daarvan zal zo'n 1,75 hectare worden gerooid. Circa 1,25 hectare blijft
gehandhaafd. Dit gaat hoofdzakelijk om de strook langs de Steenbergse Vliet, welke zich buiten het
plangebied bevindt.

Normaal gesproken moet een bos dat wordt gekapt op dezelfde plek worden herplant. Daarvan is nu
geen sprake vanwege de uitbreiding van de jachthaven. Omdat het huidige bos geen deel uitmaakt van
de EHS is compensatie van het bos elders gewenst. Dit is echter geen verplichting. Pogingen tot herplant
op een alternatieve locatie hebben tot niets geleid vanwege het ontbreken van benodigde gronden.
Daarnaast staat de gemeente Steenbergen geen bos in de Heense Polder toe aangezien dat niet in het
open polderlandschap past. Buiten dit gebied zijn er geen mogelijkheden voor de gemeente en de
initiatiefnemer om het gekapte bos te compenseren.

Het bos is in 2002 aangeplant naar aanleiding van een subsidieregeling van het toenmalige ministerie
van LNV. Omdat vanwege bovenstaande redenen niet aan de compensatiewens hoeft te worden
voldaan, zal de bestaande subsidieovereenkomst worden aangepast of beëindigd. Indien nog subsidie
voor het resterende bos (circa 1,25 hectare) worden ontvangen, dient deze te worden ingezet voor de
instandhouding van betreffend bos. Dit zal worden geborgd in de anterieure overeenkomst.

Voor de uitbreiding van de jachthaven geldt de eis van kwaliteitsverbetering van het landschap op grond
van artikel 3 'Bevordering van ruimtelijke kwaliteit' van de Verordening ruimte 2014. Daarnaast is,
vanwege de ligging in de Groenblauwe Mantel, tevens de voorwaarde dat in extra natuurontwikkeling
moet worden voorzien. Voor een beschrijving van de kwaliteitsverbetering van het landschap in
combinatie met de extra natuurontwikkeling wordt verwezen naar §3.3 (onder het kopje 'Verordening
ruimte 2014) en §5.2.
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Conclusies Boswet
De compensatie op grond van de Boswet vervalt onder de voorwaarde dat de subsidieovereenkomst
met de provincie (is inmiddels bevoegd gezag) wordt afgehandeld onder de motivering zoals voorgaard
is opgenomen.

De uitbreiding van de jachthaven gaat gepaard met kwaliteitsverbetering van het landschap en tevens
met natuurontwikkeling zoals bedoeld voor ontwikkelingen in de Groenblauwe Mantel. Het vervallen
van het bos levert op deze wijze extra natuurontwikkeling op, die gebiedseigen is en past in het
gemeentelijk natuur-/landschapsontwikkelingsplan.

4.8 Externe veiligheid

Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met gevaarlijke
stoffen. Dit kan betrekking hebben op inrichtingen (bedrijven) of transportroutes.

Binnen het beleidskader voor externe veiligheid, te weten het Besluit externe veiligheid inrichtingen
(Bevi) en de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi), staan twee kernbegrippen centraal: het
plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hoewel beide begrippen onderlinge samenhang vertonen,
zijn er belangrijke verschillen.

Plaatsgebonden Risico (PR)
Het plaatsgebonden risico geeft de kans, op een bepaalde plaats, om te overlijden ten gevolge van een
ongeval bij een risicovolle activiteit. De kans heeft betrekking op een fictief persoon die de hele tijd op
die plaats aanwezig is. Het PR kan op de kaart van het gebied worden weergeven met zogeheten
risicocontouren: lijnen die punten verbinden met eenzelfde PR. Binnen de 10

-6
contour (welke als

wettelijk harde norm fungeert) mogen geen nieuwe kwetsbare objecten geprojecteerd worden. Voor
beperkt kwetsbare objecten geldt de 10

-6
contour niet als grenswaarde, maar als een richtwaarde.

Groepsrisico (GR)
Het groepsrisico is een maat voor de kans dat bij een ongeval een groep slachtoffers valt met een
bepaalde omvang. Het GR is daarmee een maat voor de maatschappelijke ontwrichting bij een
calamiteit.

Het GR kan niet ‘op de kaart’ worden weergegeven, maar wordt weergegeven in een grafiek waar de
kans (f) afgezet wordt tegen het aantal slachtoffers (N), de fN-curve. Het GR wordt bepaald binnen het
invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit invloedsgebied wordt doorgaans begrensd door de 1%
letaliteitsgrens (tenzij anders bepaald), ofwel door de afstand waarop nog 1% van de blootgestelde
mensen in de omgeving komt te overlijden bij een calamiteit met gevaarlijke stoffen.

In de Beleidsnota Externe Veiligheid van de gemeente Steenbergen is de externe veiligheidssituatie in de
gemeente uiteen gezet en is een aantal beleidskeuzen gemaakt binnen de beleidsruimte die de
wetgeving biedt.

Om te bepalen of er belemmeringen zijn voor de ontwikkeling van het plangebied is de risicokaart en de
Beleidsnota Externe Veiligheid van de gemeente Steenbergen geraadpleegd (zie figuur 4.6). Op basis van
beide kaarten blijkt dat er vanuit het aspect externe veiligheid geen beperkingen voor onderhavig
bestemmingsplan zijn; er bevinden zich geen risicovolle activiteiten in de directe omgeving van het
plangebied.
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Conclusie
Vanuit het aspect externe veiligheid bestaan er geen belemmeringen voor de voorgenomen
uitbreidingsplannen van de jachthaven.

4.9 Archeologie en Cultuurhistorie

4.9.1 Archeologie

In 1992 werd het Europese Verdrag van Valletta, tegenwoordig vaak aangeduid als het Verdrag van
Malta, onder andere ook door Nederland ondertekend. De doelstelling van dit verdrag is onder andere
te komen tot een bescherming van het Erfgoed in brede zin, zowel ondergronds als bovengronds en dit
te kunnen delen met een zo groot mogelijk publiek. Een van de uitgangspunten is daarbij het
verstoordersprincipe. Dit houdt zoveel in dat bij nieuwe ontwikkeling de kosten voor onderzoek naar
mogelijk aan te tasten waarden en het eventueel behoud daarvan voor rekening komen van de
initiatiefnemer.

Uitbreidingsgebied

Figuur 4.6: uitsnede risicokaart van Nederland met ligging uitbreidingsgebied (boven) en risicokaart gemeente Steenbergen

Uitbreidingsgebied
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Het plangebied is op basis van het gemeentelijk archeologisch beleid deels aangeduid met een
middelhoge kans op het aantreffen van archeologische waarden (noordoostelijk deel). De
archeologische beleidskaart van de gemeente Steenbergen moet worden beschouwd als een
gedetailleerde inventarisatie van de archeologische gebieden in de gemeente Steenbergen en daarom
als opvolger van de provinciale Cultuurhistorische waardenkaart.

Op basis van de gemeentelijke beleidskaart is een archeologisch onderzoek5 uitgevoerd. Op basis van
dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat het plangebied kan worden vrijgegeven voor de
voorgenomen ontwikkeling; het uitgevoerde karterend booronderzoek heeft namelijk geen indicatoren
voor archeologische waarden in de bodem opgeleverd.

Conclusie
Op basis van het uitgevoerde archeologisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat er geen
beperkingen zijn voor de voorgenomen bestemmingswijziging.

4.9.2 Cultuurhistorie

In het plangebied zijn geen beschermde monumenten of beeldbepalende panden aanwezig. Een
beperkt gedeelte van een waterkerende dijk of kade en het inundatiegebied Zuider Frontier zijn gelegen
in het plangebied. Als gevolg van de beoogde ontwikkeling in het gebied vindt er geen aantasting plaats
van de herkenbaarheid van het voormalige inundatiegebied. Gezien het beperkte gedeelte van de in het
plangebied gelegen Waterkerende dijk of kade vindt er ook geen aantasting plaats van de bestaande dijk
en/of kade patronen. Als gevolg van dit bestemmingsplan is aantasting van cultuurhistorische waarden
niet te verwachten.

5 Jachthaven De Schapenput, De Heen, gemeente Steenbergen: een booronderzoek, januari 2014, Bureau voor Archeologie

Figuur 4.7: uitsnede uitsnede kaart 'Archeologische verwachting' (gemeente Steenbergen)
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Conclusie
Vanuit het aspect cultuurhistorie zijn er geen belemmeringen voor de functiewijziging die met dit
bestemmingsplan wordt mogelijk gemaakt.

4.10 Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Een bestemmingsplan is in veel gevallen het kaderstellend plan voor nog een later te nemen besluit
(bijvoorbeeld een omgevingsvergunning Milieu) om een activiteit te realiseren. In veel categorieën uit
de onderdelen C en D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage is het bestemmingsplan dan
ook opgenomen in kolom 3 (plannen).

De m.e.r.-plicht voor een bestemmingsplan ontstaat als in onderdelen C of D van de bijlage bij het
Besluit milieueffectrapportage:
 de activiteit wordt genoemd in kolom 1;
 er wordt voldaan aan de voorwaarden in kolom 2;
 het bestemmingsplan wordt genoemd in kolom 3;
 het bestemmingsplan een kader vormt voor een (toekomstig) besluit dat wordt genoemd in kolom

4.

In de situatie dat niet wordt voldaan aan de voorwaarden in kolom 2 van onderdeel D kan het toch
voorkomen dat er een Milieueffectrapport gemaakt moet worden. In bepaalde gevallen kan een
activiteit met een kleinere omvang belangrijke nadelige milieugevolgen hebben.
In die situatie zal gekeken moeten worden of er eventueel een MER noodzakelijk is aan de hand van de
criteria van Bijlage II van de Europese richtlijn 2001/42/EG. In de praktijk wordt dit de vormvrije m.e.r.-
beoordeling genoemd.

Uit deze vormvrije m.e.r.-beoordeling zijn twee uitkomsten mogelijk:
1. Er is geen MER nodig. In dat geval zijn er geen extra procedurele verplichtingen. In de toelichting bij

het bestemmingsplan wordt het feit dat er geen MER nodig is gemotiveerd.
2. Er is wel een MER nodig. In deze situatie gelden dezelfde procedurele verplichtingen als bij een

m.e.r.-plichtig bestemmingsplan.

De in onderhavig bestemmingsplan te beoordelen activiteit, de uitbreiding van een jachthaven, komt
voor in Kolom 1, Bijlage D van het Besluit m.e.r. Een m.e.r.-beoordeling dient te worden uitgevoerd,
voor zover de drempelwaarden opgenomen in kolom 2 worden overschreden. Indien de
drempelwaarden niet worden overschreden, volstaat een vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Figuur 4.8: uitsnede kaart 'Cultuurhistorische waarden' (gemeente Steenbergen)
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De uitbreiding van de in onderhavig plan bedoelde jachthaven is een uitbreiding als bedoeld in D.10
Bijlage D van het Besluit m.e.r. Jachthaven De Schapenput wil uitbreiden tot 300 ligplaatsen. Het huidige
bestemmingsplan biedt ruimte aan 205 ligplaatsen. De omvang van de uitbreiding bedraagt derhalve 95
ligplaatsen, waarmee volstaan kan worden met het opstellen van een vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling bestaan geen vereisten voor de vorm, maar wel voor de inhoud.
Met betrekking tot de inhoud ('wat moet er in de vormvrije m.e.r.-beoordeling worden onderzocht?')
moet aandacht worden besteed aan alle criteria die zijn opgenomen in Bijlage II bij de Europese richtlijn
'betreffende de milieubeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten'.

Toetsingscriteria Bijlage II bij de Europese richtlijn 'betreffende de milieubeoordeling van bepaalde openbare en particuliere
projecten'

Op basis van door de opdrachtgever, gemeente en provincie beschikbaar gestelde informatie, de
uitgevoerde onderzoeken en de toetsingscriteria uit Bijlage II van de Europese m.e.r. richtlijn is
geanalyseerd in hoeverre de uitbreidingsplannen en de plaats ervan kunnen leiden tot significant
negatieve effecten.

Hieruit komen enkele aandachtspunten naar voren. Waar hieronder over het plangebied wordt
gesproken, wordt hiermee de uitbreidingslocatie bedoeld.
 Het plangebied behoort deels tot de ecologische hoofdstructuur (EHS);
 De Steenbergse Vliet mondt uit in het Volkerakmeer dat op circa 2,5 kilometer van de bestaande

jachthaven is gelegen. Het Volkerak maakt deel uit van het Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak
dat op het dichtstbijzijnde punt op circa 1,2 kilometer van De Schapenput ligt;

 Het plangebied ligt deels binnen een stiltegebied;

1. Kenmerken van de projecten

Bij de kenmerken van de projecten moet in het bijzonder in overweging worden genomen:

 de omvang van het project,

 de cumulatie met andere projecten,

 het gebruik van natuurlijke hulpbronnen,

 de productie van afvalstoffen,

 verontreiniging en hinder,

 risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën.

2. Plaats van de projecten

Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten van invloed

kunnen zijn moet in het bijzonder in overweging worden genomen:

 het bestaande grondgebruik,

 de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke

hulpbronnen van het gebied,

 het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor de

volgende typen gebieden:

a. wetlands,

b. kustgebieden,

c. berg-en bosgebieden,

d. reservaten en natuurparken,

e. gebieden die in de wetgeving van de lidstaten zijn aangeduid of door die

wetgeving worden beschermd;

f. speciale beschermingszones, door de lidstaten aangewezen krachtens

Richtlijn 79/409/EEG en Richtlijn 92/43/EEG,

g. gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen

inzake milieukwaliteit reeds worden overschreden,

h. gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid,

i. landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang.

3. Kenmerken van het potentiële effect

Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project moeten in samenhang met de criteria van de

punten 1 en 2 in het bijzonder in overweging worden genomen:

— het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking),

— het grensoverschrijdende karakter van het effect,

— de orde van grootte en de complexiteit van het effect,

— de waarschijnlijkheid van het effect,

— de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect.
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 het plangebied ligt binnen een gebied dat is aangewezen als reserveringsgebied voor waterberging.

In het kader van de ruimtelijke onderbouwing bij het bestemmingsplan is onderzoek gedaan naar het
mogelijk optreden van (significant) negatieve effecten als bedoeld in Bijlage II bij de Europese richtlijn
'betreffende de milieubeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten'.

Conclusie
Gesteld kan worden dat weliswaar enige effecten als gevolg van de uitbreiding van de jachthaven
worden verwacht, maar dat deze effecten hoofdzakelijk lokaal optreden en zeker niet significant zijn.
Aldus kan gesteld worden dat het doorlopen van een m.e.r.-procedure niet aan de orde is.

4.11 Kabels en leidingen

Er zijn geen ruimtelijk relevante kabels- en leidingen gelegen in de directe (de omgeving van) het
plangebied.
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5 Planuitgangspunten

5.1 Uitbreiding jachthaven

De locatie van de toekomstige uitbreiding van jachthaven De Schapenput, is weergegeven in figuur 5.1.
Het gaat om een gebied dat nu bestaat uit een jong bos en een aangrenzende grasstrook. De
voorgenomen ontwikkeling bestaat uit een uitbreiding van de huidige jachthaven tot een capaciteit van
300 ligplaatsen. In de huidige situatie is plaats voor zo'n 160 boten, waardoor bijna een verdubbeling
van het aantal ligplaatsen wordt bewerkstelligd (planologisch is sprake van 205 ligplaatsen in het huidige
bestemmingsplan). Binnen fase 2 van de jachthaven is tevens ruimte voor een woning aan de
noordzijde, ontsluitingswegen en parkeerruimte.

De geplande woning is op grond van het vigerende bestemmingsplan 'Buitengebied Steenbergen' reeds
toegestaan binnen fase 1 van de jachthaven. Deze is echter tot op heden niet gerealiseerd. In
onderhavig bestemmingsplan is voor de woning een aanduiding opgenomen in de noordoosthoek van
fase 2 van de jachthaven. Vanaf deze plek is een goed (toe)zicht op de ingang van de haven, wat
vanwege de receptiefunctie van de woning en vanuit het aspect veiligheid wenselijk is. Voor een
onderbouwing van de locatiekeuze van de woning wordt verwezen naar paragraaf 3.3. Gezien de
bijzondere ligging in de buurt van de Ecologische Hoofdstructuur en aan het water, stelt de gemeente
hoge eisen aan de woning op het gebied van beeldkwaliteit. In het kader van de vergunningverlening
zullen de bouwplannen worden voorgelegd aan de Welstandscommissie. Deze zal toetsen of de plannen
passend zijn in het landschap, waarbij welstandsniveau 2 het uitgangspunt is (zie ook § 3.4 onder
'Welstandsbeleidsplan').

Bij de ontwikkeling van het gebied dient te worden aangesloten bij de geldende parkeernormen. Op
basis van de CROW-normering dient sprake te zijn van 0,5 - 0,7 parkeerplaats per ligplaats. Voor fase 1
en 2 van de jachthaven dient parkeerruimte te zijn voor 150 tot 210 parkeerplaatsen.

Figuur 5.1: uitbreidingsplan fase 2 jachthaven De Schapenput

Indicatieve locatie nieuwe

woning

Fase 1 Jachthaven De Schapenput

Fase 2 Jachthaven De Schapenput

Nieuwe ligplaatsen
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5.2 Kwaliteitsverbetering landschap

De locatie zoals opgenomen in figuur 3.4 wordt gebruikt om invulling te geven aan Hoofdstuk 2 van de
Verordening ruimte ('Bevordering van ruimtelijke kwaliteit'). Om hieraan invulling te geven is een
landschapsplan opgesteld.

Het buitengebied van Steenbergen betreft grotendeels een zeekleipolderlandschap van open agrarische
gebieden met dijken en enkele kreken. De openheid en grootschaligheid van het landschap zijn hierbij
belangrijke waarden. De grootschalige zeekleipolders zijn namelijk kenmerkend voor dit deel van de
delta. De huidige verkaveling van het buitengebied is nog altijd grootschalig met een hiërarchisch
patroon van wegen, grens-, kavel- en afwateringssloten, grotendeels in gebruik als akkergebied, hier en
daar afgewisseld met een weiland en boomgaarden.

Jachthaven De Schapenput alsmede de voorgenomen locatie voor de kwaliteitsverbetering is gelegen
aan de Steenbergse Vliet. Ter plaatse is het wenselijk om aan te sluiten op de bestaande bosstructuur en
het omliggend open agrarisch landschap. Het doel is derhalve om de (recreatieve) belevingswaarde te
versterken door het creëren van een passende landschappelijke overgang tussen de locatie en het
omliggend gebied.

Tot dit doel wordt de bestaande bosstructuur aan de Steenbergse Vliet voortgezet en versterkt. De
overgang naar het open agrarisch landschap wordt vormgegeven door middel van een bloemrijk
graslandvegetatie en de toepassing van enkele bosschages. Ter vergroting van de natuur- en
belevingswaarde wordt de zuidzijde van de te realiseren boszone ingericht als mantelzoomvegetatie. De
instandhouding hiervan vindt plaats door een aangepast (intensiever) beheer toe te passen.

Daarnaast is vanwege de samenkomst van de diverse wandelpaden, behorend tot het ‘Ommetje de
Heen’ op deze locatie ervoor gekozen om een verhoogd zichtpunt alsmede een informeel rustpunt te
creëren. Het zichtpunt biedt een uitzicht naar het omliggend agrarisch landschap en de Steenbergse
Vliet. Het plangebied blijft toegankelijk voor recreanten. Dit wordt bereikt door nieuwe (onverharde)
wandelpaden in het gebied te realiseren. Aan de oostzijde van de boszone wordt een wandelpad
gerealiseerd, dat het perceel doorkruist. Hierdoor wordt de mogelijkheid geboden om het gebied
daadwerkelijk te betreden. Middels deze inrichting wordt de bestaande padenstructuur vergroot en
wordt een relatie gelegd met het ‘Ommetje de Heen’.

Op basis van de benodigde kwaliteitsinvestering in het kader van de realisatie van de jachthaven
bedraagt de basisinspanning op grond van de Verordening ruimte €20.570,50 (20% van de
waardevermeerdering van de gronden). De totale investeringsbijdrage bedraagt € 24.281,99 (23,6%),
waarmee ruim wordt voldaan aan de benodigde investeringsbijdrage én sprake is van een passende
invulling binnen het plangebied.

Het complete document 'Landschappelijke inpassing & kwaliteitsverbetering van het landschap -
Jachthaven De Schapenput' is opgenomen in de bijlagen.
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Figuur 5.2: landschapsplan jachthaven De Schapenput
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6 Juridische toelichting

6.1 Inleiding

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro) worden de in
het plan begrepen gronden voor bepaalde doeleinden aangewezen door middel van de op de
verbeelding aangegeven bestemmingen en daarop betrekking hebbende planregels. Daarbij worden
regels gegeven voor het bouwen van bouwwerken en voor het gebruik van de bouwwerken en
onbebouwde gronden. Dit hoofdstuk omvat een nadere uitleg over de planregels, daar waar
verduidelijking nodig is of kan zijn.

Daarna wordt aandacht besteed aan de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012 (SVBP
2012).

6.2 Algemene opzet

De planregels bestaan uit vier hoofdstukken waarop in de volgende paragrafen respectievelijk wordt
ingegaan:
1. Inleidende regels
2. Bestemmingsregels
3. Algemene regels
4. Overgangs- en slotregels.

Hoofdstuk 1: Inleidende regels
Dit hoofdstuk bevat twee artikelen. In het eerste artikel zijn de begrippen opgenomen. Hierin wordt
invulling gegeven aan in de regels gebruikte begrippen. Dit is gedaan om discussie over bepaalde
begrippen in het plan te voorkomen.

Het tweede artikel in dit hoofdstuk bevat de wijze van meten. Hierin wordt aangegeven op welke wijze
de diverse in de regels benoemde maatvoeringen gemeten moeten worden.

Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels
Dit hoofdstuk bestaat uit twee enkelbestemmingen. In het onderstaande wordt kort ingegaan op de
afzonderlijke bestemmingen.

Hoofdstuk 3: Algemene regels
Dit hoofdstuk bevat bepalingen die op het hele plangebied betrekking hebben en regelt de
antidubbeltelregel, algemene bouw-/aanduidings-/afwijkings- en wijzigingsregels.

Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels
Dit hoofdstuk bevat de overgangsregels, die rechtstreeks voortvloeien uit het Besluit ruimtelijke
ordening. Tevens bevat dit hoofdstuk de titel van de regels van het bestemmingsplan.
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6.3 Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012

Dit bestemmingsplan is opgesteld volgens de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012
(SVBP). De SVBP schrijft voor op welke wijze de verbeelding moet worden vervaardigd en aan welke
eisen de regels moeten voldoen. Dit houdt in dat bijvoorbeeld de benaming van de bestemmingen en
het kleurgebruik in deze Standaard is opgenomen.

6.4 Toelichting op de bestemming

Voor het plangebied gelden de volgende bestemmingen:

Groen (bestemming)
Ten noorden en oosten van de bedrijfswoning is de bestemming 'Groen' opgenomen. Deze bestemming
heeft beperkte ontwikkelingsmogelijkheden op het gebied van gebruik en bouwen. Hiermee wordt de
impact op de aangrenzende EHS en het bosgebied beperkt.

Natuur (bestemming)
De gronden die worden benut voor de invulling van de kwaliteitsverbetering van het landschap hebben
de bestemming 'Natuur', waarbinnen extensieve vormen van recreatie zijn toegestaan.

Recreatie - Jachthaven (bestemming)
Voor jachthaven De Schapenput is de bestemming 'Recreatie - Jachthaven' opgenomen. Dit geldt zowel
voor het bestaande deel van de haven als het uitbreidingsgebied. De bestemming met bijbehorende
regels en afwijkingsmogelijkheden is gebaseerd op het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied
Steenbergen'. Binnen de bestemming is ruimte voor 300 ligplaatsen voor pleziervaartuigen. Tevens zijn
binnen 'Recreatie - Jachthaven' aanduidingen opgenomen, die de realisatie van een bedrijfswoning en
parkeervoorzieningen mogelijk maken. Om te borgen dat de bedrijfswoning pas wordt gebouwd als de
tweede fase van de jachthaven is gerealiseerd, is een voorwaardelijke verplichting opgenomen.

Waterstaat - Waterkering (dubbelbestemming)
De dubbelbestemming 'Waterstaat – Waterkering' is opgenomen ter bescherming en het behoud van de
waterkering.

6.5 Toelichting op de regels

De systematiek van de regels
De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken.
 Hoofdstuk 1 'Inleidende Regels’ gaat in op de begripsomschrijvingen en de wijze van meten c.q.

berekenen.
 In hoofdstuk 2 van de regels, de 'Bestemmingsregels’ wordt een regeling gegeven voor de

bestaande functies in het plangebied die positief zijn bestemd. Bepaald is welke vormen van
gebruik en bouwwerken rechtstreeks (dus zonder voorafgaande wijziging of afwijking) zijn
toegestaan. Indien een bepaalde vorm van bebouwing past binnen de doeleinden van de
bestemming en voldaan is aan de bouwregels, dan kan hiervoor in de regel zonder meer een
omgevingsvergunning worden verleend.

 In hoofdstuk 3 zijn de 'Algemene regels' weergegeven (anti-dubbeltelbepaling, algemene
bouwregels etc.).

 In hoofdstuk 4 zijn de 'Overgangs- en slotregels' opgenomen.
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Artikelgewijze toelichting
Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Begripsomschrijvingen
In dit artikel is omschreven wat in onderhavig plan onder een aantal van de in de regels gebruikte
begrippen wordt verstaan.

Wijze van meten
In dit artikel is vastgelegd hoe bij de toepassing van de bouwregels van onderhavig plan moet worden
gemeten.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
De aanwezige functies zijn rechtstreeks bestemd met een passende bestemming.

Hoofdstuk 3 Algemene regels
Anti-dubbeltelregel
Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan bepaalde
gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan, het
opengebleven terrein niet nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk,
waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld.

Algemene bouwregels
Dit artikel bevat een regeling voor de omgang met ondergeschikte bouwdelen.

Tevens bevat deze bepaling regels wanneer zich situaties voordoen, waarbij bestaande bebouwing in
strijd is met de regels. Zo kan de specifieke bouwhoogte van een woning hoger zijn dan de toegestane
hoogte van bebouwing (een algemene maat). Deze strijdigheid is niet gewenst. Het is immers niet de
bedoeling, dat deze woning moet worden aangepast aan de nieuwe maatvoering. Daarom is de
algemene bepaling opgenomen, dat bij afwijkingen de maatvoering mag worden aangehouden, zoals die
bestond op het moment van ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan. Bij her- of
nieuwbouw van gebouwen dient dan wel aan de regels te worden voldaan.

Algemene aanduidingsregels
In dit artikel zijn de in het bestemmingsplan voorkomende waarden (waterstaatkundige en ecologische
waarden) met algemene gebiedsaanduidingen op de verbeelding opgenomen en is er een regeling aan
verbonden.

Algemene afwijkingsregels
In deze bepaling wordt aan het bevoegd gezag de bevoegdheid gegeven om een afwijking te verlenen
van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, onderwerpen. De criteria, die bij toepassing van de
afwijking in acht moeten worden genomen, worden aangegeven.

Algemene wijzigingsregels
In deze bepaling wordt aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om de in het plan
opgenomen bestemming te wijzigen. Wanneer van deze bevoegdheid gebruik gemaakt kan worden,
wordt beschreven in de regels.

Algemene procedureregels
Deze bepaling regelt de procedure die gevolgd dient te worden bij toepassing van de nadere eisen
regeling.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
Overgangsrecht
In deze bepaling wordt vorm en inhoud gegeven aan het overgangsrecht. Deze regeling is op grond van
de Wro verplicht.
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Slotregel
Als laatste wordt de slotbepaling opgenomen. Deze bepaling bevat de titel van het plan.
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7 Economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid

7.1 Economische uitvoerbaarheid

Het plan wordt uitgevoerd in opdracht en op kosten van de initiatiefnemer, jachthaven De Schapenput.
De initiatiefnemer heeft de exploitatie van het bouwplan inzichtelijk en acht het plan economisch
uitvoerbaar. Omdat ook eventuele claims op basis van artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening voor
rekening van de ontwikkelaar zijn, heeft het bouwplan geen financiële consequenties voor de gemeente
Steenbergen.

Het (financieel) risico vanwege het buitendijks bouwen van de woning is voor de initiatiefnemer.

Mocht er als gevolg van de ruimtelijke ontwikkeling een aanpassing van de gemeentelijke infrastructuur
nodig zijn, dan zijn de kosten verbonden aan deze aanpassing voor de initiatiefnemer. Hetzelfde geldt
voor eventuele schade als gevolg van de ruimtelijke ontwikkeling aan gemeentelijke infrastructuur.

7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

7.2.1 Vooroverleg

Het voorontwerpbestemmingsplan is op grond van artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening
toegezonden aan de provincie Noord-Brabant en Waterschap Brabantse Delta in het kader van het
vooroverleg. Van beide instanties is een reactie ontvangen die in het ontwerpbestemmingsplan zijn
verwerkt. Het waterschap en de provincie hebben gereageerd bij brief van respectievelijk 1 mei en 13
juni 2014 (opgenomen als bijlagen bij dit bestemmingsplan).

7.2.2 Zienswijzen

In het kader van de bestemmingsplanprocedure voor de uitbreiding van de jachthaven heeft het

ontwerp bestemmingsplan 'Jachthaven De Schapenput' (NL.IMRO.0851.bgBPdeschapenput-o001) ter

inzage gelegen op basis van afdeling 3.4 Awb. Gelijktijdig heeft het ontwerp verzoek aan Gedeputeerde

Staten ten behoeve van de herschikking van de Ecologische Hoofdstructuur ter inzage gelegen.

Beide ontwerpbesluiten hebben ter inzage gelegen van 21 augustus tot en met 2 oktober 2014:

 op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;

 op de website www.ruimtelijkeplannen.nl wat betreft het ontwerp bestemmingsplan;

 op de website www.gemeente-steenbergen.nl wat betreft het ontwerp verzoek.

De ontwerpbesluiten konden tevens worden ingezien tijdens een inloopavond op 27 augustus 2014 in

Pannenkoekenboerderij 'De Uitwijk' in De Heen.

Gedurende de termijn dat het ontwerp bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen, kon een ieder een

zienswijze kenbaar maken. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt door de provincie Noord-Brabant

(reclamant 1) en reclamant 2. Voor de beschrijving van de zienswijzen en de gemeentelijke

beantwoording daarop wordt verwezen naar de zienswijzennotitie die als bijlage bij deze toelichting is

gevoegd.
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan:

het bestemmingsplan Jachthaven De Schapenput met identificatienummer 

NL.IMRO.0851.bgBPdeschapenput-v001 van de gemeente Steenbergen;

1.2  bestemmingsplan:

De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende 

bijlagen;

1.3  aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 

de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 

gronden;

1.4  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5  abiotische waarden

het geheel van waarden in verband met het abiotisch milieu (= niet levende natuur), in de 

vorm van aardkundige en/of hydrologische kenmerken, zowel op zichzelf als in relatie tot de 

aanwezigheid of nabijheid van (ontwikkelingsmogelijkheden voor) een waardevol biotisch 

milieu (= levende natuur, gevormd door organismen en leefgemeenschappen);

1.6  afhankelijke woonruimte

een gebouw dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en waarin een 

gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg gehuisvest is;

1.7  archeologische waarde

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de kennis en de studie van de in dat 

gebied voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten uit oude 

tijden;

1.8  bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

1.9  bebouwingspercentage

een op de verbeelding of in de regels aangegeven percentage dat de grootte aangeeft van het 

(deel van een) bouwperceel dat maximaal mag worden bebouwd;

1.10  bed & breakfast

een kleinschalige, aan de woonfunctie ondergeschikte, recreatieve verblijfsvoorziening 

gericht op het aanbieden van logies en ontbijt. Onder een bed & breakfast voorziening wordt 

niet verstaan overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke of 

seizoensgebonden werkzaamheden en/of arbeid of permanente kamerverhuur;
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1.11  bedrijf

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, 

bewerken, opslaan, installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig 

verlenen van diensten, aan huis verbonden beroepen daaronder niet begrepen;

1.12  bedrijf aan huis

het aan huis geheel of overwegend door middel van handwerk uitoefenen van een 

bedrijfsmatige activiteit, geen detailhandel zijnde; 

1.13  bedrijfsgebouw

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

1.14  bedrijfswoning

één woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het 

huishouden van) een persoon of gezin, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van 

het gebouw of het terrein noodzakelijk is;

1.15  beroep aan huis

het door de bewoner van de woning beroepsmatig uitoefenen van of het beroepsmatig 

verlenen van diensten op administratief, juridisch, (para)medisch, therapeutisch, 

kunstzinnig, ontwerptechnisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied (met 

uitzondering van een kappersbedrijf), dat door zijn beperkte omvang in een woning en 

daarbij behorende bijbehorende bijgebouwen met behoud van de woonfunctie kan worden 

uitgeoefend, niet zijnde detailhandel, behoudens de beperkte verkoop van artikelen verband 

houdende met de activiteiten;

1.16  bestaand

bestaand ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan;

1.17  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.18  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.19  bijgebouw

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw op een bouwperceel, dat door vorm 

onderscheiden kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht 

ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;

1.20  bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 

van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen 

van een standplaats;

1.21  bouwgrens

de grens van een bouwvlak;
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1.22  bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke 

hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd;

1.23  bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten;

1.24  bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel;

1.25  bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.26  bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij 

direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op 

de grond;

1.27  dak

iedere bovenbeëindiging van een gebouw, met dien verstande dat in onderhavige regels 

lessenaarsdaken niet zijn toegestaan;

1.28  detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, 

verkopen en/of leveren van goederen aan personen die deze goederen kopen voor gebruik, 

verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.29  ecologische hoofdstructuur

samenhangend netwerk van natuurgebieden van nationaal en internationaal belang met als 

doel de veiligstelling van ecosystemen met de daarbij behroende soorten bestaande uit de 

meest waardevolle natuur- en bosgebieden en andere gebieden met belangrijke aanwezige 

en te ontwikkelen natuurwaarden;

1.30  ecologische verbindingszone

bij dit bestemmingsplan aangeduid langgerekt gebied waarbinnen verbindende 

landschapselementen zijn of worden gerealiseerd;

1.31  ecologische waarde

aanwezige en potentiële waarden, gebaseerd op de beoogde of bestaande natuurkwaliteit 

voor het gebied, waartoe behoren de natuurdoelen en natuurkwaliteit, geomorfologische 

processen, de waterhuishouding, de kwaliteit van bodem, water en lucht, rust, de mate van 

stilte, donkerte en openheid, de landschapsstructuur en de belevingswaarde;

1.32  gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt;

blad 7 van 30                                                                                                               Ruimte - Antea Nederland B.V.



vastgesteld bestemmingsplan Jachthaven De Schapenput    

Gemeente Steenbergen    

Projectnummer 263954    

1.33  hoofdgebouw

een gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de 

geldende of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het 

perceel aanwezig zijn, gelet op die bestemming, gelet op die bestemming het belangrijkst is; 

1.34  kleinschalige horeca

kleinschalige horeca die gericht is op het verstrekken van maaltijden en dranken voor 

gebruik ter plaatse en die gerelateerd zijn aan de recreatieve functie van het buitengebied. 

Voorbeelden van kleinschalige horecabedrijven zijn een thee- en koffieschenkerij, ijs- / 

snackverkooppunt en rustpunt voor passanten (fietsers, wandelaars, etc.); 

1.35  kwaliteitsverbetering landschap

een 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 waarop de ontwikkeling haar werking heeft of van het gebied waarvan de 

gemeente de voorgenomen ontwikkeling in de hoofdlijnen heeft beschreven. De verbetering 

kan mede betreffen:

a. de landschappelijke inpassing (van bebouwing ten behoeve van intensieve veehouderij, 

voor zover vereist op grond van de provinciale Verordening ruimte 2012); 

b. het toevoegen, versterken of herstellen van landschapselementen die een bijdrage 

leveren aan de versterking van de landschapsstructuur of de relatie stad-land; 

c. activiteiten, gericht op behoud of herstel van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing 

of terreinen; 

d. het wegnemen van verharding; 

e. het slopen van bebouwing; 

f. een fysieke bijdrage aan de realisering van de ecologische hoofdstructuur en 

ecologische verbindingszones;

1.36  landschapselementen

ecologisch en/of landschappelijk waardevolle elementen zoals bosjes, houtwallen, poelen 

en moerasjes, in de regel kleiner dan 2 ha, onder een agrarische productiefunctie;

1.37  landschappelijke waarde

gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van het landschap, gericht op 

ruimtelijke, ecologische, cultuurhistorische en recreatieve aspecten

1.38  mantelzorg

het bieden van zorg aan eenieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of 

sociale vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband;

1.39  milieucategorie

milieucategorie zoals beschreven in de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering Den 

Haag, 2009;

1.40  milieuhygiënische uitvoerbaarheid

overkoepelend begrip voor milieuaspecten, zoals geluid, bodem, geurhinder, luchtkwaliteit, 

externe veiligheid, etcetera aan welke bijbehorende wettelijke kaders getoetst dient te 

worden, onder andere zodat omliggende bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden 

belemmerd;
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1.41  natuurlijke waarde

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de aanwezige biotopen, bijzondere 

flora en fauna, ecologische samenhangen en structuren;

1.42  nevenactiviteit

een bedrijfs-, of beroepsmatige activiteit die in ruimtelijk, functioneel en 

inkomensverwervend opzicht ondergeschikt is aan de op de ingevolge dit bestemmingsplan 

toegestane hoofdfunctie op een bouwperceel;

1.43  normaal onderhoud en beheer

het onderhoud en beheer, dat gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een 

goed beheer en gebruik van de gronden die tot de betreffende bestemming behoren;

1.44  omgevingsvergunning

vergunning als bedoeld in artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

1.45  peil
voor gebouwen waarvan de toegang onmiddellijk aan een weg grenst: de hoogte van de 

kruin van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang; 

ter plaats van de aanduiding 'bedrijfswoning': de gemiddelde hoogte van het 

aansluitende afgewerkte maaiveld binnen de aanduiding 'bedrijfswoning';

in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld; 

1.46  prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander 

tegen vergoeding;

1.47  regionaal waterbergingsgebied

gebied dat noodzakelijk is om wateroverlast uit regionale watersystemen tegen te gaan;

1.48  reserveringsgebied waterberging

gebied dat mogelijk in de toekomst noodzakelijk is om wateroveroverlast uit regionale 

watersystemen tegen te gaan;

1.49  ruimtelijke kwaliteit

de kwaliteit van de ruimte, zoals bepaald door de gebruikswaarde, belevingswaarde en 

toekomstwaarde van de ruimte;

1.50  seksinrichting

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang 

alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van 

erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting wordt in elk geval 

verstaan: een (raam)prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een 

seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een parenclub, al dan niet in combinatie 

met elkaar;

1.51  Staat van bedrijfsactiviteiten

de Staat van bedrijfsactiviteiten die van deze regels onderdeel uitmaakt;
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1.52  voorgevellijn

denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van een gebouw tot aan de zijdelingse 

perceelsgrenzen;

1.53  voorzieningen van algemeen nut

voorzieningen ten behoeve van het op het openbare net aangesloten nutsvoorziening, het 

telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer;

1.54  waterhuishoudkundige voorzieningen 

voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede wateraanvoer, waterafvoer, 

waterberging, hemelwaterinfiltratie en/of waterkwaliteit zoals duikers, stuwen, 

infiltratievoorzieningen, inlaten etc.

1.55  wet/wettelijke regelingen

indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar wettelijke regelingen c.q. 

verordeningen e.d., dienen deze regelingen te worden gelezen zoals deze luiden op het 

tijdstip van de tervisielegging van het ontwerp bestemmingsplan, tenzij anders bepaald;

1.56  wonen

het gebruik van een complex van ruimten voor de huisvesting van niet meer dan één 

huishouden;

1.57  woning

een (gedeelte van een) gebouw dat bestaat uit een complex van ruimten, qua inrichting en 

indeling geschikt en bestemd voor de huisvesting van personen in de vorm van één 

huishouden, waaronder:

a. vrijstaande woning: een woning, waarbij het hoofdgebouw met bijbehorende 

bijgebouwen, geen gemeenschappelijke wand heeft met een naastgelegen hoofdgebouw 

dan wel daarbij behorende bijbehorende bijgebouwen; 

b. twee-aaneen gebouwde woning: 

1. een woning, die deel uitmaakt van een blok van twee aan elkaar gebouwde 

hoofdgebouwen; 

2. een woning, waarbij het hoofdgebouw met bijbehorende bijgebouwen één of meer 

gemeenschappelijke wanden heeft met een naastgelegen hoofdgebouw dan wel 

daar bijbehorende bijgebouwen.

c. aaneen gebouwde woning: een woning, die deel uitmaakt van een blok van meer dan 

twee als woning aan elkaar gebouwde hoofdgebouwen;

1.58  wooneenheid

een (gedeelte van een) gebouw dat bestaat uit een complex van ruimten, qua inrichting en 

indeling geschikt en bestemd voor de huisvesting van personen in de vorm van één 

huishouden;

1.59  zoekgebied ecologische verbindingszone

gebied waarbinnen een ecologische verbindingszone is of wordt gerealiseerd;

1.60  zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen

gebied naast een waterloop waar maatregelen op het gebied van morfologie en inrichting 

nodig zijn om de doelstellingen uit het Provinciaal Waterplan 2010-2015 op het gebied van 

de ecologische kwaliteit van oppervlaktewateren te behalen.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

2.2  de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 

zijnde, met uitzondering van onderschikte bouwdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar 

de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen; 

2.3  de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een 

daarmee gelijk te stellen constructiedeel; bij de goothoogte wordt gemeten daar waar de 

goot het hoogst ligt. Indien zich op enige zijde van een gebouw één of meer dakkapellen 

bevinden, waarvan de gezamenlijke breedte meer bedraagt dan 50% van de gevelbreedte, 

wordt de goot- en de bouwhoogte van de dakkappel(len) als goothoogte aangemerkt;

2.4  de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 

van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 

bouwwerk; 

2.6  de afstand tot de bouwgrens

tussen de grens van het bouwvlak en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand 

het kortst is; 

2.7  de ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk

vanaf het bouwkundig peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet 

meegerekend. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Groen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen en beplantingen;

b. (sier)tuin;

c. ter plaatse van de aanduiding 'Milieuzone - ehs', het behoud, herstel of duurzame 

ontwikkeling van de ecologische hoofdstructuur; 

met daaraan ondergeschikt: 

d. extensieve recreatie; 

e. educatief medegebruik; 

met de daarbij behorende: 

f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

g. water, waterkering en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

3.2  Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

a. voor het bouwen geldt dat uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen 

worden opgericht ten behoeve van extensieve recreatie en educatief medegebruik;

b. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag maximaal 1 meter bedrijven; 

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag maximaal 2,5 

meter bedragen.

3.3  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid sub 

c Wabo, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor, in gebruik geven voor en/of het doen 

laten gebruiken voor: 

a. opslag van goederen en materialen;

b. verlichtingsarmaturen hoger dan 2,5 meter.

3.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
                   zijnde, of van werkzaamheden

3.4.1  verbod

Het is verboden op of in de gronden met de aanduiding 'Milieuzone - ehs zonder of in 

afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning) de volgende 

werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen; 

b. het vergraven, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem; 

c. het (vellen of) rooien van houtgewas; 

d. het (bebossen of) beplanten van gronden; 

e. het graven of afdammen van sloten of greppels.
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3.4.2  uitzonderingen op verbod

Het verbod als bedoeld onder 3.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer; 

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan en waarvoor 

geen vergunning nodig was; 

c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning; 

d. worden uitgevoerd in het kader van het groen blauw stimuleringskader; 

e. de realisatie van de vereiste kwaliteitsverbetering van het landschap betreffen.

3.4.3  toetsingscriteria

a. Een omgevingsvergunning als bedoeld onder 3.4.1 mag alleen worden verleend indien 

door de uitvoering van de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden hetzij 

direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, geen blijvend onevenredige afbreuk wordt 

gedaan aan de waarden en/of functies die het plan beoogt te beschermen, tenzij 

hieraan door het stellen van voorwaarden voldoende tegemoet kan worden gekomen.

b. Zolang de ecologische hoofdstructuur of de ecologische en landschappelijke waarden 

en kenmerken op de gronden met de aanduiding 'Milieuzone - ehs' niet gerealiseerd zijn, 

is de toegestane bestaande planologische gebruiksactiviteit, zoals opgenomen in lid 

3.1, toegelaten. 
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Artikel 4  Natuur

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het behoud, herstel en/of de ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke waarden; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - groenblauwe mantel', het behoud, herstel of 

duurzame ontwikkeling van het watersysteem en de ecologische en landschappelijke 

waarden en kenmerken van de Groenblauwe mantel; 

c. het behoud en bescherming van bestaande ecologische verbindingszones; 

d. waterlopen en waterpartijen; 

met daaraan ondergeschikt: 

e. extensieve recreatie; 

f. educatief medegebruik; 

met de daarbij behorende: 

g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

h. water, waterkering en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

i. voorzieningen van algemeen nut; 

j. wegen, paden en verkeersvoorzieningen.

4.2  Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

a. voor het bouwen geldt dat uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen 

worden opgericht ten behoeve van extensieve recreatie, educatief medegebruik en 

natuurbeheer; 

b. de bouwhoogte van de toegestane bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag maximaal 

2,5 meter bedragen. 

4.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen 

van de bebouwing: 

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het 

woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken; 

b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste 

omgeving; 

c. ter waarborging van de verkeersveiligheid; 

d. ter waarborging van de sociale veiligheid; 

e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding; 

f. ter verbetering van de landschappelijke inrichting en/of positionering van de 

bebouwing.

4.4  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning voorzieningen van 

algemeen nut toestaan, onder de volgende voorwaarden: 

a. bestaande natuurlijke- en landschappelijke waarden mogen niet worden aangetast; 

b. de oppervlakte van een voorziening van algemeen nut mag niet meer bedragen dan 15 

m²; 

c. de hoogte van een voorziening van algemeen nut mag niet meer bedragen dan 3 meter. 
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4.5  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid sub 

c Wabo, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor, in gebruik geven voor en/of het doen 

laten gebruiken voor: 

a. kamperen, met uitzondering van paalkamperen.

4.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
                   zijnde, of van werkzaamheden

4.6.1  verbod

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Natuur' zonder of in afwijking van 

een vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning) de volgende werken, geen 

bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen; 

b. het vergraven, afgraven, ophogen of egaliseren van de bodem; 

c. het (vellen of) rooien van houtgewas; 

d. het (bebossen of) beplanten van gronden; 

e. het graven of afdammen van sloten of greppels.

4.6.2  uitzonderingen op verbod

Het verbod als bedoeld onder 4.6.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer; 

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan en waarvoor 

geen vergunning nodig was; 

c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning; 

d. worden uitgevoerd in het kader van het groen blauw stimuleringskader; 

e. de realisatie van de vereiste kwaliteitsverbetering van het landschap betreffen.

4.6.3  toetsingscriteria

a. Een omgevingsvergunning als bedoeld onder 4.6.1 mag alleen worden verleend indien 

door de uitvoering van de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden hetzij 

direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen, geen blijvend onevenredige afbreuk wordt 

gedaan aan de waarden en/of functies die het plan beoogt te beschermen, tenzij 

hieraan door het stellen van voorwaarden voldoende tegemoet kan worden gekomen.

b. Zolang de duurzame ontwikkeling van het watersysteem en de ecologische en 

landschappelijke waarden en kenmerken op de gronden met de aanduiding "Milieuzone 

- groenblauwe mantel" niet gerealiseerd zijn, is de toegestane bestaande planologische 

gebruiksactiviteit, zoals opgenomen in lid 4.1, toegelaten. Met betrekking tot de 

gevolgen voor waterbergend vermogen wordt advies gevraagd aan de beheersinstantie. 
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Artikel 5  Recreatie - Jachthaven

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Jachthaven' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. een jachthaven met bijbehorende voorzieningen; 

b. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'ligplaats', tevens voor ligplaatsen en aanlegsteigers met 

dien verstande dat maximaal 300 ligplaatsen voor pleziervaartuigen mogen worden 

gerealiseerd; 

d. minimaal 150 parkeerplaatsen, open winterberging en botenhelling ter plaatse van de 

aanduiding 'parkeerterrein'; 

e. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' is één bedrijfswoning toegestaan, al dan 

niet in combinatie met de uitoefening van een beroep aan huis in de bedrijfswoning 

en/of bijbehorende bijgebouwen; 

f. ter plaatse van de aanduiding 'Milieuzone - groenblauwe mantel', het behoud, herstel of 

duurzame ontwikkeling van het watersysteem en de ecologische en landschappelijke 

waarden en kenmerken van de Groenblauwe mantel; 

met de daarbij behorende: 

g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

h. wegen, paden en parkeervoorzieningen; 

i. groenvoorzieningen; 

j. voorzieningen van algemeen nut. 

5.2  Bouwregels

5.2.1  Algemeen

Voor het bouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. voor het bouwen geldt dat uitsluitend gebouwen, bijbehorende bijgebouwen en 

bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mogen worden gebouwd die ten dienste staan van 

de bestemming; 

b. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden opgericht. 

5.2.2  Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. er is maximaal 250 m² aan bedrijfsgebouwen toegestaan; 

b. de goot- en bouwhoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan 

respectievelijk 3,5 meter en 7 meter.

5.2.3  Bedrijfswoning en bijbehorende bijgebouwen

Voor het bouwen van de bedrijfswoning en bijbehorende bijgebouwen gelden de volgende 

bepalingen: 

a. de inhoud van de bedrijfswoning mag niet meer dan 750 m³ bedragen; 

b. de goot- en bouwhoogte van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 

respectievelijk 4 en 8 meter; 

c. de bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken dienen te worden afgerond met een 

dak, waarbij de dakhelling minimaal 20° en maximaal 50° mag bedragen; bijbehorende 

aangebouwde bijgebouwen als onderdeel van de bedrijfswoning mogen met een plat 

dak worden afgewerkt, waarbij de bouwhoogte niet meer dan 3,3 meter mag bedragen; 

d. de goot- en bouwhoogte van bijbehorende bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 

respectievelijk 3,3 meter en 5,5 meter; 
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e. de gezamenlijke oppervlakte aan vrijstaande bijbehorende bijgebouwen mag niet meer 

dan 100 m² bedragen; 

f. de afstand van een bijbehorend bijgebouw tot de bouwperceelgrens dient minimaal 3,5 

meter te bedragen; 

g. een bijbehorend bijgebouw dient op een minimale afstand van 1 meter achter de 

voorgevel te worden opgericht; 

h. qua situering dient er een directe samenhang te zijn tussen de bedrijfswoning en de 

bijbehorende bijgebouwen; 

i. de afstand van de bedrijfswoning en de bijbehorende bijgebouwen tot de kant van de 

weg bedraagt minimaal 10 meter. 

5.2.4  Gebouwen voor voorzieningen van algemeen nut

a. de bouwhoogte van gebouwen voor voorzieningen van algemeen nut mag niet meer 

bedragen dan 4 meter; 

b. de oppervlakte van gebouwen voor voorzieningen van algemeen nut mag niet meer 

bedragen dan 15 m². 

5.2.5  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen: 

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2,5 meter; 

b. de bouwhoogte van verlichtingsinstallaties mag maximaal 7 m bedragen; 

c. de bouwhoogte van hijswerktuigen mag maximaal 10 m bedragen; 

d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag maximaal 5 m 

bedragen. 

5.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen 

van de bebouwing: 

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het 

woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken; 

b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste 

omgeving; 

c. ter waarborging van de verkeersveiligheid; 

d. ter waarborging van de sociale veiligheid; 

e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding; 

f. ter verbetering van de landschappelijke inrichting en/of positionering van de 

bebouwing. 

5.4  Afwijken van de bouwregels

5.4.1  Afstand bouwperceelgrens

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van de 

voorgeschreven minimale afstanden tot een bouwperceelgrens, mits wordt voldaan aan de 

volgende voorwaarden: 

a. de bereikbaarheid voor hulpdiensten en de veiligheid uit het oogpunt van 

brandoverslag niet in het gedrang komen; 

b. er geen onevenredige aantasting is van de in het geding zijne belangen, waaronder die 

van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven 

c. er geen onevenredige aantasting van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit 

van de naaste omgeving is. 
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5.4.2  Afstand weg

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van de 

voorgeschreven afstand tot de kant van de weg, mits wordt voldaan aan de volgende 

voorwaarden: 

a. de bereikbaarheid voor hulpdiensten en de veiligheid uit het oogpunt van 

brandoverslag niet in het gedrang komen; 

b. uit onderzoek naar geluidhinder blijkt dat er geen strijdigheid is met de Wet 

geluidhinder of andere relevante wetgeving; 

c. er geen onevenredige aantasting van het verkeersbelang is. Hiertoe wordt tevoren 

advies ingewonnen bij de wegbeheerder; 

d. er geen onevenredige aantasting van de in het geding zijne belangen, waaronder die van 

omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven; 

e. er geen onevenredige aantasting van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit 

van de naaste omgeving is.  

5.5  Specifieke gebruiksregels

5.5.1  Algemeen

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid sub 

c Wabo, wordt in elk geval gerekend het gebruik voor, in gebruik geven voor en/of het doen 

laten gebruiken voor: 

a. geluidszoneringsplichtige inrichtingen; 

b. (ondergeschikte) detailhandel met uitzondering van productiegebonden detailhandel; 

c. enige tak van handels-, en bedrijfsdoeleinden; 

d. een verkooppunt voor motorbrandstoffen (incl. LPG); 

e. seksinrichtingen; 

f. kamperen; 

g. (vrijstaande) bijbehorende bijgebouwen als zelfstandige woning en als afhankelijke 

woonruimte; 

h. gebouwen, behoudens de bedrijfswoning(en) voor permanente en/of tijdelijke bewoning 

en direct daarmee verband houdende voorzieningen, zoals een gemeenschappelijke 

verblijfsruimte, sanitair, kook- en wasgelegenheid; 

i. een inrichting als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). 

5.5.2  Voorwaardelijke verplichting

De bedrijfswoning als bedoeld in lid 5.1 onder e mag niet eerder worden gerealiseerd dan 

nadat in totaal minimaal 250 ligplaatsen aanwezig zijn binnen het plangebied.

5.6  Afwijken van de gebruiksregels

5.6.1  Bedrijf aan huis

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken voor de 

uitoefening van een bedrijf aan huis in een bedrijfswoning en bijbehorende bijgebouwen, 

mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. er is een bedrijfswoning aanwezig; 

b. de woonfunctie van de bedrijfswoning blijft als hoofdfunctie behouden; 

c. het betreft bedrijfsmatige activiteiten in de categorie 1 en 2 van de Staat van 

bedrijfsactiviteiten of een hogere milieucategorie, mits qua aard en invloed 

vergelijkbaar met categorie 1 en 2. Indien de gewenste activiteit niet voorkomt in de 

Staat van bedrijfsactiviteiten dient deze naar aard en invloed vergelijkbaar te zijn met 

bedrijfsmatige activiteiten in categorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten; 

d. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, 
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waaronder die van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven; 

e. er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats; 

f. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid; 

g. het gebruik dient de woonfunctie te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene die de 

uitoefening van het bedrijf uitvoert, tevens de gebruiker van de bedrijfswoning is; 

h. maximaal 40 % van het vloeroppervlak van de bedrijfswoning en de bijbehorende 

bijgebouwen, zulks met een absoluut maximum van 100 m², mag in gebruik zijn ten 

behoeve van het bedrijf aan huis; 

i. uitsluitend ondergeschikte detailhandel die rechtstreeks verband houdt met het ter 

plaatse uitgeoefende bedrijf aan huis is toegestaan; 

j. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid binnen het bouwvlak; 

k. buitenopslag is niet toegestaan; 

l. laden en lossen mag uitsluitend op eigen terrein plaatsvinden; 

m. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische waterhuishoudkundige, abiotische of milieuhygiënische aard; 

n. verlening van de omgevingsvergunning kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt 

bijgedragen aan de kwaliteitsverbetering van het landschap. 

5.6.2  Afhankelijke woonruimte

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken en toestaan dat 

een (vrijstaand) bijbehorend bijgebouw gebruikt wordt als afhankelijke woonruimte, mits 

wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. er is een bedrijfswoning aanwezig; 

b. een dergelijke bewoning is noodzakelijk vanuit een oogpunt van mantelzorg; 

c. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van in het geding zijnde belangen 

waaronder die van omwonenden en (agrarische) bedrijven; 

d. de afhankelijke woonruimte binnen de vigerende regeling inzake bijbehorende 

bijgebouwen of binnen andere bestaande gebouwen wordt ingepast waarbij de 

vloeroppervlakte niet meer mag bedragen dan 100 m²; 

e. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid binnen het bouwvlak; 

f. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of 

milieuhygiënische aard; 

g. het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning in, indien de bij het verlenen van de 

omgevingsvergunning bestaande noodzaak vanuit een oogpunt van mantelzorg niet 

meer aanwezig is 

h. er zijn geen overwegende bezwaren in het kader van brandveiligheid; 

i. verlening van de omgevingsvergunning kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt 

bijgedragen aan de kwaliteitsverbetering van het landschap. 

5.6.3  Verblijfsrecreatie in de vorm van een bed & breakfast

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken en een 

nevenactiviteit voor verblijfsrecreatie in de vorm van een bed & breakfast met de daarbij 

behorende voorzieningen toestaan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. de activiteit vindt plaats als nevenactiviteit en er is geen sprake van een zelfstandige 

bedrijfsmatige activiteit; 

b. de recreatieve bedrijvigheid is en blijft als hoofdfunctie aanwezig; 

c. per recreatiebedrijf zijn maximaal 5 kamers met in totaal maximaal 10 slaapplaatsen 

toegestaan; 

d. de bed & breakfast is uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan. Maximaal 40% van 

de bestaande bebouwing met een maximum van 150 m² vloeroppervlakte mag voor deze 

functie worden benut; 

e. in afwijking onder d. mag binnen het bouwvlak nieuwbouw van een gebouw ten behoeve 

blad 20 van 30                                                                                                               Ruimte - Antea Nederland B.V.



vastgesteld bestemmingsplan Jachthaven De Schapenput    

Gemeente Steenbergen    

Projectnummer 263954    

van de bed & breakfast plaatsvinden met een maximum van 150 m²; 

f. de maximale verblijfsduur door dezelfde persoon op de recreatieve voorziening 

bedraagt 6 weken per jaar; 

g. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, 

waaronder die van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven; 

h. detailhandel is niet toegestaan; 

i. er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats; 

j. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid; 

k. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of 

milieuhygiënische aard; 

l. permanente bewoning of (tijdelijke) huisvesting van (tijdelijke) werknemers is niet 

toegestaan. Er moet sprake zijn van verblijfsrecreatie; 

m. er zijn geen overwegende bezwaren in het kader van brandveiligheid; 

n. er dient een verblijfsregister te worden bijgehouden; 

o. verlening van de omgevingsvergunning kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt 

bijgedragen aan de kwaliteitsverbetering van het landschap. 

5.6.4  Kleinschalige horeca

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken en 

nevenactiviteit voor kleinschalige horeca, zoals een thee- en koffieschenkerij, een ijs- 

/snackverkooppunt, rustpunt voor passanten (fietser, wandelaars,etc.) toestaan, mits wordt 

voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. de activiteit vindt plaats als nevenactiviteit en er is geen sprake van een zelfstandige 

bedrijfsmatige activiteit; 

b. de recreatieve bedrijvigheid is en blijft als hoofdfunctie aanwezig; 

c. de activiteiten dienen binnen het bouwvlak plaats te vinden; 

d. de activiteit dient plaats te vinden binnen het bestaande bouwvolume. Er vindt geen 

uitbreiding van bebouwing ten behoeve van de activiteit plaats. Hierop geldt een 

uitzondering voor de nieuwbouw van een gebouw binnen het bouwvlak met een 

vloeroppervlakte van maximaal 75 m²; 

e. de vloeroppervlakte voor de binnenactiviteit mag niet meer bedragen dan 75 m². De te 

gebruiken vloeroppervlakte dient qua oppervlakte aan te sluiten bij de uit te voeren 

activiteiten. Zuinig ruimtegebruik is daarbij het uitgangspunt; 

f. binnen het bouwvlak is een terras toegestaan waarvan de oppervlakte niet meer 

bedragen dan 100 m²; 

g. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, 

waaronder die van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven; 

h. detailhandel is niet toegestaan; 

i. er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats; 

j. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid; 

k. laden en lossen is uitsluitend op eigen terrein toegestaan; 

l. buitenopslag is niet toegestaan; 

m. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of 

milieuhygiënische aard; 

n. er zijn geen overwegende bezwaren in het kader van brandveiligheid; 

o. verlening van de omgevingsvergunning kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt 

bijgedragen aan de kwaliteitsverbetering van het landschap.  
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Artikel 6  Waterstaat - Waterkering

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de waterkering. 

6.2  Bouwregels
a. in afwijking van het bepaalde bij de andere bestemmingen mag niet worden gebouwd, 

anders dan ten behoeve van deze bestemming. 

b. op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd. 

6.3  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het 

bepaalde in 6.2 en toestaan dat in de andere bestemming gebouwen worden gebouwd, mits: 

a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de 

waterkering; 

b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de betreffende 

waterkering. 

6.4  Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk

6.4.1  Verbod

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waterstaat - Waterkering' zonder of 

in afwijking van een schriftelijke omgevingsvergunning van het bevoegd gezag 

(omgevingsvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit 

te voeren: 

a. het aanleggen van wegen, paden, banen en andere oppervlakteverhardingen; 

b. het veranderen van het huidige maaiveldniveau door ontginnen, egaliseren of ophogen; 

c. het afgraven, vergraven, diepploegen en verharden van oppervlaktes; 

d. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en/of bomen; 

e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden en het op een of ander wijze indrijven van 

voorwerpen;

f. het aanleggen van kabels en leidingen en daarmee verband houdende constructies;

g. het aanleggen van watergangen of het vergraven, verruimen of dempen van reeds 

bestaande watergangen. 

6.4.2  Normaal onderhoud

Het verbod als bedoeld in 6.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer; 

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan en waarvoor 

geen vergunning nodig was; 

c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

6.4.3  Toelaatbaarheid

De werken of werkzaamheden als bedoeld in 6.4.1 zijn slechts toelaatbaar, mits: 

a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de 

waterkering; 

b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de betreffende beheerder van de 

waterkering. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 7  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 

uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 

bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 8  Algemene bouwregels

8.1  Ondergeschikte bouwdelen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte 

bouwdelen, als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, 

liftschachten, gevel- en kroonlijsten, luifels, en, balkons, schoorstenen en overstekende 

daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw-, c.q. 

bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 meter bedraagt. 

8.2  Algemene bepaling over bestaande afstanden en andere maten

8.2.1  Maximaal

Indien afstanden tot, goot- en bouwhoogten, dakhellingen, inhoud, aantallen en/of 

oppervlakten van bestaande bouwwerken die gebouwd zijn met inachtneming van het 

bepaalde bij of krachtens de Woningwet of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op 

het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan meer bedragen dan 

ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden als maximaal 

toelaatbaar worden aangehouden.

8.2.2  Minimaal

In die gevallen dat afstanden tot, goot- en bouwhoogten, dakhellingen, inhoud, aantallen 

en/of oppervlakten van bestaande bouwwerken, die gebouwd zijn met inachtneming van het 

bepaalde bij of krachtens de Woningwet of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op 

het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan minder bedragen dan 

ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden als minimaal 

toelaatbaar worden aangehouden. 

8.2.3  Milieugevoelige bestemmingen

Indien op grond van de regels van dit bestemmingsplan milieugevoelige bestemmingen zijn 

toegestaan, dan mogen deze uitsluitend worden gerealiseerd indien wordt voldaan aan de 

bepalingen van de Wet geluidhinder en andere relevante milieuhygiënische wetgeving. 
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Artikel 9  Algemene aanduidingsregels

9.1  Milieuzone - ehs

Ter plaatse van de aanduiding 'Milieuzone - ehs', het behoud, herstel, bescherming en/of 

ontwikkeling van de ecologische hoofdstructuur.

9.2  Milieuzone - reserveringsgebied waterberging

Ter plaatse van de aanduiding 'Milieuzone - reserveringsgebied waterberging', tevens een 

reserveringsgebied ten behoeve van waterberging. 

9.3  Milieuzone - zoekgebied behoud en herstel watersystemen

Ter plaatse van de aanduiding 'Milieuzone - zoekgebied behoud en herstel watersystemen', 

tevens een zoekgebied voor de bescherming en instandhouding van het watersysteem.

9.4  Milieuzone - zoekgebied ecologische verbindingszone

Ter plaatse van de aanduiding 'Milieuzone - zoekgebied ecologische verbindingszone', 

tevens een zoekgebied voor een nieuwe ecologische verbindingszone.

9.5  Milieuzone - groenblauwe mantel

Ter plaatse van de aanduiding 'Milieuzone - groenblauwe mantel', het behoud, herstel of 

duurzame ontwikkeling van het watersysteem en de ecologische en landschappelijke 

waarden en kenmerken van de Groenblauwe mantel.

9.6  Overige zone - archeologische verwachtingswaarde

Ter plaatse van de aanduiding 'Overige zone - archeologische verwachtingswaarde', tevens 

voor het behoud van archeologische waarden.
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Artikel 10  Algemene afwijkingsregels

10.1  Afwijkingsmogelijkheden

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning, mits geen onevenredige afbreuk wordt 

gedaan aan het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de 

verkeersveiligheid de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 

gronden, afwijken van:

a. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien 

een meetverschil daartoe aanleiding geeft; 

b. de voorgeschreven minimum en maximum maten, voor zover daar geen bijzondere 

afwijkingen zijn opgenomen, met maximaal 10 %.

c. Op de in de regels opgenomen bebouwingspercentages, oppervlaktematen en 

inhoudsmaten is deze afwijkingsbevoegdheid niet van toepassing.

10.2  Milieugevoelige bestemmingen

Indien op grond van de regels van dit bestemmingsplan milieugevoelige bestemmingen zijn 

toegestaan, dan mogen deze uitsluitend worden gerealiseerd indien wordt voldaan aan de 

bepalingen van de Wet geluidhinder en andere relevante milieuhygiënische wetgeving. 
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Artikel 11  Algemene wijzigingsregels

11.1  Wijzigingsmogelijkheden

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te 

wijzigen ten behoeve van: 

a. overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een 

technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit 

noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijding 

mag echter niet meer bedragen dan 3 meter en het bestemmingsvlak mag niet met meer 

dan 10% worden vergroot; 

b. overschrijding van bestemmingsgrenzen en toestaan dat het beloop van wegen of de 

aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de 

verkeersveiligheid en/of –intensiteit daartoe aanleiding geeft. De overschrijding mag 

echter niet meer bedragen dan 3 meter en het bestemmingsvlak mag niet met meer dan 

10% worden vergroot; 

c. het aanpassen van opgenomen bepalingen in de voorafgaande artikelen, waarbij 

verwezen wordt naar bepalingen in wettelijke regelingen, indien deze wettelijke 

regelingen na het tijdstip van de tervisielegging van het ontwerpplan worden gewijzigd; 

d. het aanpassen van de aanduidingen uit Artikel 9 Algemene aanduidingsregels van de 

bijbehorende wettelijke regelingen na het tijdstip van de tervisielegging van het 

ontwerpplan. 

11.2  Milieugevoelige bestemmingen

Indien op grond van de regels van dit bestemmingsplan milieugevoelige bestemmingen zijn 

toegestaan, dan mogen deze uitsluitend worden gerealiseerd indien wordt voldaan aan de 

bepalingen van de Wet geluidhinder en andere relevante milieuhygiënische wetgeving. 
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Artikel 12  Algemene procedureregels

12.1  nadere eisen

Bij toepassing van de nadere eisen regeling, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is op de 

voorbereiding van het besluit de procedure als bedoeld in de afdeling 3.4 van de Algemene 

wet bestuursrecht van toepassing.

blad 28 van 30                                                                                                               Ruimte - Antea Nederland B.V.



vastgesteld bestemmingsplan Jachthaven De Schapenput    

Gemeente Steenbergen    

Projectnummer 263954    

Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 13  Overgangsrecht

13.1  Overgangsrecht bouwwerken
a. Een bouwwerk, dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

aanwezig of in uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een 

omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 

afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen, wordt 

gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

b. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig afwijken van het bepaalde onder a voor 

het vergroten van de inhoud van het bouwwerk als bedoeld in het bepaalde onder a met 

maximaal 10%. 

c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken, die weliswaar bestaan op 

het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en 

in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling 

van dat plan. 

13.2  Overgangsrecht gebruik
a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 

van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde 

onder a te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, 

tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van 

inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, 

is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten. 

d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was met 

het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 

van dat plan. 
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Artikel 14  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Jachthaven De Schapenput. 

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ...............

de griffier,    de voorzitter,
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SBI-2008 OMSCHRIJVING               AFSTANDEN IN METERS            INDICES
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01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW
016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:
016 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² 30 10 50 10 50 D 3.1 2 G 1
016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1
016 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50 10 50 3.1 2 G 1
016 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1
0162 KI-stations 30 10 30 C 0 30 2 1 G 1
02 - BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW
021, 022, 024 Bosbouwbedrijven 10 10 50 0 50 3.1 1 G 1
10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN
1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:
1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C 10 30 2 1 G 1
1102 t/m 1104 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C 0 30 2 1 G 1
14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT
141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 2 G 2
16 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.
162 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 0 30 50 0 50 3.1 1 G 1
162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30 0 30 2 1 G 1
58 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 30 2 1 P 1
1814 A Grafische afwerking 0 0 10 0 10 1 1 G 1
1814 B Binderijen 30 0 30 0 30 2 2 G 1
1813 Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 30 2 2 G 1
1814 Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 30 D 2 2 G 1
182 Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10 0 10 1 1 G 1
23 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN
231 Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50 10 50 3.1 1 G 1
232, 234 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30 10 30 2 1 G 1
26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS
26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 30 10 30 10 30 2 1 G 1
26, 27, 33 - VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.
293 Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30 10 30 2 1 G 1
26, 32, 33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN
26, 32, 33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie 30 0 30 0 30 2 1 G 1
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31 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.
9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10 0 10 1 1 P 1
321 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 30 2 1 G 1
322 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2 2 G 2
41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID
41, 42, 43 1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1
41, 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: max. 2000 m² 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1
41, 42, 43 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30 10 30 2 1 G 1
46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
4621 1 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30 50 30 50 3.1 2 G 2
47 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN
952 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 0 0 10 10 10 1 1 P 1
55 - LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING
5510 Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra 10 0 10 10 10 1 2 P 1
553, 552 Kampeerterreinen 30 0 50 C 30 50 3.1 2 P 1
561 Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, viskramen e.d. 10 0 10 C 10 10 1 2 P 1
563 1 Café's 0 0 10 C 10 10 1 2 P 1
562 Cateringbedrijven 10 0 30 C 10 30 2 1 G/P 1
52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER
52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C 10 30 2 2 G 1
63, 69tm71, 73, 74, 
77, 78, 80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C 10 30 2 2 G 1
82992 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10 0 10 1 2 P 1
59 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
591, 592, 601, 602 Studio's (film, TV, radio, geluid) 0 0 30 C 10 30 2 2 G 1
8552 Muziek- en balletscholen 0 0 30 0 30 2 2 P 1
85521 Dansscholen 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1
9101, 9102 Musea, ateliers 0 0 10 0 10 1 2 P 1
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