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Jachthaven De Schapenput
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realisa  e van een overgang naar het omliggend open agrarisch landschap  
door middel van een bloemrijk graslandvegeta  e

Inrich  ngsplan Jachthaven De Schapenput

Landschappelijke inpassing & kwaliteitsverbetering van het landschap - Jachthaven De Schapenput

realisa  e van een  (verhoogd) zichtpunt en 
rustplek aan het ‘Ommetje  de  Heen’

voortze   ng en versterking van de  bestaande bosstructuur om een 
verbinding te creëren met de natuurontwikkeling in de Steenbergse Vliet

toepassing van een mantelzoomvegeta  e aan de zuidzijde van de boszone ter 
vergro  ng van de natuur- en belevingswaarde

realisa  e (onverharde) wandelpaden ter versterking van de 
bestaande padenstructuur én beleving voor recreanten

(totale lengte circa 400 meter)

omvang plangebied 
circa 4.945 m2 

informele rustplek, inclusief zitelement

realisa  e van een drietal bosschages, 
bestaande uit diverse wilgensoorten

bestaande natuurontwikkeling aan de 
Steenbergse Vliet (N05.01 Moeras)

bestaande  bosstructuur
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Aanzicht en sfeerbeelden

Landschappelijke inpassing & kwaliteitsverbetering van het landschap - Jachthaven De Schapenput

Steenbergse VlietA A’boerenpad
5 meter

dijklichaam & grasland
18 meter

verhoogd zichtpunt en rustplek aan het ‘Ommetje de Heen’
24 meter
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REALISATIEKOSTEN

Inrichtingselement Nederlandse naam Latijnse naam Maat [cm] Beplantingspercentage Opp. [m²] Aantal Deelkosten Kosten totaal

Bosstructuur Boomvormers:
Hollandse linde Tilia x europaea 80 120 2 x 2 20% 508 127 € 2,41 per stuk 306
Gewone es Fraxinus excelsior 80 120 2 x 2 60% 1.524 381 € 2,41 per stuk 918
Zwarte els Alnus glutinosa 80 120 2 x 2 10% 254 64 € 2,41 per stuk 154
Inheemse vogelkers Prunus padus 80 120 2 x 2 5% 127 32 € 2,41 per stuk 77
Zwarte populier Populus nigra 80 120 2 x 2 5% 127 32 € 2,41 per stuk 77

2.540 636 € 2,41 per stuk 1.533 € 1.532,76
Struikvormers:
Hazelaar Corylus avellana 60 80 1,5 x 1,5 25% 635 283 € 2,41 per stuk 682
Rode kornoelje Cornus sanguinea 60 80 1,5 x 1,5 25% 635 283 € 2,41 per stuk 682
Gelderse roos Viburnum opulus 60 80 1,5 x 1,5 25% 635 283 € 2,41 per stuk 682
Veldesdoorn Acer campestre 60 80 1,5 x 1,5 25% 635 283 € 2,41 per stuk 682

2.540 1.132 € 2,41 per stuk 2.728 € 2.728,12

Bosschage Katwilg Salix viminalis 80 120 1,5 x 1,5 40% 136 61 € 10,88 per stuk 664
Grauwe wilg Salix cinerea 80 120 1,5 x 1,5 20% 68 31 € 10,88 per stuk 337
Bittere wilg Salix purpurea 80 120 1,5 x 1,5 40% 136 61 € 10,88 per stuk 664

340 153 € 10,88 per stuk 1.665 € 1.664,64

Bloemrijk grasland Duizendblad Achillea millefolium 11,1% 232 € 0,16 per m2 38
Gewone margriet Leucanthemum vulgare 11,1% 232 € 0,16 per m2 38
Scherpe boterbloem Ranunculus acris 11,1% 232 € 0,16 per m2 38
Gewone brunel Prunella vulgaris 11,1% 232 € 0,16 per m2 38
Gele morgenster Tragopogong pratensis 11,1% 232 € 0,16 per m2 38
Kamgras Cynosurus cristatus 11,1% 232 € 0,16 per m2 38
Glanshaver Arrhenatherum elatius 11,1% 232 € 0,16 per m2 38
Grote klaproos Papaver rhoas 11,1% 232 € 0,16 per m2 38
Knoopkruid Centaurea jacea 11,1% 232 € 0,16 per m2 38

100% 2.085 € 0,16 per m2 339 € 338,81

Zichtpunt Grondwerkzaamheden 100 € 5,50 per m3 550 € 550,00
Zitelement groot 1 € 3.000,00 per stuk 3.000 € 3.000,00
Afvalbak 1 € 500,00 per stuk 500 € 500,00

Overige aspecten Zitelement klein 1 € 850,00 per stuk 850
Afvalbak 1 € 500,00 per stuk 500 € 1.350,00

€ 11.664,33

Plantafstand [m] Normkosten

BEREKENING BENODIGDE KWALITEITSINVESTERING

Ontwikkeling Oppervlakte [m²] Waardeontwikkeling Basisinspanning (20%)

Uitbreiding jachthaven: € 6,00 per m² 21.675 € 130.050,00 26.010,00
Omzetten agrarisch onbebouwde gronden (€ 6,5 per m2)
naar extensieve recreatie onbebouwd (€ 12,5 per m2)

Natuurontwikkeling: € 5,50 per m² 4.945 € 27.197,50 5.439,50
Omzetting agrarisch onbebouwde gronden (€ 6,5 per m2)
tbv natuurontwikkeling (€ 1 per m2)

Totaal grondwaardevermeerdering € 102.853 20.570,50

Waardeverschil [m²]

Calcula  e kwaliteitsverbetering van het landschap

Plantafstand struikvormers:
1.5 x 1.5 m 
in driehoeksverband
of wildverband

Boomvormers (zwarte s  ppen)
2,0 x 2,0 meter
in driehoeksverband 

of wildverband

Menging struikvormers
Groepen van minstens 
5-7 stuks per soort 
(zie assor  mentslijst 
voor soorten).

Principe: menging, plantafstand en 
plantverband bosstructuur

Assor  ment landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering

BEREKENING BEOOGDE KWALITEITSVERBETERING

Ontwikkeling

Realisatiekosten

Onderhoudskosten (10 jaar)

Overige kosten

Totaal

€ 2.332,87

€ 24.281,99

Waarde (€)

€ 11.664,33

€ 10.284,79

Landschappelijke inpassing & kwaliteitsverbetering van het landschap - Jachthaven De Schapenput
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Assor  ment landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering

Landschappelijke inpassing & kwaliteitsverbetering van het landschap - Jachthaven De Schapenput

ONDERHOUDSKOSTEN (10 JAAR)

Inrichtingselement Nederlandse naam Latijnse naam Maat [cm] Beplantingspercentage Opp. [m²] Aantal Deelkosten Kosten totaal

Bosstructuur Boomvormers:
Hollandse linde Tilia x europaea 80 120 2 x 2 20% 508 127 0,288 per stuk 37
Gewone es Fraxinus excelsior 80 120 2 x 2 60% 1.524 381 0,288 per stuk 110
Zwarte els Alnus glutinosa 80 120 2 x 2 10% 254 64 0,288 per stuk 18
Inheemse vogelkers Prunus padus 80 120 2 x 2 5% 127 32 0,288 per stuk 9
Zwarte populier Populus nigra 80 120 2 x 2 5% 127 32 0,288 per stuk 9

2.540 636 0,288 per stuk 183 € 183,17
Struikvormers:
Hazelaar Corylus avellana 60 80 1,5 x 1,5 25% 635 283 0,288 per stuk 82
Rode kornoelje Cornus sanguinea 60 80 1,5 x 1,5 25% 635 283 0,288 per stuk 82
Gelderse roos Viburnum opulus 60 80 1,5 x 1,5 25% 635 283 0,288 per stuk 82
Veldesdoorn Acer campestre 60 80 1,5 x 1,5 25% 635 283 0,288 per stuk 82

2.540 1.132 0,288 per stuk 326 € 326,02

Bosschage Katwilg Salix viminalis 12 14 1,5 x 1,5 40% 136 61 2,68 per stuk 163
Grauwe wilg Salix cinerea 12 14 1,5 x 1,5 20% 68 31 2,68 per stuk 83
Bittere wilg Salix purpurea 12 14 1,5 x 1,5 40% 136 61 2,68 per stuk 163

340 153 2,68 per stuk 410 € 410,04

Bloemrijk grasland Duizendblad Achillea millefolium 11,1% 232 € 0,842 per m2 195
Gewone margriet Leucanthemum vulgare 11,1% 232 € 0,842 per m2 195
Scherpe boterbloem Ranunculus acris 11,1% 232 € 0,842 per m2 195
Gewone brunel Prunella vulgaris 11,1% 232 € 0,842 per m2 195
Gele morgenster Tragopogong pratensis 11,1% 232 € 0,842 per m2 195
Kamgras Cynosurus cristatus 11,1% 232 € 0,842 per m2 195
Glanshaver Arrhenatherum elatius 11,1% 232 € 0,842 per m2 195
Grote klaproos Papaver rhoas 11,1% 232 € 0,842 per m2 195
Knoopkruid Centaurea jacea 11,1% 232 € 0,842 per m2 195

100% 2.085 € 0,842 per m2 1.756 € 1.755,57

Zichtpunt Zitelement 1 € 2.500,00 per stuk 2.500 € 2.500,00

Padenstructuur Onverharde weg met bloemrijke 400 € 10,90 per meter 4.360 € 4.360,00
bermen

Overige aspecten Zitelement klein 1 € 750,00 per stuk 750 € 750,00

€ 10.284,79

OVERIGE KOSTEN

Inrichtingselement Nederlandse naam Kosten totaal Maat [cm] Beplantingspercentage Opp. [m²] Aantal Deelkosten Kosten totaal

Plankosten (20% van € 2.332,87
de realisatiekosten)

€ 2.332,87

Plantafstand [m] Normkosten

Plantafstand [m] Normkosten
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1 Inleiding

In opdracht van de heer De Neve is door Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. in april 2010

een historisch onderzoek uitgevoerd ter plaatse van het ontwikkelingsgebied van de

jachthaven "De Schapenput" te De Heen.

Aanleiding

De aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen herontwikkeling van het terrein.

Doel

Het doel van het historisch bodemonderzoek is de eventueel (voormalige)

bodembedreigende activiteiten op de locatie inzichtelijk te krijgen.

Onderzoeksstrategie en kwaliteit

Het historisch onderzoek is uitgevoerd volgens de NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren

van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek,NNI januari 2009).

Met betrekking tot de kwaliteitsaspecten, toegepaste methoden en

betrouwbaarheid/garanties van het onderzoek wordt verwezen naar bijlage 1.

In dit rapport wordt verslag gedaan van de uitgevoerde werkzaamheden en worden de

resultaten van het onderzoek beschreven.
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2 Algemeen

Bij toepassing van de NEN 5740 moet een hypothese worden opgesteld omtrent de aan-/

afwezigheid, de aard en de ruimtelijke verdeling van eventuele verontreinigingen. Ten

behoeve van het opstellen van een hypothese dient een vooronderzoek te worden

uitgevoerd overeenkomstig de NEN 5725 (Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek

bij verkennend en nader onderzoek, NNI, januari 2009).

Op basis van de verzamelde basisinformatie, de aanleiding van het onderzoek en de mate

van verdachtheid van de onderzoekslocatie is gekozen voor een standaard

vooronderzoek.

Het standaard vooronderzoek richt zich op de onderzoekslocatie en de direct hieraan

grenzende percelen. Indien een direct aangrenzend perceel <10 meter breed is, worden

ook de percelen hier weer aangrenzend meegenomen. Bij grotere aangrenzende percelen,

wordt alleen het gedeelte van deze percelen binnen 25 meter vanaf de grens van de

onderzoekslocatie in beschouwing genomen, tenzij aanleiding bestaat het gehele

aangrenzende perceel te onderzoeken.

De afstand van 25 meter is een arbitraire keus. De redenering hierachter is dat bij

kleinschaliger gevallen van bodemverontreiniging de verspreidingsbron meestal niet

verder is dan 25 meter en dat de gevallen met een grootschaliger verspreiding bij het

vooronderzoek op een andere wijze worden opgespoord.

Aansluitend is informatie verzameld over de volgende aspecten van de locatie:

- voormalig gebruik

- huidig gebruik

- toekomstig gebruik

- bodemopbouw en geohydrologie

Per onderdeel zijn één of meerdere informatiebronnen geraadpleegd. De verzamelde

informatie is vastgelegd per bron en weergegeven in de volgende paragrafen.
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3 Terreinbeschrijving en historie

3.1 Terreinbeschrijving

De onderzoekslocatie is gelegen op Jachthavencomplex "De Schapenput' en betreft een

terrein dat momenteel voor het grootste gedeelte bestaat uit een aangelegd bos,

wandelpaden en onderhoudsstroken. Het terrein is gelegen langs de haven en de

Steenbergse Vliet. Op het zuidelijke deel van de locatie is, naast een akkerland dat niet

tot het ontwikkelingsgebied behoort, een sloot aanwezig. De oppervlakte van de

onderzoekslocatie bedraagt circa 3,5 hectare. Het bos beslaat circa 3 hectare van het

terrein. De jachthaven is sinds begin jaren '90 op de locatie gevestigd. De ingang van de

jachthaven is gelegen tussen Heensedijk 57 en Heensedijk 59. Ten zuiden van de

onderzoekslocatie is Camping 'De Uitwijk' gelegen.

De situering van de onderzoekslocatie is weergegeven op de tekening 218772-O-1. Op

onderstaande luchtfoto is de onderzoekslocatie weergegeven. In bijlage 2 zijn enkele

foto's van het gebied opgenomen.

(Bron: Google Maps)

Ligging sloot
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3.2 Voormalig- en huidig gebruik

Voor het vaststellen van het voormalige en huidige gebruik is informatie verkregen van de

opdrachtgever en van de gemeente Steenbergen (mevr. N. Franken-Hendrikx, d.d. 30

maart 2010). Onderstaand is per geraadpleegde bron de gevonden informatie

omschreven.

Archieven

Uit de archieven van de gemeente Steenbergen blijkt dat voor de jachthaven op 5 oktober

2007 een milieuvergunning is afgegeven. Bij de gemeente Steenbergen zijn geen overige

gegevens aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van bodembedreigende

activiteiten of bodemverontreinigingen.

De gemeente Steenbergen beschikt voor de adressen Heensedijk 43 en Heensedijk 75

over milieuvergunningen voor 2 persgemalen.

Voor zover bekend hebben er op de onderzoekslocatie geen calamiteiten of overtredingen

van voorschriften in het kader van de Wet milieubeheer en/of Wet bodembescherming

en/of andere milieuregelgeving plaatsgevonden.

Historische kaarten1)

In bijlage 3 zijn enkele historische kaarten opgenomen waarop de onderzoekslocatie te

zien is. De eerste historische kaart van het gebied dateert van 1896. Op de kaart is te zien

dat er toen al een havenkanaal aanwezig was. Daarnaast was er een aantal dijken

aanwezig. Nagenoeg het gehele terrein is dan in gebruik als akkerland en weide. Op de

kaarten van de periode tussen 1910 tot 1989 is eenzelfde situatie nog steeds aanwezig.

Een deel van de dijk die parallel aan de haven liep, is verwijderd. Dit geldt ook voor de dijk

aan de noordzijde van het terrein.

Bodemonderzoeken

Op het terrein heeft, voor zover bekend, geen bodemonderzoek plaatsgevonden.

Door de gemeente Steenbergen is aangegeven dat tevens geen bodemonderzoeken

bekend zijn van de directe omgeving van de onderzoekslocatie.

Tankarchief

De onderzoekslocatie komt niet voor in het tankarchief.

Bouwarchief

De onderzoekslocatie komt niet voor in het bouwarchief.

Bodemkwaliteitskaart (BKK)

De gemeente Steenbergen heeft geen bodemkwaliteitskaart.

Functieklassekaart

De gemeente Steenbergen heeft geen functieklassekaart.

1) Bron: www. watwaswaar.nl
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Overige historische gegevens

Tijdens de uitvoering van het historisch onderzoek zijn geen gegevens gevonden over:

 de verbranding of stort van afval,

 (her)gebruik van grond of andere bouwmaterialen,

 het (voormalige) gebruik van asbest,

 verkaveling,

 (sloot)dempingen,

 ontgrondingen,

 aanvullingen,

 afzetting van bodemvreemd materiaal,

 de verwachting ten aanzien van archeologische waarden,

 onbetrouwbaarheden of tegenstrijdigheden.

3.3 Toekomstig gebruik

In de nabije toekomst zullen aan de oever van de Steenbergse Vliet zogenoemde

ECO-arken in het water worden gelegd. De loop van de sloot op de perceelsgrens aan de

zuidzijde van het terrein zal niet worden gewijzigd.
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4 Bodemopbouw en geohydrologie

De regionale bodemopbouw staat beschreven in tabel 1.

Tabel 1: Regionale bodemopbouw
Globale diepte

(m –mv)

Geohydrologische eenheid Lithostratigrafische eenheid Lithologische samenstelling

0 - 17 Deklaag Westlandformatie wisselend klei en zandige

klei

17 - 39 1e Watervoerende pakket Formatie van Twente matig grof, zwak

slibhoudend zand en klei

39 - 62 1e Scheidende laag Formatie van Kedichem en

tegelen

middel tot uiterst fijn

slibhoudend zand

62 - 85 2e Watervoerende pakket Formatie van Maassluis matig grof tot uiterst fijn

schelphoudend zand

85 - 102 2e Scheidende laag Formatie van Oosterhout sterk slibhoudende klei

> 102 3e Watervoerende pakket Formatie van Oosterhout schelpen en middel fijn tot

uiterst fijn zand

Gegevens over de geohydrologie en de bodemopbouw zijn verkregen uit de

Grondwaterkaart van West-Brabant 43 Oost - 44 west (1976).

Het grondwater in het Eerste watervoerend pakket heeft globaal een noord- tot

noordwestelijk gerichte stroming. De locatie is niet in een grondwater-

beschermingsgebied gelegen (Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant ).

Met opmaak:
opsommingstekens en
nummering
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5 Conclusie

In onderhavig historisch bodemonderzoek is onderzocht 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.

In het kader van de aanvraag van een bouwvergunning dient een verkennend

bodemonderzoek conform de NEN 5740 plaats te vinden. De ECO-arken worden in het

water gelegd. Derhalve lijkt een dergelijk bodemonderzoek niet zinvol. Aanbevolen wordt

dit met het bevoegd gezag (gemeente Steenbergen) te bespreken.

Er zal waarschijnlijk tijdens de inrichting van het terrein grondverzet plaatsvinden. Dit

grondverzet vindt echter plaats binnen een range van 50 meter. Op basis van de 'op en

nabij' regel van het Besluit bodemkwaliteit (artikel 36, lid 3), behoeft de grond derhalve

voorafgaand aan het toepassen niet te worden onderzocht. Uiteraard dient dan wel te

worden voldaan aan de randvoorwaarden (geen bewerking, zelfde condities etc).

Hierbij dient te worden opgemerkt dat mogelijk, ten behoeve van de bepaling van de

civieltechnische of arbotechnische kwaliteit van de grond, toch bodemonderzoek dient

plaats te vinden.

Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Oosterhout, april 2010



Bijlage 1: Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en

strategieën en betrouwbaarheid/garanties



Kwaliteitsaspecten van het onderzoek, de toegepaste methoden en strategieën en

betrouwbaarheid/garanties

Betrouwbaarheid/garanties

Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs bemonsteren van al

dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. conform de toepasselijke en

van kracht zijnde regelgeving handelt, is het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk

maakt garanties ten aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een

bodemonderzoek.

Het vorenstaande betekent dat Oranjewoud op voorhand geen aansprakelijkheid accepteert ten aanzien

van mogelijke beslissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Oranjewoud uitgevoerde

bodemonderzoek neemt. In een voorkomend geval adviseren wij u altijd contact op te nemen met uw

aanspreekpunt binnen Oranjewoud.

In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek geraadpleegde bronnen niet

altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Oranjewoud wel

afhankelijk van deze bronnen, waardoor Oranjewoud niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid

van de verzamelde historische informatie.

Certificatie/accreditatie

Ingenieursbureau Oranjewoud is gecertificeerd volgens NEN-ISO 9001. Ons bureau is lid van de Vereniging

Kwaliteitsborging Bodemonderzoek (VKB).

Het veldwerk is uitgevoerd conform de BRL SIKB 2000 (Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-proces-

certificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek). Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. is

volgens dit SIKB-procescertificaat gecertificeerd en erkend. Eventuele afwijkingen van de

beoordelingsrichtlijn zijn in onderhavig rapport vermeld. In het colofon staan de namen en parafen van de

veldmedewerkers die de kritische functies binnen het veldwerk hebben uitgevoerd.

De naleving van de kwaliteitseisen en -procedures wordt periodiek getoetst door interne auditors en

externe auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie.

De onderzochte locatie is niet in eigendom van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. of gerelateerde

zusterbedrijven.

De in het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater laat Oranjewoud verrichten door

een door de RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent

de juiste en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de analyseresultaten een hoge

betrouwbaarheid hebben. Voor de analyses geldt dat deze conform het Accreditatieschema(AS)3000 zijn

uitgevoerd.



Toepassing grond en asbest

Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het kader van het

gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter grond van de locatie wordt

afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van het verrichte bodemonderzoek mogelijk niet.

Afhankelijk van de omvang van de af te voeren partij(en) grond en de eisen die door de acceptant of het

bevoegd gezag ter plaatse van de nieuwe toepassingslocatie worden gesteld (bijvoorbeeld aanwezigheid

van een bodemkwaliteitskaart met bijbehorend bodembeheerplan), dient de grond eventueel nog conform

de richtlijnen van het Besluit bodemkwaliteit te worden onderzocht.

Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem geen onderdeel

uitmaakt van onderzoek dat door Oranjewoud volgens de NEN 5740 is uitgevoerd. Het voorliggende

onderzoek doet derhalve geen bindende uitspraak over de aan- of afwezigheid van asbest in de bodem op

de onderzochte locatie. Als tijdens het veldwerk in de bodem asbestverdachte materialen zijn opgemerkt,

dan komt dit in de profielbeschrijvingen en de conclusies naar voren. Overigens wordt opgemerkt dat in de

bodem aanwezig puin enig asbest kan bevatten. Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in

de bodem dient volgens de NEN 5707 ‘Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in de bodem’ (NNI,

april 2003) te worden uitgevoerd.



Bijlage 2: Foto's onderzoekslocatie



Uitzicht over de Steenbergse Vliet

Onderhoudsstrook langs de Steenbergse Vliet



Wandelpad door het bos

Uitzicht over de Steenbergse Vliet



Sloot naast akkerland



Bijlage 3: Historische kaarten



Historische kaart 1896



Historische kaart 1940



Historische kaart 1959



Historische kaart 1968



Historische kaart 1980



Historische kaart 1989
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1 Inleiding 

Jachthaven de Schapenput is voornemens om de bestaande jachthaven uit te breiden van 160 

ligplaatsen tot een totaal van 300 ligplaatsen en een nieuwe woning te ontwikkelen. De jachthaven is 

gelegen in De Heen en is direct verbonden met de Steenbergsche Vliet. De Steenbergsche Vliet mondt 

uit in het Volkerakmeer dat op circa 2,5 kilometer van de jachthaven is gelegen. Om de ontwikkeling 

mogelijk te maken dient het bestemmingsplan te worden aangepast. In het kader van dit ruimtelijke 

besluit moet de watertoets worden doorlopen. De randvoorwaarden en uitgangspunten die in het kader 

van de watertoets zijn verzameld worden vastgelegd in de waterparagraaf. De waterparagraaf 

(hoofdstuk 7) wordt toegevoegd aan het bestemmingsplan. Voorliggende toelichting op de watertoets 

wordt als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd. 

 

In deze waterparagraaf worden de huidige- en toekomstige situatie beschreven. Voor de toekomstige 

situatie wordt beschreven welke maatregelen genomen moeten worden ten aanzien van het 

watersysteem om te voldoen aan het landelijke- en het waterschapsbeleid. 
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2 Huidige situatie 

Het plangebied, zie figuur 1, 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 Steenbergsche Vliet in het westen en door de het toegangskanaal van de 

Jachthaven in het noorden. Het perceel is circa 3,5 ha. groot. Het plangebied is momenteel onbebouwd 

en bestaat uit bos, wandelpaden en onderhoudsstroken. Het plangebied betreft buitendijks gelegen 

gebied. 

 

 
Figuur 1 Luchtfoto ligging plangebied De Schapenkooi, De Heen. (bron: Googlemaps) 

2.1 Maaiveldhoogte 

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

 

Bestaande 

jachthaven 

De Heen 

Steenbergsche Vliet 

Plangebied 
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Figuur 2 Hoogtekaart plangebied (bron: ahn2) 

2.2 Bodem 

Boring Dino-Loket 

Met behulp van DINO-Loket zijn gegevens opgevraagd over de bodem nabij het plangebied. Op een 

afstand van circa 50 m tot 100 m in zuidelijke richting zijn verschillende boringen aanwezig die tot circa 

6 m beneden maaiveld inzicht geven in de bodem. De bodem bestaat tot circa 1 a 1,5 m beneden 

maaiveld uit klei, onder deze kleilaag bestaat de bodem tot de maximaal geboorde diepte uit fijn zand.  

 

Wateratlas Noord-Brabant 

Met behulp van de wateratlas Provincie Noord-Brabant is de geohydrologische bodemopbouw ter 

hoogte van het plangebied in kaart gebracht. Ter plaatse van het plangebied is de bodem opgebouwd 

uit voornamelijk zeekleigronden, voedselrijk en vochtig tot nat. 

2.3 Grondwater 

Dinoloket 

Met behulp van DINO-Loket zijn gegevens opgevraagd over de grondwaterstand nabij het plangebied. 

Binnen de grenzen van het plangebied en op korte afstand (1000 m) zijn geen bruikbare peilbuizen 

gevonden. 

 

Steenbergsche Vliet 

Het plangebied is direct naast de Steenbergsche Vliet gelegen, de grondwaterstand in het plangebied zal 

daarom sterk afhangen van het peil van de Steenbergsche Vliet en het peil van de B waterloop 

(peilgebied Oude Vlietpolderdijk) .  

 

Het plangebied is niet in een grondwaterbeschermingsgebied gelegen. 
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2.4 Oppervlaktewater en ecologie 

Ten oosten van het plangebied is A waterloop de Steenbergsche Vliet aanwezig, ten noorden van het 

plangebied ligt het toegangskanaal tot de jachthaven. De Steenbergsche Vliet staat in open verbinding 

met het Volkerak. De Steenbergsche 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 Steenbergsche Vliet mondt uit in het Volkerakmeer dat op 

circa 2,5 kilometer van de jachthaven is gelegen. 

 

Aan de zuidzijde van het plangebied is een categorie B waterloop aanwezig, zie figuur 3. 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, zie figuur 4. 

 

 

Figuur 3 Oppervlaktewater waterschap Brabantse Delta, blauw =  waterloop categorie A paars = 

waterloop categorie B (bron: Keurkaart, Waterschap Brabantse Delta) 

 

 

Figuur 4 Ligging peilgebiedgrens Oude Vlietpolderdijk (bron: Waterschap Brabantse Delta) 



Toelichting watertoets Uitbreiding Jachthaven De Schapenput 

 

Projectnr. 263954 

6 december 2013 , revisie 01 

blad 8 van 27 

 

 

De Steenbergsche Vliet maakt onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur (EHS), langs de 

Steenbergsche Vliet is een ecologische verbindingszone (EVZ) geprojecteerd, zie figuur 5. 

 

 
Figuur 5 EVZ langs Steenbergsche Vliet (groene stippellijn) (bron: Wateratlas, Provincie Noord-

Brabant) 

 

Het plangebied (Steenbergsche Vliet en het toegangskanaal) is deels gelegen in een beschermd gebied 

uit de Verordening Waterhuishouding en Keur (figuur 6 en figuur 7) (bron: Wateratlas, Provincie Noord-

Brabant). 

 

 
Figuur 6 Beschermde gebieden uit de Verordening Waterhuishouding (paarse vlakken) bij het 

plangebied (bron: Wateratlas, Provincie Noord-Brabant) 
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Figuur 7 Beschermde gebieden vanuit de Keur (groene vlakken) bij het plangebied (bron: Keurkaart 

beschermde gebieden, Waterschap Brabantse Delta) 

 

Het gebied rondom de Steenbergsche Vliet, waaronder het plangebied, is aangewezen als 

reserveringsgebied voor waterberging, zie figuur 8. In de toekomst kunnen deze gebieden mogelijk 

noodzakelijk zijn voor waterberging. 

 

 
Figuur 8 Reserveringsgebied waterberging (bron: Wateratlas, Provincie Noord-Brabant) 

 

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). 
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2.5 Scheepvaart 

Steenbergsche Vliet 

De Steenbergsche Vliet heeft een scheepvaartfunctie voor beroepsvaart en recreatievaart. De 

toegestane scheepvaartklasse op de Steenbergsche Vliet is klasse II. Dit betekent dat er schepen 

toegestaan zijn met een maximale breedte van 7,2 m, een maximale lengte van 56 m en een maximale 

diepgang van 2,4 m.  

 

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 scheepvaartklasse wordt aangepast. 

 

In figuur 9 is een overzichtskaart opgenomen met de scheepvaartklasse per waterloop. 

 

 
Figuur 9 Keurkaart vaarwegen Waterschap Brabantse Delta (bron: Keurkaart, Waterschap 

Brabantse Delta) 

2.6 Hemelwater- en vuilwaterafvoer 

In de huidige situatie is er geen afvoer van hemelwater of vuilwater vanuit het plangebied aanwezig. Het 

hemelwater dat valt in het plangebied kan deels afstromen naar de Steenbergsche Vliet en deels op de B 

waterloop gelegen aan de zuidzijde van het plangebied. 

 

De vuilwaterafvoer van Jachthaven de Schapenput is aangesloten op het gemeentelijk rioolstelsel 

middels een pompput en persleiding. Deze pompput en persleiding zijn eigendom van en in beheer bij 

de jachthaven tot het lozingspunt op het openbaar riool. 
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2.7 Waterkering 

Langs de Steenbergsche Vliet liggen verschillende type waterkeringen zoals in figuur 10 te zien is. Ter 

hoogte van het plangebied ligt geen waterkering langs de zuidelijke oever van de Steenbergsche 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 Steenbergsche Vliet ter hoogte van het plangebied niet 

aangeduid staat als waterkering heeft het maaiveld ter plaatsen wel een hogere ligging (zie figuur 2) 

waardoor het bescherming biedt voor het achterliggende buitendijkse gebied. 

 

 
Figuur 10 Waterkeringen waterschap Brabantse Delta (bron: Keurkaart, waterschap Brabantse 

Delta) 

2.8 Beheer 

Waterschap Brabantse Delta is (grond)waterbeheerder, nautisch beheerder, vaarwegbeheerder en 

beheerder van de waterkeringen in en rondom het plangebied. Het waterschap is tevens 

vaarwegbeheerder en nautisch beheerder van de Heense Haven en het toegangskanaal. De pompput en 

persleiding op het terrein van Jachthaven De Schapenput zijn in beheer bij de jachthaven. De gemeente 

Steenbergen is de beheerder van het gemeentelijk rioolsysteem in De Heen. 
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3 Beleid 

Algemeen 

In 2009 zijn de eerdere beleidsdoelen ten aanzien van water (o.m. Nationaal Bestuursakkoord Water - 

geactualiseerd, de 4
e
 Nota water, en de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW)) in concrete beleidsdoelen 

en maatregelen vertaald. Deze zijn opgenomen in het Nationale waterplan 2010-2015, het provinciale 

waterplan Noord-Brabant 2010-2015 en het waterbeheerplan 2010-2015 van waterschap Brabantse 

Delta. De waterplannen op deze drie niveaus zijn gelijktijdig opgesteld en sluiten inhoudelijk op elkaar 

aan. 

 

De basisprincipes van bovengenoemd beleid zijn: meer ruimte voor water en het voorkomen van 

afwenteling van de waterproblematiek in ruimte of tijd. Dit is uitgewerkt in de twee drietrapsstrategieën 

voor: waterkwantiteit (vasthouden, bergen, afvoeren) en waterkwaliteit (schoonhouden, schoon en vuil 

scheiden, zuiveren). 

 

Europees beleid 

Door de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft Nederland een resultaatsverplichting voor het 

bereiken van de gewenste waterkwaliteit en ecologie van grond- en oppervlaktewatersystemen. Voor 

grote wateren of watersystemen, de zogenaamde KRW-waterlichamen, zijn hiertoe doelen opgesteld. 

De (bindende) maatregelen om de doelen te bereiken zijn vastgelegd in de 

stroomgebiedbeheerplannen. Voor de overige wateren geldt minimaal het stand-still principe. 

Waterbeheerders mogen hiervoor zelf aanvullende doelen opstellen. 

 

Rijksbeleid 

Een belangrijk instrument voor de uitvoering van het rijksbeleid is de watertoets. De watertoets wordt 

toegepast op nieuwe ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen. 

Als een gemeente een ruimtelijk plan wil opstellen, stelt zij de waterbeheerder op de hoogte van dit 

voornemen. De waterbeheerder stelt dan een zogenaamd wateradvies op. Het ruimtelijk plan geeft in 

de waterparagraaf aan hoe is omgegaan met dit wateradvies. In de watertoets worden alle aspecten van 

water meegenomen.  

 

Provinciaal beleid 

Het Provinciaal Waterplan 2010-2015 is de strategische basis voor het Brabantse waterbeleid en -

beheer voor de korte en de lange termijn, rekening houdend met Europese, landelijke, provinciale en 

regionale doelen, duurzaamheid en klimaatveranderingen. Het is een breed gedragen beleidsplan, 

omdat het tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met talloze belanghebbende (water)partijen in 

Brabant.  

 

Het Provinciaal Waterplan borduurt ook voort op het beleid en de maatregelen die in het 

Reconstructieplan en de Verordening Ruimte zijn opgenomen, zoals de reservering voor waterberging. 

Binnen het zoekgebied van de weg liggen geen gebieden die gereserveerd zijn voor waterberging. 

 

In de Provinciale milieuverordening Noord-Brabant (PMV) zijn milieuregels opgenomen die het 

drinkwater moeten beschermen. Het grondwater rond de Brabantse drinkwaterwinningen wordt 

beschermd met speciale zones.  

 

Regionaal beleid 

Gemeente Steenbergen 

De inrichting van het watersysteem is een gezamenlijke taak van gemeente en waterschap. De notitie 

‘gemeentelijke wateropgave’ gaat over het waterbeheer binnen de gemeentegrenzen van Steenbergen. 

Samen met het waterschap heeft de gemeente de diverse waterthema's uitgewerkt. Ook zijn de ervaren 

knelpunten mee genomen. Uit de gemeentelijke wateropgave is een uitvoeringsprogramma 

voortgekomen waarin de actiepunten staan omschreven waarmee het waterschap en de gemeente 

Steenbergen samen mee aan de slag gaan. 
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Waterschap Brabantse Delta 

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

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

grondwaterbeheer, het waterbodembeheer en vaak ook het scheepvaartbeheer. Het waterschap heeft 

de grondslag van haar beleid opgenomen in het waterbeheersplan 2010-2015, wat is afgestemd op 

Europees, nationaal en provinciaal beleid. Speerpunten uit het waterbeheerplan zijn veiligheid, droge 

voeten, voldoende water, gezonde natuur, schoon water, genieten van water en het waterschap als 

calamiteitenorganisatie. Het waterschap heeft in een toetsingskader RO “De ruimte blauw geordend” 

aangegeven wat de ruimtelijke consequenties zijn van het waterbeleid.  

 

Daarnaast heeft het waterschap waar nodig nog toegespitst beleid en beleidsregels op de verschillende 

thema’s/speerpunten uit het waterbeheersplan en heeft het waterschap een eigen verordening; De 

Keur en de legger. De Keur bevat gebods- en verbodsbepalingen met betrekking tot ingrepen die 

consequenties hebben voor de waterhuishouding en het waterbeheer. De legger geeft aan waar de 

waterstaatswerken liggen, aan welke afmetingen en eisen die moeten voldoen en wie 

onderhoudsplichtig is. Veelal is voor deze ingrepen een watervergunning van het waterschap benodigd. 

De Keur is onder andere te raadplegen via de site van waterschap Brabantse Delta.  

 

Het waterschap hanteert bij nieuwe ontwikkelingen het principe van waterneutraal bouwen, waarbij 

gestreefd wordt naar het behoud of herstel van de ‘natuurlijke’ waterhuishoudkundige situatie. 

Vanwege dit principe wordt bij uitbreiding van verhard oppervlak voor de omgang met hemelwater 

uitgegaan van de voorkeursvolgorde infiltreren, bergen, afvoeren. De technische eisen en 

uitgangspunten voor het ontwerp van watersystemen zijn opgenomen in de ‘beleidsregel hydraulische 

randvoorwaarden 2009’. 

 

Watertoets 

Het watertoetsproces is een belangrijk instrument om het waterbelang in ruimtelijke plannen en 

besluiten te waarborgen. Het gaat daarbij om alle waterhuishoudkundige aspecten, waaronder 

veiligheid, wateroverlast, watertekort, waterkwaliteit en verdroging, en om alle wateren: rijkswateren, 

regionale wateren en grondwater. Het is niet een toets achteraf, maar een proces dat de initiatiefnemer 

van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder in een zo vroeg mogelijk stadium met elkaar in gesprek 

brengt. 
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4 Randvoorwaarden waterbeheerders 

In het kader van de watertoets is contact opgenomen met de heer S. Koenraadt van waterschap 

Brabantse Delta en de heer van der Reest en mevrouw Jansen van 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 

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. 
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5 Toekomstige situatie 

De voorgenomen ontwikkeling bestaat uit een uitbreiding van de huidige jachthaven (blauwe arcering) 

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. Een 

schematische weergave van de uitbreidingslocatie is weergegeven in figuur 11. 

 

 
Figuur 11 Schematische weergave van de uitbreidingslocatie (in blauw) 

 

In de onderstaande paragrafen is beschreven hoe het toekomstige watersysteem aan de richtlijnen van 

de gemeente, provincie en het Waterschap voldoet. 

5.1 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.  

5.2 Waterkwantiteit 

Vuilwater 

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. 

 

 

nieuwe woning 
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Hemelwater 

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 Steenbergsche 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.  

5.3 Scheepvaart 

De toekomstige scheepvaartklasse voor de jachthaven wordt waarschijnlijk aangepast voor grotere 

diepgang. Dit wordt in de legger en op de keurkaart gecorrigeerd. 

5.4 Extra vaarbewegingen 

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. Van dit 

aantal zal een gedeelte via de Steenbergsche 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. 

5.5 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. In de praktijk leiden buitendijkse bouwplannen niet in alle gevallen tot probleemsituaties.  

 

Uitzonderingssituaties 

In de praktijk leiden buitendijkse bouwplannen niet in alle gevallen tot probleemsituaties. De 

ontwikkelingen moeten in eerste instantie beoordeeld worden op hun effecten (zowel de uitbreiding 

van de jachthaven als de nieuwe woning). Er kunnen zich gevallen voordoen waar het te verdedigen is 

om buitendijks bouwen onder voorwaarden toe te staan. Dit is als: 

� De voorgenomen buitendijkse ontwikkelingen geen risico’s of negatieve effecten veroorzaken voor 

de taken en verantwoordelijkheden van het waterschap. Onder taken en verantwoordelijkheden 

wordt het volgende verstaan: zorg voor voldoende doorstromingscapaciteit, zorg voor veilige 

keringen en behoud en realisatie van voldoende bergingsmogelijkheden. Indien een ontwikkeling 

wel risico’s of negatieve effecten met zich meebrengt, maar deze door middel van compenserende 

maatregelen volledig teniet worden gedaan, wordt er tevens een positief wateradvies afgegeven; 

of, 
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� Het een activiteit betreft die onlosmakelijk met het watersysteem is verbonden (bv. een 

scheepswerf, haven). 

of, 

� Het dagelijks bestuur besluit dat er een dermate zwaarwegend maatschappelijk belang gediend is 

bij het buitendijks bouwen dat dit opweegt tegen het belang van het vrijhouden van ruimte voor 

water. 

5.5.1 Veiligheid 

Het gebied langs de Steenbergsche 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 (zie figuur 2) waardoor het bescherming biedt voor het achterliggende buitendijkse gebied. Door 

deze ontwikkeling wordt een deel van het maaiveldniveau langs de Steenbergsche Vliet verlaagd. 

Geadviseerd wordt een deel van het hogere maaiveld van het gebied langs de Steenbergsche 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. 

5.5.2 Doorstroomprofiel 

De voorgenomen uitbreiding van de jachthaven en de woning heeft geen aanpassingen aan het 

doorstroomprofiel van de Steenbergsche Vliet als gevolg. De voorgenomen uitbreiding zal daarom geen 

negatief effect hebben op het doorstroomprofiel. 

5.5.3 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 Steenbergsche 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. 

5.5.4 Conclusie 

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. Daarom valt de voorgenomen uitbreiding onder de 

voorwaarden (1
e
 en 2

e
 uitzonderingsgrond van de beleidsregel) waaronder buitendijks bouwen is 

toegestaan.  

5.6 Ontgronden/graven extra water 

De uitbreiding van de jachthaven betreft met name grondverzet. Ten behoeve van de uitbreiding wordt 

het bestaande maaiveld afgegraven. Aandachtpunten bij het ontgraven van de uitbreiding is dat het 

uitzakken/uitspoelen van de nieuwe oever moet worden voorkomen. Hiervoor worden damwanden 

geplaatst en oeverversteviging aanbracht. De oeververdediging is passend bij de bestemming 

jachthaven en de toekomstige scheepvaartklasse, het onderhoud van de oeververdediging ligt bij de 

jachthaven. Voor onder andere het graven van extra oppervlaktewater dient een watervergunning in 

het kader van de Waterwet te worden aangevraagd bij Waterschap Brabantse Delta. In het kader van de 
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ontgronding zal waarschijnlijk een ontgrondingsvergunning benodigd zijn (onder andere afhankelijk van 

oppervlak, diepte en hoeveelheid te ontgronding). 

5.7 Beheer en onderhoud 

Het beheer en onderhoud van de uitbreiding van de jachthaven zal verzorgd worden door jachthaven de 

Schapenput. Ook het onderhoud van het nieuwe rioolsysteem ten behoeve van de uitbreiding zal door 

jachthaven de Schapenput verzorgd worden. 

 

Voor de inrichting, het beheer en onderhoud moet nog verdere afstemming plaatsvinden tussen het 

waterschap en jachthaven de Schapenput bij de verdere uitwerking van het plan (bij de aanvraag van de 

Watervergunning in het kader van de Waterwet).  
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6 Conclusie/aanbevelingen 

Onderstaand worden beknopt de conclusies beschreven: 

� Bij de uitbreiding en bouw worden geen milieuvervuilende of uitlogende materialen of stoffen 

gebruikt. 

� Het plangebied betreft buitendijks gebied, dat niet beschermd is tegen hoogwater de risico’s van 

bouwen in dit gebied zijn voor eigen rekening. 

� Ieder advies dat het waterschap afgeeft in het kader van de watertoets met betrekking tot 

buitendijks bouwen wordt vooraf door het Dagelijks Bestuur vastgesteld. 

� Voor de inrichting, het beheer en onderhoud moet nog verdere afstemming plaatsvinden tussen 

het waterschap en jachthaven de Schapenput bij de verdere uitwerking van het plan (bij de 

aanvraag van de Watervergunning in het kader van de Waterwet).  

 



Toelichting watertoets Uitbreiding Jachthaven De Schapenput 

 

Projectnr. 263954 

6 december 2013 , revisie 01 

blad 22 van 27 

 

 



Toelichting watertoets Uitbreiding Jachthaven De Schapenput 

 

Projectnr. 263954 

6 december 2013 , revisie 01 

blad 23 van 27 

 

 

7 Voorstel waterparagraaf 

In opdracht van Jachthaven de Schapenput heeft Oranjewoud het proces van de watertoets doorlopen 

voor de uitbreiding van Jachthaven de Schapenput en de ontwikkeling van één nieuwe woning. De 

knelpunten en aandachtspunten ten aanzien van de waterhuishouding zijn geïnventariseerd. In de 

rapportage ''Toelichting watertoets Uitbreiding Jachthaven De Schapenput'' (Oranjewoud, november 

2013) zijn de huidige en toekomstige situatie, het beleid en de randvoorwaarden beschreven. Hieronder 

zijn beknopt de belangrijkste aspecten beschreven, tevens is de toekomstige waterhuishouding op 

hoofdlijnen beschreven. 

 

Randvoorwaarden 

In het kader van de watertoets is contact opgenomen met de heer S. Koenraadt van waterschap 

Brabantse Delta en de heer van der Reest en mevrouw Jansen van 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 

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 Steenbergsche Vliet in het westen en door de het toegangskanaal van de Jachthaven in 

het noorden. Het perceel is circa 3,5 ha. groot. Het plangebied is momenteel onbebouwd en bestaat uit 

bos, wandelpaden en onderhoudsstroken. Het plangebied betreft buitendijks gelegen gebied. 

 

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 Steenbergsche Vliet aanwezig, ten noorden van het 

plangebied ligt het toegangskanaal tot de jachthaven. De Steenbergsche Vliet staat in open verbinding 

met het Volkerak. De Steenbergsche 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 
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heeft een breedte van circa 12 meter. De Steenbergsche Vliet mondt uit in het Volkerakmeer dat op 

circa 2,5 kilometer van de jachthaven is gelegen. 

 

Aan de zuidzijde 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 12 Oppervlaktewater waterschap Brabantse Delta, blauw =  waterloop categorie A paars = 

waterloop categorie B (bron: Keurkaart, Waterschap Brabantse Delta) 

 

De Steenbergsche Vliet maakt onderdeel uit van de ecologische hoofdstructuur (EHS), langs de 

Steenbergsche Vliet is een ecologische verbindingszone (EVZ) geprojecteerd. Het plangebied 

(Steenbergsche Vliet en het toegangskanaal) is deels gelegen in een beschermd gebied uit de 

Verordening Waterhuishouding en Keur. Het gebied rondom de Steenbergsche 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. 
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Waterkering 

Langs de Steenbergsche 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 Steenbergsche 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 Steenbergsche 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 13 Waterkeringen waterschap Brabantse Delta (bron: Keurkaart, waterschap Brabantse 

Delta) 

 

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 
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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 Steenbergsche 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. Van dit 

aantal zal een gedeelte via de Steenbergsche 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 Steenbergsche 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 (zie figuur 2) waardoor het bescherming biedt voor het achterliggende buitendijkse gebied. Door 

deze ontwikkeling wordt een deel van het maaiveldniveau langs de Steenbergsche Vliet verlaagd. 

Geadviseerd wordt een deel van het hogere maaiveld van het gebied langs de Steenbergsche 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 
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De voorgenomen uitbreiding van de jachthaven en de woning heeft geen aanpassingen aan het 

doorstroomprofiel van de Steenbergsche 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 Steenbergsche 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 

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. Daarom valt de voorgenomen uitbreiding onder de 

voorwaarden (1
e
 en 2

e
 uitzonderingsgrond van de beleidsregel) waaronder buitendijks bouwen is 

toegestaan.  
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Aanleiding
De familie de Neve is voornemens om de Jachthaven de Schapenput gelegen aan de Steenbergse Vliet in de Heen
(Noord-Brabant) uit te breiden. De Jachthaven heeft de ambitie aan de zijde van de Steenbergse Vliet de
jachthavenfaciliteiten uit te breiden en meer ligplaatsen mogelijk te maken, zie afbeelding 1.

Afbeelding 1: Ontwerp Jachthaven de Schapenput 2
e

fase
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De uitbreiding gaat ten koste van een deel van het bos, zie afbeelding 2. Aangezien de uitbreiding afwijkt van het
vigerende bestemmingsplan zal een nieuw bestemmingplan opgesteld moeten worden. In het kader van het op te
stellen bestemmingsplan zijn enkele gebiedsonderzoeken noodzakelijk, waaronder een natuurtoetsing. Deze memo
sluit aan bij de in 2010 uitgevoerde natuurtoets in het kader van de aanleg van twaalf Eco-arken (Natuurtoets Eco-
Arken Steenbergse Vliet. Onderzoek naar beschermde natuurwaarden. Projectnummer 218772). In deze natuurtoets
is voorliggend plangebied ook onderzocht en getoetst. In het kader van de nu voorgenomen uitbreiding (ontwerp
Schapenput, fase 2) is een aanvullend veldbezoek uitgevoerd en heeft een update van bureaustudie en
effectbeoordeling plaats gevonden.

De voorliggende memo geeft inzicht in de voorkomende en de te verwachten beschermde natuurwaarden in het
plangebied en de gevolgen van de uitbreiding van de jachthaven op de EHS. De globale ligging van het plangebied is
weergegeven in afbeelding 2.

Afbeelding 2: Ligging van het plangebied (rode omlijning) (bron: www.maps.google.nl).

Bureaustudie natuurwaarden

Gegevens over het mogelijk voorkomen van beschermde soorten is verkregen uit verschillende verspreidingsatlassen.

Het betreft hier gegevens van de soortgroepen broedvogels (SOVON, 2002), zoogdieren (Broekhuizen et al., 1992 en

Twisk & Limpens, 2006), libellen (Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie, 2002), dagvlinders (Bos et al., 2006),
reptielen en amfibieën (www.RAVON.nl en Van Delft & Schuitema, 2005) en insecten (www.Naturalis.nl\EIS).

Op basis van de verspreidingsgegevens van een soort, in combinatie met kennis van de terreingeschiktheid voor deze
soorten, is nagegaan of deze soorten mogelijk in het plangebied of de omgeving kunnen voorkomen. De resultaten
zijn opgenomen in bijlage 1.

Het voorkomen van wettelijk beschermde soorten in het uurhok of kilometerhok betekent niet dat deze soorten zich
in de omgeving van het plangebied bevinden. Het plangebied omvat slechts een klein deel van het kilometerhok en
daarmee ook een beperkt aantal verschillende biotopen en habitats. Met behulp van het terreinbezoek is nagegaan
welke dit zijn. Hierdoor kan meer duidelijkheid gegeven worden over de voorkomende dan wel verwachte soorten in
het plangebied.
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Het plangebied heeft geen beschermde status in het kader van de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn of de
Natuurbeschermingswet 1998. Wel is de Steenbergse Vliet een onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
Het plangebied bevindt voor een klein deel binnen en voor een groot deel direct naast de EHS. In het kader van de
ligging van het plangebied is het daarom wel noodzakelijk om de effecten op de 'wezenlijke kenmerken en waarden'
van de EHS in beeld te brengen.

Terreinbezoek

Het plangebied is op 7 oktober 2013 bezocht door een deskundig ecoloog van Oranjewoud. Hierbij is de begrenzing,
zoals aangegeven in afbeelding 2, aangehouden. Op basis van de bureaustudie en de aangetroffen biotopen is een
beeld te krijgen van het voorkomen van beschermde soorten. Hieronder wordt kort aangegeven wat de bevindingen
zijn per aangetroffen biotoop in het plangebied.

Het plangebied ligt in agrarisch gebied langs de Steenbergse Vliet met rietbegroeide oevers en enkele wilgen. De
rietoever valt grotendeels buiten het plangebied, behalve het deel waar een aansluiting op de Steenbergse Vliet wordt
gemaakt. Circa drie hectare is in gebruik als (jong) bos. Tussen de oever en het bos ligt een grasstrook, welke gebruikt
wordt als wandelpad.

In het plangebied zijn de volgende biotopen aangetroffen.

 Steenbergse Vliet (water);

 Oever (rietzone met wilgen);

 (jong) Bos;

 Grasstrook.

Steenbergse Vliet en oevers
De Steenbergse Vliet staat in open verbinding met het Volkerak en is voor vissen een belangrijke kraamkamer. In het
voorjaar paaien hier o.a. voornsoorten, karper en snoekbaars in de relatief ondiepe waterdelen. Het is een beschermd
natuurgebied en bestaat vooral uit rietmoeras. In het rietmoeras broeden bruine kiekendief, rietzanger, roerdomp en
grote karekiet.

Ter plaatse van het plangebied is de Steenbergse Vliet ruim 50 meter breed en heeft aan de westzijde een brede
rietkraag met wilgen. Op de oevers waar de ontwikkeling gepland staat is de rietzone niet breder dan één meter tot
maximaal zeven meter in het oosten. In deze beperkte rietzone komen naar verwachting alleen algemene riet- en
ruigte vogels tot broeden, zoals kleine karekiet en rietgors. Tijdens het terreinbezoek werden op de Vliet wilde eend,
waterhoen, meerkoet en kuifeend aangetroffen. In de brede oeverzone ten westen van het plangebied werd een
zingende blauwborst waargenomen. De rietzone in het plangebied biedt geen geschikt broedbiotoop voor bruine
kiekendief, rietzanger, roerdomp en grote karekiet. Deze soorten prefereren een bredere rietkraag met meer dekking.

Foto 1 en 2: Wandelpad (gras) langs het kanaal richting huidige jachthaven, rietzone langs Steenbergse Vliet.



memonummer: 1
betreft: Natuurtoetsing uitbreiding Schapenput

blad 4 van 15

De rietzone bestaat uit een ruig rietvegetatie, gedomineerd door riet en schietwilg. Tussen de rietvegetatie zijn
algemene voedselrijke soorten aangetroffen, brandnetel, ridderzuring, wilgenroosje, zegge, klein hoefblad en witbol.
Beschermde plantensoorten zijn niet aangetroffen en worden op basis van het aangetroffen biotoop ook niet
verwacht.

De oever en randen vormen een geschikt leefgebied voor algemeen voorkomende zoogdieren. Voor algemeen
voorkomende muizen en spitsmuizen zoals veldmuis, aardmuis en (tweekleurige) bosspitsmuis zijn met name de ruige
randen een geschikt biotoop. Daarnaast kunnen soorten als bunzing, woelrat, mol, konijn, haas, vos, wezel en
hermelijn in dit biotoop aanwezig zijn. Tijdens het terreinbezoek zijn uitwerpselen van een bunzing aangetroffen.

In het plangebied zijn foeragerende vleermuizen te verwachten (Twisk & Limpens, 2006). Vleermuizen zijn met name
te verwachten op de Steenbergse Vliet en langs de rietoevers en bomen. Deze elementen bieden beschutting en
geschikte foerageermogelijkheden. Het gaat hier, gezien de omgeving, met name om algemene soorten gewone- en
ruige dwergvleermuis, laatvlieger, watervleermuis en mogelijk de meervleermuis. Voor verblijfplaatsen zijn de bomen
in het bos en langs de oever ongeschikt door het ontbreken van gaten en holen.

Tijdens het terreinbezoek is de Steenbergse Vliet/oevers beoordeeld op de geschiktheid voor beschermde
amfibiesoorten. De Vliet en oevers vormen geschikt leefgebied voor algemene amfibiesoorten. Het gaat hierbij om de
bastaardkikker, bruine kikker, kleine watersalamander en gewone pad. Strikt beschermde amfibiesoorten zijn niet
aangetroffen en worden op basis van het biotoop en de bureaustudie (o.a. Van Delft & Schuitema, 2005) ook niet
verwacht.

De oevers van de Steenbergse Vliet zijn tijdens eerdere terreinbezoeken reeds steekproefgewijs bevist met een
steeknet. Vissen zijn toen niet aangetroffen. Ook als gevolg van het aangetroffen biotoop tijdens het veldbezoek in
oktober 2013, ondiep water met een rietoever, worden diverse (roof) vissen verwacht. Het gaat hierbij om baars,
snoek, snoekbaars, riet- en blankvoorn en karper. Met name naar de paaiperiode biedt de oever een beschut
leefgebied voor juveniele vissoorten. Beschermde vissoorten zijn niet aangetroffen en worden op basis van het
biotoop ook niet verwacht.

(jong) Bos
In het plangebied is een bos van circa drie hectare aanwezig. Het is een jong bos bestaande uit diverse houtsoorten.
Het gaat hier o.a. om wilgen, zwarte els, gewone es en zomereik. De ondergroei bestaat uit een ruige vegetatie met
brandnetel, riet, witbol, dauwbraam, liguster en grote klis. Daarnaast is in de ondergroei veel mos aanwezig.
Beschermde planten zijn niet aangetroffen en worden in een dergelijk voedselrijk biotoop niet verwacht.

Foto 3: Het jonge bos in het plangebied.
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Het bos biedt een geschikt biotoop voor algemene struweel- en in minder mate bosvogels. De vogelsoorten komen
hier tot broeden of gebruiken het biotoop als foerageergebied. Het gaat hier om kleine zangers als merel, putter, fitis,
tjiftjaf en heggenmus. Hollen/gaten gemaakt door spechten zijn tijdens het veldbezoek niet aangetroffen in de jonge
bomen. Het jonge bos biedt tevens een geschikt leefgebied voor algemene zoogdieren in de ondergroei, zoals muizen
en spitsmuizen. Maar ook voor grotere zoogdieren, zoals woelrat, egel, wezel, hermelijn, konijn, vos en bunzing.

Het bos met ruige ondergroei zijn geschikt als landbiotoop voor verschillende algemene amfibieën, zoals kleine
watersalamander, bruine kikker en gewone pad. Reptielen worden niet verwacht (o.a. Van Delft & Schuitema, 2005),
aangezien er geen geschikt biotoop is aangetroffen.

Grasstrook
Tussen de rietoever en het bos is een smalle grasstrook aanwezig van drie tot vier meter. Deze strook wordt intensief
gemaaid met een gazonmaaier. Door dit intensieve beheer zijn geen beschermde plantensoorten te verwachten. De
grasstrook wordt wel gebruikt door met name de grotere zoogdieren op voedseltocht. Hierbij valt te denken aan de
vos en de marterachtigen wezel, hermelijn en bunzing. Van deze laatste soort zijn tijdens eerdere veldbezoeken
uitwerpselen aangetroffen. Een mogelijke verblijfplaats van de bunzing is niet aanwezig in het plangebied.

Foto 4: De grasstrook langs het jonge bos.

Effecten op beschermde soorten

Uit de bureaustudie en het terreinbezoek blijkt dat in het plangebied enkele beschermde en strikt beschermde
soorten zijn te verwachten. Per aanwezige beschermde soortgroep worden hieronder de mogelijke consequenties en
mitigerende maatregelen aangegeven. Als gevolg van de geplande ontwikkeling wordt de rietzone (oever) voor een
zeer klein deel vergraven (aansluiting van nieuwe haven op Steenbergse Vliet) en een deel van het bos gekapt.
Compensatie van het te kappen bos vindt plaats oostelijk van de jachthaven, waarbij een nieuw aaneengesloten bos
ontstaat, met verschillende (ruigte)gradiënten.

Vogels
Het aanwezig bos met ruigte vegetatie en de rietzone zijn geschikte broedplaatslocaties voor (algemene) broedvogels.
In het algemeen kan worden gesteld dat ingrepen in het plangebied tijdens het broedseizoen (globaal 15 maart – eind
juli) sterke negatieve effecten hebben op de meeste vogelsoorten door vernietiging van broedplaatsen in het bos, riet
en ruigte vegetatie en verstoring van de reproductie. Wettelijk gezien wordt daarom ook geen ontheffing verleend
indien (broed)vogels worden verstoord.

De effecten op (broed)vogels in het plangebied en de directe omgeving zullen echter beperkt zijn. Effecten zijn er
alleen als de werkzaamheden plaatsvinden in het broedseizoen. Buiten het broedseizoen treedt wel enige verstoring
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op, dit resulteert alleen in het opvliegen van betreffende vogels. Indien de werkzaamheden in de periode september -
maart aanvangen is sprake van een permanente verstoring, voordat vogels tot broeden komen. Door deze verstoring
zullen broedvogels het plangebied mijden als broedplaatsen.

Conform de zorgplicht is het van belang om voor het broedseizoen de vegetatie in het plangebied te verwijderen.
Hierdoor zijn er geen effecten op (broed)vogels tijdens het broedseizoen.

De gunstige staat van instandhouding van de in het plangebied voorkomende of verwachte vogelsoorten zal niet
worden aangetast wanneer werkzaamheden buiten het broedseizoen aanvangen.

Zoogdieren
De werkzaamheden kunnen met name schade veroorzaken aan algemene muizen en spitsmuizen. Deze schade is
maar moeilijk te voorkomen, omdat deze soorten bij onraad hun hol in vluchten en zich bij gunstige omstandigheden
nagenoeg het hele jaar voortplanten. Ze leven echter geen van allen in kolonies. Door deze solitaire levenswijze, het
betrekkelijk kleine oppervlak aan biotoop en de hoge reproductiesnelheid zal de schade zeer beperkt zijn. De gunstige
staat van instandhouding van de betreffende soorten komt niet in het gedrang.

Effecten op kleine zoogdieren zoals muizen kunnen worden beperkt door gefaseerd te werk te gaan. Dit houdt in dat
eerst de vegetatie wordt gekapt, gemaaid of verwijderd, alvorens in een later stadium met afgraven/verwijderen
toplaag/oever te beginnen. Het hierdoor eerst minder geschikt gemaakte leefgebied kan dan tijdig door de aanwezige
zoogdieren worden verlaten. Ten aanzien van deze soorten geldt dat ze niet tijdens de winterslaap mogen worden
verstoord door het verwijderen van vegetatie. Dat betekent dat de aanwezige vegetatie in de periode van eind
september tot half november zou moeten worden verwijderd.

Grotere zoogdieren, als de hermelijn, wezel, bunzing, vos, woelrat, konijn, haas en egel hebben grote leefgebieden en
zullen tijdens de werkzaamheden het plangebied mijden. In de omgeving is voldoende geschikt leef- en rustgebied
aanwezig voor deze soorten. Ook aanwezige mollen zullen het plangebied mijden na aanvang van de werkzaamheden.
Effecten op populatieniveau van deze soorten worden niet verwacht.

Om het onbedoeld doden van egels te voorkomen is het raadzaam om voor verwijderen van vegetatie het plangebied
te controleren op eventueel aanwezige egels. Indien egels worden aangetroffen, kunnen ze worden verplaatst naar
geschikt biotoop in de omgeving.

In het plangebied worden foeragerende vleermuizen verwacht rond het jonge bos en de rietoevers en boven de
Steenbergse Vliet. Negatieve effecten op vleermuizen worden echter niet verwacht door de geplande ontwikkeling.
Alleen wanneer er sprake is van het verstoren van vaste rust- en verblijfplaatsen, vliegroutes en belangrijke
foerageerplaatsen van vleermuizen zijn maatregelen noodzakelijk. Dergelijke verstoring is hier niet aan de orde. Wel
wordt aanbevolen om de licht uitstraling vanuit het nieuwe deel van de jachthaven zoveel mogelijk te beperken om de
lichtgevoelige watervleermuis en meervleermuis niet te hinderen tijdens het foerageren en op vliegroute boven de
Steenbergse Vliet.

De gunstige staat van instandhouding van voorkomende en verwachte zoogdieren zal niet worden aangetast als
gevolg van de voorgenomen ontwikkeling.

Amfibieën
Schade aan amfibieën is het grootst als de (graaf)werkzaamheden in het voortplantingsseizoen plaatsvindt (maart tot
en met juli). In deze periode zijn zowel de volwassen dieren als larven aanwezig in het water. Na de voortplanting
verlaten sommige amfibieën het water om het landbiotoop op te zoeken en later om te overwinteren. Zij
overwinteren in holletjes in de bodem, onder bladafval, takkenhopen of stenen.

Bij de uitvoering van werkzaamheden aan de Vliet (aanleg damwand en grondverzet ivm de aansluiting van het
nieuwe deel van de jachthaven op de Vliet) kunnen op kleine schaal overwinterings-, en voortplantingsplaatsen van
amfibieën worden verstoord of vernietigd. Dit geldt met name voor soorten die in het water overwinteren, namelijk
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de bastaardkikker. De bastaardkikker is een algemeen voorkomende soort in Nederland. Indien de werkzaamheden
buiten de voortplantingstijd en overwintering (september - half november) worden uitgevoerd is de schade beperkt.
De ingreep heeft geen effecten op populatieniveau.

Bij uitvoering van de werkzaamheden in het bos en rietoevers in het najaar- of winterperiode zullen
overwinteringsplaatsen (o.a. holletjes) van amfibieën worden verstoord en vernietigd. Dit geldt met name voor
soorten die op land overwinteren, namelijk de gewone pad, bruine kikker en kleine watersalamander. De gewone pad,
bruine kikker en kleine watersalamander zijn algemeen voorkomende soorten in Nederland. Indien de
werkzaamheden buiten de voortplantingsperiode en overwintering (september - half november) worden uitgevoerd is
de schade beperkt. De ingreep heeft geen effecten op populatieniveau.

De gunstige staat van instandhouding van algemene amfibieënsoorten zal niet worden aangetast als gevolg van de
voorgenomen werkzaamheden.

Vissen, planten en overige beschermde soorten
Er zijn geen effecten te verwachten op beschermde vissen, omdat ze niet zijn aangetroffen tijdens de eerder
uitgevoerde terreinbezoeken en op basis van de aangetroffen biotopen ook niet worden verwacht in het plangebied.

Effecten op de Ecologische Hoofdstructuur

Het ruimtelijk beleid voor de EHS is gericht op het behoud, herstel en de ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken
en waarden van een gebied. De begrenzing en planologische bescherming is vastgelegd in het streekplan en
gemeentelijke bestemmingsplan. De EHS wordt beschermd volgens het "nee, tenzij"- regime. Dit houdt in dat nieuwe
plannen, projecten of handelingen niet zijn toegestaan indien deze de wezenlijke kenmerken of waarden van het
gebied significant aantasten, tenzij er geen reële alternatieven zijn én er sprake is van redenen van groot openbaar
belang.

Afbeelding 3: Overzicht van de EHS (begrenzing) nabij het plangebied en omgeving
(Bron:synbiosys.alterra.nl/natura2000).



memonummer: 1
betreft: Natuurtoetsing uitbreiding Schapenput

blad 8 van 15

Het plangebied ligt aan en deels in de Steenbergse Vliet. De Steenbergse Vliet is gelegen in de EHS. De Steenbergse
Vliet vormt een belangrijke natte verbinding met het Volkerak. Zie afbeelding 3 voor de begrenzing van de EHS nabij
en in het plangebied.

In de 'Groene Schakels' van de provincie Noord-Brabant wordt de Steenbergse Vliet aangewezen als een ecologische
verbindingszone volgens het (inrichtings)model Moeraszone. Het model Moeraszone is een verbindingszone voor
rietvogels, zoals rietzanger, kleine karekiet en blauwborst. Ook kleine zoogdieren, amfibieën en libellen profiteren van
dit type.

In en direct naast het plangebied komen de natuurdoeltypen Beek en Bron en Gemaaid rietland voor. Hieronder
worden ze kort beschreven (bron: Index Natuur en Landschap versie 0.3 11 februari 2009). De ambities zijn
vergelijkbaar met de bovenstaande beheertypen

N03.01 Beek en bron
Het beheertype Beek en bron komt voor op de zand- en lössgronden van noord, oost en zuid Nederland en in de
duinen. Het gaat om kleine stromende wateren met hun bronnen, die uiteindelijk uitmonden in een rivier, of op
(voormalige) estuarium.

N05.02 Gemaaid rietland
Gemaaid rietland is rietland dat grotendeels jaarlijks in het winterhalfjaar gemaaid wordt. Randen met oud riet, kleine
ruigten, struweel, en bomen op kaden, zorgen voor broedgelegenheid voor vogels en zijn belangrijk voor andere
dieren zoals muizen en salamanders. Gemaaid riet wordt gedomineerd door riet en kan vrij rijk zijn aan mossen of
moerasplanten zoals moerasvaren, kamvaren, moeraswalstro, waterzuring, watermunt en grote watereppe. De
oevers, rietranden en -stroken vormen biotopen voor rietvogels als kleine karekiet en insecten. Zonder maaibeheer en
watertoevoer zal gemaaid rietland overgaan naar struweel en bos.

Effectbeoordeling EHS
Uit het ontwerp Jachthaven de Schapenput fase 2 en de ecologische hoofdstructuur (Figuur 3 en 4) blijkt dat de
geplande ontwikkeling plaatsvindt in een klein deel en direct langs de EHS. Hierop is het "nee, tenzij"-regime van
toepassing.

De wezenlijke kenmerken en waarden in het plangebied worden gevormd door de beheertypen: Beek en Bron en
Gemaaid rietland. Deze beheertypen uit het natuurbeheerplan worden in het kader van de Verordening Ruimte
gebruikt om de wezenlijke kenmerken en waarden te bepalen. De beheertypen geven echter geen inzicht in de
kwaliteit van de natuurwaarden. De voorliggende toetsing heeft hier meer inzicht in gegeven. Hieruit valt op te maken

dat de ontwikkeling geen negatief effect heeft op het type Beek en Bron, aangezien de functionaliteit, doel en
kwaliteit van de Steenbergse Vliet niet wordt aangetast. De actuele natuurwaarden in de Vliet zijn hier beperkt.
Daarnaast vindt de fysieke ingreep plaats op de oever van de Steenbergse Vliet en in het bosgebied. De oever (+

onderhoudspad) bestaat uit het beheertype Gemaaid rietland. Ten opzichte van de grote uitgestrekte rietvelden
elders in de Steenbergse Vliet is de strook riet op de oevers van het plangebied zeer beperkt. Uit de eerder
uitgevoerde natuurtoets en het veldbezoek blijkt ook dat de actuele natuurwaarden gering zijn en zich beperken tot
algemene plantensoorten en leefgebied voor de kleine karekiet en rietgors.

De geplande ontwikkeling zal op één locatie de huidige rietoever doorsnijden om de toegang naar het nieuwe deel van
de haven mogelijk te maken. De ontwikkeling zal geen negatief effect hebben op de functionaliteit van de EVZ
Steenbergse Vliet. In de huidige situatie is deze rietoever niet meer dan 1 meter breed. De natuurwaarden in de
rietzone zijn door de beperkte hoeveelheid riet gering. Een versterking van de rietoever kan optreden wanneer de
rietoever wordt voorzien van een 3 - 8 meter brede rietzone en een brede oeverzone met een nat - droog gradiënt.

Hierdoor wordt het beheertype Gemaaid rietland aanzienlijk versterkt en worden meer mogelijkheden gecreëerd
voor typische (riet)natuurwaarden, zoals de blauwborst. Daarnaast wordt de bestaande bosbeplanting versterkt door



memonummer: 1
betreft: Natuurtoetsing uitbreiding Schapenput

blad 9 van 15

het aanleggen van zoombeplanting. Deze maatregel versterkt de functionaliteit en robuustheid van de EVZ
Steenbergse Vliet.

In de Verordening Ruimte, fase 1, 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.

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.
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Conclusie

Flora- en faunawet
Kort samengevat is het resultaat van de 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.

Ecologische Hoofdstructuur
De ontwikkeling van de haven doet geen afbreuk aan de doelstelling 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.

De provincie Noord-Brabant is bevoegd gezag voor plannen en ontwikkelingen in en nabij de ecologische
hoofdstructuur. Er wordt aangeraden om bovenstaande conclusie voor te leggen aan het bevoegd gezag.

Advies uitvoeringsperiode werkzaamheden
In het plangebied komen in Nederland meer algemeen voorkomende soorten voor. Deze soorten zijn beschermd
volgens de zorgplicht. Dit betekent dat er tijdens de werkzaamheden rekening gehouden dient te worden met deze
soorten. Ook kunnen in het plangebied tijdens het broedseizoen broedende vogels voorkomen. Het voorkomen van
deze soort(groep)en stelt enige eisen aan de periodes dat werkzaamheden het meest optimaal plaats kunnen vinden.

Indien de werkzaamheden buiten de voortplantingsperiode en overwintering (september - oktober) worden
uitgevoerd is de schade beperkt.

 Verwijderen van vegetatie voor overwinteringsperiode van amfibieën in de periode van eind september tot
half november.

 Kappen bomen en bosplantsoen voor overwinteringsperiode van amfibieën in de periode van eind
september tot half november.

 Vergraven van de oever/rietvegetatie buiten het voortplantingsseizoen van amfibieën en niet in
broedseizoen vogels, dus in de periode augustus tot maart. Eerst vegetatie verwijderen eind september tot
half november, daarna pas vergraven (laten vluchten individuen).

 Conform de zorgplicht is het van belang om voor het broedseizoen (maart tot en met juli )alle vegetatie in het
plangebied te verwijderen. Broedende vogels mogen niet worden verstoord.

Voorafgaande aan de werkzaamheden dient het terrein gecontroleerd te worden op het voorkomen van fauna.
Aanwezige fauna wordt buiten het plangebied uitgezet. Wanneer beschermde soorten worden aangetroffen dient een
deskundige te worden ingeschakeld.
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Bijlage 1: Beschermde soorten in het plangebied (bron: literatuur + terreinbezoek).

Soort Beschermingsstatus
Nederlandse naam Wetenschappelijke naam Flora- en

faunawet
Habitatrichtlijn
Bijlage II/IV;

Rode lijst
(nov. 2004)

Zoogdieren

Veldmuis Microtus arvalis X1 - -

Bosmuis Apodemus sylvaticus X1 - -

Gewone bosspitsmuis Sorex araneus X1 - -

Huisspitsmuis Crocidura russula X1 - -

Tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus X1 - -

Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus X1 - -

Woelrat Arvicola terrestris X1 - -

Egel Erinaceus europeus X1 - -

Vos Vulpes vulpes X1 - -

Hermelijn Mustela erminea X1 - -

Wezel Mustela nivalis X1 - -

Bunzing Mustela putorius X1 - -

Konijn Oryctolagus cuniculus X1 - -

Haas Lepus europaeus X1 - -

Mol Talpa europea X1 - -

Laatvlieger Eptesicus serotinus X3 Bijlage IV, HR -

Meervleermuis Myotis dasycneme X3 Bijlage IV, HR -

Watervleermuis Myotis daubentonii X3 Bijlage IV, HR -

Gewone dwergvleermuis Pipistrellus pipistrellus X 3 Bijlage IV, HR -

Ruige dwergvleermuis Pipistrellus nathusii X 3 Bijlage IV, HR -

Amfibieën

Bruine kikker Rana temporaria X1 - -

Bastaardkikker Rana klepton esculenta X1 - -

Gewone pad Bufo bufo X1 - -

Kleine watersalamander Lissotriton vulgaris X1 - -

Verklaring afkortingen in kolommen:
X = soort is beschermd krachtens de Flora- en faunawet HR = Habitatrichtlijn
beschermingsregime AMvB art.75 KW = Kwetsbaar
1 = soort tabel 1 BE = Bedreigd
2 = soort tabel 2 VZ = Vrij zeldzaam
3 = soort tabel 3
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Bijlage 2: Wettelijk Kader

Hieronder volgt een algemene beschrijving van de Natuurwetgeving, gevolgd door betreffende onderdelen van de
wetgeving.

De Nederlandse natuurwetgeving
De Nederlandse natuurwetgeving valt uiteen in gebiedbescherming en soortbescherming. De gebiedsbescherming is
geïmplementeerd in de Natuurbeschermingsweg 1998 en omvat de Natura 2000-gebieden. In de Natura 2000-
gebieden zijn de beschermde natuurmonumenten alsmede de gebieden met de status Vogel- en/of de
Habitatrichtlijn-gebied (voorheen Speciale Beschermings-Zones (SBZ's) opgenomen.
Globaal kan gesteld worden dat de gebiedsbescherming gericht is op de bescherming van de waarden waarvoor een
gebied is aangewezen. Deze bescherming is gebiedspecifiek, maar kent wel de zogenaamde externe werking. Dat wil
zeggen dat ook handelingen buiten het beschermde gebied niet mogen leiden tot verlies aan kwaliteit in het
beschermde gebied.

De soortbescherming is opgenomen in de Flora- en faunawet. Deze wet omvat ook de bescherming van
Habitatrichtlijnsoorten buiten de aangewezen Natura 2000-gebieden welke zijn vermeld in bijlage IV. Deze
bescherming geldt overal in Nederland, ook in de beschermde gebieden. De soortbescherming kent geen externe
werking. Projecten worden getoetst aan de directe invloed op beschermde waarden binnen de grenzen van het
projectgebied.
Conform deze wet is de initiatiefnemer bij ruimtelijke ingrepen verplicht op de hoogte te zijn van mogelijke
voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het projectgebied.
Vanuit de kennis dienen plannen en projecten getoetst te worden aan eventuele strijdigheid met de
verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet (zie paragraaf 2.2 van het voorgaande rapport).

Flora- en faunawet
Onder de werking van de Flora- en faunawet vallen circa 1.000 dier- en plantensoorten. Alle inheemse zoogdieren
(m.u.v. de huismuis en zwarte en bruine rat), vogels, amfibieën en reptielen zijn beschermd. Tevens hebben een
aantal soorten planten, vissen, insecten en ongewervelden een beschermde status. Voor de in het wild voorkomende
planten en dieren geldt de algemene zorgplicht (art. 2).
Volgens de Flora- en faunawet mogen beschermde dier- en plantensoorten niet worden verwond, gevangen,
opzettelijk worden verontrust of gedood. Voortplanting- of vaste rust- of verblijfplaatsen mogen niet worden
beschadigd, vernield of verstoord.
Beschermde planten mogen op geen enkele wijze van hun groeiplaats worden verwijderd of vernield. De
verbodsbepalingen van de wet staan genoemd in onderstaand kader.
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Verboden handelingen met betrekking tot beschermde planten:
Artikel 8: Het plukken, verzamelen, afsnijden, vernielen, beschadigen, ontwortelen of om een andere manier

van de groeiplaats verwijderen van planten
Artikel 13: Het vervoeren en onder zich hebben (in verband met verplaatsen) van planten

Verboden handelingen met betrekking tot beschermde dieren:
Artikel 9: Het doden, verwonden, vangen of bemachtigen van dieren. Het met het oog op bovenstaande

doelen opsporen van dieren.
Artikel 10: Het opzettelijk verontrusten van dieren
Artikel 11: Het beschadigen, vernielen, uithalen wegnemen, verstoren van nesten, holen of andere

voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren.
Artikel 13: Het vervoeren en onder zich hebben (in verband met verplaatsen) van dieren

De werkingssfeer van de Flora- en faunawet is niet beperkt tot of gerelateerd aan speciaal aangewezen gebieden,

maar geeft soorten overal in Nederland bescherming.

In artikel 75 van de Flora- en faunawet worden de ontheffingsmogelijkheden weergegeven. Op 23 februari 2005 is de
Algemene Maatregel van Bestuur m.b.t. artikel 75 van de Flora- en faunwet

1
in werking getreden. Middels deze AMvB

wordt onder bepaalde voorwaarden een algemene vrijstelling geregeld van de ontheffingsplicht van de Flora- en
faunawet. Deze vrijstelling geldt voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, bestendig gebruik en bestendig beheer
en onderhoud en voor bepaalde (algemeen voorkomende) soorten. Welke voorwaarden verbonden zijn aan de
vrijstelling hangt af het de dier- of plantensoorten die voorkomen in het plangebied. In de AMvB worden hiertoe
verschillende beschermingsregimes onderscheiden.

 Soorten van tabel 1 – algemene soorten – lichtste beschermingsregime AMvB:

Voor deze soorten geldt voor ruimtelijke ontwikkeling een vrijstelling van de ontheffingsplicht. Voor deze soorten is
derhalve geen ontheffing nodig. Wel geldt ten aanzien van deze soorten de zorgplicht, die eveneens van de Flora- en
faunawet uitgaat.
Soorten die vallen onder de vrijstelling betreft onder andere algemene zoogdiersoorten, zoals algemene muizen- en
spitsmuizen, de Egel, Konijn en Mol, Ree en Vos; , algemene amfibieënsoorten, waaronder de Bruine kikker, Gewone
pad en Kleine watersalamander en plantensoorten als Grasklokje en Gewone dotterbloem.

 Soorten van tabel 2 – overige soorten – middelste beschermingsregime AMvB:

Voor soorten van tabel 2 van de AMvB is bij ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling mogelijk van de
ontheffingsplicht, indien gewerkt wordt volgens een door het Ministerie van LNV goedgekeurde gedragscode.
Ontbreekt zo’n gedragscode, dan dient ontheffing aangevraagd te worden, welke wordt getoetst aan het criterium
‘doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort’(lichte toets). Daarnaast geldt ook voor
soorten van tabel 2 de algemene zorgplicht.

 Soorten van tabel 3 – genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en in Bijlage 1 van de AMvB – zwaarste

beschermingsregime AMvB.

Voor soorten van tabel 3 geldt het zwaarste beschermingsregime en is bij ruimtelijke ontwikkelingen geen vrijstelling
mogelijk van de ontheffingsplicht, ook niet met een gedragscode. Voor deze soorten dient een ontheffing
aangevraagd te worden, welke aan vier criteria wordt getoetst (zware toets): de functionaliteit van de voortplantings-
en/of vaste rust- en verblijfplaats wordt niet aangetast, er is sprake van een in of bij wet genoemd belang, er is geen
alternatief en ‘doet geen afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding van de soort’. Daarnaast geldt ook voor
soorten van tabel 3 de algemene zorgplicht.

1. Besluit houdende wijziging van een aantal algemene maatregelen van bestuur in verband met wijzigingen van artikel 75 van de Flora- en

faunawet en enkele andere wijzigingen.
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Voor Bijlage 1 soorten uit Tabel 3 kan ontheffing worden aangevraagd op grond van alle belangen genoemd in het
Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten. In de praktijk komen bij Bijlage 1- soorten onderstaande vier
belangen het meeste voor bij een ontheffing voor een ruimtelijke ingreep:
1. Bescherming van flora en fauna (b);

2. Volksgezondheid of openbare veiligheid (d);

3. Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, en

voor het milieu wezenlijke gunstige effecten (e);

4. Uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimte inrichting of ontwikkeling (j)

Voor Bijlage IV-soorten van de Habitatrichtlijn uit Tabel 3 geldt voor een ruimtelijke ingreep alleen ontheffing wordt
verleend op grond van een belang uit de Habitatrichtlijn:
1. Bescherming flora en fauna (b)

2. Volksgezondheid of openbare veiligheid (d);

3. Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, en

voor het milieu wezenlijke gunstige effecten (e);

 Vogels

Vogels zijn niet opgenomen in Tabel 1 t/m 3; alle vogels zijn in Nederland gelijk beschermd. T.a.v. vogels geldt, dat
werkzaamheden of gebruik van ruimte waarbij vogels worden gedood of verontrust, of waardoor hun nesten of vaste
rust- of verblijfplaatsen worden verstoord verboden zijn.
Bij ruimtelijke ontwikkelingen geldt een vrijstelling wanneer gewerkt wordt volgens een goedgekeurde gedragscode.
Ontbreekt zo’n gedragscode dan dient formeel een ontheffing te worden aangevraagd. Voor broedvogels wordt
echter geen ontheffing verleend waarbij als voorwaarde wordt gesteld dat broedvogels niet verstoord mogen worden
tijdens het kwetsbare broedseizoen; dit mede in het kader van de algemene zorgplicht die ook voor vogels geldt.

Bescherming van vogelnesten
Tijdens werkzaamheden dient rekening te worden gehouden met het broedseizoen. Hiervoor is geen
standaardperiode, het gaat erom of er een broedgeval is. Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele
jaar gebruiken, zijn jaarrond beschermd. Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het nest permanent of keer elk
jaar terug naar hetzelfde nest. Deze soorten staan vermeld in categorie 1 t/m 4 van de 'Aangepaste lijst van jaarrond
beschermde vogelnesten' (Ministerie van LNV, 2009). Indien de werkzaamheden effect hebben op deze soorten is een
ontheffing nodig. Voor vogels kan alleen een ontheffing worden verleend op grond van een wettelijk belang uit de
Vogelrichtlijn. Dit zijn:

 Bescherming van flora en fauna (b);

 Veiligheid van het luchtverkeer (c);

 Volksgezondheid of openbare veiligheid (d).

De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw nest te maken. Deze
vogelnesten voor eenmalig gebruik zijn alleen tijdens het broedseizoen beschermd. Voor deze soorten* is geen
ontheffing nodig, indien werkzaamheden buiten het broedseizoen plaatsvinden of maatregelen zijn getroffen om te
voorkomen dat deze soorten zich op de bouwplaats gaan vestigen tijdens het broedseizoen. Buiten het broedseizoen
mag van deze soorten het nest worden verplaatst of verwijderd.

* Een deel van deze soorten zijn ondergebracht in categorie 5 van de 'Aangepaste lijst van jaarrond beschermde vogelnesten'

(Ministerie van LNV, 2009). Hoewel het onderbrengen van deze soorten op deze lijst anders doet vermoeden is de vaste rust- en
verblijfplaats van deze vogels niet jaarrond beschermd. Dit betreffen namelijk vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats
waar zij het jaar daarvoor gebroed hebben of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken
om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen.
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

Jachthaven de Schapenput is voornemens om de bestaande jachthaven uit te breiden van 160
ligplaatsen tot een totaal van 300 ligplaatsen. 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 vindt plaats in de vorm van een Voortoets. Hierbij worden de directe en
indirecte gevolgen van het voornemen getoetst aan de instandhoudingsdoelen van Krammer-Volkerak.

Figuur 1-1: Ligging bestaande jachthaven (bron ondergrond: google.maps).
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Figuur 1-2: Ligging jachthaven, in rood omcirkeld, ten opzichte van Natura 2000-gebied Krammer-
Volkerak, in geel omlijnd (bron: website Natura 2000).

1.2 Doel van de Voortoets

Doel van deze 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.

De ruimtelijke ontwikkeling zal conform de Algemene Handreiking Natuurbeschermingswet 1998 (LNV,
oktober 2005) getoetst worden op het effect ervan op de natuurlijke kenmerken en kwalificerende
waarden van het aangrenzende Natura 2000-gebied. De te onderscheiden categorieën zijn:

1. Verstorende effecten op de instandhoudingsdoelen; er is geen vergunning in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998 nodig.

2. Verslechterende effecten op de instandhoudingsdoelen; een vergunning in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998 is noodzakelijk.

3. Significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen; een vergunning in het kader van
de Natuurbeschermingswet 1998 is noodzakelijk en kan alleen verleend worden als er aan de
zogenaamde ADC-criteria wordt voldaan.

In deze Voortoets wordt geen aandacht besteedt aan de mogelijke effecten op grond van de Flora- en
faunawet en de ecologische hoofdstructuur (EHS). Deze worden separaat beoordeeld in een
natuurtoets.

1.3 Aanpak

Deze rapportage brengt de effecten in beeld van de uitbreiding van jachthaven de Schapenput in De
Heen op de beschermde soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak. Dit
gebeurt aan de hand van een beschrijving van de huidige en toekomstige situatie, de beschikbare
ecologische gegevens en besluiten en de aanwijzingsbesluiten tot Natura 2000-gebied.
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De benodigde informatie is grotendeels te vinden op de websites van het Ministerie van EZ en de
provincie Noord-Brabant.

Vervolgens wordt op basis van beschikbare kennis en inzichten informatie aangedragen over de
mogelijke effecten die de beoogde ontwikkeling heeft op de instandhoudingsdoelen van de
kwalificerende soorten en habitattypen (effectbeoordeling). Dit geschiedt aan de hand van verschillende
criteria die bij de effectbeoordeling een rol spelen en verspreidingsgegevens, van de relevante soorten
nabij het plangebied. Indien sprake is van negatieve effecten worden de effecten in cumulatie getoetst
met andere projecten in de omgeving.
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2 Toetsingskader

2.1 Inleiding

De Nederlandse natuurwetgeving valt uiteen in gebiedbescherming en soortbescherming. De
gebiedbescherming omvat de Beschermde natuurmonumenten en de Natura 2000-gebieden
(voormalige Vogel- en Habitatrichtlijngebieden), aangewezen in het kader van de
Natuurbeschermingswet 1998. Het wettelijke toetsingskader van de gebiedsbescherming is verankerd in
de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998, die op 1 oktober 2005 in werking is getreden.
De individuele soortenbescherming van de Vogel- en Habitatrichtlijn is geïmplementeerd in de Flora- en
faunawet, die in 2002 in werking is getreden. Het wettelijke kader van de Natuurbeschermingswet 1998
wordt getoetst in voorliggende rapportage. De toetsing van effecten op beschermde gebieden wordt
getoetst in hoofdstuk 5.

2.2 De Natuurbeschermingswet 1998

De Natuurbeschermingswet biedt de juridische basis voor de aanwijzing en de vergunningverlening met
betrekking tot te beschermen natuurgebieden. Hierbij worden drie typen gebieden onderscheiden:

o Natura 2000-gebieden. Dit zijn de gebieden die zijn aangewezen als Speciale Beschermingszone
(SBZ) in het kader van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn;

o Beschermde natuurmonumenten. Dit zijn de gebieden die onder de oude
Natuurbeschermingswet waren aangewezen als Staatsnatuurmonument of Beschermd
natuurmonument. De status van Beschermd natuurmonument vervalt als een gebied tevens
deel uitmaakt van een Natura 2000 gebied;

o Gebieden die de minister van EZ aanwijst ter uitvoering van verdragen of andere internationale
verplichting zoals wetlands.

Zowel op formeel aangewezen gebieden (in het kader van de Vogelrichtlijn) als op bij de Europese
Commissie aangemelde gebieden zijn rechtsgevolgen van toepassing op grond van de
Natuurbeschermingswet 1998 (art. 19d e.v.). De informatie aangaande begrenzing en vogelsoorten met
betrekking tot de aanwijzingen (Vogelrichtlijn), zoals door het ministerie van EZ op haar website
www.minez.nl, blijft daarom van kracht totdat de betreffende Natura 2000-aanwijzingen definitief zijn.

Hierbij wijst het ministerie erop dat blijkens een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State daarnaast ook rekening dient te worden gehouden met voorgenomen
gebiedsuitbreidingen (en mogelijkerwijs ook bepaalde andere wijzigingen) zoals opgenomen in de
ontwerpbesluiten.

Het toetsingskader van de Natuurbeschermingswet 1998 kent vier onderdelen:
1. Oriëntatiefase (Voortoets) of vooroverleg
2. Verslechteringstoets
3. Passende beoordeling
4. Toets op ADC-criteria (alternatieventoets + dwingende redenen van groot openbaar belang +

compensatie).

In de Voortoets staat de volgende vraag centraal: 'is er kans op significant negatief effect?'. Afhankelijk
van het antwoord op deze vraag dient een verschillend toetsingsspoor gevolg te worden. Indien een
significant effect als gevolg van een ontwikkeling niet zonder meer kan worden uitgesloten is het
doorlopen van een passende beoordeling noodzakelijk.
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In een passende beoordeling dient beoordeeld te worden of het project (afzonderlijk of in combinatie
met andere projecten en handelingen) significant gevolgen kan hebben voor het gebied. Het uitvoeren
van onderzoek naar het bepalen van de kans op een significant effecten en de passende beoordeling zijn
vormvrij: er zijn geen formats voor het uitvoeren van het onderzoek, noch voor het beoordelen van de
kwaliteit van het onderzoek (Broekmeyer et al, 2008), richtlijnen voor een effectenstudie of
significantietoets zijn eveneens niet opgelegd vanuit het bevoegd gezag (Broekmeyer, 2006).

In november 2007 is het Concept Natura 2000 doelendocument gepubliceerd. Hierin zijn onder meer
per Natura 2000 landschap de belangrijkste kernopgave opgenomen en de hoofdlijnen van de doelen op
gebiedsniveau.. Het referentiekader voor deze toetsing wordt gevormd door dit concept
doelendocument. Het Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak is ten tijde van dit rapport in concept
aangewezen.
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2.3 Significantie van effecten

Centraal in de effectbeoordeling staat steeds de vraag in hoeverre plannen en handelingen tot
significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen kunnen leiden. Om te bepalen of een
effect significant is in het licht van de doelstelling van de Vogel en Habitatrichtlijn, moet gebruik
gemaakt worden van het principe van de gunstige staat van instandhouding van een soort, conform
Artikel 6 van de Habitatrichtlijn (EG 2000). Om een soort of habitat in gunstige staat van instandhouding
te houden gelden de volgende criteria. De toetsingscriteria worden hieronder nader toegelicht.

Gunstige staat van instandhouding
In kader 1 is weergeven wat wordt verstaan onder gunstige staat van instandhouding conform de
Algemene Handreiking Natuurbeschermingswet 1998 (EZ, 2005).

Kader 1. Tekst en uitleg over het begrip “gunstige staat van instandhouding” uit Algemene
Handreiking Natuurbeschermingswet 1998 (LNV 2005).

De ‘staat van instandhouding’ van een natuurlijke habitat wordt als ‘gunstig’
beschouwd wanneer:

o het natuurlijke verspreidingsgebied van de habitat en de oppervlakte van die habitat
binnen dat gebied stabiel zijn of toenemen, en

o de voor behoud op lange termijn nodige specifieke structuur en functies bestaan en
in de afzienbare toekomst vermoedelijk zullen blijven bestaan, en

o de staat van instandhouding van de voor dat habitat typische soorten gunstig is.

De ‘staat van instandhouding’ voor een soort wordt als ‘gunstig’ beschouwd
wanneer:

o uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds een
levensvatbare component is van de natuurlijke habitat waarin hij voorkomt, en dat
vermoedelijk op lange termijn zal blijven, en

o het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of binnen
afzienbare tijd lijkt te zullen worden, en

o er een voldoende grote habitat bestaat en waarschijnlijk zal blijven bestaan om de
populaties van die soort op lange termijn in stand te houden.

Dit houdt samengevat in dat plannen of activiteiten die bijdragen aan een aantasting van de draagkracht
van het gebied voor het voortbestaan van natuurlijke habitats en habitats van soorten, beschouwd moet
worden als een significante aantasting.

Significantie
Over het begrip ‘significantie’ is de wet- en regelgeving minder duidelijk (zie kader 2).

Kader 2. Tekst en uitleg over het begrip “significantie” uit het document Beheer van Natura
2000-gebieden. De bepalingen van artikel 6 van de Habitatrichtlijn (EG, 2000).

Wat als een „significant” gevolg moet worden aangemerkt, is geen kwestie van willekeur. Ten
eerste wordt de term in de richtlijn als een objectief begrip gehanteerd (d.w.z. dat de term niet
op zodanige wijze wordt gekwalificeerd dat hij op een arbitraire wijze kan worden
geïnterpreteerd. Ten tweede is een consequente interpretatie van „significant” noodzakelijk
om te garanderen dat „Natura 2000” als een coherent netwerk functioneert.

Aan het begrip „significant” moet een objectieve inhoud worden gegeven. Tegelijk moet de
significantie van effecten worden vastgesteld in het licht van de specifieke bijzonderheden en
milieukenmerken van het beschermde gebied waarop een plan of project betrekking heeft,
waarbij met name rekening moet worden gehouden met de instandhoudingdoelstellingen voor
het gebied.
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Het bovenstaande impliceert dat aan het begrip significantie door de toetser op projectniveau invulling
moet worden gegeven.
Meer duidelijkheid over het begrip 'significante' gevolgen komt voort uit het Kokkelvisserijarrest. Het
Europese Hof van Justitie heeft in dit arrest vastgesteld dat er sprake is van significante gevolgen 'als
een plan of project de instandhoudings-doelstelling van een gebied in gevaar dreigt te brengen'. Het
Kokkelvisserij-arrest geeft aan dat 'significante gevolgen' zeer nauw verbonden zijn met de
'instandhoudingsdoelen' uit het ontwerpbesluit.

Naar de geest van de wet én de interpretatie van het Kokkelvisserijarrest kan de volgende definitie voor
significantie gedefinieerd worden; "Er is sprake van een significant effect als de activiteit afbreuk doet
aan de instandhoudingdelen van een Natura 2000-gebied".

De bovenbeschreven criteria zijn op de volgende wijze toegepast om te beoordelen of en in welke mate
effecten significant zijn en of dit strijdig is met de instandhoudingsdoelen.

De significantie wordt beoordeeld op basis van expert-judgement aan de hand van de een aantal
kwantitatieve en kwalitatieve beoordelingscriteria.

o Om een indruk te krijgen van de omvang van het effect is gekeken naar het (relatieve)
voorkomen van de kwalificerende soorten in de omgeving van het plangebied.

o Om een indruk te krijgen van de ernst van een effect wordt gekeken naar de trend van de
kwalificerende waarden. Daarnaast wordt ook gekeken naar de staat van instandhouding van
de soort. Bij een dalende populatietrend en een ongunstige landelijke staat van instandhouding
wordt een effect als ernstiger beoordeeld.

o Ten slotte wordt bepaald hoeverre de ontwikkeling afbreuk doet aan het instandhoudingsdoel
per soort en in welke mate de algemene doelen voor behoud en herstel van de Natura 2000-
gebieden IJsselmeer en Markermeer en IJmeer worden beïnvloed.

Cumulatieve effecten
Bij het bepalen of de activiteit (significante) gevolgen kan hebben, moet ook rekening worden gehouden
met de zogenaamde cumulatieve effecten. Hiervan is sprake van als naast het project of andere
handeling in of rondom een Natura 2000-gebied andere projecten, handelingen en plannen
plaatsvinden die in combinatie mogelijk schadelijk zijn voor de natuurlijke kenmerken van het gebied.
Onderscheid dient gemaakt te worden naar de verschillende stadia van projecten, handelingen of
plannen, waarmee ook tijdens de beoordeling op verschillende wijze rekening dient te worden
gehouden (LNV, 2005, zie kader 3).

Kader 3. Plannen waarmee rekening moet worden gehouden bij de cumulatieve effecten
conform de Algemene Handreiking Natuurbeschermingswet 1998 (Ministerie van LNV 2005)

o Voltooide plannen en projecten: hoewel reeds voltooide plannen en projecten niet
direct hoeven te worden meegenomen, zijn er gevallen voorstelbaar waarbij dat wel
moet, met name indien zij blijvende gevolgen voor het gebied hebben en er
aanwijzingen bestaan voor een patroon van geleidelijke teloorgang van de natuurlijke
kenmerken van het beschermde gebied.

o Goedgekeurde maar nog niet voltooide plannen en projecten: als deze zijn
goedgekeurd, maar nog niet voltooid moeten deze volledig in de beoordeling worden
meegenomen.

o Voorbereidingshandelingen: in principe behoren ook voorbereidingshandelingen voor
een plan of project in de beoordeling te worden meegenomen. Hiervan kan worden
afgeweken indien er alleen nog maar sprake is van voorbereidingshandelingen,
waarbij de realisatie van het betrokken plan of project een toekomstige onzekere
gebeurtenis is. Daarvan is bijvoorbeeld sprake als in een plan de mogelijkheid tot de
ontwikkeling van de activiteit wordt geboden, maar dat nog niet de zekerheid bestaat
dat op de vastgestelde locatie daadwerkelijk het project wordt gerealiseerd en er nog
een toetsmoment volgt waarop de activiteit (inclusief cumulatie) wordt beoordeeld.
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Bij het omgaan met cumulatie zijn er diverse onzekerheden wat betreft de vraag welke activiteiten
meetellen bij cumulatie en hoe deze cumulatieve effecten bijdragen aan het bepalen van de kans op een
significant effect. Wetenschappelijk is het optellen van niet of nauwelijks kwantificeerbare effecten van
een reeks heel verschillende ingrepen vaak niet mogelijk (Broekmeyer et al, 2008).



Jachthaven de Schapenput
Voortoets in het kader van de natuurbeschermingswet 1998
Projectnr. 263954
17 september 2013 , revisie 00

blad 11 van 11

3 Voorgenomen ontwikkeling

3.1 Afbakening plangebied

Het plangebied, de locatie van de toekomstige uitbreiding van jachthaven De Schapenput, is
weergegeven in figuur 3-1. Het gaat om een gebied dat nu uit bos bestaat, ten oosten ligt van de huidige
jachthaven en grenst aan de Steenbergse Vliet.

Figuur 3-1: De huidige jachthaven met in rood de uitbreidingslocatie weergegeven.

3.2 Voorgenomen ontwikkeling

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).
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Figuur 3-2: Schematische weergave van de uitbreidingslocatie (in blauw).
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4 Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak

4.1 Gebiedsbeschrijving en begrenzing

Het Volkerakmeer in zijn huidige vorm is een "afgesloten zeearm" waarin nog veel van de kenmerken
van het voormalige intergetijdegebied "Krammer-Volkerak" bewaard zijn gebleven (diepe centrale geul
met steile taluds en aansluitende ondiepten met minder steil talud en drooggevallen platen). Het
Volkerak (circa 6000 ha) vormt nu één waterlichaam met de Eendracht en het Zoommeer (circa 2000
ha). Binnen een paar maanden werd het water zoet en het peil werd gefixeerd op 0 cm NAP. Daardoor
viel circa 1775 ha van het voormalige intergetijdegebied permanent droog. Oeverafslag als gevolg van
het gefixeerde peil werd gestopt door de aanleg van vooroevers, en in de periode 1989-99 werd een
veertigtal eilandjes aangelegd, met een totale oppervlakte van circa 80 ha. Het Volkerak ontvangt niet
langer substantiële hoeveelheden water uit het Hollandsch Diep, wel uit de Brabantse rivieren (Mark en
Dintel).De successie van de vegetatie is nog volop gaande en door de traagheid van de ontzilting van de
bodem, in een aantal deelgebieden is de rol van zilte pioniersoorten op de platen nog steeds groot. De
ontwikkelingen van de broedvogels en de trekvogels als ganzen zijn in hoge mate een afspiegeling van
de vegetatiesuccessie, met een tijdelijke opkomst van pioniers als kale grondbroeders (plevieren, sterns)
en gras- en zaadeters. Een aantal soorten ganzen (kolgans, grauwe gans) en weidevogels heeft een meer
permanente plek gekregen. De ontwikkelingen in het water zijn sterk gestuurd door hoge en
toenemende nutriëntgehalten (met bijbehorende vissen). In de huidige situatie is bij de niet-
broedvogels de betekenis op landelijke schaal het grootst bij de brilduiker (12 % landelijk gemiddelde),
vervolgens bij fuut, kuifeend en kluut (4-5 %). Daarnaast is het een zeer belangrijk broedgebied voor
broedvogels van schaars begroeide zandplaten (bontbekplevier, strandplevier) en schaars begroeide
oevers met aangrenzend ondiep water (kluut). Deze habitats zijn tevens van belang voor meeuwen en
sterns (zwartkopmeeuw, kleine mantelmeeuw, visdief, dwergstern).

Figuur 4-1: Ligging van de planlocatie ten opzichte van het Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak

(bron: natura2000.eea.europa.eu).
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Figuur 4-2: weergave gehele Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak.

4.2 Natuurwaarden

Het Krammer-Volkerak is van grote betekenis als pleisterplaats en foerageergebied voor vogels. De
ontwikkelingen van de broedvogels en de trekvogels zijn in hoge mate een afspiegeling van de
vegetatiesuccessie, met een tijdelijke opkomst van pioniersoorten, zoals plevieren en sterns (die het
moeten hebben van kale bodem), maar ook van soorten die misschien blijvend een plek hebben weten
in te nemen, waaronder ganzen als Kolgans en Grauwe gans en diverse weidevogels.
De ontwikkelingen op het water zijn sterk gestuurd door hoge en toenemende nutriëntgehalten met de
daaraan gelieerde vissen. In de huidige situatie is het Krammer- Volkerak bij de doortrekkende vogels
vooral van betekenis voor de Brilduiker, Fuut, Kuifeend en Kluut. Daarnaast is het (nog steeds) een
belangrijk broedgebied voor broedvogels van schaars begroeide zandplaten als Bontbekplevier,
Strandplevier en weinig begroeide oevers met aangrenzend ondiep water (Kluut). Deze habitats zijn
tevens van belang voor meeuwen en sterns, vooral Zwartkopmeeuw, Kleine mantelmeeuw, Visdief en
Dwergstern. De aanleg van kleine eilandjes in de laatste decennia heeft daar veel aan bijgedragen,
omdat voordurend weer geschikte broedplaatsen werden geboden. De grootste in Nederland
voorkomende meeuwensoort (in het verleden alleen als wintergast), de Grote mantelmeeuw, heeft zich
recent ook als broedvogel gevestigd en komt tegenwoordig jaarlijks tot broeden. Een andere belangrijke
aanwinst is de Lepelaar, die hier in 1997 een kolonie vestigde. Waar de vegetatiesuccessie heeft geleid
tot uitgestrekte ruigten, broeden nu ganzen (naast de Grauwe gans gaat het in toenemende mate om
brandganzen) en rietvogels, waaronder Bruine kiekendief en Blauwborst.



Jachthaven de Schapenput
Voortoets in het kader van de natuurbeschermingswet 1998
Projectnr. 263954
17 september 2013 , revisie 00

blad 15 van 15

Kernopgaven
Opgave landschappelijke samenhang en interne compleetheid (Noordzee, Waddenzee en Delta):
Behoud of herstel ruimtelijke samenhang diep water, kreken, geulen, ondiep water, platen, kwelders of
schorren, stranden en bijbehorende sedimentatie- en erosieprocessen. Behoud openheid, rust en
donkerte. Voor vogels betekent dit voldoende rust en ruimte om te foerageren en voldoende rustige
hoogwatervluchtplaatsen op korte afstand van foerageergebieden in het intergetijdengebied.
Voortplantingshabitat Behoud ongestoorde rustplaatsen en optimaal voortplantingshabitat (waaronder
embryonale duinen ) voor Bontbekplevier, Strandplevier, Kluut, Grote stern en Dwergstern, Visdief en
Grijze zeehond .
Broedgelegenheid en foerageergebied Behoud habitat broedvogels als Grote stern en Dwergstern,
Visdief, Lepelaar, foerageergebied voor ganzen.

Tabel 4-1: Instandhoudingsdoelen van het Natura 2000 gebied Krammer-Volkerak

Habitattypen/Soorten
SVI

Landelijk
Doelst.
Opp.

Doelst.
Kwal.

Doelst.
Pop.

Draagkracht aantal
individuen/
broedparen

Habitattypen

H1310A Zilte
pionierbegroeiingen
(zeekraal)

- geen geen

H1310B Zilte
pionierbegroeiingen
(zeevetmuur)

+ geen geen

H1330A Schorren en zilte
graslanden (buitendijks)

- geen geen

H2190B Vochtige duinvalleien
(kalkrijk)

- > =

H6430B Ruigten en zomen (harig
wilgenroosje)

- =(<) =

H91E0A *Vochtige alluviale
bossen
(zachthoutooibossen)

- > >

H91E0B - *Vochtige alluviale
bossen (essen-
iepenbossen)

-- > >

Habitatsoorten

H1340 *Noordse woelmuis -- = = =

Broedvogels

A034 Lepelaar + = = nvt 30

A081 Bruine Kiekendief + = = 10

A132 Kluut - = = 2000*

A137 Bontbekplevier - = = 100*

A138 Strandplevier -- = = 220*

A176 Zwartkopmeeuw + = = 400*

A183 Kleine Mantelmeeuw + = = 810

A193 Visdief - = = 6500*

A195 Dwergstern -- = = 300*

Niet-broedvogels

A005 Fuut - = = nvt 1100

A007 Kuifduiker + = = nvt 2

A017 Aalscholver + = (<) = nvt 490

A034 Lepelaar + = = nvt 40

A037 Kleine Zwaan - = = nvt 5

A043 Grauwe Gans + = = nvt 2100 foer/ 12720
slaap

A045 Brandgans + = = nvt 1100
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Habitattypen/Soorten
SVI

Landelijk
Doelst.
Opp.

Doelst.
Kwal.

Doelst.
Pop.

Draagkracht aantal
individuen/
broedparen

Habitattypen

A046 Rotgans - = = nvt 160

A048 Bergeend + = = nvt 1200

A050 Smient + = = nvt 2500

A051 Krakeend + = = nvt 480

A052 Wintertaling - = = nvt 670

A053 Wilde eend + = = nvt 5300

A054 Pijlstaart - = = nvt 180

A056 Slobeend + = = nvt 310

A059 Tafeleend -- = = 130

A061 Kuifeend - = = 4000

A067 Brilduiker + = = 640

A069 Middelste Zaagbek + = = 20

A094 Visarend + = = 2

A103 Slechtvalk + = = 5

A125 Meerkoet - = = 1300

A132 Kluut - = = 430

A137 Bontbekplevier + = = 40

A156 Grutto -- = = 140

A162 Tureluur - = = 60

Voor de eerste drie genoemde habitattypen geldt dat de voortschrijdende verzoeting van het
Volkerakmeer betekent dat deze habitats op langere duur niet behouden kunnen worden (hoewel nog
niet duidelijk is of wellicht een verbinding met de zee terug wordt bewerkstelligd, in de huidige situatie
is echter sprake van verzoeting). Daarom is geen instandhoudingsdoelstelling voor deze typen
geformuleerd. Deze verzoeting geeft juist een positieve impuls aan de andere habitattypen waarvoor
dan ook een uitbreidingsdoelstelling is geformuleerd.
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5 Voorkomen beschermde natuurwaarden in Krammer-Volkerak

Bij de beschrijving van de aanwezige habitattypen, habitatsoort en de verschillende vogelsoorten
waarvoor het gebied Krammer-Volkerak is aangewezen, is onder andere gebruik gemaakt van de
verschillende documenten die op de site van Project Deltawateren van de Dienst Landelijk gebied zijn te
vinden. Ter verduidelijking van de situatie in het gebied, is hieronder een kaart opgenomen met de
belangrijkste deelgebieden:

Figuur 5-1: deelgebieden Krammer-Volkerak: 1 = Krammerse Slikken, 2 = Noordplaat, 3 =
Hellegatsplaten, 4 = Sabina Henirca polder, 5 = Dintelse gorzen, 6 = Slikken van de Heen-Oost, 7 =
Slikken van de Heen-West, 8 = Platen van de Vliet.

5.1 Vogels

In deze paragraaf wordt het voorkomen van de vogelsoorten in plaats en tijd beschreven; daarbij wordt
het gehele gebied Krammer-Volkerak in acht genomen en niet alleen de deelgebieden die het dichtste
bij het plangebied liggen (zijn de nummers 5 en 6 uit figuur 5-1). Dit heeft te maken met het effect van
recreatievaart dat niet alleen plaatselijk kan zijn. In de tabel onder het kopje ‘ Waar binnen het gebied?’
verwijzen de nummers naar de deelgebieden uit figuur 5-1.
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Waar nodig wordt de vindplaats van de soorten onder de tabel verduidelijkt.

Tabel 5-1: Aanwezigheid soorten in het Krammer-Volkerak.

Soort
Waar binnen het gebied? Wanneer

aanwezig
?

Foerageerg
edrag

Voorkeurshabitat

Broedvogels

A034 Lepelaar Nieuwkooper Eilanden
1

Zomer Overdag Intergetijdenzone, moeras,
oevers, rietland en ruigte

A081 Bruine Kiekendief Verspreid, met name 6 Jaarrond Overdag Intergetijdenzone, moeras,
oevers, rietland en ruigte

A132 Kluut Verspreid, met name 1 + 5 t/m
8

Jaarrond Overdag Intergetijdenzone, moeras,
oevers

A137 Bontbekplevier 1 + 6 t/m 8 Jaarrond Overdag Intergetijdenzone, Gorzen en
slikken, kust

A138 Strandplevier 1 + misschien 5 Jaarrond Overdag Intergetijdenzone, Kust, wad

A176 Zwartkopmeeuw 3 Jaarrond Overdag Akkers, intergetijdenzone,
weilanden

A183 Kleine
Mantelmeeuw

1 en eilanden in Volkerakmeer Jaarrond Overdag Akkers, duinen, kust, weilanden

A193 Visdief 1 en eilandje bij Philipsdam Zomer Overdag Open water, intergetijdenzone,
kust

A195 Dwergstern eilandje bij Philipsdam Zomer Overdag Kust, strand, wad, zee

Niet-broedvogels

A005 Fuut Verspreid Jaarrond Overdag Open water, moeras

A007 Kuifduiker 1, ten noorden van 5, Noorder
Krammer, Nieuwkooper
Eilanden,

Winter Overdag Open water, kust, moeras,

A017 Aalscholver Verspreid, met name westen,
kolonie bij 1

Jaarrond Overdag Open water, intergetijdenzone,
kust, moeras

A034 Lepelaar Met name bij Krammer Zomer Overdag Intergetijdenzone, moeras,
oevers, rietland en ruigte

A037 Kleine Zwaan Met name 1, Noorder
Krammer en Nieuwkooper
Eilanden

Winter Overdag Open water, graslanden

A043 Grauwe Gans Verspreid Jaarrond Overdag Open water, graslanden,
moeras

A045 Brandgans Verspreid, met name 1,3 en 5 Jaarrond Overdag Open water, akkers, graslanden,
intergetijdenzone, kust, moeras

A046 Rotgans Verspreid Winter Overdag Gorzen en slikken, graslanden,
intergetijdenzone, kust

A048 Bergeend Verspreid Jaarrond Overdag Open water, gorzen en slikken,
intergetijdenzone, kust

A050 Smient Verspreid Winter Overdag Open water, graslanden,
moeras

A051 Krakeend Verspreid, met name 1,
Noorder Krammer en
Nieuwkooper Eilanden

Jaarrond Open water, moeras, oevers

A052 Wintertaling Verspreid Jaarrond Overdag Open water, moeras, oevers,
graslanden

A053 Wilde eend Verspreid Jaarrond Overdag Open water, graslanden,
oeverzone

A054 Pijlstaart Met name 1, Noorder
Krammer en Nieuwkooper
Eilanden

Jaarrond Overdag Open water, schorren,
graslanden

A056 Slobeend Verspreid, met name westelijk
deel en 3

Jaarrond Overdag Open water, moeras, oevers,
weilanden

A059 Tafeleend Verspreid Winter ‘s nachts Open water, moeras, oevers

A061 Kuifeend Verspreid Jaarrond ‘s nachts Open water
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Soort
Waar binnen het gebied? Wanneer

aanwezig
?

Foerageerg
edrag

Voorkeurshabitat

Broedvogels

A067 Brilduiker Verspreid Winter Overdag Open water, moeras

A069 Middelste Zaagbek Verspreid Winter Overdag Open water

A094 Visarend Doortrekker Voor- en
najaar

Overdag Open water

A103 Slechtvalk Verspreid Jaarrond Overdag Graslanden, kust

A125 Meerkoet Verspreid Jaarrond Overdag Open water, moeras

A132 Kluut Verspreid, met name 1 + 5 t/m
8

Jaarrond Overdag Intergetijdenzone, moeras,
oevers

A137 Bontbekplevier 1 + 6 t/m 8 Jaarrond Overdag Intergetijdenzone, Gorzen en
slikken, kust

A156 Grutto Verspreid, met name 1, 3 6 t/m
8

Zomer Overdag Intergetijdenzone, weilanden

A162 Tureluur Verspreid, met name 1, 3 en 5 Jaarrond Overdag Ondiep open water,
intergetijdenzone, moeras,

graslanden

1
: De Nieuwkooper Eilanden bevinden zich in het noordwestelijke deel van het Volkerakmeer

5.2 Habitattypen en habitatrichtlijnsoorten

Habitattypen
Het Natura 2000-gebied is voor verschillende habitattypen aangewezen als Habitatrichtlijngebied. Het
gaat om de volgende habitattypen die, voor zover aanwezig, zijn weergegeven in figuur 5-2

H1310 Zilte pionierbegroeiïngen en H1330_A Atlantische schorren - buitendijks: Als gevolg van
voortgaande ontzilting zullen zilte vegetatietypen op den duur volledig vervangen worden door zoete
vegetatietypen. Deze vegetaties beperken zich nu tot de laaggelegen, begraasde graslanden in
voormalige geulen of laagten, die op enige afstand van het oppervlaktewater gelegen zijn of die van het
oppervlaktewater zijn afgesneden. Vaak zijn het plekken met een kleibodem waarop (regen)water
stagneert en oppervlakkig afstroomt of verdampt. Het nog in de bodem aanwezige zout spoelthierdoor
langzamer uit dan op beter doorlaatbare hoger gelegen zandige bodems.

H2190_B Vochtige duinvalleien – kalkrijk: Het is onduidelijk waar dit habitattype zich bevindt in het
Krammer- Volkerak. in de Dintelse Gorzen komen massaal soorten van vochtige duinvalleien, zoals
diverse orchideeen en parnassia, voor en ontwikkelt zich het habitattype 2190. Op de Slikken van de
Heen en de Plaat van de Vliet zijn (lokaal) kenmerkende soorten van H2190_B aangetroffen, maar hier
komen ook nog kenmerkende soorten van zilte slikken, schorren en ruigten voor. Inventarisatie-
gegevens zijn hier onvoldoende. In veel gebieden is een sterke opmars van soorten van (zoete) vochtige
duinvalleien merkbaar.

H6430 Ruigten en zomen – moerasspirea (subtype A) / harig wilgeroosje (subtype B): In het Krammer-
Volkerak komt H6430 (zonder onderscheid tussen de subtypen) vooral voor op de zuidwestelijke rand
van de Hellegatsplaten, en ook op de Dintelse Gorzen, verschillende eilandjes, en op de Slikken van de
Heen oost en west tegen de dijk aan.
Door de voortschrijdende verzoeting zal het brakke subtype H6430_B afnemen ten gunste van het
zoetere subtype H6430_A, maar ook dat zal op de langere termijn verstruwelen tot bos.

H91E0 Vochtige alluviale bossen – zachthoutooibossen / essen-iepenbossen:
Op plaatsen waar geen actief beheer wordt uitgevoerd zal de natuurlijke successie doorgaan en zullen
open vegetaties geleidelijk vervangen worden door een dichte grasmat. Vervolgens zullen de eilanden
over een periode van ongeveer 10 jaar verder verruigen tot wilgenstruweel.
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Figuur 5-2: ligging habitattypen binnen Krammer-Volkerak.

Habitatsoorten: Noordse woelmuis
Het gebied Krammer-Volkerak is aangewezen voor één habitatsoort, de Noordse Woelmuis.
Binnen één leefgebied kan de Noordse woelmuis in zeer uiteenlopende habitats worden aangetroffen,
maar de belangrijkste zijn: nat schraalgrasland, rietland en ruigte. Bloemrijk grasland, open begroeiingen
zoals buitendijks gelegen pioniervegetaties, zijn matig geschikt. Natte en/of periodiek overstroomde
riet- en ruigtevegetaties en graslanden vormen een optimaal habitat voor deze soort.

In 1997 is vangstinspanning verricht in het westelijk deel van het Krammer- Volkerak, en is de muis
gevonden op de Nieuwkooper eilanden en de Plaat van de Vliet. In 2002 is de soort gezocht langs de
Eendracht direct zuidelijk van het Krammer-Volkerak, maar niet gevonden. In 2007 is de soort gezocht
op het oostelijk deel van Flakkee, en gevonden langs het westelijk deel van de Krammerse slikken.
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6 Toetsing aan de Natuurbeschermingswet 1998
In hoofdstuk 5 is beschreven welke habitattypen, vogelsoorten en habitatrichtlijnsoorten voorkomen in
het gebied Krammer-Volkerak en de ruimtelijke verdeling van deze natuurwaarden in het Natura 2000-
gebied. In dit hoofdstuk wordt beoordeeld welke effecten zijn te verwachten van de voorgenomen
ontwikkeling op deze natuurwaarden en of deze significant zijn.

6.1 Gevolgen van de ontwikkeling

Het directe gevolg van de uitbreiding van de jachthaven is een toename van het aantal vaarbewegingen
in het Volkerakmeer. Door een uitbreiding van 160 tot 300 boten betekent dit een toename van 140
mogelijke extra vaarbewegingen. Relevant voor deze beoordeling is echter de hoeveelheid boten die in
het Natura 2000-gebied komen, en het aantal recreatievaartuigen op het water is veel geringer dan de
capaciteit van de jachthaven. 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. Van dit aantal zal bovendien een gedeelte de andere kant opgaan via de
Steenbergse Vliet naar het vaargebied van de Brabantse binnenwateren , dit is het gebied tussen
Benedensas de Heen , Mandersluis (Dinteloord) en Breda. 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. Op basis hiervan is het evident dat minder dan 25-30 boten extra het Volkerakmeer
zullen bevaren door deze ontwikkeling.

6.1.1 Effecten van watersport

Watersport en watervogels staan op gespannen voet met elkaar. In het algemeen wordt gezegd dat een
toename van watersport leidt tot een grotere druk op natuurwaarden en watervogels. Recreatievaart
door motorschepen en zeilboten zou een negatief effect kunnen hebben op het voorkomen van
broedende en / of niet broedende watervogels. Het gebruik van open water in tijd en ruimte verschilt
echter radicaal. Zo vindt bijvoorbeeld in Friesland tussen april en oktober ca. 98% van de recreatieve
vaarbewegingen plaats (Lensink, 2007), terwijl de watervogels met name in de wintermaanden te gast
zijn in Nederland. De piekmomenten in het gebruik van het water door beide gebruikers overlappen niet
of nauwelijks.

Daarnaast zijn er ook grote verschillen in het ruimtegebruik. Voor de zeilsport is met name het open
water van belang, hier loopt men geen kans op vastlopen aan de bodem, is de wind harder en zijn geen
waterplantenvelden aanwezig. Eenden verblijven overdag juist met name in de kustzone van de grote
wateren. Hier rusten de eenden uit en liggen ze in de luwte van de dijk of strekdammen. 's Nachts
foerageren ze op het open water.

In het kader van het opstellen van de Natura 2000- beheerplannen heeft Rijkswaterstaat een nadere
effect analyse laten opstellen naar het huidig gebruik van het Natura 2000-gebied Volkerak-Krammer en
de autonome ontwikkeling van de recreatievaart. Hieruit blijkt het volgende: “In het Krammer-Volkerak
zijn in de huidige situatie reeds alle belangrijke gebieden voor instandhoudingsdoelen gesloten voor
recreatievaart. De huidige zonering van deze gebieden is voldoende van omvang om de rust in deze
gebieden ten aanzien van verstoring door recreatie te waarborgen.”

In figuur 6-1 is inzichtelijk gemaakt waar welke vorm van recreatie op dit moment plaatsvindt in het
gebied Krammer-Volkerak.
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Figuur 6-1: Recreatie in Krammer-Volkerak.

6.2 Effectenbeschrijving

Conform de Natuurwetgeving 1998 in Nederland en Europa dient de voorgenomen ingreep te worden
getoetst op (mogelijk) negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van het Natura-2000 gebied . In
deze paragraaf is waar mogelijk onderscheidt gemaakt in tijdelijke verstorende effecten en permanente
effecten.

Gedurende de bouwfase van de jachthaven treden er tijdelijke effecten op zoals geluidshinder en
verstoring door menselijke activiteiten. Deze effecten zijn alleen in de directe omgeving van jachthaven
aanwezig. Permanente effecten zijn vooral te verwachten tijdens de gebruiksfase als gevolg van de
recreatieve activiteiten.

Tijdelijke effecten
De jachthaven wordt uitgebreid naast de bestaande jachthaven en ligt op enkele honderden meters tot
meer dan een kilometer afstand van het Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak.

Gedurende de bouwfase van de jachthaven treden er tijdelijke effecten op zoals verstoring door
trillingen, verstoring door menselijke activiteiten en verstoring door verlichting van de bouwplaats.
Bovendien kan de inzet van werkverkeer leiden tot een tijdelijke toename van concentraties aan
luchtverontreinigende stoffen (vermesting en verontreiniging veroorzakend) en een toename van de
geluidbelasting voor de omgeving.
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De uitbreiding van de jachthaven vindt plaats in een omgeving die reeds al verstoord is, als gevolg van
de ontwikkelingen verandert het karakter van het gebied derhalve niet. Belangrijk hierbij is dat de
ontwikkelingen bovendien op zeer ruime afstand van het Natura 2000-gebied liggen.

De realisatie van de jachthaven zal tijdelijk een hogere mate van verstoring met zich meebrengen. Er
zullen machines en mensen aanwezig zijn om de nieuwe bestemde situatie te realiseren, gedurende de
bouwfase zijn extra geluiden en trillingen in de omgeving te verwachten. De bij de
bouwwerkzaamheden gemaakte geluiden zullen niet tot aan het Natura 2000-gebied reiken en derhalve
geen verstoring veroorzaken. Bij eventuele heiwerkzaamheden zullen ook trillingen opgewekt worden.
Eventueel zal het nodig zijn de bouwplaats te verlichten met felle lampen. Het schijnsel hiervan en van
eventuele trillingen door heiwerkzaamheden zal niet tot extra verstoring leiden, aangezien deze
effecten beperkt blijven tot de directe omgeving en zeker niet honderden meters ver reiken. Bovendien
is geen van de aangewezen soorten gevoelig voor trillingen (zie figuur 6-2).
Ten opzichte van het verkeer en de overige bronnen die in de huidige situatie aanwezig zijn, zoals de
wegen in de omgeving (de N257) en de landbouwpercelen, is hier geen sprake van een relevante
verhoging van luchtverontreiniging en bijbehorende vermesting. De enkele voertuigen die benodigd zijn
bij de bouw vallen weg tegen de duizenden voertuigen die over de N257 op een dag voorbij komen en
de hoge achtergrondconcentratie aan stikstofdepositie door onder meer de aanwezige landbouw.
Optische en mechanische verstoring spelen ook geen rol; bij de werkzaamheden wordt geen
natuurgebied betreden, aangezien ze plaatsvinden op een grote afstand van Krammer-Volkerak.

Permanente effecten
Wanneer de uitbreiding van de jachthaven een feit is, zullen verstorende effecten op het Volkerakmeer
gaan optreden. De jachthaven is namelijk op een dergelijk grote afstand van het Natura 2000-gebied
gelegen dat de aanwezigheid van mensen en boten in de jachthaven zelf geen extra verstoring op gaat
leveren. De toename van het aantal vaarbeweging op het Volkerakmeer en verder kan evenwel wel
leiden tot een toename van verstoring van de aanwezige vogels.
Van belang is dat deze effecten enkel op het open water op zullen treden; de platen, eilanden en
oeverzones binnen het Krammer-Volkerak zijn afgesloten voor recreatie en kunnen niet betreden of
benaderd worden, zodat de effecten op landhabitats zijn uit te sluiten. Bovendien vindt het overgrote
deel van de recreatiedruk door waterrecreatie in de zomer plaats, met een piek in hoogseizoen. Effecten
in de wintermaanden zijn dan ook niet meegenomen, aangezien deze te verwaarlozen zijn.

Mogelijke verstoringsfactoren
Conform de effectenindicator van het ministerie van EZ
(http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/effectenindicator.aspx) spelen de volgende
storingsfactoren mogelijk een rol bij de activiteit ‘Waterrecreatie’: oppervlakteverlies, verontreiniging,
verstoring door geluid, verstoring door licht, optische verstoring en verstoring door mechanische
effecten.

Naast de bovengenoemde potentiële effecten die direct in verband staan met de ontwikkeling, kan
mogelijk sprake zijn van indirecte effecten die verband houden met verkeersaantrekkende werking van
de gebruiksfase van de uitbreiding van de jachthaven. Het kan zo zijn dat het project leidt tot toename
van verkeersstromen op wegen die in, of op korte afstand van, Natura 2000-gebieden liggen. Een
toename van verkeer betekent een toename van emissie van onder meer stikstof, met mogelijk als
gevolg een toename van vermesting en verzuring door stikstofdepositie op betreffend Natura 2000-
gebied, zodat ook verzuring en vermesting als mogelijke storingsfactoren worden benoemd.

Verzuring en vermesting
Het indirecte effect gekoppeld aan de verkeersaantrekkende werking wordt allereerst onder de loep
genomen. Dit gebeurt aan de hand van een inschatting van het extra verkeer dat wordt gegenereerd
door de ontwikkeling. Op dit moment zijn cijfers bekend van het aantal auto’s dat de slagboom dagelijks
passeert in de huidige jachthaven, die als basis voor extrapolatie dienen. De cijfers zijn van de maanden
april tot en met juli en geven een representatief beeld van het aantal auto’s dat zijn weg vindt naar de
jachthaven.
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Tabel 6-1: Gemiddeld en maximaal aantal auto’s per dag bij jachthaven in huidige situatie.

Maanden April Mei Juni Juli

Gemiddeld aantal auto’s per dag 18 21 21 18

5 maxima per maand 25-28-39-40-47 23-27-28-29-29 31-31-35-35-36 20-22-23-24-24

Uit tabel 6-1 komt naar voren dat het gemiddelde aantal auto’s dat naar de jachthaven gaat op een dag
uit rond 20, met uitschieters tot (max) 47 auto’s.
Deze auto’s zullen naar grote waarschijnlijkheid alle gebruik maken van de route via de N257 en daarna
de Dorpsweg door De Heen. Op basis van algemeen beschikbare data is bekend dat in 2009 gemiddeld
6.600 auto’s per etmaal de N257 gebruikten. Een korte berekening laat zien dat gemiddeld derhalve
0,3% van het verkeer op de N257 de jachthaven als bestemming heeft, met incidentele uitschieters tot
0,7%. Bij de beschouwing van vermesting en verzuring wordt normaliter gebruik gemaakt van
berekeningen voor stikstofdepositie; deze zijn gebaseerd op verkeersmodellen waarin de aantallen
voertuigen in etmaalgemiddeldes worden uitgedrukt. In dit geval geeft het gemiddelde (van circa 20
voertuigen per etmaal) de beste indicatie voor het effect op stikstofdepositie.
Bij een verdubbeling van het aantal ligplaatsen(worst-case scenario) wordt het gemiddelde aantal
voertuigen geëxtrapoleerd door het huidige aantal voertuigen met twee te vermenigvuldigen. Dit geeft
een gemiddelde van 40 voertuigen per etmaal, oftewel 0,6% van het totale aantal voertuigen op de
N257. Uitgaande van de plantermijn van 10 jaar, wat de horizon aangeeft van het bestemmingsplan,
wordt in 2020 een aantal van 16.000 voertuigen voor de N257 geprognosticeerd. In dat geval betekent
een toename met 40 voertuigen per dag, een toename van 0,25%. Gezien deze zeer beperkte toename
van aantallen voertuigen is een effect op de stikstofdepositie door deze ontwikkeling uitgesloten.

Verstoring
De overige mogelijke storingsfacoren zijn de eerder genoemde: oppervlakteverlies, verontreiniging,
verstoring door geluid, verstoring door licht, optische verstoring en verstoring door mechanische
effecten.
Aangezien de uitbreiding van de jachthaven niet binnen Natura 2000-gebied is gelegen, is er geen
sprake van oppervlakteverlies. Ook verontreiniging is niet aan de orde gezien de beperkte hoeveelheid
extra boten en aangezien daarvan slechts een klein gedeelte gemotoriseerd zal zijn. Dit valt weg tegen
de grote hoeveelheden schepen die bijvoorbeeld voor de beroepsscheepvaart door het gebied gaan (zie
figuur 6-1).
Van de vier genoemde overige storingsfactoren die alle op 'verstoring' zijn gericht, is 'verstoring door
licht' niet relevant: de vaartuigen zijn over het algemeen niet met licht uitgerust en effecten daarvan
reiken niet ver.
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Figuur 6-2: Effectenindicator voor ‘Waterrecreatie’ in NAtura 2000-gebied Krammer-Volkerak
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Bij de beoordeling welke soorten te maken kunnen krijgen met verstoring (zowel optisch, geluid en
mechanische effecten) is het relevant om de informatie gepresenteerd in paragraaf 5.1 te gebruiken.
Immers, vogels die enkel in de winter in het gebied aanwezig zijn of niet van het open water gebruik
maken, zullen geen effect ondervinden van de extra boten die op het open water aanwezig zullen zijn.
Dat alleen effecten op het open water relevant zijn, betekent direct dat de
instandhoudingsdoelstellingen van de voor het gebied aangewezen broedvogels niet in gevaar zullen
komen. Voor de broedvogels zijn derhalve effecten uit te sluiten.

In tabel 6-2 is een overzicht weergegeven van de soorten welke mogelijk een negatief effect kunnen
ondervinden van de toename van de waterrecreatie in het Krammer-Volkerak. In tabel 6-2 wordt de
gevoeligheid van de soort voor verstoringen, het belang van het gebied voor de soort en de trend in
aantallen weergegeven.

Tabel 6-2: Aanwezige vogelsoorten welke aanwezig zijn op het openwater tijdens het

waterrecreatieseizoen.

Soort Verstoringsgevoeligheid Belang gebied Trend

A005 Fuut Futen wennen relatief gemakkelijk aan
recreatie en verstoring. Verstoringsafstand
circa 40 tot 175 m.

Van nationale betekenis In gebied: positief
Landelijk: matig

ongunstig

A017 Aalscholver Rustende maar met name
foeragerende aalscholvers zijn gevoelig voor
verstoring. Verstoringsafstand circa 50 tot
100 m.

Matig groot (490 vogels
op landelijke populatie
van boven 25.000)

In gebied: positief
Landelijk: zeer

positief

A043 Grauwe Gans Groot, maar de broedpopulatie is haar
schuwheid grotendeels kwijtgeraakt. Buiten
de broedtijd zijn foeragerende en
pleisterende grauwe ganzen
toleranter voor verstoring dan ruiende vogels.

Klein, 2,4% van landelijke
doel

In gebied: positief
Landelijk: zeer

positief

A045 Brandgans Groot Klein (1100 vogels op
landelijke populatie van
boven 25.000)

In gebied: zeer
positief

Landelijk: zeer
positief

A048 Bergeend Gemiddeld tot groot, ruiende bergeenden zijn
gevoeliger voor verstoring dan foeragerende
of rustende dieren. Dieren op land vluchten
op grotere afstand dan dieren op het water.

Klein (1200 vogels op
landelijke populatie van
boven 50.000)

In gebied: matig
negatief

Landelijk: positief

A051 Krakeend Groot. Dit is een relatief verstoringsgevoelige
eendensoort.

Van nationale betekenis In gebied: zeer
positief

Landelijk: zeer
positief

A052 Wintertaling Gemiddeld. De verstoringsafstand is minimaal
100 m maar mogelijk groter

Klein, 3,2% van landelijke
doel

In gebied: geen trend
Landelijk:geen

verandering

A053 Wilde eend Matig tot gemiddeld. Op open wateren is
verstoringsafstand groter dan in stedelijke
gebieden, waar de soort een grote mate van
gewenning vertoont.

Relatief groot In gebied: matig
negatief

Landelijk: matig
negatief

A054 Pijlstaart Gemiddeld. Klein (180 vogels op
landelijke populatie van
10.000)

In gebied: geen trend
Landelijk:geen

verandering

A056 Slobeend Groot. In de ruitijd zeer gevoelig voor
verstoring. Verstoringsafstanden ten opzichte
van watersporters bedragen rond de 300
meter

Van nationale betekenis In gebied: geen trend
Landelijk:geen

verandering

A125 Meerkoet Matig tot gemiddeld. Voor verstoring door
watersporters is de meerkoet ten opzichte
van soorten als brilduiker, tafeleend relatief
minder verstoringsgevoelig.

Matig (enkele duizenden
op landelijke populatie
van circa 100.000)

In gebied: zeer
positief

Landelijk: positief
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6.3 Effectbeoordeling

Habitattypen
Er treden geen effecten op met betrekking tot de habitattypen en de habitatsoort Noordse Woelmuis.
Er vindt geen oppervlakteverlies plaats van de verschillende habitattypen, aangezien de uitbreiding
buiten de begrenzing van Krammer-Volkerak plaatsvindt. In paragraaf 6.2 is eveneens aangetoond dat
de ontwikkeling niet leidt 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.

Niet-broedvogels
In de huidige situatie is reeds sprake van waterrecreatie op open water op het Volkerakmeer. Door de
uitbreiding van de jachthaven is een toename van maximaal 25-30 vaarbewegingen tijdens het
zomerseizoen te verwachten. Hiervan gaat een gedeelte naar het Volkerakmeer en de boten zullen niet
tegelijkertijd uitvaren. Hierdoor brengt de ontwikkeling derhalve slechts een zeer beperkte mate van
extra verstoring met zich mee. De aanwezige boten zullen met name de vaargeulen volgen die op het
Volkerakmeer nu al druk worden bevaren. Uit de effectenanalyse die in het kader van de Deltawateren
ook voor het gebied Krammer-Volkerak is uitgevoerd, blijkt dat geen recreatie plaatsvindt en mag
vinden in de gebieden die van belang zijn voor de instandhoudingsdoelstellingen van de verschillende
soorten. De extra vaarbewegingen zullen evenmin die belangrijke gebieden aandoen.

Voor de fuut, aalscholver, grauwe gans, brandgans, krakeend, wintertaling, pijlstaart en meerkoet 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.

Voor de Bergeend, Slobeend en Wilde eend zijn de volgende effecten te verwachten:

Bij de Slobeend geldt dat ze zeer gevoelig zijn in de ruiperiode die ook overlapt met het hoogseizoen
voor waterrecreatie. Hoewel geen duidelijke trend zichtbaar is in de aantallen zowel lokaal als landelijk,
blijkt uit het Doelendocument van project Deltawateren dat naar verwachting met het huidige beheer
de doelaantallen worden bereikt en lijkt er geen effect te zijn op de instandhoudingsdoelstelling. Gezien
de zeer beperkte toename in vaarbewegingen worden hooguit enkele individuen incidenteel verstoord.
Deze incidentele verstoring leidt niet tot een negatief effect op de gunstige staat van instandhouding

De Bergeend is eveneens gevoeliger voor verstoring in de ruitijd gedurende het hoogseizoen. Voor deze
soort blijkt landelijk een positieve ontwikkeling in de aantallen en hoewel in Krammer-Volkerak de
aantallen licht afnemen blijkt uit het Doelendocument van project Deltawateren dat de
instandhoudingsdoelstelling niet in gevaar is. De zeer beperkte extra verstoring leidt dan ook zeker niet
tot een negatief effect op de gunstige staat van instandhouding.

De Wilde eend is niet erg verstoringsgevoelig, maar laat wel een afname zien, lokaal . Bij de lokale
afname dient vermeld te worden dat deze vooraf is gegaan aan een grote toename waardoor de
aantallen nu liggen rond de doelaantallen. Het Doelendocument van project Deltawateren stelt dan ook
dat de doelstelling met het huidige beheer niet in gevaar komt, ook gezien de landelijk gunstige staat
van instandhouding. Gecombineerd met de matige verstoringsgevoeligheid en de zeer beperkte extra
verstoring, zijn effecten op deze soort uit te sluiten.

De bovenstaande effectbeoordeling leidt tot de volgende effecten per soort:
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0 Geen negatief effect

- Negatief effect, niet significant

-- Significant negatief effect ten gevolge van plan

Habitattypen/Soorten Effect

Habitattypen

H1310A Zilte pionierbegroeiingen (zeekraal) 0

H1310B Zilte pionierbegroeiingen (zeevetmuur) 0

H1330A Schorren en zilte graslanden (buitendijks) 0

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 0

H6430B Ruigten en zomen (harig wilgenroosje) 0

H91E0A *Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen) 0

H91E0B - *Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) 0

Habitatsoorten

H1340 *Noordse woelmuis 0

Broedvogels

A034 Lepelaar 0

A081 Bruine Kiekendief 0

A132 Kluut 0

A137 Bontbekplevier 0

A138 Strandplevier 0

A176 Zwartkopmeeuw 0

A183 Kleine Mantelmeeuw 0

A193 Visdief 0

A195 Dwergstern 0

Niet-broedvogels

A005 Fuut 0

A007 Kuifduiker 0

A017 Aalscholver 0

A034 Lepelaar 0

A037 Kleine Zwaan 0

A043 Grauwe Gans 0

A045 Brandgans 0

A046 Rotgans 0

A048 Bergeend 0

A050 Smient 0

A051 Krakeend 0

A052 Wintertaling 0

A053 Wilde eend 0

A054 Pijlstaart 0

A056 Slobeend 0

A059 Tafeleend 0

A061 Kuifeend 0

A067 Brilduiker 0

A069 Middelste Zaagbek 0

A094 Visarend 0

A103 Slechtvalk 0

A125 Meerkoet 0

A132 Kluut 0

A137 Bontbekplevier 0

A156 Grutto 0

A162 Tureluur 0
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7 Conclusie

7.1 Samenvatting en conclusies

Aan de Steenbergse Vliet is het voornemen een uitbreiding van de jachthaven de Schapenput te
realiseren. Het gaat hierbij om een uitbreiding van circa 160 ligplaatsen tot 300 ligplaatsen. In de
nabijheid van het plangebied is het Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak gelegen. Dit gebied 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.

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.
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7.2 Vervolg vergunningsprocedure

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.
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Figuur 1: Ligging van het plangebied.
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Samenvatting
Bureau voor Archeologie heeft een booronderzoek uitgevoerd voor  de uitbreiding
van de haven voor de Jachthaven De Schapenput te De Heen. De beoogde 
ontwikkeling leidt tot het gedeeltelijk uitgraven van de bodem tot 200 à 300 cm 
-mv.

Het onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van de KNA protocollen 4003. 

Het plangebied heeft een middelhoge verwachting voor archeologische waarden 
uit de periode Middeleeuwen en Nieuwe Tijd. Deze worden verwacht op 
oeverafzettingen van een getijdengeul.

In het plangebied is een gecombineerd verkennend en karterend booronderzoek 
verricht om de gespecificeerde verwachting te toetsen. Er zijn in totaal acht 
boringen gezet tot minstens 250 cm -mv. Eén boring is doorgezet tot 500 cm -mv. 

Uit het onderzoek komt naar voren dat in het plangebied een 500 cm dik pakket 
kalkrijke zandige klei voorkomt met inschakelingen van kleiig zand. Dit zijn 
getijdenafzettingen behorende tot het Laagpakket van Walcheren (Formatie van 
Naaldwijk). Het Hollandveen is hier (grotendeels) opgeruimd als gevolg van 
erosie. De bovenste meters betreffen oeverafzettingen die zijn gevormd door de 
(voormalige) getijdengeul de Steenbergse Vliet. In de zuidoosthoek van het 
plangebied heeft de getijdengeul een 250 cm dikke laag kleiig zand afgezet. 

De oeverafzettingen zijn grotendeels intact. De bouwvoor is circa 35 à 40 cm dik. 
Alleen op twee plekken in het midden en aan de westrand van het plangebied 
(boring 4 en 5) bestaat de bovenste circa 150 cm uit verstoord/opgebracht 
materiaal.

In het kader van het karterend booronderzoek is al het opgeboorde sediment 
visueel geïnspecteerd. Dit leverde geen indicatoren op die wijzen op 
archeologische resten of sporen in de bodem. 

Op basis van de resultaten van het booronderzoek adviseert Bureau voor 
Archeologie het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen ontwikkeling. 
Ondanks dat dit onderzoek met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is uitgevoerd, 
is het echter nooit uit te sluiten dat toch archeologische resten worden 
aangetroffen bij de graafwerkzaamheden. Bureau voor Archeologie wijst er in dat 
geval erop dat men bij bodemverstorende activiteiten verplicht is om eventuele 
vondsten en grondsporen te melden bij de Minister van OCW conform artikel 53 
van de Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt aangeraden om contact op te 
nemen met de gemeente Steenbergen.

Bureau voor Archeologie Rapport 2014.09 De Heen Jachthaven De Schapenput
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1 Inleiding
In opdracht van dhr. C. de Neve heeft Bureau voor Archeologie een 
booronderzoek uitgevoerd voor de uitbreiding van de haven aan de Jachthaven 
De Schapenput te De Heen. 

Volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente Steenbergen, die 
momenteel ter beoordeling ligt bij de provincie Noord-Brabant, heeft het 
plangebied een middelhoge archeologische verwachting (fig. 3, achterin het 
rapport). Archeologisch onderzoek wordt volgens het vigerende 
bestemmingsplan voor het buitengebied van Steenbergen1 voorgeschreven in 
plangebieden met een oppervlakte van meer dan 200 m2 en bodemingrepen die 
dieper reiken dan 50 cm beneden  maaiveld.  

Het onderhavige plangebied heeft een oppervlak van ca. 13.000 m2, zie fig. 2. De 
beoogde ontwikkeling leidt tot een bodemverstoring tot 200 à 300 cm -mv. De 
gemeente heeft aangegeven dat een booronderzoek moest worden uitgevoerd 
met acht boringen.2

1.1 Doelstelling en vraagstelling
Het doel van het veldonderzoek is het controleren en verfijnen van de 
archeologische verwachting zodat een beslissing genomen kan worden over hoe 
met eventuele archeologische waarden rekening moet worden gehouden bij de 
voorgenomen werkzaamheden.

1 Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen, 06/02/2013 
(http://www.planviewer.nl/bestemmingsplannen/steenbergen)

2 email met memo, d.d. 11 dec. '13, van dhr. P. Kop

Bureau voor Archeologie Rapport 2014.09 De Heen Jachthaven De Schapenput
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De volgende onderzoeksvragen zijn opgesteld:

• Waaruit bestaan de voorgenomen bodemingrepen?

• Komen in het plangebied oever- en/of dekafzettingen voor en in welke 
mate zijn deze intact?

• Is een potentieel archeologisch niveau aanwezig?

• Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het plangebied en 
zo ja, waaruit bestaan deze?

• Welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende rekening te 
houden met deze archeologische waarden?

• Kan het plangebied of kunnen delen van het plangebied worden 
vrijgegeven wat betreft archeologie?

Bureau voor Archeologie Rapport 2014.09 De Heen Jachthaven De Schapenput
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2 Gespecificeerde verwachting
In het plangebied worden oever/dekafzettingen van een getijgeul verwacht met 
hieronder veen3. De oever/dekzafzettingen zijn gevormd in de Late 
Middeleeuwen (Duinkerke IIIb). Vermoedelijk ligt veen onder deze afzettingen. 
De top van het veen ligt op enkele meters diepte en is aan de top geërodeerd. In 
de bodem heeft zich een kalkrijke poldervaaggrond in lichte en zware zavel 
ontwikkeld die verstoord kan zijn door vergravingen of door andere 
bodemverstoringen i.v.m. agrarische activiteiten.4 

De oever/dekafzettingen hebben een middelhoge archeologische verwachting 
voor de periode Middeleeuwen en Nieuwe tijd. Archeologische resten of 
grondsporen uit eerdere perioden worden niet verwacht binnen de 
verstoringsdiepte, ervan uitgaande dat binnen de verstoringsdiepte geen (intact) 
veenpakket voorkomt. 

3 Rijks Geologische Dienst, 1980
4 Stichting voor Bodemkartering, 1975

Bureau voor Archeologie Rapport 2014.09 De Heen Jachthaven De Schapenput
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3 Methode
Het veldonderzoek is uitgevoerd zoals voorgeschreven in de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie 3.2, in het bijzonder het hoofdstuk ”protocol 4003 
inventariserend veldonderzoek overig”. Het veldonderzoek bestond uit een 
gecombineerd verkennend en karterend booronderzoek (specificatie VS03). Het 
veldwerk is uitgevoerd volgens het Plan van Aanpak dat is opgesteld op 21 
januari 2014 en waarin de werkwijze van het onderzoek is vastgelegd.5

Op basis van de grootte van het plangebied en de archeologische verwachting 
zijn acht boringen geplaatst. Deze zijn zo optimaal mogelijk verspreid over het 
gebied. 

De boringen zijn gezet met een 7 c Edelmanboor en 3 cm guts tot maximaal 500 
cm -mv.

De bodemtextuur en archeologische indicatoren zijn beschreven volgens ASB 1.1 
van het NITG-TNO waarin onder meer de standaard classificatie van 
bodemmonsters volgens NEN 5104 wordt gehanteerd.6 De X en Y coördinaten 
van de boringen zijn ingemeten ten opzichte van de lokale topografie.

5 Bouter, 2014.
6 Bosch 2008; Nederlands Normalisatie Instituut 1989

Bureau voor Archeologie Rapport 2014.09 De Heen Jachthaven De Schapenput
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4 Resultaten en interpretatie
De locatie van de boringen staat (achterin het rapport) in fig. 4 weergegeven. De 
boorgegevens zijn achteraan bijgevoegd als Bijlage 1.

4.1 Bodemopbouw
De ondergrond in het plangebied bestaat uit overwegend matig tot sterk zandige 
kalkrijke klei met een grijze kleur. Het is fijn gelaagd en bevat fijn schelpgruis. In 
enkele boringen zijn op een diepte van 200 tot 300 cm -mv dunne laagjes met 
veenrestjes aangetroffen. De kalkrijke zandige klei is aangeboord tot 500 cm -mv. 
Binnen deze diepte komt geen veenpakket voor. 

Vanaf een diepte van circa 200 à 250 cm -mv gaat de grijze zandige klei over in 
roesthoudende zandige klei, eveneens kalkrijk. De zandige klei komt voor tot aan 
het maaiveld, met in het centrale deel van het plangebied (boring 2, 3, 4 en 6)  
een ingeschakelde kleiige zandlaag tussen 150 en 70 cm -mv. 

Het pakket zandige klei wordt geïnterpreteerd als een getijdenafzetting van het 
Laagpakket van Walcheren (Formatie van Naaldwijk), ook wel jonge zeeklei 
genoemd. Het kalkrijke materiaal is afgezet vanuit getijdengeulen die uit het 
westen het gebied zijn binnengedrongen. De bovenste circa 2 à 3 meter wordt  
geïnterpreteerd als oeverafzetting van de (voormalige) getijdengeul de 
Steenbergse Vliet. De exacte ondergrens is niet aan te geven maar de zandige 
kleilagen op grotere diepte vertegenwoordigen eerdere afzettingsfasen. 

Het feit dat binnen 500 cm -mv geen veenpakket is aangetroffen, wijst erop dat 
het Hollandveen door getijgeulen (grotendeels) is opgeruimd. Ook de 
aanwezigheid van veenrestjes (verslagen veen) in de diepere lagen wijst hierop.

Een afwijkende bodemopbouw komt voor in de zuidoosthoek van het plangebied 
bij boring 7 en 8. Boring 7 toont een 250 cm dik pakket kleiig zand met hieronder 
zandige klei. Dit wordt geïnterpreteerd als een geulafzetting van de Steenbergse 
Vliet. Deze afzettingen zijn gevormd gedurende laatste Duinkerke 
transgressiefase.7 In boring 8 ligt beddingzand op een diepte van 250 cm -mv, 
met hierboven oeverafzettingen bestaande uit zandige klei. 

Vanaf 40 à 35 cm -mv begint de grijsbruine matig humeuze bovengrond 
(bouwvoor). Het is een zwak ontwikkelde A-horizont en de bodem kan worden 
getypeerd als poldervaaggrond. 

Diepe bodemverstoringen zijn niet aangetroffen behalve bij boring 4 en 5. In het 
midden van het plangebied is in boring 4 een circa 150 cm dikke opgebrachte 
zandlaag aangetroffen. In het veld is hier een circa 1 m hoog ruggetje te zien. Bij 
boring 5 komt een gevlekte zandige kleilaag voor met hieronder vanaf 140 cm 
-mv donkergrijze gevlekte klei met zandlaagjes en detritus/veenresten. Mogelijk 
betreft het hier een voormalige waterpoel voor vee die later is opgevuld. Volgens 
de eigenaar van het terrein heeft hier een waterpoel voor schapen gelegen 
waarnaar de jachthaven De Schapenput is vernoemd.

7 In de oude nomenclatuur worden deze afzettingen tot Duinkerke IIIb gerekend.
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4.2 Archeologie
Al het sediment is verbrokkeld en versneden en visueel geïnspecteerd. Er zijn 
geen indicatoren aangetroffen die wijzen op archeologische resten of sporen in 
de bodem. 

Bureau voor Archeologie Rapport 2014.09 De Heen Jachthaven De Schapenput
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5 Conclusie

• Waaruit bestaan de voorgenomen bodemingrepen?

Het betreft een uitbreiding van de Jachthaven De Schapenput. Bij de 
ontwikkeling wordt de bodem vergraven tot 200 à 300 cm -mv.

• Komen in het plangebied oever- en/of dekafzettingen voor en in welke 
mate zijn deze intact?

In het plangebied komt een enkele meters dik pakket oeverafzettingen 
van de getijdengeul de Steenbergse Vliet voor. De oeverafzettingen zijn 
op de meeste plaatsen gedeeltelijk of geheel intact; de bouwvoor is 
gemiddeld 35 à 40 cm dik. Diepere bodemverstoringen tot circa 150 cm 
-mv zijn aanwezig in het midden van het plangebied bij boring 4 en in het 
westelijk deel bij boring 5. 

De bodemopbouw wijst erop dat het plangebied is gelegen in een 
voormalig dynamisch milieu aan de rand van een getijgeul (Steenbergse 
Vliet) van waaruit kleiig en zandig materiaal is afgezet. Het ontbreken van 
een veenpakket binnen 500 cm -mv wijst erop dat het oude landschap 
door erosie is opgeruimd.

• Is een potentieel archeologisch niveau aanwezig?

De top van de oeverafzettingen (onderkant bouwvoor) vormt een 
archeologisch niveau.

• Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het plangebied en 
zo ja, waaruit bestaan deze?

Het karterend booronderzoek heeft geen indicatoren voor archeologische 
waarden in de bodem opgeleverd.  

• Welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende rekening te 
houden met deze archeologische waarden?

Niet van toepassing

Bureau voor Archeologie Rapport 2014.09 De Heen Jachthaven De Schapenput



13

6 Advies
Bureau voor Archeologie adviseert het plangebied vrij te geven voor de 
voorgenomen ontwikkeling. Ondanks dat dit onderzoek met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid is uitgevoerd, is het echter nooit uit te sluiten dat toch 
archeologische resten worden aangetroffen bij de graafwerkzaamheden. Bureau 
voor Archeologie wijst er in dat geval erop dat men bij bodemverstorende 
activiteiten verplicht is om eventuele vondsten en grondsporen te melden bij de 
Minister van OCW conform artikel 53 van de Monumentenwet uit 1988. In dit 
geval wordt aangeraden om contact op te nemen met de gemeente 
Steenbergen.

Bureau voor Archeologie Rapport 2014.09 De Heen Jachthaven De Schapenput
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Figuren

Bureau voor Archeologie Rapport 2014.09 De Heen Jachthaven De Schapenput

Figuur 3: Uitsnede uit de archeologische verwachtingskaart van de gemeente. 
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Figuur 4: Boorpuntenkaart.



Bijlage 1: Boorbeschrijvingen

boring grens (cm -mv) grondsoort bijmenging zand mediaan humus gehalte kleur kalk roest bodem horizont overig

boven onder

1

0 40 klei zwak zandig matig grijs-bruin kalkrijk A-horizont

40 140 klei matig zandig grijs-geel kalkrijk weinig C-horizont

140 170 klei matig zandig grijs-geel kalkrijk veel C-horizont

170 200 klei sterk zandig grijs kalkrijk weinig C-horizont

200 300 klei zwak zandig grijs kalkrijk C-horizont

2

0 30 klei zwak zandig matig grijs-bruin kalkrijk A-horizont

30 70 klei matig zandig grijs-geel kalkrijk weinig C-horizont

70 130 zand kleiig zeer fijn grijs-geel kalkrijk veel C-horizont

130 200 klei zwak zandig grijs kalkrijk weinig C-horizont

200 220 klei matig zandig grijs kalkrijk C-horizont

220 270 klei matig zandig grijs kalkrijk C-horizont venig laagje op 230 cm -mv en 270 cm -mv

270 300 klei sterk zandig grijs kalkrijk C-horizont

3

0 50 klei matig zandig matig grijs-bruin kalkrijk A-horizont

50 70 klei sterk zandig grijs-geel kalkrijk weinig C-horizont

70 140 zand kleiig zeer fijn grijs-geel kalkrijk veel C-horizont

140 250 klei matig zandig grijs kalkrijk weinig C-horizont

250 260 klei sterk zandig grijs kalkrijk C-horizont

4

0 35 zand kleiig zwak grijs-bruin kalkrijk A-horizont

35 100 zand zwak siltig zeer fijn grijs-bruin kalkrijk weinig AC-horizont gevlekt; omgewerkt /opgebracht

100 170 zand zwak siltig zeer fijn grijs-geel kalkrijk veel C-horizont

170 280 zand kleiig grijs-geel kalkrijk weinig C-horizont

280 310 zand kleiig grijs kalkrijk C-horizont



boring grens (cm -mv) grondsoort bijmenging zand mediaan humus gehalte kleur kalk roest bodem horizont overig

boven onder

310 400 klei sterk zandig grijs kalkrijk  C-horizont

5

0 40 klei matig zandig matig grijs-bruin kalkrijk A-horizont

40 100 klei sterk zandig zwak grijs-bruin kalkrijk weinig A-horizont gevlekt

100 140 klei matig zandig grijs-bruin kalkrijk weinig A-horizont gevlekt

140 360 klei zwak zandig matig donkergrijs kalkarm AC-horizont
slappe humeuze klei, zandlaagjes, detritus/ 
veenresten

6

0 35 klei sterk zandig matig grijs-bruin kalkrijk A-horizont

35 70 klei sterk zandig grijs-geel kalkrijk weinig AC-horizont

70 170 zand kleiig grijs-geel kalkrijk veel C-horizont

170 270 klei sterk zandig grijs-geel kalkrijk weinig C-horizont

270 300 klei zwak zandig grijs kalkrijk C-horizont dunne laagjes met veenresten

300 500 klei matig zandig grijs kalkrijk C-horizont dunne laagjes met veenresten

7

0 50 zand kleiig zeer fijn matig grijs-bruin kalkrijk A-horizont

50 180 zand kleiig zeer fijn grijs-geel kalkrijk veel C-horizont

180 250 klei sterk zandig grijs-geel kalkrijk weinig C-horizont

8

0 40 klei sterk zandig matig grijs-bruin kalkrijk A-horizont

40 70 klei sterk zandig grijs-geel kalkrijk weinig C-horizont

70 120 klei zwak zandig grijs-geel kalkrijk weinig C-horizont

120 200 klei matig zandig grijs-geel kalkrijk veel C-horizont

200 220 klei sterk zandig grijs kalkrijk C-horizont

220 250 zand kleiig zeer fijn grijs kalkrijk C-horizont
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Onderwerp: wateradvies voorontwerp bestemmingsplan Jachthaven De Schapenput te De Heen 

Geachte heer Mailoa, 

Op 23 april 2014 heeft u ons een voorontwerp bestemmingsplan Jachthaven De Schapenput te De Heen 
toegestuurd met het verzoek om conform de watertoets een advies uit te brengen zoals bedoeld in artikel 
3.1.1 lid 1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan 
hebben wij de volgende op- en aanmerkingen. 

Buitendijks ontwikkeling 
Deze uitbreiding betreft een zogenaamde buitendijkse ontwikkeling. Het waterschap voert een terughoudend 
beleid met betrekking tot buitendijks bouwen. Het aspect buitendijks bouwen van deze ontwikkeling is 
behandeld in de vergadering van het dagelijks bestuur op 28 januari 2014. Aangezien deze ontwikkeling aan 
de eerste en de tweede uitzonderingsgrond van het beleid "Buitendijks bouwen" voldoet stemt het DB in met 
een positief wateradvies voor de voorgenomen buitendijkse ontwikkeling. 

Zoals bij gemeente Steenbergen en initiatiefnemer bekend betreft het plangebied een buitendijks gelegen 
gebied. Buitendijkse gebieden zijn niet beschermd tegen hoogwater. Dit brengt risico's met zich mee. Het 
buitendijks gebied is en blijft onbeschermd tegen hoogwater. Het waterschap is hier niet verantwoordelijk 
voor enige vorm van wateroverlast en het bouwen komt voor eigen risico. Alle risico's en kosten zijn voor 
rekening van de initiatiefnemer. 

Eigendomssituatie 
Naast de publiekrechtelijke overeenkomst in de vorm van een Watervergunning dient aanvullend hierop de 
eigendomssituatie privaatrechtelijk afgehandeld te worden. Partijen hebben hier schriftelijk overeenstemming 
over bereikt. 

Toelichting 
In paragraaf 4.6 Waterhuishouding is op figuur 4.3 de situatie opgenomen van de oppervlaktewaterlichamen 
in de omgeving van het plangebied. Deze kaart betreft de oude situatie, wij verzoeken u om een kaart met 
de actuele situatie op te nemen, deze kaart kunt u downloaden vanaf onze website en vervolgens als volgt 
doorklikken: www.brabantsedelta.nl > Regelgeving > Legger > 'Legger oppervlaktewaterlichamen en 
vaarwegen'. 

Planregels en Verbeelding 
Wij hebben geen opmerkingen op de planregels en de verbeelding. 

Waterschap Brabantse Delta 

Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 564 10 11 

E info@brabantsedelta.nl I www.brabantsedelta.nl IBAN NL88 NWAB 0636 7592 02 



Overige opmerkingen 
Wij wijzen u erop dat voor werkzaamheden op en of in de nabijheid van oppervlaktewaterlichamen en 
waterkeringen op basis van de Keur een melding of vergunning benodigd kan zijn. Hierover kunt u contact 
nemen met onze afdeling vergunningen via telefoonnummer 076 564 13 45. 

Wateradvies 
Aangezien de belangrijkste uitgangspunten voor het waterschap naar wens zijn opgenomen in het 
voorontwerp bestemmingsplan geven wij een positief wateradvies. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met mevrouw J. Nooren van het waterschap via telefoonnummer 076 564 10 83. 

Hoogachtend, 
Namens het dagelijks bestuur 
Hoofd afdeling vergunningen 
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Onderwerp 

Vooroverlegreactie voorontwerp-bestemmingsplan ‘Jachthaven  
De Schapenput’ 
 

 

 

 

Geacht college, 

 

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd 

op het voorontwerp-bestemmingsplan ‘Jachthaven De Schapenput’. 
 

In onderstaande reactie beperken wij ons tot de vraag hoe het bestemmingsplan 

zich verhoudt tot de provinciale belangen die op basis van het provinciaal 

ruimtelijk beleid relevant zijn. 

 

Planbeschrijving 

Het bestemmingsplan regelt de uitbreiding van jachthaven de Schapenput bij 

de Heen met ca. 2.1 ha tot een omvang van 300 ligplaatsen. 

 

Provinciaal beleidskader 

Provinciale Staten hebben de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid 

vastgelegd in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en de te beschermen 

provinciaal ruimtelijke belangen in de Verordening ruimte 2014 (Vr). Voor de 

inhoudelijke afweging of het bestemmingsplan voldoende rekening houdt met 

de provinciale belangen, baseren wij ons op deze documenten. 

 

Provinciale belangen 

In de Verordening zijn voorschriften opgenomen voor de borging en 

bescherming van de provinciale belangen. Deze provinciale belangen zijn 

onderverdeeld in thema’s. 
Ten aanzien van het onderhavige voorontwerp hebben wij de volgende 

opmerkingen. 
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Niet-agrarische functie (jachthaven) 

Gelet op het feit dat het in dit bestemmingsplan om een jachthaven met ca. 2.1 

ha uitbreiding gaat in de Groenblauwe Mantel (GBM) is artikel 6.10, lid 2 Vr 

van toepassing.  

Op grond van deze bepaling dient de verantwoording voor de ruimtelijke 

ontwikkelingen aan een aantal voorwaarden te voldoen. Aan enkele 

voorwaarden wordt niet c.q. onvoldoende voldaan, namelijk: 

1. Redelijke uitbreiding in verhouding tot bestaande omvang. Wij 

constateren dat in paragraaf 2 de huidige situatie summier en niet duidelijk in 

beeld is gebracht. De beschrijving van de bestaande situatie en uitbreiding van 

de jachthaven worden beide onder het kopje ‘Huidige situatie’ beschreven. 

Verder wordt de uitbreiding in de toelichting op pagina 13 verder toegelicht. 

De beschrijving in hoofdstuk 2 is erg summier en de passages over de bestaande 

situatie en uitbreiding staan door elkaar heen. Ook de passage op pagina 13 is 

erg summier. Verder wordt er via een directe bouwtitel een bedrijfswoning 

mogelijk gemaakt op de kop van de geplande uitbreiding, waarbij de grens van 

het bouwvlak tot vrijwel aan het water (Steenbergsche Vliet) ligt, zonder dat de 

noodzaak is aangetoond en de toelichting een verantwoording bevat met 

betrekking tot zorgvuldig ruimtegebruik. Het principe van zorgvuldig 

ruimtegebruik houdt onder andere in dat uitbreiding van bebouwing zoveel 

mogelijk wordt geclusterd met de bestaande bebouwing. In dit geval wordt 

daaraan niet voldaan. Daardoor voldoet de verantwoording als bedoeld in 

artikel 6.10, lid 2 niet aan de gestelde voorwaarden.  

2. Kwaliteitsverbetering van het landschap/Ontwikkeling van de 

Groenblauwe mantel  

Artikel 6.10, lid 2 stelt als voorwaarde voor uitbreidingen van niet-agrarische 

functies in de GBM dat de ontwikkeling gepaard gaat met een positieve 

bijdrage aan de bescherming en ontwikkeling van de onderkende ecologische en 

landschappelijke waarden en kenmerken. Als gevolg van de ontwikkeling van de 

jachthaven is het nodig een stuk bos te kappen dat is gelegen in de GBM. Op 

basis van artikel 3.2 en artikel 6.10 lid 2c Vr is het nodig om bij ruimtelijke 

ontwikkelingen zorg te dragen voor een aantoonbare en uitvoerbare 

kwaliteitsverbetering van het landschap met aandacht voor hydrologische, 

ecologische waarden en kenmerken. Het bij het bestemmingsplan gevoegde 

landschapsplan geeft hieraan invulling. Voor de uitbreiding van de jachthaven 

wordt een perceel van 2,1 ha bos omgezet naar grond met bestemming 

jachthaven. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken dient de kwaliteit van het 

landschap in de aanwezige groenblauwe mantel te worden versterkt. Hiertoe 

wordt 0,5 ha landbouwgrond elders in de GBM beschikbaar gesteld voor een 

stuk natuurontwikkeling. De natuurontwikkeling bestaat uit de aanleg van bos, 

bosschages en bloemrijk grasland, dat aansluit op een bestaande bosstructuur. 

Daarnaast zal het aanwezige ommetje worden verruimd en zal op een verhoogd 

punt in het landschap een zichtpunt worden aangelegd. 

Of deze kwaliteitsverbetering/natuurontwikkeling als gevolg van de uitbreiding 

van de jachthaven en bijkomende bebouwing voldoende is valt niet duidelijk op 

te maken uit de toelichting. Het is namelijk niet duidelijk of subsidiegelden 
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vanuit de Boswet ingezet blijven voor het beheer van de geplande bosstrook. In 

dat geval voldoet de kwaliteitsverbetering/natuurontwikkeling in het kader van 

deze Verordening niet aan de gestelde voorwaarden en is daarmee strijdig met 

artikelen 3.2 en 6.10, lid 2c Vr.  

Daarom achten wij het noodzakelijk dat de toelichting van het 

bestemmingsplan een duidelijke verantwoording bevat omtrent de 

consequenties en uitvoering in het kader van de Boswet, waarvoor de 

Rijksoverheid het bevoegd gezag is.  

 

Ten aanzien van de voorgestelde natuurontwikkeling adviseren wij om deze op 

een wijze in te vullen, die meer evenredig is met de gedane aantasting van 2.1 

ha dan het voorstel van natuurontwikkeling op het (beperkte) perceel van 0,5 

ha. Het voorstel is ook vanwege dit manco strijdig met artikel 6.10, lid 2c.Vr.  

 

Geluid 

Het plangebied is onderdeel van stiltegebied De Heensche Polder zoals 

aangeven in de Provinciale Milieuverordening. Dat betekent dat de activiteiten 

en het gebruik er zoveel mogelijk gericht dienen te zijn op het tegengaan van 

verstoringen zoals door het uitsluiten van bebouwing en het uitsluiten van 

geluidshinderlijke gebruiksmogelijkheden zoals een verbod op geluidshinderlijke 

festiviteiten en evenementen, reparatie van jachten en dergelijke. Dit belang 

dient beter dan nu te worden geborgd door aanvulling van de (gebruiks)regels 

en de toelichting van het bestemmingsplan. 

Aanvullend hierop hebben wij de volgende opmerkingen: 

- Boven figuur 4.1 staat dat in het onderzoek van 1996 is uitgegaan van 

70 ligplaatsen minder dan in de huidige plannen, terwijl in de 2e alinea onder 

de figuur staat aangegeven dat er in de huidige plannen minder ligplaatsen zijn 

dan in het onderzoek van 1996. Dit is strijdig met elkaar. 

- In de 2e alinea onder de figuur staat aangegeven dat de geluidbelasting 

ter plaatse van de uitbreiding niet hoger is dan 40 dB(A). Wij adviseren om op 

dit punt nadrukkelijker aan te geven dat, ter plaatse waar de inrichting in het 

stiltegebied ligt, de geluidbelasting ten hoogste 40 dB(A) zal bedragen. Figuur 

4.2 (weekdag) zou namelijk mogelijk aanleiding kunnen geven voor een 

misverstand omdat hier een 40 dB(A)-contour is aangegeven buiten de 

inrichting. Dit is echter als gevolg van de bestaande activiteiten buiten het 

stiltegebied. 

- In de conclusie op pagina 26 is aangegeven dat de realisatie van de 

uitbreiding geen negatieve invloed heeft op het stiltegebied. Dit geldt uiteraard 

akoestisch gezien. De andere invloeden worden in andere hoofdstukken 

besproken. 

- Geluidsbronnen die nadrukkelijk verstoring kunnen opleveren, dienen 

te worden uitgesloten binnen het gedeelte dat in het stiltegebied ligt. Dit is dan 

ook met name gericht op bronnen die niet mee zijn genomen in het akoestisch 

onderzoek dat de grondslag voor de beoordeling vormt. 
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Conclusie 

Op basis van de aangeboden gegevens constateren wij strijdigheid met de 

Verordening op de hiervoor genoemde punten. Wij vragen u het 

bestemmingsplan aan te vullen dan wel te wijzigen en daarbij nadrukkelijk 

rekening te houden met hetgeen hierboven is verwoord. 

 

 

 

Cluster Ruimte, 

namens deze, 

P.M.A. van Beek, 

hoofd van de afdeling Toezicht Ruimtelijke Ontwikkeling. 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.      
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding

De eigenaren van Jachthaven De Schapenput in De Heen zijn voornemens een uitbreiding van de
bestaande jachthaven te realiseren. De plannen gaan uit van een uitbreiding tot maximaal 300
ligplaatsen, die ten noorden van de bestaande jachthaven zijn geprojecteerd. Omdat de uitbreiding niet
mogelijk is op basis van het geldende bestemmingsplan 'Buitengebied Steenbergen', is het
bestemmingsplan 'Jachthaven De Schapenput' opgesteld.

Omdat met de uitbreidingsplannen tevens sprake is van een wijziging van de ecologische hoofdstructuur
is tevens een verzoek ingediend bij Gedeputeerde Staten om de Ecologische Hoofdstructuur te
herschikken op basis van artikel 36.4 lid 2 van de Verordening ruimte (Algemene
wijzigingsbevoegdheid).

1.2 Procedure bestemmingsplan en wijziging Ecologische Hoofdstructuur

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.

1.3 Leeswijzer

Na de inleiding in dit hoofdstuk volgt een samenvatting van de ingebrachte zienswijzen met de
gemeentelijke beantwoording daarop in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 is opgenomen tot welke gewijzigde
vaststelling de zienswijzen leiden.
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2 Zienswijzen
Het ontwerp bestemmingsplan 'Jachthaven De Schapenput' is in het kader van artikel 3.8 van de Wet
ruimtelijke ordening voor een periode van 6 weken (21 augustus - 2 oktober 2014) voor eenieder ter
inzage gelegd.

Er zijn twee zienswijzen ingediend op het ontwerp bestemmingsplan. De ingediende zienswijzen zijn in
het hiernavolgende weergegeven en beantwoord.

2.1 Provincie Noord-Brabant (reclamant 1)

Provincie Noord-Brabant heeft een zienswijze ingediend bij brief van 30 september 2014. Onderstaand
is de provinciale reactie per thema samengevat en voorzien van een gemeentelijke reactie.

Ecologische Hoofdstructuur (artikel 5.1 Verordening ruimte)
Reactie 'Ecologische hoofdstructuur'
Een deel van de uitbreiding van de jachthaven ligt binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het gaat
om de strook grond langs het kanaal. Voor de realisatie van de voorgenomen recreatieve bestemming
ter plaatse van de EHS dient door de gemeente een verzoek te worden ingediend bij de provincie voor
herbegrenzing van de EHS. Zo lang nog geen besluit is genomen door de provincie met betrekking tot
deze herbegrenzing is het tot 'recreatie' bestemmen van betreffende strook in strijd met de
Verordening ruimte (Vr).

Beantwoording
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 dient te
beslissen over het verzoek alvorens het bestemmingsplan kan worden vastgesteld.

De ingediende reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. Naar aanleiding van het
ingediende herbegrenzingsverzoek is contact geweest met de provincie, wat heeft geleid tot aanpassing
van de bestemming 'Water' (met de aanduiding 'ligplaatsen') uit het ontwerp bestemmingsplan naar de
bestemming 'Recreatie-Jachthaven'. Hierdoor ontstaat een eenduidige bestemming voor alle gronden
van de jachthaven.

Reactie 'Natuurtoets'
In de uitgevoerde natuurtoets is onvoldoende ingegaan op de externe werking van de
uitbreidingsplannen op de EHS. Het gaat dan met name om de uitstraling van licht en geluid vanuit de
jachthaven en het geplande woonhuis op de aangrenzende EHS.

Beantwoording
Binnen de EHS mag de geluidbelasting maximaal 42 dB(A) zijn. Er zijn in het kader van het ontwerp
bestemmingsplan akoestische berekeningen uitgevoerd, 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). Binnen de EHS geldt een maximale geluidbelasting van 42 dB(A).
Het in het kader van het bestemmingsplan uitgevoerde onderzoek heeft aangetoond dat de
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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.

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.

Het meest noordelijke deel van het plangebied bestaat uit een strookje EHS grenzend aan de
Steenbergse Vliet. Ten zuiden van deze EHS wordt de bestemming 'groen' opgenomen, behorende bij de
te realiseren bedrijfswoning. Hier zullen derhalve ook geen recreatieve activiteiten plaatsvinden, die
(licht)verstorend kunnen zijn voor de EHS. Gezien bovenstaande is uit te sluiten dat vanwege de
uitbreidingsplannen verstorende effecten optreden op de EHS vanuit het aspect lichthinder.

De ingediende reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. In de toelichting wordt nader
ingegaan op de externe werking van de uitbreidingsplannen op de EHS vanuit de aspecten akoestiek en
lichthinder. Tevens wordt op de verbeelding aan de noord- en oostzijde van de bedrijfswoning de
bestemming 'groen' opgenomen, waardoor hier geen recreatieve functies kunnen komen en de invloed
op de EHS wordt geminimaliseerd.

Niet-agrarische functie (jachthaven)
Reactie 'Zorgvuldig ruimtegebruik' (artikel 3.1 Vr) en impact op EHS (artikel 5.1 Vr)
Voor de situering van de bedrijfswoning gelden op grond van de Vr de uitgangspunten van zorgvuldig
ruimtegebruik. Het bouwvlak van de bedrijfswoning ligt op een solitaire locatie binnen het plangebied
en sluit niet aan op de bestaande bebouwing van de jachthaven. Daarmee is volgens de provincie geen
sprake van zorgvuldig ruimtegebruik. Er is geen sprake van clustering met de bestaande bebouwing. De
onderbouwing van de noodzaak om de bedrijfswoning op deze plaats te realiseren, is onvoldoende.

Tevens mag als gevolg van de realisatie van de bedrijfswoning geen aantasting van de EHS plaatsvinden.
In dat kader stelt de provincie dat het bouwvlak van de woning te groot is en te dicht tegen de EHS langs
de Steenbergse Vliet is gesitueerd.

Beantwoording
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.
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 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.

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. Naar aanleiding van de provinciale
zienswijze worden enkele aanpassingen in het bestemmingsplan doorgevoerd om impact van de woning
op het landschap en de aangrenzende EHS te beperken:

 Voorwaarden voor de bedrijfswoning
Omvang en locatie bouwvlak
In het ontwerp bestemmingsplan was een groot bouwvlak opgenomen voor de bedrijfswoning. De
reden daarvoor was dat de exacte locatie ervan nog niet bekend was. Omdat inmiddels duidelijkheid is
over de locatie van de bedrijfswoning, is het bouwvlak aangepast. Het bouwvlak is kleiner en ligt op
grotere afstand van de EHS.

Landschappelijke inpassing
Vanwege de bijzondere ligging van de bedrijfswoning langs de Steenbergse Vliet, was in het ontwerp
bestemmingsplan reeds aangegeven dat voor de woning een hogere welstandsklasse geldt dan dat de
Welstandsnota voor dit gebied voorschrijft. Daarmee wordt beoogd dat de bedrijfswoning goed
landschappelijk wordt ingepast. Om tevens de invloed op de EHS te beperken, wordt in het
bestemmingsplan ten noorden en oosten van het bouwvlak van de bedrijfswoning de bestemming
'Groen' opgenomen. In de planregels is geregeld dat hier geen bouwwerken en activiteiten zijn
toegestaan, die verstorend werken op de EHS.
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Voorwaardelijke verplichting
Op basis van de huidige planregels kan in theorie de bedrijfswoning worden gerealiseerd zonder dat de
tweede fase van de jachthaven verder wordt aangelegd. Om dit te voorkomen, is in het
bestemmingsplan een voorwaardelijke verplichting opgenomen, waarmee wordt geborgd dat de
realisatie van de woning pas is toegestaan nadat de tweede fase van de jachthaven is aangelegd.

De ingediende reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. In de toelichting wordt de
locatiekeuze van de bedrijfswoning nader onderbouwd. Tevens wordt het bouwvlak op de verbeelding
verkleind en verder van de EHS geprojecteerd. Ten noorden en oosten van het bouwvlak wordt de
bestemming 'Groen' opgenomen, waarmee aantasting van de EHS verder wordt voorkomen. In de
planregels is geregeld dat hier geen bouwwerken en activiteiten zijn toegestaan, die verstorend werken
op de EHS. Tevens wordt in de regels een voorwaardelijke verplichting opgenomen, waarmee wordt
gewaarborgd dat de bedrijfswoning pas kan worden gebouwd als de tweede fase van de jachthaven is
gerealiseerd.

Anterieure overeenkomst
Reactie 'Kwaliteitsverbetering landschap / ontwikkeling van de Groenblauwe mantel'
De kwaliteitsverbetering/natuurontwikkeling voldoet aan de regionale afspraken. Deze
kwaliteitsverbetering is echter nog niet juridisch geborgd.

Beantwoording
Inmiddels is een anterieure overeenkomst gesloten tussen de gemeente en de initiatiefnemer waarin
afspraken zijn gemaakt over onder meer de kwaliteitsverbetering van het landschap.

De reactie leidt niet tot planaanpassingen.

Boswet
Reactie 'Boswet'
De provincie gaat ervan uit dat de subsidiegelden vanuit de Boswet vervallen voor het bos dat wordt
gekapt en niet wordt herplant.

Beantwoording
Na de vaststelling van het bestemmingsplan vindt er besluitvorming plaats over de wijziging van de
subsidieovereenkomst met betrekking tot de Boswet.

De reactie leidt niet tot planaanpassingen.

Conclusie
De zienswijze van reclamant 1 wordt gelet op het vorenstaande ontvankelijk en gegrond verklaard.

2.2 Reclamant 2

Reclamant 2 heeft een zienswijze ingediend bij brief d.d. 29 september 2014. Onderstaand wordt
ingegaan op de onderdelen van de zienswijze en de gemeentelijke reactie daarop. Voorafgaand wordt
opgemerkt dat reclamant volgens de kadastrale gegevens niet de eigenaar is van de in de zienswijze
genoemde agrarische gronden.

Reactie 'Wederzijdse hinder'
Aan fase 2 van de jachthaven grenzen agrarische gronden. Vanwege de uitbreidingsplannen van de
haven kunnen er volgens reclamant problemen ontstaan, doordat het grondgebruik op de agrarische
percelen de haven kan verstoren en omgekeerd. Vanwege het gebruik van de landbouwgronden kan
overlast ontstaan zoals stankoverlast, stofvorming en de afschot van ganzen. Reclamant vreest dat
boten worden aangelegd op de gronden en dat de gewassen worden vertrapt.
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Beantwoording
De realisatie van de uitbreidingsplannen leidt niet tot beperkingen van het gebruik van de agrarische
gronden. Het huidige grondgebruik kan ook na de uitbreidingsplannen gewoon worden voortgezet. Dit
agrarisch gebruik is op basis van het vigerend bestemmingsplan toegestaan. Als gevolg van het agrarisch
gebruik van de gronden zijn vanuit het verleden ook geen klachten bekend van gebruikers van de eerste
fase van de jachthaven.

Het is onwaarschijnlijk dat boten worden aangelegd aan de zijde van de agrarische gronden. De
uitbreiding van de jachthaven is aan de andere zijde van het water voorzien. Praktisch ontbreken de
faciliteiten (aanlegsteigers) om boten af te meren aan deze zijde van het water. Als gevolg hiervan zullen
de recreanten aan deze zijde ook niet aan wal gaan, waardoor ook geen reden is te vrezen voor het
vertrappen van gewassen.

De reactie leidt niet tot planaanpassingen.

Reactie 'Locatie uitbreiding'
Reclamant stelt voor de uitbreidingsplannen van de jachthaven op de tegenoverliggende agrarische
gronden te realiseren. Hierdoor blijft het bos en de groene entree behouden en vindt geen
horizonvervuiling plaats.

Beantwoording
Op grond van de Boswet mag het bestaande bos ter plaatse van het plangebied (deels) worden gekapt.
In kader van de ontwikkeling van de tweede fase wordt tevens geïnvesteerd in de versterking van de
landschappelijke kwaliteit ter plaatse. Daartoe is een landschapsplan opgesteld dat als bijlage bij het
bestemmingsplan is opgenomen. Daarmee wordt aangesloten bij de regels van de provinciale
Verordening ruimte.

Een haven is een functie die passend is in de waterrijke omgeving in het buitengebied van Steenbergen.
De locatie van de uitbreiding ligt in het verlengde van de bestaande jachthaven en is daarmee een
logische plek. Met de uitbreiding van de haven is geen sprake van een onevenredige aantasting van het
open buitengebied van Steenbergen danwel van horizonvervuiling. Een jachthaven is juist passend in dit
waterrijke gebied.

Er zijn geen redenen om de gewenste uitbreiding van de jachthaven op de betreffende agrarische
gronden te realiseren.

De reactie leidt niet tot planaanpassingen.

Reactie 'Tegenstrijdigheden bestemmingsplan'
Volgens reclamant zitten er strijdigheden in het ontwerp bestemmingsplan. In het plan wordt gesproken
over 205 ligplaatsen en een uitbreiding van 95 ligplaatsen. In de ontwerptekening lijkt echter sprake te
zijn van een uitbreiding van 140 ligplaatsen.

Beantwoording
De huidige jachthaven bestaat uit circa 150 ligplaatsen. De feitelijke uitbreiding van de jachthaven
bestaat uit zo'n 140 ligplaatsen tot een kleine 300 ligplaatsen. Planologisch is echter maar sprake van
een uitbreiding van maximaal 95 ligplaatsen, omdat in het geldende bestemmingsplan voor de
jachthaven al 205 ligplaatsen mogelijk zijn.

De reactie leidt niet tot planaanpassingen.
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Reactie 'Haalbaarheid'
Reclamant stelt vraagtekens bij de haalbaarheid van de uitbreidingsplannen en verwijst daarbij naar een
recent onderzoek van de Rabobank waarin wordt ingegaan op de groeiende leegstand van jachthavens.

Beantwoording
De conclusies en aanbevelingen in het Rabobank rapport worden onderschreven. Echter, het rapport
geeft ook aan dat ondanks de moeilijke marktomstandigheden er jachthavens zijn die goede prestaties
neerzetten. Jachthaven De Schapenput hoort bij deze havens blijkens het volgende:
 Naast de 100% bezettinggraad die de Schapenput al sinds de oprichting heeft, is er nu zelfs nog een

wachtlijst met 160 aanmeldingen;
 Het beleid van De Schapenput is er altijd op gericht geweest de ligplaatsen betaalbaar te houden

voor een breed publiek zonder het hoge voorzieningenniveau uit het oog te verliezen;
 De opzet en omgeving van De Schapenput zorgen voor een unieke ervaring van liggen in de natuur

en het open landschap rond de Steenbergse Vliet. De beleving, waar het Rabobank-rapport over
spreekt, is al te vinden in en rond De Schapenput;

 Duurzaamheid en groen worden in het rapport genoemd als een aspect waar de consument steeds
meer waarde aan hecht. Vooral jachthavens midden in de natuur, zoals De Schapenput, hebben een
uitgelezen kans om hier op in te spelen. Duurzaam ondernemen is al sinds de oprichting sterk
ingebed in de bedrijfsvoering van De Schapenput. Mede hierdoor is de haven al jaren in het bezit
van de Blauwe Vlag. Ook op dit punt blijft de haven aantrekkelijk voor watersporters;

 De in het rapport genoemde vergrijzing is een bekend fenomeen, vandaar dat De Schapenput al
meer dan 10 jaar bezig is jonge mensen aan te nemen als nieuwe ligplaatshouder. Mede om deze
reden is de haven aantrekkelijk gemaakt voor gezinnen met kinderen en ook in de tweede fase
wordt hier ruim aandacht aan besteed.

Naast het bovenstaande heeft de jachthaven De Schapenput een sterke financiële uitgangspositie. Het is
een goed draaiende schuldenvrije jachthaven en de grond waar de uitbreiding komt, is in eigendom van
de jachthaven. De kosten van het beheer van de gehele haven zullen slechts marginaal hoger zijn ten
opzichte van de huidige beheerskosten.

De reactie leidt niet tot planaanpassingen.

Conclusie

De zienswijze van reclamant 2 wordt gelet op het vorenstaande ontvankelijk en ongegrond verklaard.
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3 Wijzigingen bij vaststelling
Naar aanleiding van de ingebrachte zienswijzen wordt het bestemmingsplan op onderdelen gewijzigd.
Achtereenvolgens gaat het om de volgende wijzigingen:

Verbeelding

 Op de verbeelding wordt het bouwvlak van de woning verkleind en verder van de EHS gesitueerd;

 Vanaf het bouwvlak tot en met de EHS in het noorden en het bestaande bosperceel aan de
oostzijde wordt een groenbestemming opgenomen, waarmee de impact op de EHS verder wordt
beperkt;

 De waterbestemming langs het toegangskanaal naar de haven wordt vervangen door de
bestemming 'Recreatie-Jachthaven'.

Regels

 De bestemming 'Groen' wordt opgenomen, welke geldt voor de gronden aan de noord- en oostzijde
van de te realiseren bedrijfswoning. In de bestemming is geregeld dat hier geen bouwwerken en
activiteiten zijn toegestaan, die verstorend werken op de EHS

 Er wordt een voorwaardelijke verplichting opgenomen, waarmee wordt geborgd dat de
bedrijfswoning mag pas worden gerealiseerd nadat (het grootste deel van) de tweede fase van de
jachthaven is aangelegd.

Toelichting

 In de toelichting wordt nader ingegaan op de externe werking van de uitbreidingsplannen op de
EHS vanuit de aspecten akoestiek en lichthinder;

 In de toelichting wordt de locatiekeuze van de bedrijfswoning nader onderbouwd.
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Bijlage 1 'Ingediende zienswijzen'
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Uw kenmerk 

Geachte gemeenteraad, 

Het ontwerp-bestemmingsplan 'De Schapenput' ligt tot en met 1 oktober 2014 
ter inzage. Op grond van artikel 3.8, van de Wet ruimtelijke ordening, dienen 
wij hierbij zienswijzen in tegen dit bestemmingsplan. 

Planbeschrijving 

Het bestemmingsplan regelt de uitbreiding van jachthaven de Schapenput bij 
de Heen met ca. 2.1 ha tot een omvang van 300 ligplaatsen. 

Contactpersoon 

A.J.J.M. (Anton) Danen 

Telefoon 

(073) 681 26 32 

E-mail 

adanen@brabant.nl 

Bijlage(n) 

Vooroverleg 

Bij brief van 13 juni 2014, kenmerk C2147613, heeft ons Cluster Ruimte 
gereageerd op het voorontwerp. Deze brief en uw reactie hierop liggen mede 
aan onze zienswijze ten grondslag. Daarnaast is er in de periode tussen onze 
reactie op het voorontwerp en het opstellen van de zienswijze ambtelijk contact 
geweest over de provinciale belangen die in het geding zijn. 

Provinciaal beleidskader 

Provinciale Staten hebben de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid 
vastgelegd in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en de te beschermen 
provinciaal ruimtelijke belangen in de Verordening ruimte 2014 (hierna: 
Verordening). Voor de inhoudelijke afweging of het plan voldoende rekening 
houdt met de provinciale belangen, baseren wij ons op deze documenten. 

Provinciale belangen . 
Het provinciehuis is vanaf 

In de Verordening zijn voorschriften opgenomen voor de borging en h e t c e n t r a a | s t a t ion bereik-

bescherming van de provinciale belangen. Deze provinciale belangen zijn baar met stadsbus, lijn 61 
en 64, halte Provinciehuis, 
met de NS Zonetaxi en met 
de OV-fiets. 
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onderverdeeld in algemene regels, structuren, aanduidingen en rechtstreeks 
werkende regels. 
Ten aanzien van de volgende onderdelen zijn wij van mening dat het plan in 
strijd is met de Verordening. In deze zienswijze gaan wij hier nader op in. 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) 
De uitbreiding van de jachthaven ligt grotendeels in gebied dat in de Vr is 
aangeduid als Groenblauwe Mantel (GBM), en voor een klein deel als 
Ecologisch Hoofdstructuur (EHS). Dit betreft een als 'recreatie' bestemde strook 
grond langs het kanaal vanaf de bestaande jachthaven tot de Steenbergse Vliet. 
Ten aanzien van deze strook grond is de gemeente voornemens ons te 
verzoeken om herbegrenzing van de EHS. De gemeente zal dit verzoek, dat 
gebaseerd is op artikel 36.4, lid 2 Vr, doen omdat er sprake is van een 
kennelijke onjuistheid in de begrenzing van de EHS. In de publicatie als 
bedoeld in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening heeft de gemeente daarvan 
melding gedaan en de mogelijkheid geboden om daartegen zienswijzen in te 
dienen. Zolang wij nog geen besluit tot herbegrenzing hebben genomen is het 
tot 'recreatie' bestemmen van dit stukje EHS strijdig met artikel 5.1 Vr. 

In de natuurtoets wordt ingegaan op de fysieke aantasting van de EHS. In deze 
toets wordt onvoldoende ingegaan op de externe werking van de uitbreiding 
van de jachthaven op de EHS. Het gaat dan met name om de effecten van 
geluid en licht vanuit de haven en het woonhuis op de aangrenzende EHS. Ten 
aanzien van lichtverstoring zijn geen normen voorhanden, hiervoor is het nodig 
om mitigerende maatregelen te nemen zodat er zo weinig mogelijk 
lichtverstoring optreedt in de EHS. Omdat het bestemmingsplan daarin 
onvoldoende inzicht biedt en eventuele noodzakelijke maatregelen ontbreken is 
het bestemmingsplan op dit punt strijdig met artikel 5.1 Vr. 

Níet-agrarische functie (jachthaven) 
1. Het bestemmingsplan bevat een bouwvlak van ca. 2000 m2 voor een 

bedrijfswoning, dat gesitueerd is op de kop van de geplande uitbreiding van de 
jachthaven. De grens van het bouwvlak ligt vrij dicht bij de Steenbergse Vliet, 
die als EHS is aangemerkt in de Vr. Weliswaar is het bouwvlak ten opzichte 
van het voorontwerp bestemmingsplan iets verder van het water gelegd, maar 
de kortste afstand tot de EHS bedraagt nog ca. 10 meter. De noodzaak van de 
bedrijfswoning op deze locatie is gebaseerd op de behoefte om ter plaatse 
toezicht te kunnen uitoefenen. 
In zijn algemeenheid staat de Vr het bij gebleken noodzaak toe om een 
bedrijfswoning bij recreatiebedrijven zoals een jachthaven op te richten. Het 
vigerende bestemmingsplan voor de bestaande jachthaven staat een 
bedrijfswoning toe. 

Voor de situering van een noodzakelijk gebleken bedrijfswoning gelden voor dit 
plangebied op grond van de Vr de uitgangspunten van zorgvuldig 
ruimtegebruik zoals bedoeld in artikel 3.1 Vr en geen aantasting van de EHS 
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zoals bedoeld in artikel 5.1 Vr. Verder geldt dat het bouwvlak geen 
belemmering mag zijn voor het ter plaatse gelegen reserveringsgebied 
waterberging volgens de Vr. 

Zorgvuldig ruimtegebruik. 
Het bouwvlak van de bedrijfswoning ligt op een solitaire locatie binnen het 
plangebied en sluit niet aan op de bestaande bebouwing. In deze situatie is naar 
onze mening geen sprake van zorgvuldig ruimtegebruik. Ten aanzien van dit 
principe merken wij op dat dit onder andere inhoudt dat uitbreiding van 
bebouwing zoveel mogelijk wordt geclusterd met de bestaande bebouwing. In 
dit geval wordt daaraan niet voldaan. 
De noodzaak om ter plaatse toezicht uit te kunnen oefenen door middel van 
een bedrijfswoning achten wij onvoldoende onderbouwd. Daarom is het 
bouwvlak van de bedrijfswoning strijdig met artikel 3.1 Vr. 

EHS. 
Het bouwvlak van de bedrijfswoning ligt op zo'n korte afstand van de EHS, dat 
dit naar alle waarschijnlijkheid een verstorend effect op de EHS heeft. In het 
bestemmingsplan wordt dit onvoldoende in beeld gebracht. Daarom is het 
bouwvlak van de bedrijfswoning strijdig met artikel 5.1 Vr. 

Verder zijn wij van mening dat door de omvang van het bouwvlak van ca. 
2000 m2 in deze situatie de strijdigheid met bovengenoemde artikelen van de 
Vr verder wordt vergroot. 

2. Kwaliteitsverbetering van het landschap/Ontwikkeling van de 
Groenblauwe mantel 

De kwaliteitsverbetering/natuurontwikkeling als gevolg van de uitbreiding van 
de jachthaven voldoet aan de regionale afspraken 'Toepassing 
Kwaliteitsverbetering van het landschap in West-Brabant' d.d. juni 2013 en 
levert een positieve bijdrage aan de kwaliteiten van de GBM. Deze 
kwaliteitsverbetering/natuurontwikkeling is echter niet juridisch geborgd, zoals 
door middel van een anterieure overeenkomst. Daarom is het bestemmingsplan 
op dit punt strijdig met artikelen 3.2 en 6.10, lid lb Vr. 

Verder gaan wij ervan uit dat de subsidiegelden vanuit de Boswet zullen 
vervallen voor zover het gaat om bos, dat gekapt wordt en niet wordt herplant. 

Conclusie 
Wij achten het bestemmingsplan, zoals dit nu in ontwerp voorligt, op 
bovengenoemde punten strijdig met de Verordening. Wij dringen er op aan om 
het ontwerp op die delen gewijzigd vast te stellen. 

Wij gaan er van uit dat onze zienswijzen voldoende duidelijk uiteengezet zijn. 
Indien er van uw zijde nog onduidelijkheden of vragen zijn, dan willen wij deze 
graag nader toelichten. 
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Datum 

30 september 2014 

Ons kenmerk 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, C 2 1 5 4 7 0 9 / 3 6 7 2 9 8 0 

namens deze, 

A 

P.M.A. van Beek, 
afdelingshoofd Cluster Ruimte 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
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