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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding en doel bestemmingsplan 

De gemeente Steenbergen wil aan de Graaf Engelbrechtstraat in Kruisland een nieuwe op 
hedendaagse eisen en wensen afgestemde Multifunctionele Accommodatie (MFA) realiseren op 
de locatie en ter van het huidige gemeenschapshuis Siemburg. Het huidige gebouw wordt 
gesloopt: het bestaat al meer dan 40 jaar, is sterk verouderd en voldoet ook functioneel niet 
meer.  
De beoogde ontwikkeling voorziet in vervangende nieuwbouw, waarin de reeds aanwezige 
maatschappelijke functies worden geherhuisvest en aangevuld met enkele nieuwe 
maatschappelijke en (para)medische accommodaties/functies en in parkeerruimte. Deze 
ontwikkeling draagt bij aan de gewenste verbetering van de leefbaarheid in Kruisland en vloeit 
voort uit c.q. is een concrete uitwerking van het dorpsontwikkelingsplan voor deze kern, welke 
in nauwe samenwerking met inwoners tot stand is gekomen.  
 
Doel van dit bestemmingsplan is het bieden van een adequaat planologisch kader voor de 
realisering van deze (her)ontwikkeling. Het opstellen van dit nieuwe bestemmingsplan is 
noodzakelijk omdat de thans ter plaatse geldende bestemmingen maatschappelijke doeleinden 
en groenvoorzieningen zoals vastgelegd in het bestemmingsplan Kom Kruisland (uit 2003) 
onvoldoende toereikend is voor de beoogde ontwikkeling. 

1.2  Opzet plantoelichting 

De toelichting van dit bestemmingsplan is als volgt opgebouwd. 
In hoofdstuk 2 worden de ligging van het projectgebied, de directe omgeving en de beoogde 
planontwikkeling beschreven.  
In de hoofdstukken 3 en 4 wordt ingegaan op het voor de beoogde ontwikkeling relevante 
ruimtelijk-planologisch beleidskader en (de resultaten van) de sectorale onderzoeken. 
Hoofdstuk 5 omvat een toelichting op de bestemmingsregeling. 
In hoofdstuk 6 wordt de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan beschreven en in 
hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de resultaten van de inspraak- en overlegprocedure. 
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Hoofdstuk 2  Beschrijving locatie en project 

2.1  Plangebied en directe omgeving 

Het plangebied heeft betrekking op de locatie van het huidige dorphuis Siemburg aan de Graaf 
Engelbrechtstraat in Kruisland en een zuidelijk daaraan grenzende groenvoorziening. Het 
plangebied bevindt zich te midden van een woongebied. De begrenzing van het plangebied 
wordt globaal gevormd door de woonstraten Graaf Engelbrechtstraat, West Zandberg en 
Nieuwe Werf (aan de west-, noord- en zuidzijde) en door woonpercelen (aan de achter- . 
oostzijde). De figuren 2.1 en 2.2 geven globaal de ligging van de projectlocatie en het huidige 
beeld van de omgeving weer. 
 

 
 
Figuur 2.1.  Globale ligging projectlocatie 
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In het huidige dorphuis zijn momenteel naast de dorpshuisfunctie onder andere ook een 
sportzaal, peuterspeelzaal en een thuiszorgvoorziening gevestigd. De hoofdtoegang bevindt 
zich aan de Graaf Engelbrechtstraat. Aan deze zijde zijn stallingsmogelijkheden voor fietsen en 
een parkeerstrook met haakse parkeervakken aanwezig. Aan de noordzijde zijn vanaf de West 
Zandberg via een op de projectlocatie aanwezige halfverharde c.q van puinverharding 
voorziene bevoorradingsstrook annex parkeerplaats achteringangen bereikbaar. Bij een 
achteringang aan de zuidzijde van het bestaande gebouw zijn fietsenstallingen aanwezig. De 
aan deze zijde aanwezige groenvoorziening (tussen het bestaande gebouw en de Nieuwe Werf) 
betreft een door opgaande bomen en onderbeplanting omzoomd openbaar toegankelijk 
plantsoen. 
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Figuur 2.2.  Beeldimpressie huidige situatie 
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2.2  Projectbeschrijving 

Ruimtelijk - functioneel 
De beoogde MFA-ontwikkeling voorziet in (her)huisvesting van reeds op de locatie aanwezige 
maatschappelijke functies en enkele nieuwe maatschappelijke en (para)medische 
accommodaties/functies. Naast voorzieningen voor sociaal-culturele instellingen (zoals 
bibliotheek, verenigingen en dergelijke) komen er in het MFA onder andere ook een 
peuterspeelzaal, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang en een zorgpunt met 
voorzieningen als huisartsenspreekuur, bloedprikdiensten en thuiszorg.  
De bouwhoogte blijft beperkt. Het gebouw is overwegend circa 4 meter hoog. Alleen ter plaatse 
van de beoogde zaalruimte en een bijbehorende podiumruimte is sprake van een bouwhoogte 
van ruim 8 meter respectievelijk bijna 6 meter. De hoofdentree bevindt zich evenals in de 
huidige situatie aan de zijde van de Graaf Engelbrechtstraat. Daarnaast bevinden zich 
secundaire ingangen aan de achterzijde en aan de zijde van de Nieuwe Werf.  
Het noordelijke plandeel wordt ingericht als speelterrein. Dit terrein wordt begrensd door een 
haag. Aan voorzijde (langs de Graaf Engelbrechtstraat) alsmede aan de achterzijde vindt een 
herinrichting plaats ten behoeve van adequate parkeervoorzieningen. Aan de voor- en 
achterzijde van het MFA komen stallingsvoorzieningen voor fietsen en dergelijke. 
 
Duurzaamheid 
Er zal een duurzame multifunctionele accommodatie worden gerealiseerd. Voor de 
ontwikkeling van deze accommodatie zal een verscherpte EPC eis worden gehanteerd. De 
geldende eis voor deze accommodaties is 1. De te hanteren EPC eis zal 0.8 zijn. Voorts zullen 
de bouwdelen uitgevoerd worden met duurzame materialen.  
Door deze maatregelen zal het gebouw een lager energieverbruik en een lagere C02 uitstoot 
hebben. 
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Figuur 2.3.  Beeld impressie nieuwe situatie 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader 

De provincie Noord-Brabant wil de leefbaarheid in de dorpen en wijken verbeteren. Zij doet dit 
onder andere door het stimuleren van integrale dorpsontwikkelingsplannen (IDOP's). Daarvoor 
stelt zij subsidie beschikbaar (via de Regeling Uitvoering Integrale 
Dorpsontwikkelingsplannen).  
Een IDop bevat een analyse van economische, ecologische, ruimtelijke en sociaal-culturele 
factoren en daarop gebaseerde concrete acties.  
 
Voor Kruisland is zo'n IDOP opgesteld: het Dorpsontwikkelingsplan Kruisland (2009). Deze in 
nauwe samenwerking met de inwoners tot stand gekomen. Hierin zijn een aantal maatregelen 
opgenomen waarmee de leefbaarheid van de kern kan worden gestimuleerd en in stand kan 
worden gehouden. Als concrete actie/uitwerking ter verbetering van de leefbaarheid is onder 
andere besloten tot ontwikkeling van een multifunctionele accommodatie (MFA) in deze kern.  
De gemeente heeft op grond van de Regeling Uitvoering Integrale Dorpsontwikkelingsplannen 
een subsidieaanvraag ingediend voor de uitwerking van dit dorpsontwikkelingsplan. Deze is 
door de provincie Noord-Brabant gehonoreerd. Het leeuwendeel van de subsidie is bestemd 
voor de ontwikkeling van het MFA. 
Op 16 december 2010 heeft de gemeenteraad overeenkomstig het raadsvoorstel van 9 
november 2010 besloten tot ontwikkeling van het MFA op de huidige locatie Siemburg (en 
aangrenzend grasveld/groenvoorziening).  
  



16  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
0851.008841.00   Adviesbureau RBOI 
  Rotterdam / Middelburg  



  17  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
Adviesbureau RBOI   0851.008841.00 
Rotterdam / Middelburg  

Hoofdstuk 4  Sectorale toetsing 

4.1  Water 

Watertoets 
Sinds 1 november 2003 is voor ruimtelijke plannen de watertoets verplicht. De initiatiefnemer 
dient in dat kader in een vroeg stadium overleg te voeren met de waterbeheerder over het 
ruimtelijke planvoornemen. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen in strijd 
zijn met duurzaam waterbeheer. 
 
Het plangebied voor het wijzigen van een Gemeenschapshuis in een Multi Functionele 
Accommodatie (MFA) ligt binnen het beheersgebied van waterschap Brabantse Delta, welke 
verantwoordelijk is voor het waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheer. De waterparagraaf is 
in overleg met de waterbeheerder opgesteld.  
In het kader van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan ex artikel 3.8 van de 
Wro is het waterschap gevraagd om het officiële wateradvies (zie ook hoofdstuk 7 en bijlage 1) 
uit te brengen. 
 
Beleidskader duurzaam waterbeheer 
Europees beleid 
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW, 2000) schrijft voor dat in 2015 alle waterlichamen een 
“goede ecologische toestand” (GET), en voor sterk veranderde/kunstmatige wateren een “goed 
ecologisch potentieel” (GEP) moeten hebben bereikt. De chemische toestand moet voor alle 
waterlichamen (natuurlijk en kunstmatig) in 2015 goed zijn. 
 
Nationaal beleid 
Het Nationaal Bestuursakkoord Water- actueel (NBW-actueel, 2008) is een actualisatie van het 
oorspronkelijk NBW uit 2003. Het betreft een overeenkomst tussen het rijk, de provincies, het 
Inter Provinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Unie van 
Waterschappen. Het beleid van WB21 en KRW zijn belangrijke peilers van het akkoord. Het 
NBW heeft tot doel om in 2015 het watersysteem op orde te hebben en daarna op orde te 
houden anticiperend op veranderende omstandigheden zoals onder andere de verwachte 
klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en toename verharde oppervlak. In de 
actualisatie 2008 is meer nadruk gelegd op klimaatveranderingen, de stedelijke wateropgave, 
ontwikkelingen in de woningbouw en infrastructuur en de implementatie van de Kaderrichtlijn 
Water  
 
Provinciaal beleid 
Het Provinciaal Waterplan 2010-2015 heeft meerdere doelstellingen. Het Waterplan bevat het 
strategisch waterbeleid van de provincie. Daarnaast is het Waterplan ook toetsingskader voor 
de taakuitoefening van lagere overheden op het gebied van water. Het plan is tevens 
beheerplan voor grondwateronttrekkingen en bovendien is het plan structuurvisie voor het 
aspect water op grond van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. 
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Beleid Waterschap 
Waterschap Brabantse Delta is belast met zowel het waterkwantiteitsbeheer als het 
waterkwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater.  
Het beleid van het Waterschap Brabantse Delta is verwoord in het derde Waterbeheerplan 
2010-2015 'Krachtig water' dat in 2009 is vastgesteld. Het waterbeheerplan beschrijft de 
doelen en inspanningen van Waterschap De Dommel voor de periode 2010-2015. Daarbij is een 
indeling in de volgende thema's gemaakt: 
 droge voeten; 

 voldoende water; 

 natuurlijk water; 

 schoon water; 

 schone waterbodem;  

 mooi water. 

Aan de basis van het plan staan de waterprogramma's. Deze kwamen in 2007-2008 in 
samenwerking met andere overheden en belangenpartijen in het gebied tot stand en richten 
zich op alle waterdoelen in het beheergebied. 

 
Voor het thema Droge voeten worden gestuurde waterbergingsgebieden aangelegd, zodat de 
kans op regionale wateroverlast in 2015 in bebouwd gebied en een deel van de kwetsbare 
natuurgebieden acceptabel is. In beekdalen die in zeer natte perioden van oudsher 
overstromen, wordt geen overstromingsnorm toegepast. Voor het thema 'Voldoende water' 
worden plannen voorgesteld voor het gewenste grond- en oppervlakteregime (GGOR) in zowel 
landbouw- als natuurgebieden. Er worden maatregelen genomen in de belangrijkste 
verdroogde natuurgebieden  (Topgebieden). Voor het thema Natuurlijk water wordt bij de 
inrichting en het beheer van de watergangen ingezet op het halen van de ecologische doelen uit 
de Europese Kaderrichtlijn Water en de functies 'waternatuur' en verweven' uit het Provinciaal 
Waterplan. Om deze doelen te halen gaan wordt verder ingezet op beekherstel, de aanleg van 
ecologische verbindingszones en het opheffen van barrières van vismigratie. Deze maatregelen 
worden zoveel mogelijk per gebied uitgevoerd, in één samenhangend maatregelenpakket met 
herstel van Topgebieden en verbetering van de water-(bodem)kwaliteit. Voor Schoon water 
wordt het proces van samenwerking met gemeenten in de waterketen doorgezet. Er worden 
gezamenlijke optimalisatiestudies uitgevoerd. De afspraken worden vastgelegd in 
afvalwaterakkoorden. Verder worden een deel van de rioolwaterzuiveringen vergaand 
verbeterd om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water. Er worden bron- en effectgerichte 
maatregelen genomen om kwetsbare gebieden te beschermen. Bij het thema Schone 
waterbodems worden vervuilde waterbodems aangepakt in samenhang met beekherstel. 
Afhankelijk van de soort verontreiniging wordt gesaneerd, beheerd of geaccepteerd. Voor Mooi 
water wordt bij de inrichtingsprojecten de waarde van water voor de mens vergroot door ruimte 
te bieden aan recreatiemogelijkheden, landschap en cultuurhistorie. 
 
De Keur maakt het mogelijk dat het waterschap Brabantse Delta haar taken als beheerder kan 
uitvoeren. De Keur is een verordening van de waterbeheerder met regelgeving (gebods- en 
verbodsbepalingen) voor waterkeringen, watergangen en andere waterstaatswerken. Er kan 
een watervergunning worden aangevraagd om een bepaalde activiteit toch te mogen 
uitvoeren. Als het waterschap daarin toestemt wordt dat geregeld in een Keurvergunning. De 
Keur is aanvullend op de Waterwet. 
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Het plan valt volgens de “Keur” van het Waterschap binnen de aangewezen “Bijzondere 
Beheersgebieden” (BB gebieden). Voor BB gebieden wordt gestreefd naar minimaal een 
stand-still van de hydrologische situatie en maximaal naar volledig herstel van 
grondwaterstanden en kwelsituaties. Alle afvoer, aanvoer, lozing en onttrekking van water op 
of uit oppervlaktewater is vergunningplichtig bij het Waterschap Brabantse Delta. Dit wil 
zeggen dat voor alle lozingen door middel van drainage en onderbemaling een vergunning 
vereist is. 
 
De “Beleidsregel Hydraulische Randvoorwaarden” van waterschap Brabantse Delta is een 
beleidsregel in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het dagelijks bestuur van het 
waterschap heeft deze op 7 juli 2009 vastgesteld. In deze beleidsregel zijn de technische 
randvoorwaarden vastgelegd die gehanteerd worden bij de beoordeling van ingrepen in het 
watersysteem, zowel kwalitatief als kwantitatief. De van toepassing zijnde randvoorwaarden bij 
nieuwe ontwikkelingen zijn met name de hoeveelheid aan te leggen berging of retentie om het 
hemelwater niet versneld af te voeren en hoe de afvoer van afvalwater dat vrijkomt is geregeld. 
Deze beleidsregel is voor het Waterschap de basis voor het geven van een wateradvies in het 
kader van de watertoets.  
 
Huidig watersysteem 
Het bestemmingsplannetje voor de MFA ligt in de dorpskern Kruisland en binnen het 
bemalingsgebied centrum dat is voorzien van een gemengd rioolstelsel. In de huidige situatie 
wordt het afvalwater van het gemeenschapshuis en het hemelwater van het dak en de 
omliggende verharding geloosd op de riolering in de Graaf Engelbrechtstraat. Er zijn geen 
problemen met grondwater.  
Het overtollige water wordt via de overstort met bergbezinkleiding in de Brugweg afgevoerd 
naar de daaraan noordelijk gelegen waterloop aan de westzijde van de kern. Alleen bij zeer 
hevige regenval in korte tijd wordt een geringe hoeveelheid van het overtollige water afgevoerd 
via de nooduitlaat in de Eerste Boutweg. 
 
Toekomstig watersysteem 
Nagegaan is aan de hand van de watertoetscriteria of de beoogde wijziging van een 
gemeenschaphuis naar een multifunctionele accommodatie strijdig is met waterdoelstellingen 
c.q. noodzaakt tot waterhuishoudkundige aanpassingen. 
 

Thema Uitwerking  

Veiligheid/Waterkering Er liggen geen primaire of regionale waterkeringen in en/of 
grenzend aan het plangebied. 

Wateroverlast  
(vanuit oppervlaktewater) 

De huidige bebouwing en de daarbij behorende 
terreinverhardingen worden verwijderd. Daarvoor in de plaats 
komt de nieuwe MFA met een nieuwe terreinindeling. Het 
bestaande totale verhardoppervlak, dak en terreinverharding, 
bedraagt 2000 m2.  
Het totale verhard oppervlak na realisatie van de MFA bedraagt 
3270 m2. De toename van het verhard oppervlak bedraagt 1270 
m2, conform de Keur en de beleidsregel hydraulische 
randvoorwaarden van waterschap Brabantse Delta wordt geen 
retentie geëist omdat de toename < 2.000 m2 bedraagt. 

Riolering/RWZI  
 

In de omgeving ligt een gemengd rioolstelsel. Zowel het 
(huishoudelijk) afvalwater als het hemelwater van het dak en de 
terreinverharding worden naar dit rioolstelsel afgevoerd. 
Vervolgens wordt het water afgevoerd naar de zuivering van 
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waterschap Brabantse Delta te Bath. 
De rioleringsafvoer vanaf het gebouw (het plangebied) zal 
zodanig worden aangelegd dat een toekomstige aansluiting op 
een gescheiden rioolstelsel zonder meer mogelijk is. Een 
gescheiden rioolstelsel wil zeggen dat het huishoudelijk 
afvalwater (DWA) en het hemelwater (HWA) van elkaar 
gescheiden worden. 
De toename van waterafvoer ten gevolge van de wijziging van 
een gemeenschaphuis in een multifunctionele accommodatie is 
te verwaarlozen.  

Watervoorziening/-aanvoer Niet van toepassing  

Volksgezondheid  
(water gerelateerd) 

Niet van toepassing. 

Bodemdaling De polderpeilen worden niet aangepast. Bodemdaling zal niet 
optreden. 

Grondwateroverlast Niet van toepassing. 

Oppervlaktewaterkwaliteit Om verontreiniging van het oppervlaktewater zoveel als 
mogelijk te voorkomen dienen duurzame, niet-uitlogende 
bouwmaterialen te worden toegepast. 

Grondwaterkwaliteit Niet van toepassing 

Verdroging Niet van toepassing 

Natte natuur Niet van toepassing 

Onderhoud(smogelijk- 
heden) waterlopen 

Niet van toepassing 

4.2  Archeologie 

Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek 
ADC ArcheoProjecten heeft een bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek door 
middel van een verkennend booronderzoek uitgevoerd voor het plangebied Graaf 
Engelbrechtstraat 14 in Kruisland (gemeente Steenbergen). Voor een volledig inzicht in de 
resultaten van dit onderzoek wordt verwezen naar het ADC Rapport 2844 "Graaf 
Engelbrechtstraat 14 in Kruisland, gemeente Steenbergen - Een Bureauonderzoek en 
Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek" (29 augustus 
2011). In deze paragraaf wordt volstaan met een samenvatting van dit onderzoek. 
 
In het plangebied wordt de bestaande bebouwing gesloopt waarna een nieuwe Multifunctionele 
Accommodatie (MFA) wordt gebouwd. Het onderzoek was noodzakelijk om te bepalen of bij de 
voorgenomen activiteiten de kans bestaat dat archeologische resten in de ondergrond worden 
aangetast. 
Op basis van het bureauonderzoek werden archeologische resten verwacht uit de periode vanaf 
het Laat-Paleolithicum tot en met de Late Middeleeuwen in de top van het dekzand. Aangezien 
verwacht werd dat het plangebied op een dekzandkop ligt, werd het niveau verwacht binnen 
100 cm –mv. Aan en direct onder het maaiveld werden archeologische resten verwacht uit de 
Late Middeleeuwen tot en met de Nieuwe Tijd. De verwachting is hier echter laag aangezien het 
plangebied in deze periode onbewoond was. Teneinde deze verwachting te toetsen werd in het 
plangebied een verkennend booronderzoek uitgevoerd.  



  21  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
Adviesbureau RBOI   0851.008841.00 
Rotterdam / Middelburg  

Tijdens het veldonderzoek is in vier van de vijf boringen een (deels) intacte bodem in de top van 
het dekzandniveau aangetroffen. Dit niveau is in het plangebied echter aangetroffen op een 
diepte vanaf 220 cm –mv. Het plangebied ligt dus niet op een dekzandkop, maar waarschijnlijk 
op de flank. Op een diepte van ca. 70 cm –mv is een oude bodem aangetroffen in de top van de 
getijdenafzettingen uit de laatste periode van de Late Middeleeuwen. Dit niveau is echter 
omgewerkt tot beneden het archeologische niveau. 
 
ADC ArcheoProjecten adviseert daarom het terrein vrij te geven voor de voorgenomen 
ontwikkeling indien niet dieper dan 210 cm –mv wordt vergraven. Het is echter niet volledig uit 
te sluiten dat binnen het onderzochte gebied toch nog archeologische resten voorkomen. Het 
verdient daarom aanbeveling om de uitvoerder van het grondwerk te wijzen op de plicht 
archeologische vondsten te melden bij de bevoegde overheid, zoals aangegeven in artikel 53 
van de Monumentenwet. 
Gewezen wordt erop dat de bevoegde overheid op basis van dit rapport een selectiebesluit 
neemt. De mogelijkheid bestaat dat dit selectiebesluit afwijkt van het door ADC 
ArcheoProjecten opgestelde advies. 
Indien dieper dan 210 cm –mv wordt vergraven adviseert ADC ArcheoProjecten een aanvullend 
veldonderzoek in de vorm van een karterend booronderzoek. Er dienen dan 8 aanvullende 
boringen te worden geplaatst met een boor met diameter van 15 cm. Hierbij dient de top van 
het dekzand te worden gezeefd over een zeef met maaswijdte van 4 mm. Gezien de 
diepteligging van het te bemonsteren niveau verdient het aanbeveling de boringen mechanisch 
uit te voeren. De exacte invulling van de werkzaamheden dient te worden vastgelegd in een 
Plan van Aanpak (PvA) of Programma van Eisen (PvE). 
 
Bevindingen gemeente / aanvullend onderzoek 
De gemeente neemt het door ADC ArcheoProjecten uitgebrachte advies over en zal 
overeenkomstig handelen.  
 Voor voorliggende planontwikkeling is aanvullend onderzoek niet nodig: het bouwplan 

voorziet immers niet in dieper graven dan 210 cm –mv. 
 Zorgvuldigheidshalve is wel gekozen voor het opnemen van een aanlegvergunningenstelsel 

in dit bestemmingsplan, ter waarborging van noodzakelijk aanvullend archeologisch 
onderzoek in geval van eventuele toekomstige graafactiviteiten dieper dan 210 cm –mv.  

 De uitvoerder van het grondwerk wordt gewezen op de plicht archeologische vondsten te 
melden bij de bevoegde overheid, zoals aangegeven in artikel 53 van de Monumentenwet. 

4.3  Bodemkwaliteit 

Beleid en normstelling  
Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in verband met de 
uitvoerbaarheid van het plan onderzoek worden verricht naar de bodemgesteldheid in het 
plangebied. Bij functiewijzigingen wordt bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de 
betreffende functiewijziging. Nieuwe bestemmingen worden bij voorkeur op schone gronden 
gerealiseerd. 
 
Onderzoek 
In het "Verkennend bodemonderzoek aan de Graaf Engelbrechtstraat 14 te Kruisland" (Milon 
bv, projectnummer 20111582, 20 juli 2011) wordt inzicht gegeven in de actuele 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem op de onderzoekslocatie.  
In deze paragraaf zijn de onderzoeksresultaten samengevat. 
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Vooronderzoek 
De onderzoekslocatie betreft het dorpshuis Siemburg te Kruisland. Op de locatie is het 
dorpshuis Siemburg gevestigd. De locatie is grotendeels bebouwd. Aan de achterzijde van het 
gebouw is een parkeerplaats met puinverharding aanwezig. In het kader van dit onderzoek is 
de puinverharding niet nader onderzocht. Het overige terrein is in gebruik als gras en tuin, 
deels verhard met tegels. Op basis van het vooronderzoek wordt ter plaatse van de 
onderzoekslocatie geen bodemverontreiniging verwacht. Daarom is conform NEN 5740 de 
hypothese 'onverdachte locatie' opgesteld. De totale oppervlakte van de onderzoekslocatie 
bedraagt circa 2.490 m2. 
 
Grond 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn, behoudens de zwakke tot sterke puinbijmengingen, geen 
bijzonderheden waargenomen die duiden op een mogelijke verontreiniging. Er is geen 
asbestverdacht materiaal aangetroffen. Analytisch zijn in de bovengrond licht verhoogde 
concentraties kobalt, nikkel, lood en PCB aangetroffen. De overige onderzochte parameters zijn 
in geen van de mengmonsters in verhoogde concentraties aangetroffen. In de ondergrond zijn 
geen verhoogde concentraties aangetroffen. 
 
Grondwater 
Tijdens de veldwerkzaamheden zijn in de bodem geen bijzonderheden waargenomen die 
duiden op een mogelijke verontreiniging van het grondwater. Analytisch zijn in het grondwater 
geen verhoogde concentraties aangetroffen. 
 
Conclusie en aanbevelingen 
Het onderzoek heeft geleid tot een goed beeld van de bodemkwaliteit ter plaatse van de 
onderzoekslocatie. Wat betreft de milieuhygiënische bodemkwaliteit geeft Milon bv aan dat er 
geen belemmering bestaat voor het huidige en toekomstige gebruik van de locatie. 
Vervolgonderzoek naar de licht verhoogde concentraties wordt niet zinvol geacht. De kwaliteit 
van de grond kan bij afvoer beperkingen opleveren ten aanzien van hergebruik, omdat dan 
veelal andere normen gelden. Voor het elders toepassen van de grond gelden de regels zoals 
die zijn vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit. 
 
Conclusie 
Op grond van het uitgevoerde bodemonderzoek wordt geconcludeerd dat de bodemkwaliteit 
geen belemmering vormt voor de beoogde invulling van het plangebied. 

4.4  Ecologie 

Regelgeving  
In de ecologieparagraaf is de bestaande situatie vanuit ecologisch oogpunt beschreven en is 
aangegeven waaraan de beoogde ontwikkelingen - wat ecologie betreft - moeten worden 
getoetst. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen het toetsingskader dat door wettelijke 
regelingen wordt bepaald en het toetsingskader dat wordt gevormd door het beleid van rijk en 
provincie.  
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Gebiedsbescherming 
Regelgeving 
Op 1 oktober 2005 is de (gewijzigde) "Natuurbeschermingswet 1998" in werking getreden. De 
Europese regelgeving in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn is nu geheel in Nederlandse 
wetgeving geïmplementeerd. De ecologische hoofdstructuur is beschermd in het provinciale 
beleid. 
 
In de directe omgeving is geen Natura 2000-gebied of gebieden die een onderdeel vormen van 
de provinciale Ecologische Hoofdstructuur. Een nadere toetsing is derhalve niet noodzakelijk. 
 
Soortbescherming 
Regelgeving 
De Flora- en faunawet bevat onder meer verbodsbepalingen met betrekking tot het aantasten, 
verontrusten of verstoren van beschermde dier- en plantensoorten, hun nesten, holen en 
andere voortplantings- of vaste rust- en verblijfsplaatsen. De Flora- en faunawet is in zoverre 
voor het onderhavige bestemmingsplan van belang, dat bij de voorbereiding van het plan moet 
worden onderzocht of deze wet de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg staat.  
 
Veldbezoek en typering plangebied 
Tijdens het veldbezoek op 29 juli 2011 is een indruk verkregen van de beschermde 
natuurwaarden in het plangebied. Het plangebied is grotendeels bebouw en verhard. Daarnaast 
is een deel in gebruik als speelterrein en groenvoorziening (opgaande beplanting). Het geheel 
wordt intensief gebruikt en onderhouden. 
 
Beschermde soorten 
Beschermde flora (zoals brede wespenorchis in de randen van de beplanting) is niet 
waargenomen. In de beplanting kunnen boombroeders, zoals tortelduif en houtduif 
voorkomen. Er zijn geen nesten waargenomen van vogels met een vaste nestplaats. De te 
slopen bebouwing herbergt geen broedvogels met een vaste nestplaats zoals huismus en 
gierzwaluw.  
Het gebied vervult een functie als leefgebied voor algemene soorten zoogdieren (egel, 
huisspitsmuis).  
De te slopen bebouwing is door de constructiewijze ongeschikt als verblijfplaats voor 
vleermuizen. In de te rooien bomen zijn geen holtes waargenomen. De beplanting vervult 
derhalve geen wezenlijke functie voor vleermuizen. Het door Adviesbureau Mertens in 2011 
uitgevoerde vleermuisonderzoek (de rapportage van dit onderzoek is als bijlage in dit 
bestemmingsplan opgenomen) laat ook zien dat er wat betreft de aanwezigheid van 
vleermuizen geen belemmeringen zijn voor de beoogde ontwikkeling. 
Door de inrichting en beheer is het gebied ook ongeschikt als leefgebied voor algemene soorten 
amfibieën.  
Het gebied is als gevolg van ligging, inrichting en beheer ongeschikt als verblijfplaats van 
overig beschermde soorten en van de zwaar beschermde soorten, die staan vermeld op tabel 2 
en 3 van de Flora- en faunawet. 
 
Beoordeling 
De benodigde werkzaamheden ten behoeve van de realisatie van het project (sloop van 
bestaande bebouwing, rooien van de beplanting, bouwrijp maken, bouwwerkzaamheden) 
kunnen leiden tot aantasting van beschermde natuurwaarden (broedvogels en algemene 
zoogdieren). De beschermde natuurwaarden van het plangebied (uitgezonderd de 
broedvogels) staan alle vermeld op tabel 1 van de Flora- en faunawet. 
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Er is geen ontheffing nodig voor de soorten uit categorie 1 (algemene soorten) daar er voor 
deze soorten een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet geldt. De 
aantasting en verstoring van broedvogels dient te worden voorkomen door werkzaamheden 
buiten het broedseizoen (globaal van 15 maart tot en met 15 juli) te laten starten of geen 
broedvogels te verstoren. 
 
Het toekomstig gebruik van het plangebied zal niet leiden tot verstoring van beschermde 
natuurwaarden in de omgeving. In de huidige situatie wordt het gebied al intensief gebruikt en 
door de ligging in de bebouwde kom zijn er geen kwetsbare natuurwaarden in de directe 
omgeving aanwezig.  
 
Conclusie 
Geconcludeerd wordt dat voor de beoogde ontwikkeling geen ontheffing in het kader van de 
Flora- en faunawet vereist is. Hierbij dient wel gewerkt te worden volgens de principes van 
zorgvuldig handelen en mogen broedvogels niet verstoord worden.  
 
Wat de gebiedsbescherming betreft mag worden geconcludeerd dat zowel de 
Natuurbeschermingswet 1998 als de Ecologische hoofdstructuur geen beletsel vormen voor de 
ontwikkeling. 

4.5  Parkeertoets 

De gemeente heeft bij het bepalen van de gewenste hoeveelheid parkeerplaatsen voor het 
nieuwe MFA Kruisland gebruik gemaakt van de Crow normering, (ASVV 2004). Voor het 
bepalen van de norm is uitgegaan van de hoofdfunctie sociaal cultureel 
centrum/wijk-/verenigingsgebouw. Per 100 m2 bvo (bedrijfsvloeroppervlakte) wordt een norm 
gehanteerd van tussen de 2,0 tot 4,0 parkeerplaats per 100 m2 bvo. De totale 
bedrijfsvloeroppervlakte bedraagt ongeveer 1.520 m2. In dit geval ligt de parkeernorm dus 
minimaal op 30  en maximaal op 71 parkeerplaatsen. In het huidige plan is er in de nabijheid 
van het MFA Kruisland voorzien in 44 parkeerplaatsen. Er wordt dus voldaan aan de gebruikte 
parkeernormen. 

4.6  Wegverkeerslawaai 

Binnen dit plan worden geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk gemaakt. Volgens de Wet 
geluidhinder (hierna: Wgh) dient een geluidsgevoelige bestemming te voldoen aan wettelijke 
normen als deze zich bevindt in een geluidszone van een gezoneerde weg. Indien het plan niet 
binnen een geluidszone ligt dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening aannemelijk 
gemaakt te worden dat sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. 
 
De beoogde ontwikkeling ligt niet binnen een geluidszone van een weg, toetsing op basis van de 
Wgh is dan niet noodzakelijk. De ontwikkeling ligt langs de niet gezoneerde 30 km/uur-wegen 
graaf Engelbrechtlaan en West Zandberg. Uit uitgevoerde akoestische onderzoeken naar 
wegverkeerslawaai blijkt dat in vergelijkbare situaties de geluidsbelasting aan de gevels 
dermate laag is dat sprake is van een aanvaardbaar akoestisch klimaat. Hiermee wordt voldaan 
aan de Wgh en is sprake van een goede ruimtelijke ordening. 
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4.7  Luchtkwaliteit 

De Wet luchtkwaliteit (Wlk) vormt geen belemmering voor voorliggend plan en het plan voldoet 
uit het oogpunt van luchtkwaliteit aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening.  
Voor deze ontwikkelingen kan immers op basis van de Grootschalige Concentratiekaarten 
Nederland (achtergrondconcentratie geleverd door het Planbureau voor de Leefomgeving; PBL) 
in combinatie met de afwezigheid van substantiële lokale bronnen geconcludeerd worden dat 
ter plaatse de concentraties stikstofdioxide en fijn stof onder de betreffende grenswaarden 
liggen. Ook de prognoses voor 2015 en 2020 voorspellen geen overschrijding.  
Voorts is ook geen sprake van een significante toename van het verkeer als gevolg van 
voorliggend bestemmingsplan c.q. de beoogde (her)ontwikkeling. De ontwikkelings- 
mogelijkheden in dit plan zijn beperkt en kleinschalig en op basis van het NIBM-tool van het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu is geconcludeerd dat het project in niet betekende mate 
(NIBM) bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Berekeningen zijn gelet op het 
voorgaande en het gegeven dat de grootschalige concentraties ver onder de grenswaarden 
liggen, achterwege gelaten. 

4.8  Bedrijven en milieuhinder 

4.8.1  Toetsingskader 
Functies in het plangebied 
Om de gemeenten een handreiking te bieden voor een verantwoorde inpassing van functies in 
hun fysieke omgeving of van gevoelige functies nabij die functies, is door de VNG de publicatie 
“bedrijven en milieuzonering" (2009) opgesteld. In deze uitgave is een Staat van 
Bedrijfsactiviteiten 'functiemenging' (SvB 'functiemenging') opgenomen. De SvB 
'functiemenging' wordt gehanteerd in gebieden waar bedrijven of andere milieubelastende 
functies verspreid zijn gesitueerd tussen woningen en/of andere gevoelige functies. Zo wordt in 
het woongebied met de MFA bewust gestreefd naar functiemenging. Het gaat om relatief 
kleinschalige bedrijvigheid die op korte afstand van woningen kan worden toegestaan. De 
toelaatbaarheid van activiteiten wordt voor dergelijke gebieden bepaald met behulp van op 
deze situaties toegesneden toelatingscriteria.  
 
Door de korte afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies kan niet worden 
gewerkt met een systematiek van richtafstanden en afstandsstappen. De SvB 'functiemenging' 
hanteert de volgende drie categorieën. 
Categorie A: Activiteiten die zodanig weinig milieubelastend voor hun omgeving zijn, dat deze 
aanpandig aan woningen kunnen worden toegestaan. De eisen uit het Bouwbesluit voor 
scheiding tussen wonen en bedrijven zijn daarbij toereikend. 
Categorie B: Activiteiten die in gemengd gebied kunnen worden uitgeoefend, echter met een 
zodanige milieubelasting voor hun omgeving dat zij bouwkundig afgescheiden van woningen en 
andere gevoelige functies dienen plaats te vinden. Bouwkundig afgescheiden betekent dat de 
panden los van elkaar dienen te staan.  
Categorie C: De activiteiten zoals genoemd onder B, waarbij vanwege de relatief grote 
verkeersaantrekkende werking een directe ontsluiting op hoofdinfrastructuur gewenst is. 
 
Daarnaast is voor inrichtingen milieuwetgeving van toepassing. Voor de beoogde MFA is dat het 
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, beter bekend als het 
Activiteitenbesluit. Afhankelijk van het type inrichting kan het Activiteitenbesluit geheel of 
gedeeltelijk van toepassing zijn op de inrichting.  
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Functies buiten het plangebied 
Daarnaast is in het bestemmingsplan Kruisland een Staat van Bedrijfsactiviteiten opgenomen. 
In deze lijst wordt op basis van een aantal factoren (waaronder geluid, geur en gevaar) een 
indicatie gegeven van de richtafstanden tussen bedrijfstypen en het omgevingstype waarmee 
gemeenten bij ruimtelijke ontwikkelingen rekening kunnen houden. Deze afstand is gebaseerd 
op de grootste indicatieve afstand.  
Tevens zijn in de kern nog enkele agrarische functies aanwezig. Op deze bedrijven is het Besluit 
landbouw milieubeheer van toepassing. Bedrijven die vallen onder de werkingsfeer van deze 
AMvB moeten voldoen aan bepaalde afstanden tot aan gevoelige objecten, zoals woningen.  
 
4.8.2  Toetsing functies in het plangebied 
Toetsing Bouwbesluit 
Tabel 4.1 geeft voor de beoogde functies in de MFA (het plangebied) inzicht in de indeling in 
milieucategorieën op basis van de relevante SBI-codes. Hieruit blijkt dat de beoogde functies 
zijn in te delen in categorie A of B. Categorie A- en B-activiteiten kunnen direct naast of 
beneden woningen/andere gevoelige functies worden toegestaan. De eisen uit het Bouwbesluit 
zijn toereikend om eventuele hinder te voorkomen. De kleinste afstand tot gevoelige functies 
(woningen) bedraagt circa 10 meter (tussen de woningen aan de Nieuwe Werf en het de 
beoogde MFA).  
Op basis van de eisen uit het Bouwbesluit, kan naar verwachting een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat op de MFA-locatie worden gerealiseerd.  
 
Tabel 4.1.  Bedrijven en milieuzonering, binnen het plangebied 
 

functies SBI-code 1993 milieucategorie 

MFA, met daarin:   
- sociaal-culturele instellingen (zoals bibliotheek) 9251 A 
- kinderdagopvang, buitenschoolse opvang 853 B 
- zorgpunt (huisarts ed) 8512 A 
- horeca (bar of kantine) 554 / 5551 A 

 
Toetsing Activiteitenbesluit /resultaten akoestisch onderzoek 
In opdracht van de gemeente is daarnaast door De Roever Omgevingsadvies onderzocht of bij 
de voorgenomen bedrijfsvoering van de MFA (zoals het thans voorligt) wordt voldaan aan de 
regelgeving uit het Activiteitenbesluit, en of hierbij nog aanvullende geluidreducerende 
maatregelen zullen moeten worden getroffen.  
De resultaten van dit onderzoek zijn vastgelegd in het rapport "Akoestisch onderzoek tbv 
ruimtelijke onderbouwing MFA Kruisland Graaf Engelbrechtstraat ong. te Steenbergen" (De 
Roever Omgevingsadvies, Documentnummer: 20110921/D01/SB, 13 september 2011), 
waarnaar volledigheidshalve wordt verwezen. 
Op grond van de onderzoeksresultaten worden in het rapport de volgende conclusies 
getrokken. 
 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ( (LAr,LT)  
Muziekgeluid 
Binnen de MFA zal binnen diverse ruimten muziek worden gemaakt. Het geluidsniveau, tijdstip 
en de aard van de muziek zal per ruimte verschillend kunnen zijn. Uit het onderzoek blijkt dat 
de voorgenomen bouwwijze van foyer, vergaderruimte en podium toereikend is voor de 
voorgenomen presentatie van muziek. De geluidsisolatie zal meer dan voldoende zijn om 
buiten de inrichting geen overschrijding van de geluidgrenswaarden te veroorzaken. 
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Ook de evenementenzaal wordt bouwkundig zodanig gedimensioneerd dat bij het oefenen van 
de harmonie ´s avonds, en bij zumba, aan alle geldende geluidgrenswaarden wordt voldaan. 
 
Dakinstallaties 
Voor de dakinstallaties geldt dat de MFA bij het dimensioneren van de installaties tijdens het 
ontwerpproces al rekening dient te houden met het geluidarm maken van de installaties. De 
maximaal toelaatbare bronsterkten hangen ondermeer af van het aantal dakinstallaties en van 
de posities op het dak. 
 
Stemgeluid spelende kinderen 
Het stemgeluid van spelende kinderen zal leiden tot een LAr,LT van 56 dB(A). De grenswaarde 
wordt daarmee overschreden. Op grond van Art. 2.18 lid 1 onder a van het Activiteitenbesluit 
behoeft dit stemgeluid echter niet te worden getoetst. 
De gemeente acht deze situatie aanvaardbaar, omdat het spelen van kinderen in de huidige 
situatie (ook volgens het bestemmingsplan) al mogelijk is. Het bestemmingsplan wordt op dit 
punt niet gewijzigd. Van belang daarbij is dat het spelen van kinderen op het plein met name 
overdag plaatsvindt en dit valt samen met reguliere werktijden (dan zijn omwonenden niet 
thuis). 
De gemeente ziet het stemgeluid van spelende kinderen niet als belemmering voor het woon- 
en leefklimaat ter plaatse.  
 
Maximaal geluidsniveaus LAMax 

Het stemgeluid van spelende kinderen in de dagperiode overschrijdt de grenswaarde voor LAMax 

uit het Activiteitenbesluit, maar hoeft hieraan niet getoetst te worden.  
Het stemgeluid van komende en gaande bezoekers en van eventuele rokers bij het fietsenhok 
blijft ruimschoots onder de grenswaarde voor maximale geluidsniveaus. 
Door de parkeerbewegingen buiten de inrichting worden de grenswaarden voor maximale 
geluidsniveaus uit het Activiteitenbesluit overschreden. Het betreft hierbij echter openbare 
parkeerplaatsen, zodat het gebruik hiervan door bezoekers zich niet onderscheidt van gebruik 
door bijvoorbeeld omwonenden. De gemeente acht de overschrijding daarom acceptabel. 
 
Conclusie 
Op grond van bovenstaande wordt geconcludeerd dat het MFA aan de grenswaarden van het 
Activiteitenbesluit zal voldoen. Van belang daarbij is dat bij het definitieve ontwerp het 
geluidsaspect van geveldelen en installaties wordt betrokken. 
 
Zodra het gebouw is voltooid en in gebruik is genomen zal nog nader akoestisch onderzoek 
moeten plaatsvinden om na te gaan of , en onder welke voorwaarden, aan de 
geluidgrenswaarden van het Activiteitenbesluit wordt voldaan. Uitgangspunt blijft in ieder 
geval dat alle activiteiten binnen de inrichtingsgrens zullen voldoen aan de 
geluidgrenswaarden. 
 
4.8.3  Toetsing functies buiten het plangebied 
In de kern Kruisland zijn enkele bedrijven gevestigd temidden van woningen. In het 
bestemmingsplan Kruisland zijn deze bedrijven ingeschaald aan de hand van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten (SvB). 
 
Met name een timmerfabriek aan de Langeweg 6/8 is milieukwalitatief van belang voor (de 
locatie van) de beoogde MFA, vanwege de in het gebouw beoogde kinderopvang. Kinderopvang 
is in de zin van de Wet geluidhinder geen geluidsgevoelige functie. Echter in het kader van een 
goede ruimtelijke ordening dient hier wel aandacht aan te worden besteed.  
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Dit bedrijf vormt geen belemmering voor de MFA: ter plaatse van de MFA kan een goed 
verblijfsklimaat worden gerealiseerd. 
 Dit bedrijf is ingeschaald in categorie 3.2 van de SvB. Voor categorie 3.2. is een 

richtafstand van 100 meter aan de orde. Maatgevend milieuaspect is geluid. Voor stof geldt 
een richtafstand van 30 meter. Voor geur en gevaar is geen afstand van toepassing. 

 Aan de richtafstand van 100 meter wordt weliswaar niet voldaan: de MFA ligt op circa 50 
meter van het bedrijf. De milieuvergunning van het bedrijf is echter afgestemd op de 
omliggende woningen, waaronder de tussen het bedrijf en de MFA gelegen (strook met) 
woningen aan de westzijde van de Graaf Engelbrechtstraat.  

 
Aan de Eerste Boutweg is ten noorden van het plangebied een agrarisch bedrijf gevestigd. Dit 
bedrijf vormt geen belemmering voor de ontwikkeling. Dit bedrijf beschikt immers over een 
recente milieuvergunning, die is afgestemd op de omliggende woningen. De te realiseren MFA 
ligt op grotere afstand van het bedrijf.  
 
Andere bedrijven liggen op grotere c.q. dusdanig grote afstand van de projectlocatie c.q. het 
plangebied. Redelijkerwijs kan worden geconcludeerd dat ook deze de MFA-ontwikkeling niet 
belemmeren. 

4.9  Externe veiligheid 

Uit oogpunt van externe veiligheid zijn er geen belemmeringen voor de realisering van de 
beoogde multifunctionele accommodatie. In de omgeving van het plangebied zijn immers 
dienaangaande geen risicovolle bedrijven/bedrijfsactiviteiten. Ook vindt in de nabijheid van het 
plangebied geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. 

4.10  Leidingen en telecommunicatieverbindingen 

In het plangebied en de directe omgeving zijn geen planologisch relevante leidingen aanwezig. 
Ook zijn er geen hoogspanningslijnen, straalpaden of telecomverbindingen in de omgeving van 
het plangebied gelegen. Geconcludeerd wordt dan ook dat het aspect kabels en leidingen geen 
belemmering oplevert voor de beoogde planontwikkeling.  
 
Wel dient bij graafwerkzaamheden ten behoeve van de voorliggende ontwikkeling in en nabij 
het plangebied rekening te worden gehouden met eventueel aanwezige niet-planologische 
kabels en leidingen (zoals bijvoorbeeld rioolleidingen, leidingen nutsvoorzieningen, 
drainageleidingen). Dergelijke kabels en leidingen zijn veelal aangelegd langs / in combinatie 
met aanwezige weginfrastructuur. 
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Hoofdstuk 5  Bestemmingsregeling 

In dit hoofdstuk wordt het bestemmingsplan toegelicht, waarbij inzicht wordt gegeven in de 
doorwerking van de beleidsuitgangspunten en in de opzet en methodiek van het 
bestemmingsplan (verbeelding en regels). 

5.1  Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP) 

Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het daarbij behorende Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro) in werking getreden. Deze wet vormt het wettelijk kader voor het 
bestemmingsplan. Sinds 1 januari 2010 moeten alle nieuwe ruimtelijke plannen digitaal, 
uitwisselbaar en vergelijkbaar worden gemaakt. Het gaat om bestemmingsplannen, provinciale 
verordeningen, Algemene maatregelen van Bestuur (AMvB's) en structuurvisies. Uitgangspunt 
hierbij is dat gemeenten, provincies en departementen verantwoordelijk zijn voor het maken 
en beheren van hun eigen ruimtelijke plannen en verordeningen. Tevens worden deze plannen 
en verordeningen digitaal beschikbaar gesteld voor burgers, bedrijven en medeoverheden. 
Een vergelijkbaar ruimtelijk plan is opgebouwd volgens de Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen, editie 2008 (SVBP2008), die is verankerd in het Bro. Daarnaast is in het 
Bro een aantal bepalingen opgenomen waaraan de regels van het bestemmingsplan moeten 
voldoen. Het gaat hierbij om een aantal begrippen, wijze van meten, regels ten aanzien van het 
overgangsrecht en de anti-dubbeltelbepaling. 
Het voorliggende bestemmingsplan is opgebouwd en vormgegeven conform de bindende 
afspraken van de SVBP2008. 

5.2  Opzet van het nieuwe bestemmingsplan 

Ten aanzien van de opzet van het bestemmingsplan (verbeelding en regels) is het volgende van 
belang.  
 
Planvorm 
De Wro biedt de keuze uit drie planvormen: 
a. het gedetailleerde bestemmingsplan; 
b. het zogenaamde globale eindplan; 
c. het globale uitwerkingsplan met een uitwerkingsplicht. 
Het verschil tussen de plannen is dat de plannen onder a en b direct een basis bieden voor het 
verlenen van omgevingsvergunning voor bouwen. Plannen onder c worden eerst uitgewerkt 
voordat een omgevingsvergunning voor bouwen verleend kan worden. Het is denkbaar dat in 
één bestemmingsplan verschillende planvormen worden toegepast, afhankelijk van het te 
voeren beleid en strategie (regiefunctie gemeente). 
De keuze van de planvorm wordt in belangrijke mate bepaald door het gewenste ruimtelijke 
beleid en de regiefunctie van de gemeente. Het spanningsveld tussen flexibiliteit en 
rechtszekerheid speelt hierin een belangrijke rol. Gedetailleerde bestemmingsplannen bieden 
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in beginsel meer rechtszekerheid, terwijl globale eindplannen meer 
ontwikkelingsmogelijkheden bieden binnen één bestemming. Overigens is een mengvorm van 
bovenstaande plannen mogelijk. 
Het gaat hier om een overzichtelijke ontwikkeling, waarbij geen fasering aan de orde is. De 
gemeente heeft de regierol. Vandaar dat is gekozen voor een gedetailleerd bestemmingsplan.  
 
Opzet verbeelding 
Algemeen 
Het bestemmingsplan moet voldoen aan de eis van rechtszekerheid. Dit betekent dat een 
bestemmingsregeling duidelijk en voor één uitleg vatbaar is. In aansluiting hierop en in relatie 
tot digitale ontwikkelingen, verdient het de voorkeur de bestemmingsregeling zo veel mogelijk 
op de verbeelding te visualiseren en de planregels zo transparant mogelijk te houden. 
Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk informatie op de verbeelding wordt aangegeven en dat de 
verbeelding digitaal wordt opgebouwd. 
Daarbij is gebruik gemaakt van een combinatie van de GBKN (Grootschalige Basiskaart 
Nederland) en de digitale kadastrale ondergrond. 
 
Bestemmingen 
Op de verbeelding wordt voor het plangebied aangegeven welke bestemmingen gelden. In dit 
bestemmingsplan worden onder andere de bestemmingen M voor Maatschappelijk, G voor 
Groen en V voor Verkeer gehanteerd. Een toelichting op alle gehanteerde bestemmingen is 
gegeven in paragraaf 5.3. 
Op het renvooi wordt de betekenis aangegeven van de bestemmingen en de aanduidingen. De 
volgorde van de bestemmingen in het renvooi komt overeen met de volgorde van de planregels 
(alfabetisch). Tevens worden in een onderhoek op de verbeelding (analoog) de naam van het 
bestemmingsplan aangegeven, de datum van terinzagelegging, vaststelling en (eventueel) van 
de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook is het 
identificatienummer van het bestemmingsplan en het kaartblad aangegeven. De kaart bestaat 
uit 1 kaartblad en renvooi, op een schaal van 1:1.000. 
 
Aanduidingen 
Binnen het plan wordt gebruik gemaakt van maatvoeringsaanduidingen op de verbeelding, 
zoals de maximaal toegestane hoogtemaat (goothoogte en bouwhoogte). Bij het toekennen 
van de aanduidingen is zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de standaardaanduidingen uit 
SVBP2008.  
 
Opzet planregels 
Volgens SVBP2008 hebben de planregels een vaste hoofdstukindeling, in een vaste volgorde. 
 In hoofdstuk 1 Inleidende regels, worden in de regels gehanteerde begrippen, voor zover 

nodig, gedefinieerd, en wordt de wijze van meten bepaald. 
 In hoofdstuk 2 Bestemmingsregels, worden alfabetisch de regels gegeven waarmee de 

bestemmingen die op de plankaart voorkomen nader worden omschreven. 
 Hoofdstuk 3 Algemene regels, bevat een aantal regels die voor alle bestemmingen gelden, 

zoals een anti-dubbeltelbepaling en een algemene bouwregel en een algemene 
ontheffingsregel. 

 Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels, ten slotte geeft overgangsrecht voor bestaand 
gebruik en bestaande bebouwing en de titel van het plan.  

 
Een bestemmingsartikel (Hoofdstuk 2, Bestemmingsregels) wordt als volgt opgebouwd: 
 bestemmingsomschrijving; 
 bouwregels (onderverdeeld in toelaatbaarheid van bouwwerken en bouwhoogte, 
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oppervlakte en inhoud); 
 afwijken van de bouwregels; 
 specifieke gebruiksregels; 
 afwijken van de gebruiksregels; 
 omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden; 
 wijzigingsbevoegdheden. 
Een bestemmingsartikel behoeft niet alle elementen te bevatten. Dit is afhankelijk van de aard 
van de bestemming. Alle bestemmingen bevatten wel een bestemmingsomschrijving en 
bouwregels. 

5.3  Gehanteerde bestemmingen 

Groen (G) 
De belangrijke toekomstige groenvoorzieningen zijn bestemd tot Groen. Binnen de 
bestemming Groen zijn ook fiets- en wandelpaden en water toegestaan.  
 
Maatschappelijk (M) 
De bestemming Maatschappelijk is opgenomen voor de nieuw te bouwen multifunctionele 
accommodatie. Naast onderwijs zijn de volgende functies toegestaan:  
 voorzieningen inzake cultuur, sport, (gezondheids)zorg en welzijn, ouderenwerk, 

onderwijs, jeugd- en kinderopvang, verenigingsleven, bibliotheken, openbare 
dienstverlening; 

 horeca tot en met categorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten. 
 
Verkeer (V) 
De bestemming Verkeer heeft betrekking op wegen, voet- en fietspaden, groenvoorzieningen, 
sloten en watergangen, maar maakt ook pleinen, terrassen, jongerenontmoetingsplekken en 
afvalverzamelvoorzieningen mogelijk. Hiermee is ondergeschikte herinrichting van de 
openbare ruimte mogelijk zonder dat, onnodig gedetailleerde bepalingen van het 
bestemmingsplan dergelijke ontwikkelingen in de weg staan en planherziening nodig zou zijn. 
Op gronden met de bestemming Verkeer zijn niet voor bewoning bestemde gebouwen 
toegestaan. 
 
  



32  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
0851.008841.00   Adviesbureau RBOI 
  Rotterdam / Middelburg  



  33  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
Adviesbureau RBOI   0851.008841.00 
Rotterdam / Middelburg  

Hoofdstuk 6  Handhaving en uitvoerbaarheid 

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de handhaving en de financiële uitvoerbaarheid van 
het bestemmingsplan. 

6.1  Handhaving 

Het gemeentebestuur is bevoegd om administratiefrechtelijk op te treden op grond van de 
Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht (Awb) ten aanzien van activiteiten, die in 
strijd zijn met het bestemmingsplan. Het spreekt echter vanzelf dat het weinig zin heeft 
bestemmingsplannen op te stellen die slecht worden nageleefd.  
Om een aanvaardbaar handhavingsbeleid tot stand te brengen, dient in de eerste plaats het 
draagvlak te worden vergroot. In verband hiermee dient het bestemmingsplan voor zoveel 
mogelijk betrokkenen een duidelijke, toegankelijke en op de hedendaagse behoeften en eisen 
afgestemde bestemmingsregeling te bevatten. 
Verder kan door informatie te verstrekken omtrent de inhoud van het bestemmingsplan een 
groter begrip worden gekweekt bij de burger. Het geven van voorlichting vormt daarom de 
eerste schakel in de handhavingsactiviteiten. Van gemeentewege zullen hiertoe de nodige 
activiteiten worden ondernomen.  
Daarnaast dient politieke / bestuurlijke bereidheid te ontstaan om voorschriften in de praktijk 
toe te passen en te handhaven. Ten aanzien van overtredingen zal een actief 
handhavingsbeleid worden gevoerd. Getracht wordt de controlewerkzaamheden ten aanzien 
van geconstateerde overtredingen op een intensieve manier uit te voeren. 
Om de benodigde inzet van extra middelen zo beperkt mogelijk te houden, maar ook om tot een 
samenhangend handhavingsbeleid te komen, zullen handhavingsactiviteiten zoveel mogelijk 
worden afgestemd. Controle in het kader van het bestemmingsplan wordt gekoppeld aan 
controle in het kader van milieuwetgeving en omgekeerd. 
Wanneer eenmaal sancties moeten worden getroffen, zal dit op consistente wijze, maar met 
oog voor de juridische spelregels, worden gedaan. Indien de activiteiten niet kunnen worden 
gelegaliseerd, zullen de instrumenten van aanschrijving, stillegging bouw, bestuursdwang en 
dwangsom worden toegepast. De uitvoering van de strafrechtelijke vervolging ligt in handen 
van het Openbaar Ministerie. 
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6.2  Financiële uitvoerbaarheid 

Naast de planologische haalbaarheid van het project zoals getoetst in voorgaande paragrafen, 
moet ook de financiële uitvoerbaarheid van het project aangetoond worden. In de Wet 
ruimtelijke ordening is de grondexploitatiewet opgenomen. Deze regelt verplicht kostenverhaal 
door de gemeente. De gemeente legt dit kostenverhaal vast in een exploitatieplan. Van de 
verplichting tot het opstellen van een exploitatieplan kan worden afgeweken door in het 
kostenverhaal anderszins te voorzien (overeenkomst met alle grondeigenaren in het 
plangebied of volledig grondeigendom).  
Alle gronden in het plangebied zijn in eigendom van de gemeente. In de gemeentelijke 
begroting is financiële ruimte gereserveerd om het plan ten uitvoer te kunnen brengen. Door 
het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant is bovendien, ten 
behoeve van de uitvoering van het integraal dorpsontwikkelingsplan Kom Kruisland, waar de 
realisering van een nieuw MFA (multifunctionele accommodatie) Kruisland onderdeel van 
uitmaakt, in 2011 een subsidiebedrag toegekend van € 750.000,-. 
Een exploitatieplan is dan ook niet noodzakelijk. Het plan is, met inachtneming van het risico op 
planschade, financieel uitvoerbaar.  
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Hoofdstuk 7  Maatschappelijke 
uitvoerbaarheid 

Dit hoofdstuk geeft op grond van artikel 3.1.6 Bro inzicht in de maatschappelijke 
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan: het gaat daarbij om de resultaten van de gevoerde 
inspraakprocedure c.q. de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de 
planvoorbereiding zijn betrokken. Vervolgens wordt ingegaan op de resultaten van het 
gevoerde overleg ex artikel 3.1.1 Bro.  
Tenslotte wordt ingegaan op de resultaten van de vaststellingsprocedure. 
 
Resultaten inspraakprocedure 
Op dinsdag 28 juni 2011 is er een inloopavond georganiseerd in dorpshuis Siemburg met 
betrekking tot de nieuwe MFA (multifunctionele accommodatie). Tijdens deze avond zijn de 
eerste schetsen van de nieuwe MFA gepresenteerd aan omwonenden en andere 
belanghebbenden. Tijdens deze avond zijn een aantal schriftelijke reacties ingediend. 
 
De beantwoording van de reacties is opgesplitst naar reacties die betrekking hebben op de 
directe omgeving van het MFA (1 t/m 8) en reacties die betrekking hebben op de concrete 
inrichting/indeling van het MFA (9 t/m 21). 
 
1. Zou er meer informatie verstrekt kunnen worden aangaande het verdere bouwproces? 

 
Beantwoording 
Bij de verdere planuitwerking van de nieuwe MFA zullen belanghebbenden en 
buurtbewoners verder geïnformeerd worden.  

 
2. Wat gebeurt er met de straatinrichting rondom de nieuwe MFA nadat de bouw gereed is? 

 
Beantwoording 
Nadat de bouwwerkzaamheden aan de nieuwe MFA gereed zijn, zal de Graaf 
Engelbrechtstraat herstraat worden. Eventueel zal de riolering aangepast worden. 

 
3. In het plan is er geen stalling voor fietsen meegenomen? 

 
Beantwoording 
Er zal een ruimte worden gerealiseerd waar fietsen gestald kunnen worden.  

 
4. Kan er meer parkeergelegenheid worden gerealiseerd?  

 
Beantwoording 
De indeling rondom de nieuwe MFA is herzien. Er zal meer parkeergelegenheid worden 
aangelegd. Een 44 tal in plaats van de oorspronkelijke 34 parkeerplaatsen. 
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5. De bollen die op de tekening gesitueerd zijn aan de zijkanten van de weg, zijn niet handig? 
 
Beantwoording 
Op plaatsen waar niet geparkeerd mag worden zullen paaltjes worden geplaatst. Er zullen 
dus geen bollen geplaatst gaan worden. 

 
6. Bij de woningen aan de Nieuwe Werf loopt het regenwater van de erfafscheiding naar het 

lager gelegen plantsoen. Wat kan er aan gedaan worden om in de toekomst na de bouw van 
het MFA wateroverlast te voorkomen? 
 
Beantwoording 
Op grond van het Burgerlijk wetboek is de eigenaar van een perceel verplicht om de 
afwatering via zijn eigen perceel te regelen. Met de verantwoordelijke 
woningbouwcorporatie is al contact opgenomen. Er zal door de corporatie worden gekeken 
naar de problematiek.  
De hemelwaterafvoeren van de MFA zullen worden aangesloten op het gemeentelijk 
rioolstelsel en het zelfde geldt voor de riolering. 

 
7. De woningen gelegen aan de Nieuwe Werf krijgen aan de achterzijde van hun woning 

minder zoninval door de hoogte van de multifunctionele zaal. 
 
Beantwoording 
De woningen die gelegen zijn aan de Nieuwe werf 1,3,5 en 7 zullen aan de achterzijde van 
hun woning meer schaduw krijgen dan in de huidige situatie. Om de schaduwwerking 
zoveel als mogelijk te beperken is de hogere bovenbouw van de multifunctionele zaal 
teruggelegd ten opzichte van de woningen. Tevens zal de bovenbouw in het wit worden 
uitgevoerd om de maximale weerkaatsing van daglicht te realiseren. 

 
8. Verzoek om de groenstrook naast woning Nieuwe Werf 7 bij de planvorming te betrekken. 

Momenteel ziet de groenstrook er onverzorgd uit. 
 
Beantwoording 
Aan de groenstrook naast de woning aan de Nieuwe Werf 7 zal de beplanting worden 
vervangen door lagere passende beplanting. De drie bomen die in het bosplantsoen 
gesitueerd staan zullen gehandhaafd blijven. In het plantsoen zal een doorgang (pad) 
worden aangelegd voor bezoekers aan de MFA. De achterzijde van de MFA zal bereikbaar 
worden vanaf de Nieuwe Werf. 

 
9. Er is geen rekening gehouden met de kleedruimte naast het podium? 

 
Beantwoording 
Naast het podium zal kleedruimte worden gerealiseerd. 

 
10. Vanuit de kinderopvang dienen de slaapkamers bereikbaar te zijn. Ook zal de keuken 

vanuit de peuterspeelzaal en kinderdagopvang bereikbaar moeten zijn. 
 
Beantwoording 
Het schetsontwerp is aangepast zodat de slaapkamers bereikbaar zijn vanuit de 
kinderdagopvang. De keuken is bereikbaar vanuit de peuterspeelzaal en de 
kinderdagopvang. 
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11. In de containerruimte dient een deur te worden gerealiseerd. 
 
Beantwoording 
Het schetsontwerp is hierop aangepast, in het ontwerp is in de containerruimte een deur 
gerealiseerd. 

 
12. De EHBO kast heeft een oppervlakte van 10 m2, hoe zit het met de kosten van deze 

kastruimte? 
 
Beantwoording 
De beheerdersruimte heeft een oppervlakte van ongeveer 10 m2. In deze ruimte zal een 
kastruimte van de EHBO worden gerealiseerd. De realisatie van een EHBO kast is een 
verantwoordelijkheid van de gemeente. 

 
13. De grote zaal is erg groot, voor veel gelegenheden is deze ruimte te groot om voor gezellige 

drukte te zorgen? 
 
Beantwoording 
De afmetingen van de multifunctionele zaal zijn afgestemd op de richtlijnen NOC/NSF. De 
huidige afmetingen van de multifunctionele zaal maakt het mogelijk dat er diverse sporten 
in wedstrijdverband gespeeld kunnen worden. Mocht de zaal te groot zijn voor bepaalde 
aangelegenheden dan zal de multifunctionele zaal aangekleed moeten worden. Dit kan 
gerealiseerd worden door bijvoorbeeld flexibele wanden. Tevens is dit een toekomstige 
verantwoordelijkheid van de beheerstichting en de gebruikers. 

 
14. De EHBO gebruikt nu enkele keren per jaar de gymzaal voor oefenavonden. Wordt het 

gebruik van de gymzaal duurder nu deze zaal fors groter wordt? 
 
Beantwoording 
In de MFA zullen meerdere multifunctionele ruimtes worden gerealiseerd. Deze ruimtes zijn 
verschillend van afmeting. Zo kunnen meerdere ruimtes voor diverse doeleinden worden 
gebruikt. De toekomstige huurtarieven zijn een verantwoordelijkheid van de 
beheerstichting. 

 
15. Is er verwarming in het instrumentenlokaal geregeld? 

 
Beantwoording 
De technische installaties in de MFA zullen nog ontworpen moeten worden. Dit aspect zal 
verder bekeken worden. 

 
16. Is rekening gehouden met de akoestiek? 

 
Beantwoording 
Bij de verdere planuitwerking zal er rekening worden gehouden met de akoestiek. 

 
17. Als er evenementen worden georganiseerd in de MF zaal wat dient er dan op de vloer 

gelegd te worden? 
 
Beantwoording 
De vloer van multifunctionele zaal is geschikt voor diverse activiteiten. Deze activiteiten 
kunnen worden georganiseerd zonder dat de vloer afgedekt hoeft te worden. 
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18. Bij onderlinge concoursen van de harmonie zijn enkele ruimtes nodig voor instrumenten en 
inspeelruimte. 
 
Beantwoording 
In de MFA zijn diverse ruimtes die multifunctioneel gebruikt kunnen worden. Bij onderlinge 
concoursen van de harmonie zouden de vergaderruimtes of het podium gebruikt kunnen 
worden. Wellicht kunnen de ruimtes van peuterspeelzaal en de kinderopvang ook worden 
gebruikt. 

 
19. Wordt er onder het podium ruimte gecreëerd? 

 
Beantwoording 
Onder het podium zal bergruimte worden gerealiseerd. 

 
20. Worden er zaalverlagers aangebracht om het plafond in de MF zaal te kunnen verlagen in 

verband met de sfeer? 
 
Beantwoording 
Aanbrengen van sfeerverhogende voorzieningen is een verantwoordelijkheid van de 
beheersstichting en gebruikers. 

 
21. Het is noodzakelijk om naast de verplichte brandblusmiddelen een automatische sprinkler 

installatie toe te passen. 
 
Beantwoording 
In de MFA zullen de verplichte brandblusmiddelen worden aangebracht. Zo zullen de 
benodigde brandslanghaspels en blussers worden geïnstalleerd. Daarnaast zal een 
brandmeldinstallatie of een ontruimingsinstallatie worden geplaatst. Dit is afhankelijk van 
het gebruik, functie en bezettingsgraad van het gebouw. Een sprinklerinstallatie is in deze 
niet benodigd en is duurder in aanschaf. 

 
Resultaten overleg ex artikel 3.1.1 Bro 
Over voorliggende planontwikkeling is in het kader van de watertoets overleg gevoerd met het 
waterschap Brabantse Delta. De reacties van het waterschap zijn verwerkt in dit 
bestemmingsplan c.q. de waterparagraaf (zie paragraaf 4.1) is opgesteld in overleg met het 
waterschap. In het kader van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan ex artikel 
3.8 van de Wro is het waterschap gevraagd om het officiële wateradvies (zie ook paragraaf 4.1 
en bijlage 1) uit te brengen.   
Ook is het plan aan de Provincie Noord-Brabant voorgelegd. De provincie heeft in haar brief van 
26 oktober 2011 aangegeven dat het plan geen aanleiding geeft tot het maken van 
opmerkingen. 
 
Resultaten vaststellingsprocedure 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 24 oktober tot en met 5 december 
2011. Er zijn geen zienswijzen ingediend. 
 
 
 





40  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
0851.008841.00   Adviesbureau RBOI 
  Rotterdam / Middelburg  



  41  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
Adviesbureau RBOI   0851.008841.00 
Rotterdam / Middelburg  

Bijlage 1  Water(schaps)advies 

 
   



42  

    
_______________________________________________________________________________________________________________  
0851.008841.00   Adviesbureau RBOI 
  Rotterdam / Middelburg  



W a t e r s c h a p 

Brabantse Delta 

Gem.STËËNBËRGtF^ 
I i 

8 NOV 2011 - ^ 

I 
1107720 

kleurt het leven 

mm 

Gemeente Steenbergen 
De heer M. Meulblok 
Postbus 6 
4650 AA STEENBERGEN 

13 oktober 2011 

*11UT011155* 

Uw e-mail van : 
Uw kenmerk 
Ons kenmerk 
Barcode : 
Behandeld door: de heer J. Klaassen 
Doorkiesnummer: 076-564 14 54 
Datum 7 november 2011 
Verzenddatum : - 7 NOV. 2011 

Onderwerp: Wateradvies voorontwerp bestemmingsplan MFA Kruisland te Steenbergen 

Geachte heer Meulblok, 

Op 13 oktober 2011 heeft voorontwerp bestemmingsplan MFA Kruisland te Steenbergen 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 we de volgende 
op- en aanmerkingen. 

Toelichting 
Het door u vermeldde beleidsstuk Integraal Waterbeheersplan West-Brabant 2 (IWWB-2) is achterhaald. Het 
Waterbeheerplan 2010-2015 heeft dit plan vervangen en is op 22 december 2009 in werking getreden. 
Graag zien wij dat u de betreffende paragraaf aanpast aan het huidige beleid van het waterschap. Verder 
staat in de tabel bij de waterparagraaf dat "geen retentie [wordt] geëist omdat de toename < 20.000 m 2 

bedraagt". Dit moet echter geen 20.000 m 2 zijn, maar 2.000 m 2. 

Planregels en Verbeelding 
Er zijn geen opmerkingen over de Planregels en Verbeelding. 

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

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met de heer Klaassen. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 076 564 14 54. 

Hoogachtend, 

r. A.HJ en 

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 Bankrekening 63.67.59.202 
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Provincie Noord-Brabant 

Het college van burgemeester en 
wethouders van Steenbergen 
Postbus 6 
4650 A A S T E E N B E R G E N 

1107532 

Gem. STEENBERütiN 

| 2 8 0 KT 2011 

Kopie aan: Gem. STEENBERütiN 

| 2 8 0 KT 2011 Vertrouwelijk 

Brabantlaan 1 

Postbus 90151 

5 2 0 0 M C 's-Hertogenbosch 

Telefoon (073) 681 28 12 

Fax (073) 614 1 1 15 

info@brabant.nl 

www.brabant.nl 

Bank I N G 67 .45 .60 .043 

Postbank 1070176 

V E R Z O N D E N 7 7 GKT. 2011 

Onderwerp 

Vooroverlegreactie voorontwerp-bestemmingsplan ' M F A Kruisland' 

Geacht college, 

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd 
op het voorontwerp-bestemmingsplan ' M F A Kruisland'. 

Wij hebben ons beperkt tot de vraag hoe het bestemmingsplan zich verhoudt 
tot de provinciale belangen die op basis van het provinciaal ruimtelijke beleid 
relevant zijn. Uw voorontwerp-bestemmingsplan geeft ons geen aanleiding tot 
het maken van opmerkingen. 

De directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving, 
namens deze, 

P .M.A. van Beek, 
bureauhoofd Toezicht Ruimtelijke Ontwikkeling 

Datum 

26 oktober 201 1 

Ons kenmerk 

C 2 0 5 0 6 0 7 / 2 8 2 8 6 4 3 

Uw kenmerk 

Contactpersoon 

J.H.T. van Vastenhoven 

Directie 

Ruimtelijke Ontwikkeling 

en Handhaving 

Telefoon 

(073) 681 27 16 

Fax 

(073) 6 8 0 76 45 

Bijlage(n) 

E-mail 

jvvastenhoven@brabant.nl 

Het provinciehuis is vanaf 
het centraal station bereik
baar met stadsbus, lijn 61 
en 64 , halte Provinciehuis 
of met de treintaxi. 
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1  INLEIDING  
 
 
 

1.1 Inleiding 
 

De gemeente Steenbergen wil aan de Graaf Engelbrechtstraat in Kruisland een nieuwe op hedendaagse 
eisen en wensen afgestemde Multifunctionele Accommodatie (MFA) realiseren op de locatie en ter 
vervanging  van het huidige gemeenschapshuis Siemburg. Het te reconstrueren gebied (de projectlocatie) 
omvat de gronden aan de oostzijde van de Graaf Engelbrechtstraat tussen de West-Zandberg en Nieuwe 
Werf: de huidige dorpshuislocatie en een zuidelijk daaraan grenzende groenvoorziening. Op basis van 
gegevens is bepaald dat op en rond de locatie mogelijk beschermde vleermuizen voorkomen. Op grond 
hiervan is aan Adviesbureau Mertens BV te Wageningen gevraagd om het voorkomen en het terreingebruik 
van vleermuizen inzichtelijk te maken. In onderhavig rapport wordt verslag gedaan van deze 
veldinventarisatie.  
 

 

1.2 Het plangebied 
 

Zoals aangegeven is het plangebied gelegen op de hoek Graaf Engelbrechtstraat – West-Zandberg te 
Kruisland (zie figuur 1 en figuur 3 voor respectievelijk de globale ligging en gedetailleerde ligging). Het 
plangebied bestaat uit bebouwing en enig groen. In figuur 2 wordt een foto-impressie gegeven van het 
plangebied.   
 
 

 
Figuur 1. Globale ligging van de reconstructielocatie te Kruisland.   
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Figuur 2. Foto-impressie van de reconstructielocatie te Kruisland.   
 

1.3 Opbouw rapport 
 

Na een korte uitleg over de ecologie van vleermuizen (hoofdstuk 2) komen achtereenvolgens aan de orde: 
• De onderzoeksmethoden. 
• Een beschrijving van de aanwezigheid van vleermuizen. 
• De conclusie over de betekenis van het plangebied voor vleermuizen. 
In Bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de gehanteerde begrippen. 
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2. ECOLOGIE VLEERMUIZEN 
 
 

Vleermuizen zijn vliegende zoogdieren die zich voeden met insecten. Per nacht wordt een grote 
hoeveelheid voedsel gegeten. Vleermuizen zijn aangewezen op een grote diversiteit aan ecotypen, welke 
een groot en constant voedselaanbod opleveren.  
Daarnaast zijn vleermuizen afhankelijk van landschapselementen. Door de landschapselementen 
(bomenlanen, huizenrijen, houtwallen e.d.) kunnen vleermuizen zich oriënteren door middel van het 
uitzenden van geluiden. Open landbouwgebieden zijn daarom bijvoorbeeld onaantrekkelijk voor 
vleermuizen. 
 
Vleermuizen verblijven overdag, gedurende het zomerseizoen, in kleine ruimten als spouwmuren of gaten 
in bomen. Afhankelijk van de soort, bewonen vleermuizen bomen of gebouwen. Alleen de 
grootoorvleermuis maakt gebruik van zowel bomen als gebouwen. Vooral vrouwtjes zitten veel bij elkaar, 
in een kolonie. Hier worden de jongen in groot gebracht.  
 
Als de schemering valt vliegen de vleermuizen uit en gaan via vaste routen, de vliegrouten, naar de 
foerageerplaatsen. Soms liggen foerageerplaatsen en kolonies wel meer dan 10 km uit elkaar. Op de 
foerageerplaatsen wordt gedurende de gehele nacht gefoerageerd. Bij het aanbreken van de dag vliegen 
de vleermuizen via de vliegrouten weer terug naar de kolonie.  
 
Tegen de herfst breekt het paarseizoen aan. Vleermuizen leven dan solitair of in kleine groepjes. De 
paring vindt in de herfst plaats, in tegenstelling tot de meeste andere zoogdieren. De jongen worden in het 
daarop volgende voorjaar geboren. De vleermuizen leven in de herfst nagenoeg niet meer in kolonies, 
maar solitair. Voor de paring worden paarplaatsen gebruikt die vaak afwijken van de kolonieplaatsen. Vaak 
worden in de herfst ook andere soorten en aantallen vleermuizen aangetroffen. Een voorbeeld hiervan is 
de ruige dwergvleermuis. Daarnaast worden in de herfst vaak andere foerageerplaatsen gebruikt. De 
vleermuizen zijn immers niet meer gebonden aan de kolonieplaats.  
 
Kort na het paarseizoen tot enkele maanden later, als de winter aanbreekt, trekken de vleermuizen naar 
ruimten met een stabiel klimaat als (ijs)kelders, grotten en bunkers om daar door middel van de 
winterslaap de winter door te brengen. Vleermuizen gebruiken dus verblijfplaatsen eveneens in de winter, 
wanneer zij hun winterslaap houden. De plaatsen zijn donkere, koele ruimten met een constant 
microklimaat. Afhankelijk van de soort zijn dit gebouwen (bunkers, grotten e.d.) of  dikke bomen. Slechts 
zeer sporadisch komen de winterverblijfplaatsen overeen met de zomerverblijfplaatsen.  
 
Doordat vleermuizen voor hun oriëntatie gebruik maken van echolocatie zijn vleermuizen gevoelig voor 
ingrepen in het landschap. Oriëntatie vindt plaats aan de hand van opgaande elementen als bijvoorbeeld 
bomenlanen en houtwallen. Verlies daarvan resulteert in verminderde oriëntatiemogelijkheden. Oriëntatie is 
noodzakelijk om van kolonieplaats naar foerageergebied te vliegen en om voedsel te vinden.  
 
Bij de afweging van de effecten van ruimtelijke ingrepen in natuur en landschap spelen derhalve opgaande 
elementen een belangrijke rol. Vleermuizen worden meer en meer betrokken bij de besluitvorming rond 
ingrepen in het landelijk en stedelijk gebied. Dit is ook zeer noodzakelijk: de meeste soorten zijn bedreigd of 
ernstig bedreigd en alle soorten zijn nationaal en internationaal wettelijk beschermd via de Flora- en faunawet 
en de Habitatrichtlijn.  
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3 METHODE  
 
 

Ten behoeve van de inventarisatie van vleermuizen zijn vier inventarisatieronden uitgevoerd. In tabel 1 
wordt van deze inventarisatieronden een overzicht gegeven.  
 
 
Tabel 1. Overzicht inventarisatieronden naar het voorkomen van vleermuizen ter plaatse van en in 
de directe omgeving van de reconstructielocatie te Kruisland. 
Datum Vleermuizen 
Voorzomer  

- Maandag  27 juni 2011 Kolonies, vliegroutes en foerageerplaatsen 
- Dinsdag 18 juli 2011 Kolonies, vliegroutes en foerageerplaatsen 

Herfst  
- Zaterdag  27 augustus 2011 Balts-, paar en foerageerplaatsen 
- Dinsdag 20 september 2010 Balts-, paar en foerageerplaatsen 

 
 
 

Vleermuizen zijn geïnventariseerd door middel van batdetector-onderzoek (Petterson D-240). Met de 
batdetector worden de, voor mensen onhoorbare, ultrasone geluiden van vleermuizen omgezet naar de 
voor het menselijk oor hoorbare geluiden. Soorten kunnen door de geluiden (frequentie, ritme en klank) en 
zichtbeelden worden onderscheiden. Door interpretatie hiervan kan tevens het gedrag afgeleid worden en 
kunnen onder andere foerageerplaatsen, vliegroutes en verblijfplaatsen worden opgespoord.  
 
De methode voor het inventariseren van vleermuizen sluit aan bij het Inventarisatie Protocol van het 
Netwerk Groene Bureaus (Netwerk Groene Bureaus, 2011).  
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4 RESULTAAT 
 

4.1 Zomer 
 

Er is één soort vleermuis vastgesteld in de zomer. Het betreft de gewone dwergvleermuis. Gewone 
dwergvleermuis werd foeragerend vastgesteld in en direct rond de reconstructielocatie. Er zijn geen 
aanwijzingen gevonden van het voorkomen van kolonies of vliegroutes. In figuur 3 worden de 
foerageerplaatsen weergegeven.  
 

Figuur 3. Foerageerplaatsen van vleermuizen in de zomer ter plaatse van en in de directe omgeving 
van de reconstructielocatie te Kruisland. 
 
 

4.2 Herfst 
 

Er zijn in de herfst gewone dwergvleermuizen en ruige dwergvleermuizen aangetroffen. Er werden enkele 
foeragerende gewone dwergvleermuizen gelokaliseerd en één baltsplaats. Bij een baltsplaats vliegt een 
vleermuis rond en zendt ondertussen sociale geluiden uit. Van de ruige dwergvleermuis werd één 
foeragerend dier vastgesteld. In figuur 4 worden de waarnemingen weergegeven.  
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Figuur 3. Foerageerplaatsen van vleermuizen in de herfst ter plaatse van en in de directe omgeving 
van de reconstructielocatie te Kruisland. 
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5 CONCLUSIE  
 
 

De reconstructielocatie aan de Graaf Engelbrechtstraat te Kruisland is foerageergebied voor gewone 
dwergvleermuis en ruige dwergvleermuis. Het betreft geen wezenlijk foerageergebied omdat er veel groen 
is in de omgeving. Er bevinden zich tevens baltsplaatsen van gewone dwergvleermuis. Bij een baltsplaats 
vliegt een vleermuis rond en zendt sociale geluiden uit. Op deze baltsplaatsen worden geen effecten 
voorzien als gevolg van de afstand tot het plangebied en de omvang van de ingreep. Vleermuizen kunnen 
er daarnaast blijven foerageren gedurende en na realisatie van de plannen. Op grond hiervan is aantoont 
dat de Flora- en faunawet geen belemmering vormt voor de voorgenomen realisering van de 
Multifunctionele Accommodatie op deze reconstructielocatie. 
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BIJLAGE 1. BEGRIPPEN 
 
 

Baltsplaats  Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt 
verdedigd tegen andere mannetjes.  

 
Foerageergebied Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt 

regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere 
foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.  

 
Foerageerplaats Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving 

van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop. 

Kolonie  Groep vleermuizen (kleine groep mannetjes of meestal grotere groep vrouwtjes, soms 
gemengd (soorten, geslacht)) die in het voorjaar tot de herfst bijeen blijven. De groep kan 
zich vestigen in gebouwen (in spouwmuren of onder daklijsten e.d.) of bomen 
(spechtengaten, scheuren). Een groep vrouwelijke vleermuizen wordt ook wel aangeduid als 
een kraamkolonie. In zo'n groep worden jongen geboren en grootgebracht. Een kolonie 
maakt vaak gebruik van meerdere verblijfplaatsen die soms gelijktijdig worden gebruikt. 

 
Migratieroute Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook 

vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.  
 
Paarplaats  Territorium van territoriale mannetjes. Voor de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis 

is dit doorgaans te vinden in boomholten. Voor de laatvlieger en de dwergvleermuis is dit te 
vinden in gebouwen. Voor de watervleermuis is dit te vinden in bomen en later, tegen de 
winter, zijn ze te vinden in overwinteringverblijven. Het mannetje vormt een harem met 
meerdere vrouwtjes. De paartijd valt in de herfst (uitgezonderd de grootoorvleermuis waarbij  
het in april valt (vroege voorjaar). De hier geschetste situatie van de paring wordt in dit 
rapport omschreven als “herfst situatie”. 

 
Verblijfplaats Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere 

vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters permanent). 
 
Vliegroute  Route die door vleermuizen elke avond wordt gebruikt om van de kolonieplaats naar 

foerageergebied te vliegen en visa vers (zie ook migratieroute). Vrouwtjes met jongen keren 
soms midden in de nacht terug om de jongen te zogen en gebruiken dan de route. 
Vliegroutes liggen over het algemeen langs lijnvormige (landschaps)elementen als 
bomenlanen, huizenrijen e.d. De functies zijn beschutting bij winderig en koud weer, 
oriëntatie in verband met de echolokatie-geluiden en het vinden van voedsel. 

 
Voorbijvliegend Vleermuizen die voorbijvliegen, niet via een vaste route. Het betreft meestal zwervers of 

trekkers. 
 
 
Zwermen  Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van 

de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele 
kolonieplaats.  

 
Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap  

(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en  
temperatuurwisselingen zijn nihil. 

 



 
 

 

Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap  zijn waarvan  
niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In 
sommige gevallen  vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.  
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Bijlage 4  Toelichting op de Staat van 
Horeca-activiteiten 

   



 Toelichting op de Staat van Horeca-activiteiten 

Milieuzonering van horeca-activiteiten 

De problematiek van hinder door horecabedrijven onderscheidt zich als zodanig nauwelijks 

van de problematiek van hinder veroorzaakt door "gewone" niet-agrarische bedrijven. Bij het 

opstellen van de in de regels opgenomen Staat van Horeca-activiteiten en het daarmee 

samenhangende toelatingsbeleid is daarom nauw aangesloten bij de Staat van 

Bedrijfsactiviteiten die al veel langer in bestemmingsplannen wordt toegepast.  

Ook voor horecabedrijven bieden de Wet milieubeheer en de APV onvoldoende 

mogelijkheden om alle relevante vormen van hinder te voorkomen. De milieuzonering van 

horecabedrijven in het bestemmingsplan richt zich in aanvulling op de beide genoemde 

instrumenten op de volgende vormen van hinder: 

- geluidshinder door afzonderlijke inrichtingen in een rustige omgeving; 

- (cumulatieve) geluidshinder buiten de inrichting(en) en verkeersaantrekkende werking/ 

parkeerdruk. 

 

Analoog aan de regeling voor "gewone" bedrijven worden bij de uitwerking van een 

ruimtelijk beleid voor hinderlijke horeca-activiteiten drie stappen onderscheiden: 

- indelen van activiteiten in ruimtelijk relevante hindercategorieën; 

- onderscheiden van gebiedstypen met een verschillende hindergevoeligheid; 

- uitwerken van een beleid in hoofdlijnen: in welke gebieden zijn welke categorieën in het 

algemeen toelaatbaar. 

 

De onderstaande toelichting gaat nader in op de gehanteerde hindercategorieën en het alge-

mene toelatingsbeleid voor deze categorieën. Opgemerkt wordt dat naast de criteria ter 

voorkoming van ongewenste horeca-activiteiten ook ruimtelijk-functionele overwegingen een 

rol kunnen spelen bij het ruimtelijk beleid voor horeca-activiteiten; daarop wordt op deze 

plaats niet ingegaan. 

 

Gehanteerde criteria 

Voor een indicatie van de mate van hinder veroorzaakt door horeca-activiteiten biedt de 

basiszoneringslijst uit de VNG-publicatie "bedrijven en milieuzonering" een goed vertrekpunt. 

De daar gehanteerde, nogal grove benadering behoeft echter voor een in de praktijk 

bruikbare Staat van Horeca-activiteiten aanvulling en nadere motivering. In aanvulling op de 

gegevens uit de VNG-publicatie is gebruikgemaakt van de volgende ruimtelijk relevante 

criteria: 

- de voor verschillende soorten horeca-inrichtingen over het algemeen gebruikelijke ope-

ningstijden1); deze zijn voor het optreden van hinder uiterst relevant; het Besluit 

horecabedrijven en de circulaire industrielawaai hanteren immers voor de dag-, avond- 

en nachtperiode verschillende milieunormen; 

                                                

1) Er wordt hier nadrukkelijk gesproken over openingstijden die normaal gesproken verbonden zijn aan 

het functioneren van een type horecabedrijf; de toelaatbare openingstijden van een individueel 

bedrijf worden niet via het bestemmingsplan bepaald maar middels de vergunning op grond van de 

APV. 



 

- de mate waarin een bedrijfstype naar verwachting bezoekers en in het bijzonder 

bezoekers per auto en/of brommers (scooters) aantrekt. 

 

Categorieën van horeca-activiteiten 

Mede op grond van bovengenoemde criteria worden in de Staat van Horeca-activiteiten de 

volgende drie categorieën onderscheiden (waarvan één categorie met drie subcategorieën): 

1. "lichte horeca": Bedrijven die in beginsel alleen overdag en 's avonds behoeven te zijn 

geopend (in hoofdzaak verstrekking van etenswaren en maaltijden) en daardoor slechts 

beperkte hinder voor omwonenden veroorzaken: restaurants, cafetaria's, ijssalons en 

dergelijke. Het gaat daarbij dus om bedrijven die uit een oogpunt van hinder vooral in 

woongebieden niet wenselijk zijn. In gemengde gebieden en weinig gevoelige gebieden 

dient mede in relatie tot de verkeersontsluiting een nadere afweging plaats te vinden. 

 In deze categorie zijn de volgende subcategorieën onderscheiden: 

1a. qua exploitatie aan detailhandelsfunctie verwante horeca die in de praktijk 

nauwelijks van de eigenlijke detailhandel kunnen worden onderscheiden zoals 

ijssalons, cafetaria's, snackbars en dergelijke; met name in centrumgebieden kan 

het in verband met ruimtelijk-functionele aspecten gewenst zijn deze groep als 

afzonderlijke categorie te beschouwen; 

1b. overige lichte horeca: restaurants; 

1c. bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking: grotere 

restaurants, grotere hotels, McDrives e.d. 

2. "middelzware horeca": Bedrijven die normaal gesproken ook 's nachts geopend zijn en 

die daardoor aanzienlijke hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken: cafés, bars, 

biljartcentra, zalenverhuur e.d. Deze bedrijven zijn over het algemeen alleen 

toelaatbaar in weinig gevoelige gebieden, zoals gebieden met primair een functie voor 

detailhandel en voorzieningen. 

3. "zware horeca": Bedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts moeten zijn 

geopend en die tevens een groot aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder 

voor de omgeving met zich mee kunnen brengen (verkeersaantrekkende werking, 

daarmee gepaard gaande hinder op straat en parkeeroverlast): dancings, discotheken 

en partycentra. Deze bedrijven zijn alleen toelaatbaar in specifiek voor dergelijke 

bedrijven aangewezen gebieden. 

 

Flexibiliteit 

De Staat van Horeca-activiteiten blijkt in de praktijk een relatief grof hulpmiddel te zijn om 

hinder door horeca-activiteiten in te schatten. De lijst van activiteiten is bovendien 

tijdgebonden. Het komt in de praktijk dan ook voor dat een bepaald horecabedrijf als gevolg 

van een geringe omvang van hinderlijke deelactiviteiten, een aangepaste werkwijze 

(bijvoorbeeld geen openstelling noodzakelijk in de nachturen) of bijzondere voorzieningen 

minder hinder veroorzaakt dan in de Staat van Horeca-activiteiten is verondersteld. In het 

betreffende artikel van de planregels is daarom bepaald dat burgemeester en wethouders 

een dergelijk bedrijf via een vrijstelling één categorie lager kunnen indelen. Dit betekent 

bijvoorbeeld van categorie 3 naar 2. Bij categorie 1, met een onderverdeling in 

subcategorieën, wordt daarbij bedoeld dat vrijstelling tot de laagste subcategorie mogelijk is 

(dus van categorie 2 naar maximaal 1a, maar bijvoorbeeld ook van 1c naar 1b). Om een 

vrijstelling te kunnen verlenen moet worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed 

op de omgeving vergelijkbaar is met andere bedrijven uit de desbetreffende lagere 

categorie. Deze beoordeling dient met name te worden getoetst aan het aspect 

geluidshinder. 



  

 

Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde horeca-activiteiten zich aandienen, niet zijn genoemd 

in de Staat van Horeca-activiteiten. Wanneer deze bedrijven wat betreft milieubelasting 

gelijk kunnen worden gesteld met volgens de bestemmingsregeling toegestane 

horecabedrijven kan voor de vestiging van deze bedrijven eveneens een vrijstelling worden 

verleend. 
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Bijlage 5  Overzicht separate bijlagen 

 Archeologieonderzoek: 
Graaf Engelbrechtstraat 14 in Kruisland, gemeente Steenbergen - Een Bureauonderzoek en 
Inventariserend Veldonderzoek in de vorm van een verkennend booronderzoek , ADC 
ArcheoProjecten, ADC Rapport 2844, 29 augustus 2011 

 Bodemonderzoek: 
Verkennend bodemonderzoek aan de Graaf Engelbrechtstraat 14 te Kruisland, Milon bv, 
projectnummer 20111582, 20 juli 2011 

 Akoestisch onderzoek t.b.v. ruimtelijke onderbouwing MFA Kruisland Graaf 
Engelbrechtstraat ong. te Steenbergen, De Roever Omgevingsadvies, Documentnummer: 
20110921/D01/SB, 13 september 2011 

 
Deze bijlagen zijn niet opgenomen in de analoge (gedrukte) versie van dit bestemmingsplan. 
Deze vormen afzonderlijke bijlagen en zijn op verzoek bij de gemeentebalie voor inzage 
opvraagbaar. 
Wel zijn deze aan de digitale planversie ten behoeve van www.ruimtelijkeplannen.nl 
toegevoegd in de vorm van bijlage 6 en hoger. 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan 
het bestemmingsplan MFA Kruisland van de gemeente Steenbergen. 
 
1.2  bestemmingsplan 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.0851.klBPmfakruisland-v001 met de bijbehorende regels.  
 
1.3  aanduiding 
een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 
de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 
gronden. 
 
1.4  archeologisch deskundige 
een door het bevoegd gezag aan te wijzen onafhankelijke deskundige of commissie van 
deskundigen inzake archeologie. 
 
1.5  bevoegd gezag 
bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
 
1.6  bouwen 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 
van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen 
van een standplaats. 
 
1.7  bouwperceel 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten. 
 
1.8  bouwvlak 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 
 
1.9  bouwwerk 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct 
hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 
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1.10  gebouw 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt. 
 
1.11  hoofdgebouw 
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als het 
belangrijkste bouwwerk valt aan te merken. 
 
1.12  NEN 
door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm, zoals deze luidde op het 
moment van vaststelling van het plan. 
 
1.13  peil 
a. voor gebouwen die onmiddellijk aan de weg grenzen: de hoogte van die weg; 
b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van 

het aansluitende afgewerkte maaiveld. 
 
1.14  voorgevel 
de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie of uitstraling als 
belangrijkste gevel kan worden aangemerkt. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

2.1  afstand 
de afstand tussen bouwwerken onderling alsmede de afstand van bouwwerken tot 
perceelsgrenzen worden daar gemeten waar deze afstand het kleinst zijn. 
 
2.2  bouwhoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 
zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes 
en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 
 
2.3  breedte, lengte en diepte van een bouwwerk 
tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de 
scheidsmuren. 
 
2.4  goothoogte van een bouwwerk 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot/de druiplijn, het boeibord of een daarmee 
gelijk te stellen constructiedeel. 
 
2.5  inhoud van een bouwwerk 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 
van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 
 
2.6  oppervlakte van een bouwwerk 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk. 
 
2.7  vloeroppervlakte 
de gebruiksvloeroppervlakte volgens NEN2580. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Groen 

3.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. groenvoorzieningen, bermen en beplantingen; 
b. speelvoorzieningen; 
c. voet- en fietspaden, waaronder wateroverbruggende voorzieningen; 
d. parkeervoorzieningen; 
e. in-/uitritten; 
f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
g. nutsvoorzieningen; 
h. kunstobjecten; 
i. straatmeubilair. 
 
3.2  Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:  
a. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m; 
b. de bouwhoogte van (licht)masten mag niet meer bedragen dan 10 m; 
c. de bouwhoogte van bewegwijzering en overig straatmeubilair mag niet meer bedragen dan 

4,5 m; 
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen 

dan 4 m; 
e. de oppervlakte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer bedragen dan 

15 m². 
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Artikel 4  Maatschappelijk 

4.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. voorzieningen inzake cultuur, sport, (gezondheids)zorg en welzijn, ouderenwerk, 

onderwijs, jeugd- en kinderopvang, verenigingsleven, bibliotheken en openbare 
dienstverlening; 

b. horeca tot en met categorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten; 
c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen, 

nutsvoorzieningen en water. 
 
4.2  Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
 
4.2.1  Gebouwen 
a. hoofdgebouwen worden binnen het bouwvlak gebouwd; 
b. de bouwhoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale 

bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte; 
c. de goothoogte van gebouwen bedraagt ten hoogste de met de aanduiding 'maximale 

goothoogte (m)' aangegeven goothoogte. 
 
4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
a. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevel bedraagt ten hoogste 1 m;  
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m; 
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 

3 m. 
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Artikel 5  Verkeer 

5.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. wegen en woonstraten; 
b. voet- en fietspaden; 
c. parkeervoorzieningen; 
d. in-/uitritten; 
e. groenvoorzieningen, bermen en beplanting; 
f. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
g. nutsvoorzieningen; 
h. kunstobjecten; 
i. straatmeubilair. 
 
5.2  Bouwregels 
Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 
5.2.1  Gebouwen 
a. op deze gronden mogen gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen, bushokjes en 

andere abri's worden gebouwd; 
b. de oppervlakte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 15 m²; 
c. de goothoogte niet meer mag bedragen dan 3 m; 
d. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4,5 m. 
 
5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
a. de bouwhoogte van bewegwijzering en straatmeubilair mag niet meer bedragen dan 

4,5 m; 
b. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 10 m; 
c. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m; 
d. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen 

dan 4 m; 
e. de oppervlakte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 

15 m². 
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Artikel 6  Waarde - Archeologie 

6.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar 
voorkomende bestemmingen - mede bestemd voor het behoud en de bescherming van de ter 
plaatse aanwezige indicatieve archeologische waarden. 
 
6.2  Bouwregels 
Bouwregels Bouwwerken ten behoeve van samenvallende bestemmingen zijn op deze gronden 
toelaatbaar voor zover deze worden gerealiseerd ten behoeve van de aangegeven 
bestemming. 
 
6.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden 
6.3.1  Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde - Archeologie' zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de 
volgende werkzaamheden uit te voeren: 
a. het verlagen of afgraven van de bodem, waarvoor geen omgevingsvergunning voor het 

uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden vereist is;  
b. het uitvoeren van grondbewerkingen dieper dan 2,10 m onder het maaiveld, waartoe ook 

gerekend woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen en aanleggen van 
drainage;  

c. het verlagen van het grondwaterpeil, tenzij dit een maatregel is van het bevoegde gezag;  
d. het ophogen van de bodem;  
e. het graven, verbreden, dempen van sloten, vijvers en andere wateren;  
f. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van de daarbij 

behorende constructies;  
g. het aanleggen, verbreden, verharden van wegen, paden of parkeergelegenheden en 

aanbrengen van oppervlakteverhardingen; 
h. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van objecten in de 

bodem;  
i. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor-en pompputten;  
j. het aanbrengen van constructies die verband houden met bovengrondsleidingen;  
k. alle overige werkzaamheden die archeologische waarden in de aangegeven gronden 

kunnen aantasten.  
 
6.3.2  Uitzondering op het aanlegverbod 
Het verbod van lid 6.3.1 is niet van toepassing op werkzaamheden welke: 
a. het normale onderhoud van landschap, tuinen, wegen, wateren, kabels en leidingen 

betreffen, dan wei van ondergeschikte betekenis zijn;  
b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen worden 

uitgevoerd, op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan;  
c. een grondoppervlak hebben van minder dan 100 m2;  
d. voor zover het betreft de werken of werkzaamheden als bedoeld in lid  6.3.1 sub 6 en 7 

minder diep reiken dan 2,10 m onder maaiveld en/of een grondoppervlak hebben van 
minder dan 2500 m2 . 

 
6.3.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
a. De in lid  6.3.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien geen 

onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud en de bescherming van de 
archeologische waarden van de gronden.  
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b. Alvorens op de aanvraag wordt beslist, dient de aanvrager een inventariserend rapport te 
overleggen, uitgevoerd door een terzake kundig adviesbureau (conform de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie) waarin de archeologische waarde van het terrein naar het 
oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld.  

c. Indien blijkend het onderzoek archeologische waarden aanwezig zijn, neemt het bevoegd 
gezag een besluit over de beheersmaatregelen en dient de aanvrager van de vergunning op 
basis van dat besluit ten genoegen van burgemeester en wethouders aantoonbaar de 
vereiste beheersmaatregelen te treffen om de waarden veilig te stellen.  

d. Een rapport is niet noodzakelijk indien naar het oordeel van het bevoegd gezag de 
archeologische waarde van het terrein in andere beschikbare informatie afdoende is 
vastgesteld. Deze informatie wordt dan als een rapport beschouwd.  

 
6.4  Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk 
6.4.1  Sloopverbod zonder omgevingsvergunning 
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Waarde-Archeologie' zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning een bouwwerk te slopen. 
 
6.4.2  Uitzonderingen sloopverbod 
Het verbod als bedoeld in lid 6.4.1 is niet van toepassing indien: 
a. de sloopwerkzaamheden noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij het 

bepaalde in lid 6.2 in acht is genomen; 
b. de sloopwerkzaamheden reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van 

het plan; 
c. de diepte waar bodemverstoringen door de sloopwerkzaamheden plaatsvinden ten hoogste 

2,10 m beneden het peil bedraagt; 
d. de oppervlakte waar bodemverstoringen door de sloopwerkzaamheden plaatsvinden ten 

hoogste 100 m² bedraagt; 
e. het bevoegd gezag beschikken over een verklaring van de archeologische deskundige dat 

ten behoeve van de werken en werkzaamheden geen omgevingsvergunning voor het 
slopen als bedoeld in lid 6.4.1 nodig is. 

 
6.4.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 
Een sloopvergunning, zoals in lid 6.4.1 bedoeld, kan slechts worden verleend indien: 
a. de aanvrager van de sloopvergunning een rapport heeft overlegd waarin wordt aangetoond 

dat de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd 
gezag in voldoende mate is vastgesteld; 

b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden 
geschaad of mogelijke schade wordt voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor 
het slopen regels te verbinden, gericht op: 
1. het behoud van archeologische resten in de bodem; 
2. begeleiding van de activiteiten door de archeologisch deskundige. 
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6.5  Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders kunnen het bestemmingsvlak met de in lid 6.1 genoemde 
bestemming geheel of gedeeltelijk verwijderen, met inachtneming van de volgende regels:  
a. uit archeologisch onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden 

aanwezig zijn; 
b. op grond van archeologisch onderzoek wordt het niet meer noodzakelijk geacht dat het 

bestemmingsplan ter plaatse in bescherming en veiligstelling van archeologische waarden 
voorziet; 

c. alvorens omtrent de vaststelling van een wijziging te beslissen, winnen burgemeester en 
wethouders schriftelijk advies in bij de archeologisch deskundige. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 7  Anti-dubbeltelregel 

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing. 
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Artikel 8  Algemene bouwregels 

8.1  Overschrijding bouwgrenzen 
De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van 
aanduidingsgrenzen, aanduidingen en bestemmingsregels worden overschreden door: 
a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, 

funderingen, balkons, entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding ten 
hoogste 2,5 m bedraagt; 

b. tot gebouwen behorende erkers en serres, mits de overschrijding ten hoogste 2 m 
bedraagt; 

c. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 
1,5 m bedraagt.  
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Artikel 9  Algemene afwijkingsregels 

a. Het bevoegd gezag kan - tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is - bij 
een omgevingsvergunning afwijken van dit plan voor: 
1. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%; 
2. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks 

van belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover 
dit noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de 
overschrijdingen mogen echter niet meer dan 3 m bedragen en het bouwvlak mag met 
niet meer dan 10% worden vergroot; 

b. de bevoegdheid tot afwijken wordt niet gebruikt, indien daardoor onevenredige afbreuk 
wordt gedaan aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van 
aangrenzende gronden en bouwwerken. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

Artikel 10  Overgangsrecht 

10.1  Overgangsrecht bouwwerken 
Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt: 
a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig 

of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor 
het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet 
wordt vergroot: 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan; 

b. burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van het eerste lid een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 
bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%; 

c. het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met 
het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

 
10.2  Overgangsrecht gebruik 
Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt: 
a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig 

of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor 
het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet 
wordt vergroot; 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

b. burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van het eerste lid een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 
bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%. 

c. het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met 
het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 
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Artikel 11  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald onder de naam 'Regels van het bestemmingsplan MFA 
Kruisland'. 
 
 





 



 

Categorie I "lichte horeca" 

Bedrijven die in beginsel alleen overdag en 's avonds behoeven te zijn geopend (vooral ver-

strekking van etenswaren en maaltijden) en daardoor slechts beperkte hinder voor 

omwonenden veroorzaken. Binnen deze categorie worden de volgende subcategorieën 

onderscheiden: 

 

1a. Aan de detailhandelsfunctie verwante horeca 

- automatiek; 

- broodjeszaak; 

- cafetaria; 

- croissanterie; 

- koffiebar; 

- lunchroom; 

- ijssalon; 

- snackbar; 

- tearoom; 

- traiteur. 

 

1b. Overige lichte horeca 

- bistro; 

- restaurant (zonder bezorg- en/of afhaalservice); 

- hotel. 

 

1c. Bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking 

- bedrijven genoemd onder 1a en 1b met een bedrijfsoppervlak van meer dan 

250 m²; 

- restaurant met bezorg- en/of afhaalservice (o.a. pizza, chinees, McDrives). 

 

Categorie 2 "middelzware horeca" 

Bedrijven die normaal gesproken ook delen van de nacht geopend zijn en die daardoor aan-

zienlijke hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken: 

- bar; 

- bierhuis; 

- biljartcentrum; 

- café; 

- proeflokaal; 

- shoarma/grillroom; 

- zalenverhuur (zonder regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-/dansevene-

menten). 

 

Categorie 3 "zware horeca" 

Bedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts geopend zijn en die tevens een groot 

aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder voor de omgeving met zich mee 

kunnen brengen: 

- dancing; 

- discotheek; 

- nachtclub; 

- partycentrum (regulier gebruik ten behoeve van feesten en muziek-/dansevenementen. 
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Bijlage 1  Staat van Horeca-activiteiten  
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