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Satellietfoto met weergave Steenbergen Westland. In de blauwe contour het glastuinbedrijf 
van initiatiefnemer, bekend als 4 Evergreen en in de rode contour de locatie voor het 
logiescomplex. Bron: Google Earth, 2013. 

Uitsnede verbeelding "Buitengebied Steenbergen" met 
het plangebied nader aangeduid in de rode contour. 
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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Ten zuidwesten van de kern Steenbergen ligt het glastuinbouwgebied Steenbergen 
Westland. De bedrijven telen onder meer tomaten, paprika's en aubergines. De diverse 
werkzaamheden op de bedrijven wordt hoofdzakelijk verricht door tijdelijke medewerkers, 
al dan niet op uitzendbasis. Deze medewerkers komen hoofdzakelijk uit de zogenaamde 
MOE-landen (Midden- en Oost-Europa). 

Onder tijdelijke medewerkers wordt volgens de gemeentelijk beleidsnota 'Huisvesting 
Arbeidsmigranten Steenbergen' van februari 2010 verstaan legale medewerkers of 
zelfstandigen, die - zo nodig - beschikken over een geldige tewerkstellingsvergunning. 
Dat laatste is per 1 januari 2014 niet meer noodzakelijk voor personen uit de MOE-
landen, waardoor er sprake is van een volledig opengestelde arbeidsmarkt tussen de EU-
landen. 

Eén van de grootste bedrijven van het glastuinbouwgebied betreft het glastuinbouwbedrijf 
4Evergreen als gelegen aan de Zoekweg. Het bedrijf, met een omvang van 30 hectare, 
teelt diverse soorten paprika's in kassen met een omvang van 25 hectare. Op het bedrijf 
zijn gedurende het gehele jaar tijdelijke medewerkers werkzaam. De etniciteit van deze 
medewerkers is hoofdzakelijk Pools, met een klein deel medewerkers van Roemeense 
afkomst. Jaarrond werken op het bedrijf circa 60 medewerkers gedurende januari tot en 
met maart, circa 160 medewerkers (waaronder circa 40 scholieren/studenten/parttimers 
uit de omgeving) gedurende april tot en met augustus en circa 130 medewerkers 
gedurende september tot en met december. 

Op het glastuinbouwbedrijf zijn altijd minimaal 60 tijdelijke medewerkers aanwezig en in 
de piekmaanden gedurende het oogstseizoen betreft het maximaal 130 tijdelijke 
medewerkers. Deze medewerkers verblijven nu allemaal tijdelijk in reguliere woningen in 
de woonkernen van de gemeente Steenbergen of omliggende gemeenten. De 
initiatiefnemer, zijnde de eigenaar van 4Evergreen, wenst deze verspreide vorm van 
verblijf te beëindigen en op eigen terrein een logiescomplex voor zijn eigen tijdelijke 
medewerkers op te richten. 

De omvang van het gewenste logiescomplex moet plaats bieden aan circa 130 tijdelijke 
medewerkers, waar jaarrond verblijf kan plaatsvinden. Met dit complex moet gekomen 
worden tot: 
- het concentreren van de tijdelijke medewerkers bij het eigen bedrijf, waarbij 

voorkomen wordt dat het glastuinbouwbedrijf moet voorzien in het bieden van 
logiesruimte in reguliere woningen binnen en buiten de woonkernen van de gemeente 
Steenbergen; 

- het voorkomen van overlast in de reguliere woningen binnen en buiten de woonkernen 
als deze niet meer gebruikt worden door tijdelijke medewerkers. Op dit moment 
worden door initiatiefnemer namelijk reguliere beschikbare burgerwoningen benut 
voor het bieden van logies aan tijdelijke medewerkers. Het bijbehorend werk- en 
verblijfritme van deze medewerkers wordt echter niet passend geacht in 
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woongebieden. Daarnaast vindt in woningen logies van tijdelijke medewerkers plaats 
wat planologisch gezien als een strijdigheid kan worden beschouwd. In woningen 
wordt namelijk één huishouden toegestaan. Onder huisvesting van een huishouden 
wordt conform de gangbare jurisprudentie verstaan: onderlinge verbondenheid en 
continuïteit in de samenstelling ervan (ABRvS 200603867/1). Het bieden van logies 
voor tijdelijke medewerkers wordt derhalve strijdig geacht met de geldende 
woonbestemmingen. Er kan immers niet gesproken worden van een huishouden 
aangezien er door de tijdelijkheid geen sprake van continuïteit in de samenstelling is, 
deze zal per definitie wisselen. Ook is er in veruit de meeste gevallen geen sprake van 
onderlinge verbondenheid, ook al verrichten de tijdelijke werknemers hetzelfde werk 
en hebben zij dezelfde nationaliteit. Daar komt bij dat uit praktijksituaties blijkt dat vaak 
meer personen dan gangbaar voor een huishouden logies hebben in een woning. 
Dergelijke ruimtelijk ongewenste situaties in woongebieden zullen met het centrale 
logiescomplex voorkomen worden. 

- het terugdringen van woon-werkverkeer tussen de reguliere woningen en het 
glastuinbouwbedrijf van circa 30 a 40 auto's gedurende de ochtend- en avonduren; 

- het voorkomen van verkeersonveilige situaties alsmede verkeerspieken op de smalle 
wegen in het buitengebied. 

Het logiescomplex zal dienen als verblijfsruimte voor zowel structureel verblijf (langer dan 
6 maanden) als tijdelijke verblijf (tot zes maanden). De tijdelijke medewerkers verblijven 
dus in het complex en wonen er niet, aangezien de medewerkers hun vaste woon- en 
verblijfplaats in hun land van herkomst hebben. Het geheel krijgt daardoor een tijdig 
karakter, al dan niet voor één à twee decennia. 

Ter plaatse van het glastuinbouwbedrijf geldt het op 20 juni 2013 vastgestelde, maar nog 
niet onherroepelijke bestemmingsplan "Buitengebied Steenbergen". De gronden van het 
bedrijf zijn gelegen binnen de bestemming 'Agrarisch - Glastuinbouw'. Het bieden van 
logies voor tijdelijke medewerkers is binnen het vastgestelde bestemmingsplan niet direct 
mogelijk. Het bestemmingsplan biedt wel de mogelijkheid om via een binnenplanse 
afwijkingsmogelijkheid ex artikel 2.12, lid 1 onder a, sub 1 Wabo af te wijken van de 
geldende regels. Het gaat hier om de gebruiksregels als opgenomen in artikel 4.6.1 of 
4.6.2. Deze afwijkingsmogelijkheid biedt echter enkel ruimte tot het toestaan van 
maximaal 40 medewerkers op het bedrijf voor een periode tot 6 maanden of langer dan 6 
maanden per kalenderjaar. Voor de initiatiefnemer is dat aantal te weinig, aangezien zijn 
bedrijf vanwege de omvang gedurende het gehele jaar ruim meer dan 40 medewerkers in 
dienst heeft. 

Initiatiefnemer wenst derhalve via een buitenplanse afwijkingprocedure ex artikel 2.12, lid 
1 onder a, sub 3 Wabo af te wijken van het bestemmingsplan "Buitengebied 
Steenbergen" en ter plaatse van het bedrijf een logiescomplex met bijbehorende 
voorzieningen voor het verblijf van maximaal 130 tijdelijke medewerkers mogelijk te 
maken. Daarbij zal voor het overige wel voldaan worden aan de voorwaarden als gesteld 
in de binnenplanse afwijkingsmogelijkheden van artikel 4.6.1 en 4.6.2. 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen wenst 
eerst, voordat ze een voorstel tot afwijking aan de raad voorlegt, inzicht in de voordelen 

4 4Evergreen 



van de centrale vorm van logies, de vormgeving van het complex, de te bieden 
faciliteiten/voorzieningen alsmede de (milieu)planologische haalbaarheid te krijgen. 

Onderhavige ruimtelijke onderbouwing voorziet in het bieden van de gewenste inzichten, 
middels een beleidstoetsing waarbij het realiseren van een logiescomplex is getoetst aan 
het vigerende ruimtelijke beleid. Tevens is een doorkijk opgenomen naar de invloed van 
de gewenste eindsituatie op de milieuplanologische aspecten. 

1.2 Opbouw 

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van de huidige en de nieuwe situatie. 
Hoofdstuk 3 beschrijft in hoofdlijnen de relevante beleidsdocumenten die door de te 
onderscheiden overheden ten aanzien van het plangebied zijn gepubliceerd. In hoofdstuk 
4 komen de planologische uitvoeringsaspecten (zoals bodem, water en flora en fauna) 
aan de orde. Tenslotte wordt in hoofdstuk 5 resumerend ingegaan op de motivatie om af 
te wijken van het vigerende bestemmingsplan. 
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2 HUIDIGE EN BEOOGDE SITUATIE 

2.1 Steenbergen Westland 

Het logiescomplex is voorzien op het glastuinbouwgebied Steenbergen Westland. Het 
gebied ligt ten zuidwesten van de kern Steenbergen. Aan de westzijde wordt het 
glastuinbouwgebied fysiek begrensd door de nieuwe Rijksweg A4. Tussen de weg en de 
gebied ligt, parallel aan de weg, een grondwal van circa 5 meter hoog die dient als 
visuele en geluidwerende afscheiding. Aan de oostzijde van het gebied ligt de provinciale 
N259 die Steenbergen met Halsteren verbindt. Deze weg wordt met de komst van de 
nieuwe rijksweg afgewaardeerd tot lokale verbindingsweg. 

In het Steenbergse glastuinbouwgebied bevinden zich 7 glastuinbouwbedrijven met een 
gezamenlijke oppervlakte van ruim 100 hectare. De bedrijven telen onder meer tomaten, 
paprika's en aubergines. De diverse werkzaamheden op de bedrijven wordt hoofdzakelijk 
verricht door tijdelijke medewerkers, al dan niet op uitzendbasis. 

2.2 Plangebied 

Het plangebied is gelegen ten oosten van de Zoekweg en staat kadastraal bekend als 
gemeente Steenbergen, sectie y, nummers 1.352 en 1.353. De kadastrale percelen 
hebben een gezamenlijke omvang van circa 40 meter bij 105 meter = 4.200 m 2 . Het 
volledige plangebied is in gebruik als grasland. 

Het glastuinbouwbedrijf 4Evergreen, waar het plangebied onderdeel van uitmaakt, is 30 
hectare groot en nagenoeg volledig bebouwd met kassen (25 hectare), bijbehorende 
bedrijfsgebouwen (1,5 hectare) en waterbassins (1,5 hectare). Het glastuinbouwbedrijf 
vormt vanwege de omvang een prominent onderdeel van het gehele glastuinbouwgebied 
Steenbergen Westland. 
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Weergave bestaande situatie vestigingslocatie huisvesting tijdelijke medewerkers met op de 
achtergrond het kassencomplex van de initiatiefnemer. 

Zicht op de Zoekweg met aan de rechterzijde de locatie voor de huisvesting en de kassen van 
/n/t/atiefnemer. 

2.3 Gewenste eindsituatie logiescomplex 

De initiatiefnemer wenst te komen tot gedegen maatschappelijk verantwoorde vorm van 
huisvesting middels een logiescomplex op het eigen terrein van het glastuinbouwbedrijf. 
Het gaat om het bieden van logies voor verblijf van tijdelijke medewerkers in een 
logiescomplex. Het complex zal daarbij jaarrond bezet zijn. Het logiescomplex voldoet 
daarbij aan het keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen (zie bijlage 1) en is 
acceptabel, veilig en hygiënisch. 
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Het doel van deze vorm van centrale logies is te voorzien in alle faciliteiten op één 
locatie, waarbij de bewoners in hun behoefte kunnen worden voorzien. Dit betekent 
zelfstandige woonunits met eigen toilet, badkamer en keuken. 

Om het huisvestingscomplex overzichtelijk en controleerbaar te houden worden er een 
aantal voorzieningen getroffen op het gebied van veiligheid en controle, zoals 
toegangshekken, ID-controle en camera's. Voor het verblijfsgenot voor de bewoners 
wordt onder meer voorzien in televisie, internet, fitnessruimte, voetbalveld, basketbalveld, 
buitenterras en groenstroken. Ook zullen er in de weekenden georganiseerde excursies 
plaatsvinden naar bijvoorbeeld musea, steden of strand. 

Gebouw 
Er wordt gebruik gemaakt van een bestaand logiescomplex dat demontabel is (hergebruik 
met identieke opstelling). Het complex vormt derhalve één geheel. Het complex wordt 
daarbij opgericht conform het Bouwbesluit 2012. Het complex zal bestaan uit maximaal 4 
lagen, met een maximale hoogte van 12 meter. 

Het exterieur en interieur van het bestaande complex wordt daarbij opgeknapt (voor 
impressie exterieur en interieur zie impressieplaatjes in dit hoofdstuk). Het exterieur wordt 
voorzien van een hoogwaardige afwerking die qua kleur en materiaalgebruik passend zal 
zijn in het landschap. 

Per logiesruimte kunnen 2 personen verblijven. Elke logiesruimte is voorzien van een 
keukenblok en badkamer (met toilet, douche en wastafel). Het oppervlakte van de 
logiesruimte bedraagt circa 20 m2. Elke ruimte wordt daarbij voorzien van internet en 
televisie. 

De bergingen aan de achterzijde van het gebouw worden samengevoegd (per 3 units) en 
gebruikt als gezamenlijke bergruimte en wasruimte (voorzien van wasmachines en 
wasdrogers). 

Landschappelijke inpassing 
Het complex wordt landschappelijke ingepast. Daarbij is op een grondwal een groene 
afscherming van inheemse soorten parallel aan de Zoekweg voorzien. Met deze 
afscherming wordt vanaf de Zoekweg het zicht op het complex grotendeels ontnomen. 

Brandveiligheid 
Het complex zal in het kader van brandveiligheid voldoen aan het Bouwbesluit 2012. 
Rondom zal het bereikbaar zijn voor brandweervoertuigen. Tevens is er voldoende 
bluswater aanwezig in de naastgelegen waterbassins. Het gebouw wordt voorzien van de 
benodigde brandmeldinstallatie, blusvoorzieningen en een zogenaamde droge 
blusleiding, welke wordt opgenomen in de galerij van het complex. 

Installaties 
De units worden niet voorzien van een gasinstallatie ten behoeve van het koken of 
verwarming. De warmte-energie wordt vanaf een centraal punt verdeeld naar de 
wooneenheden. De warmte-energie is daarbij afkomstig van het glastuinbouwbedrijf, 
betreffende de restwarmte van de bedrijfsvoering die wordt hergebruikt. 

8 4Evergreen 



^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Impressie mogelijke vorm logiescomplex aan de Zoekweg. 
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Voorbeeld bouwtekeningen soortgelijk logiescomplex. 

Parkeren 
Ten aanzien van parkeren wordt uitgegaan van een norm van minimaal 0,2 tot maximaal 
0,6 parkeerplaatsen per kamer (kamerverhuur niet-stedelijk gebied). Uitgaande van 
maximaal 60 kamers voor logies betekent dit een behoefte van minimaal 12 tot maximaal 
36 parkeerplaatsen. Het terrein wordt zodanig ingericht dat het plaats kan bieden aan 
maximaal 90 parkeerplaatsen. Ten aanzien van parkeren worden derhalve geen 
onevenredige situaties verwacht. De parkeerplaatsen worden daarbij bereikbaar via een 
directe aansluiting op de Zoekweg. De verder ontsluiting richting de hoofdinfrastructuur 
wordt voorzien op de Westlandse Langeweg. Tevens worden er een aantal overdekte 
fietsenstallingen nabij het gebouw geplaatst. 

Recreatie/educatie 
Op het terrein worden een aantal voorzieningen getroffen ten behoeve van de 
vrijetijdsbesteding voor de bewoners van het complex (ontmoetingsplaats, 
barbecuevoorziening, voetbal-/basketbalkooi, e.d.). Er worden verschillende units 
gebundeld tot één ruimte welke bestemd zal worden als algemene sportruimte. Ook zal 
er door het samenvoegen van enkele units een algemene ontmoetingsruimte 
gerealiseerd worden. In deze ruimte kunnen bijvoorbeeld taalcursussen 
Nederlands/Engels, voorlichtingscursussen over de Nederlandse cultuur en het verblijf in 
Nederland/gemeente Steenbergen en integratietrajecten worden aangeboden. Doordat in 
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het complex tijdelijke medewerkers langere tijd verblijven kan het voor het personeel 
aantrekkelijk worden om zich uiteindelijk permanent in Nederland, en eventueel 
Steenbergen, te huisvesten. Vanuit de initiatiefnemer kan hierin worden voorzien. 

1 ^ 
- A H L 

Impressies mogelijke inrichting kamer logiescomplex. 

Huisvuil 
Er zullen een aantal rolcontainers op een vaste plaats op het terrein geplaatst worden ten 
behoeve van het verzamelen van het huisvuil. Het huisvuil wordt gescheiden 
aangeboden (gft-plastic-papier-restafval). De containers worden daarbij periodiek 
geleegd. 

Beheer en terrein 
Het gebouwbeheer is in het algemeen ter belasting aan de initiatiefnemer, die hiervoor de 
verantwoordelijkheid draagt. Ter extra toezicht op het terrein zal door het bedrijf een 
aantal bewoners aangewezen worden als "conciërge/beheerder". Tevens zal de ingang 
van het terrein en het complex voorzien worden van een toegangscontrolesysteem en 
een uitgebreid camerasysteem. Rondom zal het terrein afgesloten worden door hekwerk 
om de veiligheid van bewoners en overlast richting omwonenden te waarborgen, de 
entree zal daarbij voorzien worden van elektrische schuifpoorten. Er wordt voor de 
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tijdelijke medewerkers een strikt reglement gehandhaafd waaraan voldaan moet worden. 
Zie bijlage 2 voor een voorbeeldreglement. Bij overtredingen van deze regels zal er door 
de eigenaar/beheerder gehandhaafd worden. Voor een goede communicatie tussen de 
medewerkers, de initiatiefnemer en de omwonenden is een tolk op het complex 
aanwezig. 

Omwonenden 
In de verre omtrek van het logiescomplex bevinden zich weinig omwonenden. De afstand 
van het complex en de eerste woning bedraagt meer dan 110 meter. De tijdelijke 
medewerkers zullen hun boodschappen doen in het centrum van Steenbergen. Hierdoor 
zullen ze over de Zoekweg via de Westlandse Langeweg naar het centrum rijden, zodat 
er geen verkeersoverlast plaatsvindt voor de omwonden aan de Zoekweg. 

Verder zal met omwonenden en de gemeente periodiek een overleg worden aangegaan 
om de gemaakte afspraken te monitoren. Eventueel kan een dergelijk overleg uitgebreid 
worden met andere partijen, zoals de Stadsraad Steenbergen. 

12 4Evergreen 



Huisvesting tijdelijke medewerkers Zoekweg 13 



3 BELEIDSKADER 

3.1 Rijksbeleid 

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

Toetsingskader 
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) in werking 
getreden. De aanleiding voor het opstellen van deze structuurvisie is gelegen in het feit 
dat er nieuwe politieke accenten zijn gelegd en doordat er veranderende 
omstandigheden zijn zoals de economische crisis, klimaatverandering en toenemende 
regionale verschillen. Deze structuurvisie geeft een integraal kader voor het ruimtelijk en 
mobiliteitsbeleid op rijksniveau. 

Het kabinet richt zich bij de verbetering van het vestigingsklimaat vooral op de regio's die 
zorgen voor de meeste economische groei, zoals de haven van Rotterdam, Schiphol en 
toptechnologieregio zuidoost Nederland (brainport). 
Het Rijk formuleert drie hoofddoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en 
veilig te houden voor de middellange termijn (2028): 

» het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van 
de ruimtelijk-economische structuur van Nederland; 

» het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid 
waarbij de gebruiker voorop staat; 

» het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke 
en cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

Naast de drie hoofddoelen wordt een zorgvuldig gebruik van de schaarse ruimte 
bevorderd. Hiervoor is in het Besluit ruimtelijke ordening de ladder voor duurzame 
verstedelijking geïntroduceerd. Het beleid van het Rijk, zoals neergelegd in deze 
structuurvisie, wordt geëffectueerd door het Barro en het Rarro. 

Beoordeling 
Het plan betreft het bieden van logies voor tijdelijke medewerkers van het 
glastuinbouwbedrijf 4Evergreen op het eigen terrein. Dergelijke plannen vormen vanuit 
de SVIR geen nationaal belang. In de volgende paragraaf wordt ingegaan op het principe 
van het zorgvuldig gebruik van de schaarse ruimte middels de ladder van duurzame 
verstedelijking. 

Conclusie 
De SVIR heeft geen belang bij het bieden van logies van tijdelijke medewerkers op het 
eigen terrein van het glastuinbouwbedrijf. 
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3.1.2 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en Besluit en ministeriële regeling algemene regels 
ruimtelijke ordening (Barro, Rarro), 2012 

Toetsingskader 
Voor het juridisch borgen van de nationale belangen uit de SVIR heeft het Rijk, op basis 
van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), twee besluiten genomen waarmee dat mogelijk is. 
Deze twee besluiten zijn verschillend van aard (procesmatig versus beleidsmatig): 

» Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) stelt vanuit de rijksverantwoordelijkheid 
voor een goed systeem van ruimtelijke ordening juridische kaders aan de 
processen van ruimtelijke belangenafweging en besluitvorming bij de 
verschillende overheden (o.a. nationaal belang 13 uit de SVIR). De 'ladder 
duurzame verstedelijking' is in 2012 opgenomen in het Bro. Deze houdt in dat 
eerst gekeken moet worden of er vraag is naar een nieuwe ontwikkeling, 
vervolgens of het bestaande stedelijk gebied of bestaande bebouwing kan 
worden hergebruikt en mocht nieuwbouw echt nodig zijn, dan altijd zorgen voor 
een optimale inpassing en multimodale bereikbaarheid. 

» Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) geeft de juridische 
kaders die nodig zijn om het vigerend ruimtelijk rijksbeleid te borgen. Het Barro is 
vastgesteld op 22 augustus 2011 en in werking getreden op 30 december 2011. 
Op 1 oktober 2012 is een wijziging van het Barro vastgesteld. Het kabinet heeft in 
de genoemde SVIR vastgesteld dat voor een beperkt aantal onderwerpen, 
bijvoorbeeld voor defensie en waterveiligheid, de bevoegdheid om algemene 
regels te stellen moet worden ingezet. Het gaat daarbij om het beschermen van 
de nationale belangen. Naar aanleiding van een advies van de Raad van State 
voorziet het Barro ook in een bij dit besluit behorende ministeriële regeling 
(Rarro), waarin de begrenzing is opgenomen van de gebieden uit een aantal 
titels uit het Barro waarvoor een reservering of een vrijwaring geldt. 

Beoordeling 
Ten aanzien van het onderhavige plangebied zijn twee regels van toepassing. Ten eerste 
dient getoetst te worden aan de ladder voor duurzame verstedelijking om zorgvuldig 
gebruik van de schaarse ruimte te bevorderen. Het plan betreft het realiseren van een 
complex voor het bieden van logies van eigen tijdelijke medewerkers op het terrein van 
een bestaand glastuinbouwbedrijf. Het geheel krijgt daardoor een tijdig karakter, al dan 
niet voor één à twee decennia. Toetsing aan de Ladder duurzame verstedelijking wordt 
daardoor niet noodzakelijk geacht, aangezien er geen sprake zal zijn van een 
permanente verstedelijkingsopgave. 

Daarnaast is de regeling met betrekking tot het radarverstoringsgebied van het 
radarstation van Woensdrecht (zoals weergegeven in de wijziging van het Rarro per 1 
oktober 2012, art. 2.4). Binnen deze zone, waarbinnen ook het plangebied ligt, geldt een 
beperking voor de hoogte van windmolens. Omdat hiervan in het plangebied geen sprake 
is, wordt onderhavige situatie niet belemmerd door het Barro. Verder zijn er geen 
nationale belangen in de omgeving van het plangebied. 

Conclusie 
De rijksbesluiten zijn niet van invloed op de voorgenomen planvorming. 
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3.2 Provinciaal beleid 

3.2.1 Structuurvisie ruimtelijke ordening - partiële herziening 2014 

Toetsingskader 
De Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (SVRO) is vastgesteld door Provinciale Staten op 
1 oktober 2010 en geeft de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 (met 
een doorkijk naar 2040). Belangrijke beleidslijnen in de SVRO zijn het principe van 
concentratie van verstedelijking, zorgvuldig ruimtegebruik, verantwoord omgaan met de 
natuurlijke basis, het streven naar robuuste en aaneengeschakelde natuurgebieden. 
Sinds de vaststelling in 2010 hebben Provinciale Staten diverse besluiten genomen die 
een verandering brengen in de provinciale rol en sturing, of van provinciaal beleid. Deze 
besluiten zijn vertaald in de partiële herziening van de structuurvisie in 2014, vastgesteld 
op 7 februari 2014 en in werking getreden op 19 maart 2014. Op onder andere de 
volgende onderdelen vindt bijsturing van het beleid plaats: transitie van stad en 
platteland, intrekken reconstructie- en gebiedsplannen, groenbeleid, samenhangend 
beleid voor de ondergrond en de transitie naar een zorgvuldige veehouderij. De, 
ongewijzigde, provinciale sturingsfilosofie is gebaseerd op vijf rollen: ontwikkelen, 
ordenen, beschermen, regionaal samenwerken en stimuleren. Twee rollen zijn met name 
van belang voor onderhavig plan: de ordenende en de beschermende rol. 

De ordenende rol gaat uit van het behartigen van ruimtelijke belangen en keuzes. Deze 
zijn geordend in vier ruimtelijke structuren. De structuren geven een hoofdkoers aan: een 
ruimtelijk ontwikkelingsperspectief voor een combinatie van functies. Maar ook waar 
functies worden uitgesloten of welke randvoorwaarden de provincie aan functies stelt. 
Binnen de structuren is ruimte voor regionaal maatwerk. De vier onderscheidende 
structuren zijn: de groenblauwe structuur, het landelijk gebied, de stedelijke structuur en 
de infrastructuur. 

Het uitgangspunt van de beschermende rol is zorgvuldig ruimtegebruik. Bij ruimtelijke 
afwegingen betekent dat eerst gekeken wordt naar mogelijkheden voor intensivering of 
hergebruik op of binnen bestaand bebouwd gebied. De provincie wil nieuw ruimtebeslag 
zoveel mogelijk voorkomen. Bij ontwikkelingen buiten bestaand bebouwd gebied wil de 
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provincie dat de initiatiefnemer zorgt voor een investering in het landschap om daarmee 
het verlies aan omgevingskwaliteit te beperken. 

Het plangebied ligt in de structuur 'landelijk gebied', nader gespecificeerd als 
'accentgebied agrarische ontwikkeling'. Binnen de structuur 'landelijk gebied' wordt 
ruimte geboden aan een breed georiënteerde plattelandseconomie met een menging van 
functies met ontwikkelingsmogelijkheden voor land- en tuinbouw, toerisme en recreatie 
en verbreding van agrarische activiteiten met streekproducten, zorgverblijven en 
recreatief verblijf. De nadere specificatie 'accentgebied agrarische ontwikkeling' ziet op 
de verdere ontwikkeling en schaalvergroting van de land- en tuinbouw, mits deze 
bijdraagt aan een verdere verduurzaming van de sector. Belangrijke aspecten daarbij zijn 
zorgvuldig ruimtegebruik, volksgezondheid, dierenwelzijn, een afname van de 
milieubelasting, duurzame energieopwekking en efficiënt energiegebruik. 

Beoordeling 
Onderhavig initiatief voorziet in het realiseren van een complex voor logies op het eigen 
terrein van het glastuinbouwbedrijf. Het bieden van logies voor tijdelijke medewerkers 
vormt geen concreet onderwerp in de provinciale structuurvisie. Door de provincie wordt 
wel gesteld dat voorzien moet worden in beleid voor huisvesting van tijdelijke 
medewerkers, mits dit op regionaal en lokaal niveau plaatsvindt. De provincie zal hierin 
een coördinerende rol vervullen. Tussen de West-Brabantse gemeenten, waar de 
gemeente Steenbergen onderdeel van uitmaakt, is in het kader van het Regionaal 
Ruimtelijk Overleg (RRO) het rapport "Huisvesting Arbeidsmigranten in West-Brabant 
'Goed, Veilig en Humaan'" opgesteld. Vanuit dit rapport is de opgave geformuleerd om in 
de Regio West-Brabant tot 2020 te voorzien in het realiseren van 4.750 bedden voor 
tijdelijke medewerkers. De gemeente Steenbergen zal hierin tevens haar bijdrage 
leveren. Een nadere toelichting hieromtrent wordt gegeven bij de toetsing van het initiatief 
aan het regionale beleid (Strategische Agenda 2012-2020 Regio West-Brabant). 

Conclusie 
Het plan voor het bieden van maatschappelijk verantwoorde vorm van logies van de 
tijdelijke medewerkers op het eigen terrein van het bedrijf op de voorgenomen schaal 
wordt door de provincie beschouwd als een regionale aangelegenheid, waarbij de 
provincie een coördinerende de rol speelt. Onderhavig plan voorziet in het bieden van 
logies van tijdelijke medewerkers op eigen terrein van een glastuinbouwbedrijf, waarmee 
voorzien wordt in de regionale opgave. 

3.2.2 Verordening ruimte 2014 

Toetsingskader 
In de SVRO zijn de hoofdlijnen van het provinciale beleid voor de komende periode 
aangegeven. Daarin is voor de doelen en ambities die bereikt moeten worden per 
onderwerp aangegeven welke instrumenten de provincie wil inzetten. In een aantal 
gevallen is gekozen voor het instrument 'planologische verordening', bekend als 
Verordening ruimte. Op 7 februari 2014 is de Verordening ruimte 2014 vastgesteld door 
Provinciale Staten. Deze stelt regels aan onder meer de bundeling van stedelijke 
ontwikkeling, natuurontwikkeling, de ontwikkeling van intensieve veehouderijen, 
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waterberging, cultuurhistorie en het agrarisch gebied. De Verordening ruimte 2014 is in 
werking getreden op 19 maart 2014. 

Uitsnede kaartbeeld 'gemengd agrarisch gebied' van de Verordening ruimte 2014. Het 
plangebied is met de rode contour aangeduid. Bron: provincie Noord-Brabant, 2013. 

Artikel 7 Gemengd landelijk gebied 
Het gemengd landelijk gebied betreft de agrarische gronden, gelegen buiten de 
groenblauwe structuur en het bestaand stedelijk gebied. Het gebied biedt een 
multifunctionele gebruiksruimte voor land- en tuinbouw, natuur, water, recreatie, toerisme 
en kleinschalige stedelijke functies. Bedrijven in de land- en tuinbouw zijn daarbij de 
grootste ruimtegebruikers. In het gebied worden de agrarische functies in samenhang 
met de andere functies uitgeoefend. De gemeente dient zelf aan te geven welke 
ontwikkelmogelijkheden er zijn voor een gevarieerde plattelandseconomie in het 
agrarisch gebied en in welke gebieden het agrarisch gebruik prevaleert. 

Nadere regels worden door de provincie gesteld ten aanzien van het wonen in het 
gemengd landelijk gebied. Hieronder valt ook het bieden van logies aan tijdelijke 
medewerkers bij agrarische bedrijven. Artikel 7.7 bepaalt dat het toevoegen van 
woningen in het buitengebied niet wordt toegelaten. Ook zelfstandige bewoning, zijnde 
het permanent gebruik van een gebouw als (zelfstandige) woonfunctie, van 
bedrijfsgebouwen, recreatiewoningen en andere niet voor bewoning bestemde gebouwen 
is niet toegestaan. 

Er bestaan echter veel vragen rondom het voorzien in permanente opvang van 
(wisselende groepen) tijdelijke medewerkers in het buitengebied. Gebaseerd op de 
regeling van artikel 7.7 is het niet mogelijk om de functie van bedrijfsgebouw om te zetten 
naar een zelfstandige woonfunctie. Wel is een tijdelijk gebruik van bedrijfsbebouwing voor 
het huisvesten van bijvoorbeeld tijdelijke medewerkers mogelijk voor de piekopvang in 
een aantal maanden per jaar. Dit kan worden geregeld door middel van een 
omgevingsvergunning voor een planologische gebruiksactiviteit voor een bepaalde 
termijn op grond van artikel 2.12, tweede lid Wabo. Als het gaat om het bieden van een 
meer permanente opvangmogelijkheid voor arbeidsmigranten biedt de Verordening 
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ruimte 2014 op grond van artikel 7.10 de mogelijkheid om een logiesfunctie toe te kennen 
aan een bedrijfsgebouw. 

Artikel 7.10 Niet-agrarische functies 
Een bestemmingsplan dat is gelegen in gemengd landelijk gebied kan voorzien in een 
vestiging van een niet-agrarische functie, anders dan bepaald in artikel 7.7 mits: 
a. de totale omvang van het bouwperceel van de beoogde ontwikkeling ten hoogste 

5.000 m 2 bedraagt; 
b. dit bijdraagt en past binnen de beoogde ontwikkeling van gemengd landelijk gebied 

als bedoeld in artikel 7.1; 
c. is verzekerd dat overtollige bebouwing wordt gesloopt; 
d. de beoogde ontwikkeling niet leidt tot een bedrijf, behorend tot de milieucategorie 3 of 

hoger; 
e. de beoogde ontwikkeling niet leidt tot twee of meer zelfstandige bedrijven; 
f. de beoogde ontwikkeling niet leidt tot een al dan niet zelfstandige kantoorvoorziening 

met een baliefunctie; 
g. de beoogde ontwikkeling niet leidt tot al dan niet zelfstandige 

detailhandelsvoorziening met een verkoopvloeroppervlakte van meer dan 200 m 2 ; 

h. is aangetoond dat de ruimtelijke ontwikkeling ook op langere termijn past binnen de 
toegestane omvang van 5000 m 2 ; 

i. de beoogde activiteit niet leidt tot een grootschalige ontwikkeling. 

Artikel 3.1 Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 
Een ruimtelijke ontwikkeling, zijnde onderhavig plan voor het logiescomplex, dient 
verantwoord te worden dat bijgedragen wordt aan de zorg voor het behoud en de 
bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van het daarbij betrokken gebied en de naaste 
omgeving, waaronder in ieder geval een goede landschappelijke inpasbaarheid. 
Daarnaast dient toepassing te worden gegeven aan het principe van zorgvuldig 
ruimtegebruik. 

Het principe van zorgvuldig ruimtegebruik houdt in ieder geval in dat: 
a. een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied gebruik maakt van een 

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

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

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

d. gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere permanente voorzieningen worden 
binnen het bouwperceel opgericht en daarbinnen geconcentreerd. 

Ten behoeve van het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit dient 
verantwoord te worden dat: 
a. rekening is gehouden met de gevolgen van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling voor 

de in het plan begrepen gronden en de naaste omgeving, in het bijzonder wat betreft 
de bodemkwaliteit, de waterhuishouding, de in de grond aanwezige of te verwachten 
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monumenten, de cultuurhistorische waarden, de ecologische waarden, de 
aardkundige waarden en de landschappelijke waarden; 

b. de omvang van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling, de omvang van de bebouwing en 
de beoogde functie, past in de omgeving gelet op de bestaande en toekomstige 
functies in de omgeving en de effecten die de ontwikkeling op die functies heeft, 
waaronder de effecten vanwege milieuaspecten en volksgezondheid; 

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

Artikel 3.2 Kwaliteitsverbetering van het landschap 
In onderhavige situatie is er tevens sprake van een ruimtelijke ontwikkeling buiten 
bestaand stedelijk gebied. Hierdoor dient de realisatie van het logiescomplex gepaard te 
gaan met een fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, 
water, natuur, landschap, cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden 
van het gebied of de omgeving; 

De bedoelde verbetering kan mede betreffen: 
a. de landschappelijke inpassing van bebouwing, voor zover expliciet vereist op grond 

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

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

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

ecologische verbindingszones. 

Indien een kwaliteitsverbetering als hiervoor geschetst niet kan worden gerealiseerd, kan 
een passende financiële bijdrage in een landschapsfonds worden ingebracht. 

Door de gemeente Steenbergen wordt de uitvoering van de bijdrage kwaliteitsverbetering 
middels de notitie 'Toepassing Kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio West¬
Brabant', versie 13 november 2012 vorm gegeven. In deze notitie is beschreven hoe de 
rood-met-groen koppeling van ruimtelijke ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied 
op uniforme en eenduidige wijze wordt toegepast, inclusief minimale basisinspanning en 
mogelijkheid van fondsvorming, de periodieke verantwoording over uitvoering en het 
voeren van ruimtelijk kwaliteitsbeleid. De notitie gaat uit van drie categorieën 
ontwikkelingen. De gewenste realisatie van het logiescomplex kan worden geschaard 
onder categorie 2: Ruimtelijke ontwikkelingen met relatief weinig landschappelijke 
invloed, dan wel ruimtelijke ontwikkelingen die van nature aan het buitengebied zijn 
gebonden, of plaatsvinden in hiervoor aangewezen gebieden waarbij de 
kwaliteitsverbetering van het landschap wordt vormgegeven door te voorzien in enkel een 
goede landschappelijke inpassing. In deze categorie wordt als voorbeeld het oprichten 
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van caravans en/of woonunits binnen het bouwvlak voor de huisvesting van 
seizoensarbeiders genoemd. Onderhavig initiatief betreft een soortgelijke ontwikkeling. 

Beoordeling 
De beoogde ontwikkeling van het logiescomplex middels toepassing van artikel 7.10 van 
de verordening betekent het volgende: 
Ad. a.: de totale omvang waarop het complex is voorzien bedraagt 3.150 m 2 en is 
gelegen binnen het bouwvlak van de bestemming 'Agrarisch - Glastuinbouwgebied'; 
Ad. b.: door het voorzien in logies op het eigen terrein van het glastuinbouwbedrijf is er 
sprake van: 
- het concentreren van de tijdelijke medewerkers bij het eigen bedrijf, waarbij 

voorkomen wordt dat het glastuinbouwbedrijf moet voorzien in het bieden van 
logiesruimte in reguliere woningen binnen en buiten de woonkernen van de gemeente 
Steenbergen; 

- het voorkomen van overlast in de reguliere woningen binnen en buiten de woonkernen 
aangezien deze niet meer gebruikt worden door tijdelijke medewerkers; 

- het terugdringen van woon-werkverkeer tussen de reguliere woningen en het 
glastuinbouwbedrijf van circa 30 a 40 auto's gedurende de ochtend- en avonduren; 

- het voorkomen van verkeersonveilige situaties alsmede verkeerspieken op de smalle 
wegen in het buitengebied. 

Ad. c.: er is geen overtollige bebouwing op het perceel beschikbaar; 
Ad. d.: de beoogde ontwikkeling leidt niet tot een bedrijfsmatige inrichting met 
bijbehorende milieucategorie; 
Ad. e.: zie onder d.; 
Ad f.: zie onder d.; 
Ad. g.: zie onder d.; 
Ad. h.: het beoogde logiescomplex is bedoeld als verbetering van de bedrijfs¬
economische agrarische bedrijfsvoering van het glastuinbouwbedrijf. De beoogde vorm 
van logies blijft enkel binnen de voorziene percelen met een gezamenlijk oppervlak van 
4.200 m2. 
Ad. i.: n.v.t. 

De beoogde ontwikkeling van het logiescomplex voldoet ex artikel 3.1 van de verordening 
aan het principe van zorgvuldig ruimtegebruik: 
Ad. a.: het complex is voorzien in een bestaand bouwperceel, zijnde het bouwvlak van de 
bestemming 'Agrarisch - Glastuinbouwgebied'. 
Ad.b.: ter plaatse gelden bouwrechten voor het oprichten van kassen of 
bedrijfsgebouwen behorende bij glastuinbouwbedrijven. Ter plaatse wordt de ruimte 
benut voor het voorzien in een logiescomplex met bijbehorende voorzieningen. 
Ad.c.: er vindt geen stedelijke ontwikkeling plaats ex artikel 3.1.6 Bro. 
Ad.d.: zie onder a. 

Ter bevordering van de ruimtelijke kwaliteit ex artikel 3.1 van de verordening zal het plan: 
Ad. a.: rekening houden met de in plangebied gelegen gronden en de naaste omgeving. 
Zie hoofdstuk 4 voor de nadere toetsing aan de planologisch relevante milieuaspecten. 
Ad. b.: afgestemd worden op de omgeving qua omvang, beoogd gebruik, beoogde 
ontwikkeling. Zie hoofdstuk 2 en 4 voor een nadere toelichting over de inrichting van het 
logiescomplex. 
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Ad. c.: het personenvervoer in het buitengebied wordt met onderhavig plan verminderd. 
Zo verdwijnt het woon-werkverkeer tussen de huidige verblijfsruimten en de werklocatie. 
Het logiescomplex zal aangesloten worden op de bestaande infrastructuur (Zoekweg). 
Zie hoofdstuk 2 voor een nadere toelichting over de ontsluiting. 

Tenslotte zal de beoogde ontwikkeling van het logiescomplex bijdragen aan het vereiste 
kwaliteitsverbetering van het landschap ex artikel 3.2 van de verordening. Voor 
onderhavige ontwikkeling wordt niet enkel voorzien in een goede landschappelijke 
inpassing (zie hoofdstuk 2), maar zal tevens aan de initiatiefnemer een bijdrage 
ruimtelijke ontwikkeling worden doorberekend. 

Conclusie 
Het plan voor het realiseren van een logiescomplex op eigen terrein voor maximaal 130 
tijdelijke medewerkers als werkzaam bij het bedrijf van initiatiefnemer, wordt passend 
geacht binnen de provinciale verordening. Maatwerk van deze provinciale regeling blijft 
daarbij wel het uitgangspunt, aangezien de huisvesting niet plaatsvindt in een bestaand 
gebouw. Dit gebouw is namelijk niet voorhanden op het eigen terrein, zodat derhalve een 
nieuw logiescomplex wordt opgericht. Dit logiescomplex wordt echter wel opgericht 
binnen het bouwvlak van de bestemming 'Agrarisch - Glastuinbouwgebied'. Tevens zal 
de beoogde ontwikkeling zoveel als mogelijk voldoen aan de overige voorwaarden als 
gesteld onder artikel 4.6.1 en 4.6.2 van bestemmingsplan "Buitengebied Steenbergen" 
alsmede de gemeentelijke Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten gemeente 
Steenbergen. 

3.3 Regionaal beleid 

3.3.1 Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020 

Toetsingskader 
Op 15 februari 2012 is de Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020 vastgesteld. 
Deze agenda is tot stand gekomen door nauwe samenwerking tussen externe partners 
vanuit het bedrijfsleven, onderwijs, welzijns- en zorginstellingen, Brabantse 
Milieufederatie (BMF), Waterschap Brabantse Delta, ZLTO, culturele instellingen en de 
West-Brabantse raadsleden. 

Het Visiedeel van deze Strategische Agenda biedt de komende jaren houvast bij 
de ontwikkelingen die op de regio West-Brabant afkomen en de wijze waarop daarop 
gereageerd kan worden. Ten aanzien van de huisvesting van tijdelijke medewerkers stelt 
de visie dat de mogelijkheid geboden moet worden om de tijdelijke medewerkers goed te 
ondersteunen binnen de bestaande arbeidsmarkt en binnen de leefomgeving, met 
aandacht voor hun eigen cultuur. Huisvesting voor tijdelijke en permanente 
arbeidsmigranten vraagt aandacht. 

Het Uitvoeringsprogramma van de agenda stelt als doel dat tijdelijke medewerkers (zowel 
de blijvers als de tijdelijke werkers) goed worden gehuisvest en op een goede manier 
gebruik kunnen maken van alle voorzieningen in de regio. 
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Beoordeling 
Onderhavig plan voorziet in het bieden van logies aan maximaal 130 tijdelijke 
medewerkers op het eigen terrein van de initiatiefnemer. Vanuit de strategische visie 
wordt als doel gesteld te voorzien in een goede huisvesting (zoals het aanbieden van 
logies) zonder dat daarvoor echter concrete handvatten worden geboden. Met 
onderhavig plan wordt voorzien in een maatschappelijke verantwoorde vorm van logies 
voor de medewerkers als werkzaam bij het glastuinbouwbedrijf van initiatiefnemer. Op 
deze manier: 
- het concentreren van de tijdelijke medewerkers bij het eigen bedrijf, waarbij 

voorkomen wordt dat het glastuinbouwbedrijf moet voorzien in het bieden van 
logiesruimte in reguliere woningen binnen en buiten de woonkernen van de gemeente 
Steenbergen; 

- het voorkomen van overlast in de reguliere woningen binnen en buiten de woonkernen 
aangezien deze niet meer gebruikt worden door tijdelijke medewerkers; 

- het terugdringen van woon-werkverkeer tussen de reguliere woningen en het 
glastuinbouwbedrijf van circa 30 a 40 auto's gedurende de ochtend- en avonduren; 

- het voorkomen van verkeersonveilige situaties alsmede verkeerspieken op de smalle 
wegen in het buitengebied. 

Het realiseren van het centrale logiescomplex levert voor de initiatiefnemer een 
bedrijfseconomisch voordeel op, er vindt goed toezicht plaats over de tijdelijke 
medewerkers, er voorzien wordt in een maatschappelijk verantwoorde manier van logies 
en de centrale vorm van logies zorgt voor een verbeterde motivatie voor de 
medewerkers. 

Conclusie 
Met onderhavig planvoornemen wordt invulling gegeven aan een goede maatschappelijk 
verantwoorde vorm van huisvesting, als beoogd vanuit de strategische agenda. 

3.4 Gemeentelijk beleid 

3.4.1 Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten gemeente Steenbergen 

Toetsingskader 
De gemeenteraad heeft in februari 2010 de Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten 
gemeente Steenbergen vastgesteld. In de beleidsnota is aangegeven hoe de gemeente 
de maatschappelijk verantwoorde huisvesting van arbeidsmigranten wil regelen. 
Uitgangspunt bij elke huisvestingvorm is het vinden van een optimaal evenwicht tussen 
aantallen te huisvesten mensen en het maatschappelijke draagvlak van de locatie. De 
verantwoordelijkheid hiervoor, ook naar de omgeving, ligt primair bij de initiatiefnemer. De 
initiatiefnemer is primair verantwoordelijk voor het goed regelen van huisvesting, het 
beheer en de handhaving hiervan. De gemeente heeft de plicht zorg te dragen voor 
voldoende en deugdelijke mogelijkheden om tot huisvesting te komen. De gemeente 
stuurt op het bieden van huisvestingsmogelijkheden ten behoeve van arbeidsmigranten 
die legaal binnen de gemeentegrenzen van Steenbergen werken. 
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In de nota wordt als uitgangspunt aangenomen dat de huisvesting maatschappelijk 
verantwoord gebeurd. Onder maatschappelijk verantwoorde huisvesting wordt conform 
de nota in ieder geval verstaan: 
1. de huisvesting dient te voldoen aan bestaande wet- en regelgeving. Hierbij moet o.a. 

worden gedacht aan het Bouwbesluit, het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken, de 
gemeentelijke bouwverordening, de APV, de geldende bestemmingsplannen; 

2. de huisvestingsvorm moet aansluiten bij de vraag naar de arbeidsmigranten. In 
beginsel wordt er enkel medewerking verleend aan (nieuwe) initiatieven welke 
bijdragen aan het huisvesten van arbeidsmigranten die binnen de gemeentegrenzen 
werken. Eveneens dient bij het initiatief te worden beoordeeld of het voorziet in het 
bieden van een oplossing voor een behoefte aan tijdelijke en/of een structurele 
huisvesting voor arbeidsmigranten; 

3. de huisvestingsvorm moet beter aansluiten bij de vraag van de arbeidsmigrant. Uit 
onderzoek is gebleken dat de arbeidsmigrant naast betaalbare huisvesting eveneens 
meer behoefte heeft aan privacy in de huisvestingslocatie en mogelijkheden voor 
vrijetijdsbesteding (tv kijken, muziek luisteren, internetten, vervoer, etc.). Ook is 
gebleken dat veel arbeidsmigranten graag minder afhankelijk willen zijn van hun 
werkgever voor huisvesting; 

4. de huisvestingsvorm moet passen binnen en bij de omgeving. De omvang (grootte, 
aantal slaapplaatsen, aantal verkeersbewegingen, verkeersontsluiting en 
parkeerruimte, etc.), locatiekeuze (eventueel op het bedrijf waar men werkt of in de 
nabijheid van het bedrijf waar men werkt) en het uiterlijk (o.a. redelijke eisen van 
welstand, landschappelijke inpassing) moet passen binnen de directe omgeving. 
Tevens mag de huisvestingsvorm niet belemmerend zijn voor de normale 
planologische en milieutechnische ontwikkelingsmogelijkheden van de eventueel in de 
nabijheid gelegen bedrijfsmatige activiteiten. 

5. met het creëren van (nieuwe) huisvestingsmogelijkheden voor EU-medewerkers mag 
de druk op de woningmarkt niet zodanig toenemen, zodat bijvoorbeeld de doelgroep 
"starters" hiervan de dupe wordt; 

6. de gemeente wil, indien er een uitzendbureau in het spel is, enkel werken met 
bonafide uitzendbureaus. Conform de begripsbepalingen moeten zij aan meerdere 
voorwaarden voldoen, zodat er een aanmerkelijke bijdrage aan maatschappelijk 
verantwoorde huisvesting van arbeidsmigranten wordt geleverd; 

7. andere aanbieders van huisvesting moeten eveneens voldoen aan de vereisten die 
voor de bonafide uitzendbureaus gelden met betrekking tot huisvesting. Dit wordt 
opgenomen om er voor te zorgen dat deze groep eveneens een aanmerkelijke 
bijdrage levert aan de maatschappelijk verantwoorde huisvesting van de 
arbeidsmigranten; 

8. in het kader van maatschappelijk verantwoorde huisvesting kan de gemeente nadere 
voorwaarden stellen. Onder andere met betrekking tot leefbaarheid, veiligheid, de 
omgeving, het beheer van een locatie (eventueel vast te leggen in een goed te keuren 
protocol), verantwoorde spreiding over de gehele gemeente, goede communicatie met 
de omgeving, inschrijving in het GBA, het bijhouden van een verblijfsregister; 

9. goede handhaving door de gemeente; 
10. nader sociaal maatschappelijk beleid naast dit ruimtelijke beleid voor de huisvesting 

van arbeidsmigranten (goede inburgering, participatie, "thuis voelen in Steenbergen", 
mogelijkheden voor ontspanning / vrijetijdsbesteding, onderwijs, gezondheidszorg, 
geestelijke zorg, etc.); 
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11.binnen de regio West-Brabant wordt reeds samengewerkt in het kader van het 
"Convenant Huisvesting uitzendmigranten West-Brabant". Nadere samenwerking 
onder andere in het kader van de afstemming van ruimtelijk beleid voor de huisvesting 
van arbeidsmigranten binnen de regio kan een positieve bijdrage leveren. Op deze 
manier kan worden geregeld dat elke gemeente haar verantwoordelijkheid neemt voor 
de huisvesting van arbeidsmigranten en kunnen problemen in een andere 
regiogemeentes mede worden voorkomen. 

Er zijn verschillende huisvestingsvormen toegestaan voor arbeidsmigranten werkzaam in 
de agrarische sector, andere sectoren en op het AFC Nieuw Prinsenland. Er wordt 
onderscheid gemaakt naar "tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten" en "structurele 
huisvesting voor arbeidsmigranten". Ook wordt er rekening gehouden met de (tijdelijke of 
permanente) vestiging of verblijfsduur van de arbeidsmigrant in de gemeente. Zie 
'hoofdstuk 5.3 Huisvestingsvormen' van de beleidsnota. Indien nieuwe 
huisvestingsvormen voor arbeidsmigranten gerealiseerd moeten worden, dan zijn ook de 
volgende algemene opmerkingen mede van belang: 
- tijdelijke en structurele huisvesting voor arbeidsmigranten behoort niet op de 

verblijfsrecreatieve bestemmingen plaats te vinden; 
- woningen dienen als hoofdverblijf (er wordt gewoond en de persoon heeft zich hier 

gevestigd) te worden benut; 
- binnen de gemeente Steenbergen zullen slechts zeer beperkt nieuwe mogelijkheden 

zijn om (substantieel) nachtverblijf aan te kunnen gaan bieden in voormalige 
complexen, zoals: kloosters, asielzoekerscentra, leegstaande gebouwen, etc.. Het 
realiseren van nieuwe voorzieningen ten behoeve van de huisvesting van 
arbeidsmigranten dient dan ook (in hoofdzaak) in nieuwe bebouwing te worden 
gerealiseerd. In geval van nieuwbouw wordt vanuit de provincie specifiek aandacht 
gevraagd voor duurzaam bouwen ten behoeve van hergebruikmogelijkheden van de 
bebouwing indien de behoefte aan een dergelijke voorziening niet meer aanwezig is. 
Tevens is de begrenzing van bestaand stedelijk, zoekgebied voor stedelijke 
ontwikkelingen en buitengebied van belang; 

- afhankelijk van de locatie kunnen in een pension zowel arbeidsmigranten verblijven 
die op tijdelijke als op een structurele arbeidsplaatsen werken. Ook is het mogelijk dat 
arbeidsmigranten die werkzaam zijn in verscheidene sectoren toch in hetzelfde 
pension verblijven. 

Beoordeling 
De beoogde realisatie van het logiescomplex gaat voldoen aan de voorwaarden die in de 
nota worden gesteld aan maatschappelijk verantwoorde huisvesting: 
1. Het logiescomplex voldoet aan de geldende wet- en regelgeving (Bouwbesluit, Besluit 

brandveilig gebruik bouwwerken), met uitzondering van het bestemmingsplan; 
2. De vorm van huisvesting middels logies sluit aan op de vraag. Op het bedrijf van 

initiatiefnemer werken jaarrond minstens 60 tijdelijke medewerkers en op de 
piekmomenten gedurende de oogst circa 130 medewerkers. Hiervoor is het 
noodzakelijk dat voorzien wordt in voldoende logiesmogelijkheden. Initiatiefnemer 
wenst te voorzien in logies voor maximaal 130 tijdelijke medewerkers van zijn eigen 
bedrijf op eigen terrein; 

Huisvesting tijdelijke medewerkers Zoekweg 25 



3. Het logiescomplex voldoet aan de gewenste vorm en biedt privacy voor tijdelijke 
medewerkers buiten de werkuren om. Daarnaast wordt voorzien in sport- en 
vrijetijdsruimten; 

4. Het logiescomplex wordt gerealiseerd op eigen terrein. Qua omvang wordt de 
beschikbare ruimte van 3.150 rrŕ benut, zoals beschikbaar op het terrein van het 
bedrijf; 

5. Door het bieden van logies op eigen terrein ontstaat er geen druk op de lokale 
woningmarkt; 

6. Er wordt samengewerkt met een bonafide uitzendbureau; 
7. Er is sprake van één aanbieder van huisvesting, namelijk het glastuinbouwbedrijf; 
8. Voor alle tijdelijke medewerkers zal een reglement gaan gelden, worden beheerders 

aangesteld, zal er (elektronisch) toezicht zijn en wordt er een verblijfsregister 
bijgehouden. Ook worden tijdelijke medewerkers opgenomen in het GBA. 

9. De gemeente zal handhavend optreden bij overlastsituaties; 
10. Nader sociaal maatschappelijk beleid: 

Op het logiescomplex worden voorzieningen gerealiseerd om buiten de werktijden te 
voorzien in sport- en ontspanningsmomenten. Ook worden alle kamers voorzien van 
internet en tv-aansluiting, ter tegemoetkoming van de privacywens van de tijdelijke 
medewerker buiten de werkuren. 

11. De realisatie van een logiesfunctie op het eigen terrein van initiatiefnemer voorkomt 
dat de medewerkers 'uitwaaieren' over reguliere woningen in de gemeente 
Steenbergen of omliggende gemeenten. Het bieden van logies op het eigen terrein 
van het bedrijf is derhalve beter controleerbaar voor de initiatiefnemer en de 
gemeente. De gemeente neemt op haar beurt haar verantwoordelijkheid in regionaal 
verband. 

Conclusie 
Het realiseren van een logiescomplex voor maximaal 130 tijdelijke medewerkers van het 
eigen bedrijf op eigen terrein zal maatschappelijk verantwoord plaatsvinden 
overeenkomstig de voorwaarden uit de beleidsnota. Afgeweken wordt echter van het 
maximum toelaatbaar aantal van 40 personen per agrarisch bedrijf. Dit is noodzakelijk 
aangezien het glastuinbouwbedrijf qua schaal en omvang ruim meer dan 40 personen 
jaarrond in dienst heeft en wil voorkomen dat het bieden van onderkomen middels logies 
van al haar medewerkers verspreid over onder andere de gemeente Steenbergen blijft 
plaatsvinden. 

3.4.2 Structuurvisie gemeente Steenbergen 

Toetsingskader 

De gemeente heeft op 31 mei 2012 de structuurvisie voor het gehele gemeentelijke 
grondgebied vastgesteld. In deze visie zijn de hoofdlijnen voor de inrichting van de 
gemeente voor de komende jaren beschreven. De Structuurvisie geeft een overzicht van 
de besluiten, visies en nota's van de afgelopen jaren en dient als 'kompas' voor de 
ruimtelijke ontwikkelingen voor de toekomst. Het buitengebied wordt in de structuurvisie 
als een laagdynamische gebied 'getypeerd' waarbij het beleid gericht is op het behoud en 
versterken van huidige waarden. 

26 4Evergreen 



Ten aanzien van de huisvesting van tijdelijke medewerkers stelt de visie dat deze bij het 
agrarisch bedrijf kunnen worden gehuisvest (maximaal 40 personen) of in 
pensions/logiesgebouwen aan de randen van de kern. Het betreft hier een doorvertaling 
vanuit de beleidsnota als omschreven onder 3.4.1. 

Beoordeling 
De initiatiefnemer wenst in afwijking van de regels ruimte een logiescomplex op te richten 
voor maximaal 130 tijdelijke medewerkers op het eigen terrein van het 
glastuinbouwbedrijf. Dit aantal is nodig aangezien het bedrijf van initiatiefnemer qua 
schaal en omvang dusdanig groot dat er ruim meer dan 40 personen werkzaam is op het 
bedrijf. In de piekmomenten van het seizoen betreft het bijvoorbeeld 160 personen. Door 
de grote omvang van het bedrijf van initiatiefnemer is het maximum aantal van 40 
personen niet toereikend om al het personeel op eigen terrein te huisvesten. 

Conclusie 
Het initiatief past in de lijn van de structuurvisie, in die zin dat de huisvesting middels 
logies op eigen terrein plaatsvindt. Doordat het bedrijf qua schaal en omvang echter 
jaarrond meer dan 40 personen in dienst heeft, dient er op dit punt afgeweken te worden. 
Ter plaatse van het bedrijf is er de wens te voorzien in maatschappelijk verantwoorde 
huisvesting middels logies voor maximaal 130 tijdelijke medewerkers. 

3.4.3 Vigerend bestemmingsplan 

Toetsingskader 
Het plangebied ligt in het bestemmingsplan "Buitengebied Steenbergen", vastgesteld 
door de raad op 20 juni 2013. Aan de gronden is de bestemming 'Agrarisch -
Glastuinbouwgebied' toegekend. Tevens geldt op het plangebied de gebiedsaanduiding 
'veiligheidszone - bevi' behorende bij de nieuwe Rijksweg A4. 

Binnenplans afwijken 
In het bestemmingsplan is uitvoering gegeven aan het vastgestelde beleid van de 
Beleidsnota huisvesting arbeidsmigranten gemeente Steenbergen. Er wordt ruimte 
geboden aan het huisvesten van tijdelijke medewerkers op het agrarische bedrijf waar 
men werkt, met dien verstande dat er geen zelfstandige wooneenheden worden 
gerealiseerd. 

In het bestemmingsplan zijn daartoe twee verschillende binnenplanse afwijkingen 
opgenomen voor het huisvesten van tijdelijke medewerkers binnen het agrarisch 
bouwvlak (artikel 4.6.1 / 4.6.2). Een agrariër kan onder voorwaarden zijn eigen personeel 
binnen het agrarisch bouwvlak huisvesten tot maximaal 40 personen. De eerste afwijking 
ziet op de huisvesting van personen voor maximaal 6 maanden per jaar. De tweede 
afwijking ziet op de huisvesting van personen langer dan 6 maanden per jaar. Bij de 
afwijkingen wordt rekening gehouden met onderwerpen zoals de noodzaak voor de 
doelmatige agrarische bedrijfsvoering, leefbaarheid en veiligheid. 

Beoordeling 
Het voorziene logiescomplex zal voldoen aan de meeste voorwaarden als gesteld onder 
4.6.1 / 4.6.2. Zo wordt het complex opgericht binnen het agrarisch bouwvlak. De 
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oppervlakte per kamer (maximaal 2 personen) bedraagt 19 m 2 . De omvang van de logies 
is doelmatig, aangezien verblijfsruimte wordt geboden voor alle tijdelijke medewerkers bij 
het agrarisch bedrijf. De verkeersaantrekkende werking door het centrale logiescomplex 
zal daardoor fors worden verminderd. Er vindt nu geen woon-werkverkeer meer plaats 
gedurende de ochtend- en avonduren. Ten aanzien van de sociale veiligheid wordt in het 
complex een verblijfsregister bijgehouden, zullen er beheerders worden aangesteld en 
gaat er een huishoudelijk reglement gelden. 

Het beoogde complex zal niet voldoen aan de voorwaarden als gesteld onder 4.6.1/4.6.2 
onder d., m. en i. Het complex wordt groter dan de toelaatbare gezamenlijke oppervlakte 
van 800 m2, er is ter plaatse geen bedrijfswoning die wordt bewoond door een 
verantwoordelijk bedrijfshoofd en ter plaatse wordt logies voorzien voor maximaal 130 
personen, in plaats van het maximaal toelaatbaar aantal personen van 40. 

Conclusie 
Doordat het beoogde logiescomplex niet in zijn geheel passend is binnen de 
binnenplanse afwijkingsmogelijkheid van het geldende bestemmingsplan dient een 
buitenplanse planologische procedure te worden doorlopen. 
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4 PLANOLOGISCHE RELEVANTE (MILIEU) ASPECTEN 

4.1 Inleiding 

Onderhavige planvoornemen gaat in op het realiseren van een logiescomplex voor 
maximaal 130 tijdelijke medewerkers van het glastuinbouwbedrijf 4Evergreen aan de 
Zoekweg. De tijdelijke medekwerkers verblijven daarbij op het eigen terrein van het 
glastuinbouwbedrijf. Voor het planvoornemen dient onderzoek plaats te vinden naar een 
aantal uitvoeringsaspecten. Onderhavig hoofdstuk behandelt op hoofdlijnen waar 
aandacht aan moet worden besteed indien de logies wordt geformaliseerd middels een 
ruimtelijke procedure. 

Achtereenvolgens worden behandeld: 
- bodem; 
- waterhuishouding; 
- cultuurhistorie; 
- archeologie 
- flora en fauna; 
- akoestiek; 
- bedrijven en milieuhinder; 
- externe veiligheid; 
- luchtkwaliteit; 
- kabels en leidingen. 

4.2 Bodem 

Toetsingskader 
Het landelijk beleid gaat uit van het principe dat de bodem geschikt dient te zijn voor de 
beoogde functie. Met andere woorden, de bodemkwaliteit mag geen onaanvaardbaar 
risico opleveren voor de gebruikers van de bodem. De gewenste functie bepaalt als het 
ware de gewenste bodemkwaliteit. Voor alle bestemmingen waar een functiewijziging of 
herinrichting wordt voorzien, dient de bodemkwaliteit door middel van een 
bodemonderzoek in beeld te worden gebracht. Indien op grond van historische informatie 
blijkt dat in het verleden bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden, dan 
dient een volledig verkennend bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Op basis van de 
onderzoeksresultaten kan vervolgens worden nagegaan of er vervolgmaatregelen 
getroffen moeten worden, zoals een nader onderzoek of eventueel een (functiegerichte) 
sanering. 

Beoordeling 
Ter plaatse waar het logiescomplex voor de tijdelijke medewerkers is voorzien zijn de 
gronden onverhard en in gebruik als grasland. Nieuwe ingrepen in de bodem zullen 
plaatsvinden in verband met de aanleg van voorzieningen voor het logiescomplex 
(rioolaansluiting, parkeervoorzieningen, vrijetijdsvoorzieningen). Vanwege het historische 
agrarisch gebruik van de grond wordt voor de locatie de hypothese 'onverdacht' 
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aangenomen. In februari 1999 heeft een historisch bodemonderzoek plaatsgevonden als 
gevolg van de realisatie van het glastuinbouwbedrijf. Met dit historisch onderzoek is de 
hypothese bevestigd, er hebben zich namelijk geen calamiteiten voorgedaan en er zijn 
geen bodemsaneringactiviteiten bekend. Voorafgaand aan de aanvraag van een 
omgevingsvergunning voor het bouwen wordt verkennend bodemonderzoek uitgevoerd 
ter bevestiging van een 'schoon grondverklaring'. 

Conclusie 
Het aspect bodem vormt geen belemmering ten behoeve van het beoogde 
logiescomplex. 

4.3 Waterhuishouding 

Toetsingskader 
In ruimtelijke plannen dient aandacht besteed te worden aan waterhuishoudkundige 
aspecten. Daarbij staan naast een duurzaam waterbeheer de integrale afweging en het 
creëren van maatwerk voorop. Water moet altijd bekeken worden in het licht van het 
watersysteem of stroomgebied waarin een stad of een dorp ligt. Een goede afstemming 
van waterbeleid en ruimtelijke ordening, ook in het direct aangrenzende gebied, is 
daarom noodzakelijk. De integratie van water in ruimtelijke plannen wordt landelijk 
ondersteund. In de Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw tussen rijk, provincies, 
Waterschappen en gemeenten (d.d. 14 februari 2001) is overeengekomen dat vanaf de 
ondertekening van deze overeenkomst op alle voor de waterhuishouding relevante 
nieuwe ruimtelijke plannen een zogenaamde watertoets uitgevoerd dient te worden. 
Concreet betekent de invoering van de watertoets, dat een plan een zogenaamde 
waterparagraaf dient te bevatten, die keuzes ten aanzien van de waterhuishoudkundige 
aspecten gemotiveerd beschrijft. Daarin dient een wateradvies van de waterbeheerder te 
worden meegenomen. De watertoets is wettelijk verankerd in artikel 3.6 lid 1, sub b Bro. 

Het beleid is er op gericht om het watersysteem op orde te brengen en vervolgens op 
orde te houden. Dit betekent dat er zo min mogelijk wateroverlast ontstaat en dat de 
waterkwaliteit voldoende is. 

Beleid provincie Noord-Brabant en Waterschap Brabantse Delta 
Op regionaal niveau is de provincie verantwoordelijk voor het beleidsveld water. Vigerend 
is het Provinciale Waterplan 2010-2015. Het PWP is de structuurvisie voor het aspect 
water op grond van de Wet ruimtelijke ordening. Het plan bevat de verplichte onderdelen 
vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water. Behalve dat het PWP de uitgangspunten 
aangeeft voor het waterbeleid van waterschappen en gemeenten, toetst de provincie aan 
de hand van dit plan ook of de plannen van de waterschappen passen in het provinciale 
beleid. Als algemene uitgangspunten zijn onder andere te noemen de scheiding van 
relatief schone en vuile waterstromen en het benutten van mogelijkheden voor infiltratie 
en/of conservering van hemelwater. 

Voor het beheer van het oppervlaktewater is in onderhavig plangebied het Waterschap 
Brabantse Delta verantwoordelijk. Het beleid van deze waterbeheerder is verwoord in het 
Integraal Waterbeheersplan West-Brabant. Bij beïnvloeding van waterhuishoudkundige 
aspecten door ingrepen in of nabij oppervlaktewateren is bovendien de Keur van het 
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waterschap altijd van toepassing. Dit betekent dat, ongeacht bestemming en/of 
ruimtelijke procedure, hier onvoorwaardelijk rekening mee gehouden dient te worden. In 
de Keur met bijbehorend ontheffingenbeleid van het waterschap is aangegeven welke 
ge- en verboden ten aanzien van het oppervlaktewater gelden. 

Het beleid is gericht op het voorkomen van rechtstreekse lozingen op het 
oppervlaktewater. De voorkeursvolgorde voor het omgaan met hemelwater is 
'vasthouden, bergen, afvoeren'. Ten aanzien van de waterkwaliteit is de 
voorkeursvolgorde: 'schoonhouden, scheiden en zuiveren'. Voor nieuwbouwinitiatieven is 
het uitgangspunt dat deze 'waterneutraal' dienen te zijn. Dit betekent dat de 
ontwikkelingen niet mogen leiden tot verslechteringen aan het watersysteem. Voorkomen 
moet worden dat het water versneld afvoert ten gevolge van een toename van het 
verhard oppervlak. Schone oppervlakken worden indien mogelijk niet op een gemengd 
rioleringssysteem aangesloten. De voorkeur gaat uit naar een aansluiting van het 
hemelwater op een afzonderlijk hemelwaterstelsel. Voor daken, goten en overige 
regenwatervoorzieningen en wegverhardingen dienen bij voorkeur niet-uitlogende 
bouwmaterialen te worden gebruikt. Om de waterkwaliteit te verbeteren, wordt ook in 
bestaande situaties waar mogelijk schoon verhard oppervlak afgekoppeld van het 
rioolstelsel. Deze oppervlakken krijgen een eigen afvoervoorziening, waardoor het 
gemengd stelsel minder wordt belast. Hiermee wordt het aantal overstortgebeurtenissen 
met vervuild water vanuit het gemengde stelsel verminderd. 

Onderhavig plangebied ligt niet nabij een oppervlaktewater zodat de Keur geen gevolgen 
heeft voor het plan en hier niet nader op ingegaan hoeft te worden. 

Voor nieuwbouw geldt dat het "schone" regenwater van het "vuile" huishoudelijke 
afvalwater gescheiden opgevangen en verwerkt dient te worden. Het huishoudelijke 
afvalwater kan direct aangesloten worden op een bestaand rioolstelsel in de omgeving, 
verder voert het Waterschap Brabantse Delta het volgende beleid: 

1. Afgekoppeld verhard oppervlak nieuw bouwplan groter dan 2000 m2: 
'Waterneutraal' bouwen staat voorop, vanaf deze toename aan verhard 
oppervlak bestaat er een vergunningsplicht vanuit de Keur van het waterschap. 
In de Hydraulische randvoorwaarden van het Waterschap (vastgesteld 1 mei 
2009) is o.a. opgenomen dat bij een uitbreiding van het verhard oppervlak met 
2000 m2 of meer een retentievoorziening moet worden aangelegd waarin een bui 
T ^ 0 0 kan worden geborgen danwel verwerkt. Vanuit de retentievoorziening mag 
met max. 1,34 l/s per verharde hectare worden geloosd op oppervlaktewater; 

2. Afgekoppeld verhard oppervlak nieuw bouwplan kleiner dan 2000 m2: 
'Waterneutraal' bouwen staat voorop. Er is echter geen vergunningplicht vanuit 
de Keur van het waterschap. Er moet zoveel mogelijk worden gestreefd naar het 
behoud of herstel van de natuurlijke waterhuishoudkundige situatie. 

Beoordeling 
Onderhavig initiatief ziet op het oprichten van een logiescomplex en het aanleggen van 
voorzieningen zoals parkeerplaatsen en vrijetijdsvoorzieningen. Hierdoor zal het verhard 
oppervlak met meer dan 2.000 m2 toenemen. De opvang van hemelwater dient derhalve 
zorgvuldig te gebeuren middels een retetentievoorziening, eventueel met 
overstortconstructie op omliggende sloten. 
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Met het bieden van logies voor maximaal 130 tijdelijke medewerkers dient ook de afvoer 
van het afvalwater zorgvuldig plaats te vinden. Vanuit het plangebied zal aangesloten 
worden op het bestaande afvalwaterstelsel (persriool). 

Conclusie 
Bij de aanvraag omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan wordt 
een gedetailleerde watertoets uitgevoerd, concreet afgestemd op het planvoornemen en 
waarbij de waterhuishoudkundige toekomstsituatie wordt bepaald. 

4.4 Cultuurhistorie en archeologie 

Cultuurhistorie 
Wettelijk toetsingskader 
Op 5 juli 2011 is een wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gepubliceerd. 
Vanaf 1 januari 2012 moet ieder nieuw bestemmingplan een analyse van 
cultuurhistorische waarden bevatten. In aansluiting op de vaststelling van de Wet tot 
wijziging van de Monumentenwet 1988 en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
in mei 2011 zijn op 17 juni 2011 het Bro, het Besluit omgevingsrecht (Bor) en het Besluit 
archeologische monumentenzorg (Bamz) aangepast. Door een wijziging van het Bro 
moeten cultuurhistorische waarden voortaan vooraf in het proces van ruimtelijke ordening 
worden meegenomen, met name bij de voorbereiding en vaststelling van 
bestemmingsplannen. Het Bro bevat eisen waaraan de voorbereiding van een 
bestemmingsplan moet voldoen. Zo wordt er onder meer een beschrijving verlangd van 
de manier waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de 
grond aanwezige of te verwachten monumenten wordt omgegaan. De wetgever wil 
hiermee bereiken dat aandacht voor cultuurhistorische waarden voortaan in het 
planproces naar voren wordt gehaald. 

Beleid provincie Noord-Brabant 
In de provincie Noord-Brabant dienen in het kader van het behoud van waardevolle 
cultuurhistorische elementen en archeologische vindplaatsen, ruimtelijke plannen te 
worden getoetst aan de provinciale Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW). Hierop 
staan de bepalende cultuurhistorische elementen aangeven. 

Beoordeling 
Uit toetsing van het plangebied aan de Cultuurhistorische Waardenkaart van de Provincie 
blijkt dat in het plangebied zelf geen waardevolle objecten en structuren aanwezig zijn. 

Conclusie 
Geconcludeerd wordt dat het aspect cultuurhistorie geen beperking zal vormen bij de 
verdere planologische uitwerking middels een buitenplanse afwijkingsprocedure. 

Archeologie 
Wettelijk toetsingskader 
In Europees verband is het zogenaamde 'Verdrag van Malta' tot stand gekomen. 
Uitgangspunt van dit verdrag is het archeologisch erfgoed zo veel mogelijk te behouden. 
Waar dit niet mogelijk is, dient het bodemarchief met zorg ontsloten te worden. Bij het 
ontwikkelen van ruimtelijk beleid moet het archeologisch belang vanaf het begin 
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meewegen in de besluitvorming. Sinds 2007 kent Nederland de Wet op de 
archeologische monumentenzorg (Wamz, gewijzigde Monumentenwet 1988). Op basis 
van deze wet zijn gemeenten verplicht een archeologisch beleid te voeren. Daarbij hoort 
ook dat de archeologische waarden en verwachtingen binnen de gemeente inzichtelijk 
gemaakt moeten worden. Verder stelt de Wamz 2007 dat gemeenten 
archeologieparagrafen moeten opnemen in ruimtelijke plannen. Het doel hiervan is om 
het 'bodemarchief' zoveel mogelijk te beschermen. De archeologische resten in de 
bodem vormen een belangrijke bron van informatie over het verleden. In het bijzonder 
voor die perioden of aspecten van het verleden waarvan geen of weinig schriftelijke 
bronnen bewaard zijn gebleven of waarover niet of nauwelijks is geschreven. 

Beoordeling 
Het plangebied is op grond van nieuw vast te stellen gemeentelijk archeologisch beleid 
gelegen in een zone met een archeologische waarde hoog, waar bij fysieke ingrepen in 
de bodem vanaf een oppervlakte van meer dan 100 m2 en dieper dan 0,5 meter een 
onderzoeksplicht geldt. Ter plaatse zullen grondroeringswerkzaamheden gaan 
plaatsvinden meer dan 100 m2 en dieper dan 0,5 meter. Ten behoeve van het 
planvoornemen kan een bureauonderzoek en verkennend veldonderzoek middels 
boringen derhalve noodzakelijk zijn. Het bevoegd gezag, lees de gemeente, dient 
hierover een besluit te nemen. 

Conclusie 
Het aspect archeologie dient nader onderzocht te worden middels verkennend 
onderzoek. 

4.5 Flora en fauna 

Toetsingskader 
De Nederlandse natuurwetgeving valt uiteen in gebiedsbescherming en 
soortbescherming. De gebiedsbescherming is geïmplementeerd in de 
Natuurbeschermingswet 1998 en omvat de beschermde natuurmonumenten alsmede de 
gebieden met de status Vogel- en/of de Habitatrichtlijngebied. Globaal kan gesteld 
worden dat de gebiedsbescherming gericht is op de bescherming van de waarden 
waarvoor een gebied is aangewezen. Deze bescherming is gebiedsspecifiek, maar kent 
wel de zogenaamde externe werking. Dat wil zeggen dat ook handelingen buiten het 
beschermde gebied niet mogen leiden tot verlies aan kwaliteit in het beschermde gebied. 

Op 1 april 2002 is daarnaast de Flora- en faunawet in werking getreden. De 
soortbescherming is opgenomen in de Flora- en faunawet. Deze bescherming geldt 
overal in Nederland, ook in de beschermde gebieden. De soortbescherming kent geen 
externe werking. Projecten worden getoetst aan de directe invloed op beschermde 
waarden binnen de grenzen van het projectgebied. De wet regelt de bescherming van 
wilde dier- en plantsoorten. Ook omvat de wet de bescherming van Habitatrichtlijnsoorten 
buiten de aangewezen Natura 2000 gebieden welke zijn beschermd in bijlage IV. In de 
wet zijn de voormalige Jacht- en Vogelwet opgenomen. 

Volgende de Flora- en faunawet mogen beschermde dier- en plantsoorten niet worden 
verwond, gevangen, opzettelijk worden verontrust of gedood. Voortplanting of vast rust-
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of verblijfplaatsen mogen niet worden beschadigd, vernield of verstoord. Beschermde 
planten mogen op geen enkele wijze van hun groeiplaats worden verwijderd of vernield. 
Ook legt de wet de zorgplicht van de burger voor de flora en fauna vast. Er zijn 
vrijstellingsbepalingen, onder andere in verband met de jacht en de schadebestrijding. 
Afwijkingen van de verbodsbepalingen zijn mogelijk indien geen afbreuk wordt gedaan 
aan de gunstige staat van instandhouding van de soort. Sinds 23 februari 2005 is het 
Vrijstellingsbesluit van kracht. Met dit besluit is geregeld dat voor algemeen voorkomende 
soorten een vrijstelling geldt bij ruimtelijke ingrepen en geen ontheffing mee aangevraagd 
hoeft te worden. Wel blijft de algemene zorgplicht van kracht. 

Conform de Flora- en faunawet is de initiatiefnemer bij ruimtelijke ingrepen verplicht op 
de hoogte te zijn van mogelijke voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het 
projectgebied. Vanuit de kennis dienen plannen en projecten getoetst te worden aan 
eventuele strijdigheid van de verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet. 

Beoordeling 
Soortenbescherming 
Het plangebied maakt onderdeel uit van een glastuinbouwbedrijf. De gronden zijn daarbij 
in gebruik als regulier grasland. Uit ecologisch onderzoek dat in het kader van het 
bestemmingsplan "Buitengebied Steenbergen" is verricht1 kan worden afgeleid dat ter 
plaatse van het plangebied geen beschermde soorten voorkomen. Het plangebied wordt 
als niet geschikt leefgebied voor beschermde soorten aangeduid. Door het eenzijdig 
ingerichte karakter van het plangebied kan worden aangenomen dat de gronden ook 
geen potentiële vestigingsmogelijkheden bevatten voor beschermde soorten. Wel kunnen 
ter plaatse algemene soorten voorkomen zoals, haas konijn, egel, bruine kikker, gewone 
pad. Ten allen tijde geldt derhalve de algemene zorgplicht. 

Uitsnede kaart weergave natuurgebieden. De rode 
cirkel geeft het plangebied weer. Bron: Alterra, 2014. 

1 Achtergrond document Natuur MER Buitengebied Steenbergen, 17 juni 2013. 
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Gebiedsbescherming 
Het plangebied is niet gelegen nabij een beschermd natuurgebied. Het meest nabij 
gelegen natuurgebied betreft gronden die zijn aangewezen als Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS), zoals hieronder weergegeven. De meest nabij gelegen gronden 
die zijn aangeduid als EHS liggen op circa 1 km afstand ten oosten van het plangebied. 
Vanuit het planvoornemen voor het logiescomplex wordt derhalve geen externe werking 
verwacht op de EHS. 

Conclusie 
Aangenomen kan worden dat het aspect flora en fauna geen belemmering zal vormen 
voor het onderhavige planvoornemen. Een gecertificeerde ecoloog zal dit middels een 
quickscan flora en fauna moeten bevestigen. 

4.6 Akoestiek wegverkeerslawaai 

Toetsingskader 
Op basis van artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh) dienen bij de vaststelling van een 
bestemmingsplan, wijzigingsplan of uitwerkingsplan als bedoeld in art. 3.6 lid 1 van de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro) de waarden als bedoeld in art. 82 t/m 85 van de Wgh in 
acht te worden genomen, indien dat plan gelegen is in een zone rondom een weg als 
bedoeld in art. 74 lid 1 Wgh en (het betreffende onderdeel van) dat plan mogelijkheden 
biedt voor: 

» de realisatie van woningen, andere geluidsgevoelige gebouwen en van 
geluidsgevoelige terreinen (functies zoals genoemd in art. 1 Wgh en art 1.2 Bgh -
het Besluit geluidhinder zoals gewijzigd op 4 april 2012); 

» de aanleg van een nieuwe weg en/ of een reconstructie van een bestaande weg; 
» functiewijzigingen van een niet-geluidsgevoelige functie in een geluidsgevoelige 

functie (bijvoorbeeld via afwijkings- of wijzigingsbevoegdheid). 

De onderzoekszone voor wegen zoals bedoeld in art. 74 lid 1 Wgh is afhankelijk van de 
hoeveelheid rijbanen. Onderstaande tabel geeft hier een overzicht van: 

Stedelijk Buitenstedelijk 

Aantal rijstroken Aantal meter aan weerszijden van de weg 
5 of meer 350 m 600 m 
3 of 4 350 m 400 m 
1 of 2 200 m 250 m 

Artikel 74 lid 2 Wgh regelt dat indien de bovengenoemde ontwikkelingen zijn gelegen 
binnen een als 'woonerf' aangeduid gebied of in een zone nabij wegen waarvoor een 
maximum snelheidsregime van 30 km/u geldt, de betreffende waarden niet in acht 
hoeven te worden genomen. 

Uit een akoestisch onderzoek moet blijken of, indien sprake is van een van de 
bovengenoemde ontwikkelingen binnen een zone als bedoeld in art. 74 lid 1 Wgh, deze 
binnen de waarden valt zoals deze voor diverse typen ontwikkelingen is vastgelegd in de 
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Wgh. De grenswaarde voor de toelaatbare etmaalwaarde van de equivalente 
geluidbelasting van wegen binnen zones langs wegen is voor woningen 48 dB. In 
bijzondere gevallen is een hogere waarde mogelijk; Burgemeester en Wethouders zijn 
binnen de grenzen van de gemeente en onder voorwaarden bevoegd tot het vaststellen 
van een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare geluidsbelasting. 

Beoordeling 
De gronden waarop het logiescomplex voor de tijdelijke medewerkers is voorzien ligt 
binnen de onderzoekszone van 250 meter (buitenstedelijk) van zowel de Zoekweg als de 
nieuwe Rijksweg A4. In het kader van de Wgh kan de voorziene verblijfsruimte voor 
tijdelijke medewerkers echter beschouwd worden als een logiesfunctie en gelijkgesteld 
worden met een hotel/pension. Er wordt immers niet gewoond, maar er vindt verblijf 
plaats. Het verblijf van tijdelijke medewerkers is daarbij niet permanent (nooit langer dan 
2 jaar). Een logiesfunctie is in het kader van de Wgh derhalve geen geluidgevoelige 
bestemming. Er is daarom in beginsel geen akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 
nodig. 

De logiesfunctie betreft geen geluidsgevoelige functies die door de Wgh wordt 
beschermd. Echter, in specifieke situaties, kan in het kader van een goede ruimtelijke 
ordening, ook andere functies als geluidsgevoelig object worden beschouwd. 
Voorbeelden hiervan zijn begraafplaatsen en recreatiewoningen. Als voorbeeld hiervan 
kan de uitspraak ABRvS d.d. 29 februari 2012, nr. 201002029/1/T1/R2 dienen over 
recreatiewoningen: 

"Niet in geschil is dat de in het plan voorziene 350 recreatiewoningen weliswaar geen 
bescherming genieten ingevolge de Wet geluidhinder, maar dat dit niet betekent dat de 
recreatiewoningen in het geheel geen bescherming tegen geluidhinder toekomt. Gezien 
het feit dat de toegekende bestemming "Recreatie-Verblijfsrecreatie" onder andere 
nachtverblijf toestaat, is naar het oordeel van de Afdeling sprake van een situatie waarin 
met een zekere regelmaat en gedurende langere tijd personen zullen verblijven in de 
recreatiewoningen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening komt daarom aan de 
recreatiewoningen een zekere mate van bescherming tegen geluidhinder toe." 

Omdat de periode van verblijf kan oplopen tot circa 1 à 2 jaar, er met zekere regelmaat 
en gedurende langere perioden personen in het logiescomplex verblijven en het complex 
in een zone van een weg als opgenomen in de Wgh is gelegen, is aannemelijk om het 
logiescomplex als een geluidgevoelig object te beschouwen. Bij het doorlopen van een 
planologische procedure wordt aangetoond dat het complex voldoet aan de wettelijk 
voorgeschreven normen vanuit de Wet geluidhinder en dat de binnenwaarde voor geluid 
in het kader van het Bouwbesluit voldoet aan de eisen van een goed leefklimaat. 

Conclusie 
Het aspect akoestiek wegverkeerslawaai zal nader onderbouwd worden met een 
akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai om te onderbouwen dat ter plaatse van het 
logiescomplex er sprake is van een goed leefklimaat. 
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4.7 Bedrijven en milieuzonering 

Toetsingskader 
Om te komen tot een ruimtelijk relevante toetsing van bedrijfsvestigingen op 
milieuhygiënische aspecten wordt het begrip milieuzonering gehanteerd. Onder 
milieuzonering wordt verstaan een voldoende ruimtelijke scheiding tussen enerzijds 
milieubelastende bedrijven of inrichtingen en anderzijds milieugevoelige gebieden zoals 
woonwijken. Om het begrip hanteerbaar te maken is gebruik gemaakt van de publicatie 
'Bedrijven en milieuzonering' van de VNG. Bedrijven zijn hierin opgenomen in een tabel, 
die is ingedeeld in milieucategorieën, waarbij per bedrijf is aangegeven wat de afstand tot 
een rustige woonwijk dient te zijn (de zogenaamde afstandentabel). Deze afstanden 
kunnen als basis worden gehanteerd, maar zijn indicatief. Er kan (enigszins) van 
afgeweken worden in situaties waarin geen sprake is van een rustige woonwijk of bij 
afwijkende bedrijven. In het algemeen wordt door middel van het aanbrengen van een 
zonering tussen bedrijvigheid en woonbebouwing de overlast ten gevolge van de 
bedrijfsactiviteiten zo laag mogelijk gehouden. 

Beoordeling 
Ten aanzien van het aspect bedrijven en milieuzonering zijn zowel de op dit moment in 
het plangebied en omgeving aanwezige inrichtingen als de planologisch mogelijk 
gemaakte inrichtingen beschouwd. 

Het plangebied ligt in het glastuinbouwgebied waar sprake is van kassen met 
gasverwarming. Ten aanzien van dergelijke glastuinbouwbedrijven geldt, conform de 
VNG-publicatie met code SBI-2008 011, 012, 013, een maximale hindercontour van 30 
meter vanwege het aspect geluid. Ook met de overige aspecten geur, stof en gevaar 
dient rekening gehouden te worden. Hiervoor geldt een contour van 10 meter. De kassen 
grenzen direct aan de gronden waar het logiescomplex is voorzien. Voor het complex 
wordt een afstand van minimaal 10 meter aangehouden zodat de aspecten geur, stof en 
gevaar geen belemmering vormen. Ten aanzien van geluid kan worden gesteld dat het 
logiescomplex is voorzien aan de zijde van de kassen waar geen bedrijfsmatige 
activiteiten plaatsvinden, anders dan de werkzaamheden in de kas zelf. Werkzaamheden 
in de bedrijfsgebouwen vindt plaats op het binnenterrein van het glastuinbouwbedrijf op 
meer dan 30 meter van het huisvestingscomplex. Daarnaast moet in de overweging 
worden meegenomen dat het hier gaat om het bieden van verblijfsruimte op het eigen 
terrein van het bedrijf. In het kader van maatschappelijk verantwoorde vorm van 
huisvesting middels logies wordt rekening gehouden met alle planologisch relevante 
milieuaspecten. 

Conclusie 
Geconcludeerd kan worden dat het aspect bedrijven en milieuzonering geen 
belemmering zal gaan vormen. 
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O u d l a n 5 s c h [ L a a g 

Uitsnede risicokaart met aanduiding plangebied in blauwe contour. 

4.8 Externe veiligheid 

4.8.1 Inrichtingen en externe veiligheid 

Toetsingskader 
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) is gericht aan het bevoegd gezag inzake 
de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening en heeft onder meer tot doel om bij 
nieuwe situaties toetsing aan de risiconormen te waarborgen. In de Regeling externe 
veiligheid inrichtingen (Revi) zijn o.a. standaardafstanden opgenomen waarbij wordt 
voldaan aan de grens- en richtwaarden voor het plaatsgebonden risico. Het Bevi is van 
toepassing op vergunningplichtige risicovolle bedrijven en de nabijgelegen al dan niet 
geprojecteerde (beperkt) kwetsbare objecten. In artikel 2, lid 1 van het Bevi is opgesomd 
wat wordt verstaan onder risicovolle bedrijven. In artikel 1 van het Bevi wordt toegelicht 
wat wordt verstaan onder (beperkt) kwetsbare objecten. Voor de toepassing van het Bevi, 
wordt een nieuw ruimtelijk besluit gezien als een nieuwe situatie. 

Beoordeling 
Voor onderhavige situatie is de risicokaart van de provincie Noord-Brabant geraadpleegd. 
Uit de kaart blijkt dat nabij het plangebied geen risicovolle bedrijven uit het Bevi zijn 
gelegen die van invloed kunnen zijn op de veiligheidsrisico's van het logiescomplex. 

Conclusie 
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Vanuit dit deelaspect worden geen belemmering verwacht. 

4.8.2 Transport en externe veiligheid 

Toetsingskader 

Beleidsnotitie Externe veiligheid gemeente Steenbergen 
De gemeenteraad heeft op 1 maart 2012 de beleidsnotitie externe veiligheid vastgesteld. 
In deze beleidsnotitie heeft een vertaling plaatsgevonden vanuit het rijks- en provinciaal 
beleid inzake externe veiligheid en zijn er keuzes gemaakt hoe om te gaan met de 
verschillende risico's waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen verschillende 
gebiedstypes. Het betreft hier vier gebiedstypen, namelijk gebiedstype woonwijk, 
gebiedstype transportas, gebiedstype bedrijventerrein en gebiedstype buitengebied. 
Onderhavig plangebied ligt in het gebiedstype transportas, behorende bij de nieuwe 
Rijksweg A4. Voor dit gebiedstype gelden de volgende beleidsuitgangspunten: 

Gebiedstype transportas 
Overschrijding 
grenswaarde PR 

Niet acceptabel* 

Overschrijding 
richtwaarde PR 

Acceptabel 

Overschrijding OW In beginsel niet acceptabel*, tenzij 
Voorwaarden: uitgebreide VGR met extra aandacht voor bereikbaarheid, 
bestrijdbaarheid, beheersbaarheid, zelfredzaamheid en resteffect. 
Nut en noodzaak van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling 
(gebiedsindeling). 

Toename GR In beginsel acceptabel, mits 
VGR met extra aandacht voor bereikbaarheid, bestrijdbaarheid, 
beheersbaarheid, zelfredzaamheid en resteffect. 

Niet toegestaan Nieuwe kwetsbare objecten bestemd voor groepen verminderd 
zelfredzame objecten. Tenzij de nut en noodzaak van de ontwikkeling 
sterker weegt dan de overige aspecten in het invloedsgebied**. 

*Basisnet kan mogelijk leiden tot knelpunten mbt het plaatsgebonden risico en/of aandachtspunten voor het 
groepsrisico. De (indien noodzakelijk) te volgen aanpak zal bij de totstandkoming van het Basisnet verder 
worden uitgewerkt. 
** Dit geldt ook voor het invloedsgebied zoals gedefinieerd in de wetgeving Bevb en Bevt 

Toelichting: 
Binnen het gebiedstype 'Transportas' zijn de eisen op het gebied van het plaatsgebonden 
risico en het groepsrisico anders ingestoken dan binnen het gebiedstype 'woonwijken'. 
Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de gemeente zelf weinig tot geen invloed heeft op 
de risicobron: het vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Dit neemt niet weg dat ook in dit gebied voldaan moet worden aan de wettelijke eisen. 
Vanuit het gegeven dat bebouwing veelal dicht tegen de wegen aanligt, hanteert de 
gemeente Steenbergen voor het plaatsgebonden risico ter plaatse van beperkt kwetsbare 
objecten in het gebiedstype transportas de volgende norm: 
- Beperkt kwetsbare objecten, waarvoor richtwaarden gelden in plaats van 

grenswaarden, mogen binnen de P R ^ 0 - 6 contour van een transportas liggen. 

Vanuit het gegeven dat het invloedsgebied van de transportassen deels het stedelijk 
gebied overlapt, worden kwetsbare objecten bestemd voor verminderd zelfredzame 
objecten niet toegestaan, tenzij in de discussie de nut en noodzaak van de ontwikkeling 
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sterker weegt dan de overige aspecten. Vanuit hetzelfde gegeven is binnen dit 
gebiedstype een toename van het groepsrisico in beginsel acceptabel mits er een 
uitgebreide verantwoording van het groepsrisico plaatsvindt met aandacht voor alle 
aspecten: nut en noodzaak., bereikbaarheid, bestrijdbaarheid beheersbaarheid, 
zelfredzaamheid en restrisico. Een overschrijding van de oriëntatiewaarde is binnen dit 
gebiedstype in beginsel niet acceptabel. Een uitgebreide verantwoording van het 
groepsrisico is hier noodzakelijk. 

Voor de rijkswegen geldt het beleid uit de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke 
stoffen (cRvgs). De zone waar volgens de cRvgs indien nodig beperkingen aan het 
ruimtegebruik worden gesteld reikt tot 200 meter vanaf het hart van een weg. Op grond 
van de circulaire zal een risicobenadering voor de rijkswegen gaan gelden. 

Beoordeling 
Voor onderhavig plan zijn de onderstaande transportassen beoordeeld: 
- Rijks-, vaar- en spoorwegen 
Ten westen van het plangebied wordt op circa 150 meter de nieuwe Rijksweg A4 
gerealiseerd. Over de A4 zal vervoer van gevaarlijke stoffen gaan plaatsvinden. Uit de 
cRvgs volgt dat voor de A4 de contour van het plaatsgebonden risico, de kans per jaar 
dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op een plaats langs een 
transportroute verblijft, komt te overlijden als gevolg van een incident met het vervoer van 
gevaarlijke stoffen, 0 meter bedraagt. Op het midden van de weg mag het risico vanwege 
het vervoer niet meer dan 10-6 per jaar bedragen. Daarbuiten zal de kans nog lager zijn. 
Aangezien de beoogde ontwikkeling op circa 150 meter ten westen van de nieuwe weg is 
voorzien vormt het plaatsgebonden risico geen belemmering. Een overschrijding van de 
grenswaarde van het plaatsgebonden risico is niet aan de orde. 

Ten aanzien van het groepsrisico, de kans per jaar per kilometer transportroute dat een 
groep van 10 of meer personen in de omgeving van de transportroute in één keer het 
(dodelijk) slachtoffer wordt van een ongeval op die transportroute, is als gevolg van de 
komst van de A4 een notitie verantwoording groepsrisico opgesteld door Rijkswaterstaat2. 
Een verantwoording van het groepsrisico dient te worden afgelegd, zodra er sprake is 
van een overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico of door het 
toenemen van het groepsrisico binnen het invloedsgebied. Onder de oriëntatiewaarde 
dient te worden verstaan de maatschappelijk aanvaardbare grens qua kans op 
slachtoffers. Het nieuwe logiescomplex ligt binnen het invloedsgebied groepsrisico van de 
A4. 

Uit de notitie blijkt dat de komst van de A4 niet leidt tot een overschrijding van de 
oriëntatiewaarde. Ter hoogte van het glastuinbouwgebied is wel de hoogste waarde van 
het groepsrisico gemeten als gevolg van de in het kassengebied dichte aanwezigheid 
van veel personen (tijdelijke medewerkers, bewoners). Het groepsrisico is echter een 
factor 1.000 kleiner dan de oriëntatiewaarde. Een overschrijding van de oriëntatiewaarde 
is derhalve niet aan de orde. 

2 Bijlage 2 Rapportage risicoanalyse rijksweg A4 behorende bij bestemmingsplan "Buitengebied Steenbergen" d.d. 20 
juli 2013. 
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Het logiescomplex voor maximaal 130 tijdelijke medewerkers op het eigen terrein van het 
glastuinbouwbedrijf aan de Zoekweg zal waarschijnlijk niet leiden tot significante 
verandering van het groepsrisico, aangezien het berekende groepsrisico van de A4 reeds 
uitgaat van de aanwezigheid van medewerkers in het glastuinbouwgebied. De 
verblijfsruimte van de medewerkers op het eigen terrein zal daar geen verandering in 
gaan aanbrengen, aangezien het aantal personen in het gebied gelijk blijft. Uit de 
verantwoording blijkt tevens dat binnen het glastuinbouwgebied reeds sprake is van een 
goede zelfredzaamheid van personen binnen het invloedsgebied van de A4. Een nieuwe 
uitgebreide verantwoording van het groepsrisico voor onderhavig planvoornemen wordt 
derhalve niet noodzakelijk geacht. 

Voor het overige bevinden zich in en nabij het plangebied geen vaar- en spoorwegen. 

- Buisleidingen 

Om te bepalen of er in de directe omgeving buisleidingen zijn gelegen waarop de 
circulaire van toepassing is, zijn de Rrgs 3 en de provinciale risicokaart geraadpleegd. In 
de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen relevante buisleidingen. 
Conclusie 
Vanuit dit deelaspect worden geen belemmering verwacht. 

4.9 Luchtkwaliteit 

Toetsingskader 
In het kader van een planologische procedure dient te worden aangetoond dat voldaan 
wordt aan de wettelijke normen voor wat betreft luchtkwaliteit. Hierbij dient het effect op 
de luchtkwaliteit in de omgeving als gevolg van een nieuwe ontwikkeling, als ook de 
toetsing aan de 'Wet luchtkwaliteit' in beeld te worden gebracht. 

De 'Wet luchtkwaliteit' is op 15 november 2007 in werking getreden (Stb. 2007, 434) en 
vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005. Met de 'Wet luchtkwaliteit' wordt de wijziging naar 
hoofdstuk 5, onder titel 5.2 van de Wet milieubeheer (Wm) op het gebied van 
luchtkwaliteitseisen bedoeld. In Bijlage 2 van de Wm zijn wettelijke grenswaarden 
vastgelegd van onder andere de stoffen stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10), benzeen 
(C6H6), zwaveldioxide (SO2), lood (Pb) en koolmonoxide (CO). 

Voor PM10 geldt voor het jaargemiddelde een grenswaarde van 40 ug/mtè. Het 24-
uursgemiddelde van 50 ug/mtè mag maximaal 35 dagen per kalenderjaar worden 
overschreden. Voor NO2 geldt voor het jaargemiddelde een grenswaarde van 40 ug/mtè. 
Het 24-uursgemiddelde van 200 ugAm3 mag maximaal 18 dagen per kalenderjaar worden 
overschreden. 

De 'Wet luchtkwaliteit' voorziet onder meer in een gebiedgerichte aanpak van de 
luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Het Rijk, 
provincies en gemeenten werken in het NSL-programma samen aan maatregelen om de 
luchtkwaliteit te verbeteren tot de normen, ook in gebieden waar nu de normen voor 

3 Het Rrgs is een centraal landelijk register met gegevens over risicosituaties die in Nederland bestaan rond het gebruik, 
de opslag en het vervoer van gevaarlijke stoffen. 
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luchtkwaliteit niet worden gehaald (overschrijdingsgebieden). De programma-aanpak 
zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en milieugevolgen. 
Kort samengevat dienen projecten te worden beoordeeld op basis van de 'Wet 
luchtkwaliteit' c.q. artikel 5.16 van de Wet milieubeheer. Luchtkwaliteitseisen vormen 
onder de 'Wet luchtkwaliteit' geen belemmering voor vergunningverlening als: 

» er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een 
grenswaarde; 

» een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit 
leidt; 

» een project 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging; 
» een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het 

NSL, dat op 1 augustus 2009 in werking is getreden. 
In artikel 2 van het 'Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' is 
opgenomen dat een project 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtkwaliteit als 
de zogenaamde '300) grens' niet wordt overschreden. Na vaststelling van het NSL op 1 
augustus 2009 is deze grens gedefinieerd als 3 0 van de grenswaarde voor de 
jaargemiddelde concentratie fijn stof ((PM10) of stikstofdioxide (NO2 ). Dit komt overeen 
met 1,2 microgramZm3 voor zowel PM10 als NO2. 

In artikel 4 van het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen) en de 
bijlagen van de 'Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' is 
voor bepaalde categorieën projecten met getalsmatige grenzen vastgesteld dat deze 'niet 
in betekenende mate' (NIBM) bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze mogen zonder 
toetsing aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit uitgevoerd worden. De wettelijke 
ondergrens voor onderzoek bedraagt 1.500 woningen of 100.000 m 2 bruto 
vloeroppervlakte aan kantoren bij minimaal 1 ontsluitingsweg. 

Beoordeling 
De beoogde ontwikkeling van het logiescomplex voor maximaal 130 tijdelijke 
medewerkers valt onder het Besluit niet in betekenende mate. Ter plaatse wordt voorzien 
in een verblijfsfunctie op logiebasis. De omvang van deze logiesfunctie ligt ruim onder de 
grenswaarde van onderzoek van 1.500 woningen. Als gevolg van de grenswaarde wordt 
uitgegaan dat de beoogde verblijfsruimte voor de tijdelijke medewerkers niet in 
betekenende mate leidt tot een verslechtering van de luchtkwaliteit. 

Conclusie 
Het aspect luchtkwaliteit zal geen belemmering vormen. 

4.10 Kabels en leidingen 

Ter plaatse van het plangebied bevinden zich geen planologisch relevante kabels en 
leidingen. De beoogde ontwikkeling van het logiescomplex wordt niet belemmerd door 
onderhavig aspect. 
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5 E F F E C T E N EN AFWEGING 

5.1 Samenvatting voordeel centraal logiescomplex 

Bovenstaande hoofdstukken samengevat, kan worden gesteld dat het centraal laten 
verblijven van maximaal 130 tijdelijke medewerkers in een logiescomplex op het 
glastuinbouwbedrijf aan de Zoekweg maatschappelijk verantwoord is. 

Door de grootschalige omvang van het glastuinbouwbedrijf zijn er minimaal 60 personen 
werkzaam. Op de piekmomenten gedurende het oogseizoen is dit zelfs 160 personen. 
Het bedrijf wens de tijdelijke medewerkers centraal te huisvesten op het eigen terrein, 
zodat: 
- het concentreren van verblijf van de tijdelijke medewerkers op het eigen bedrijf 

plaatsvindt, waarbij voorkomen wordt dat het glastuinbouwbedrijf moet voorzien in het 
bieden van logiesruimte in reguliere woningen binnen en buiten de woonkernen van 
de gemeente Steenbergen; 

- het voorkomen van overlast in de reguliere woningen binnen en buiten de woonkernen 
aangezien deze niet meer gebruikt worden door tijdelijke medewerkers; 

- het terugdringen van woon-werkverkeer tussen de reguliere woningen en het 
glastuinbouwbedrijf van circa 30 a 40 auto's gedurende de ochtend- en avonduren; 

- het voorkomen van verkeersonveilige situaties alsmede verkeerspieken op de smalle 
wegen in het buitengebied. 

Het bieden van verblijf middels logies zal maatschappelijk verantwoord plaatsvinden, 
waarbij voldaan wordt aan de voorwaarden als gesteld in de Beleidsnota huisvesting 
arbeidsmigranten gemeente Steenbergen van 2010 enerzijds en anderzijds aan de 
voorwaarden als genoemd in de afwijkingsregels 4.6.1 en 4.6.2 van het artikel 'Agrarisch 
- Glastuinbouwgebied'. Ook zal het logiescomplex voldoen aan het keurmerk van de 
Stichting Normering Flexwonen (zie bijlage 1). 

5.2 Conclusies ruimtelijk beleid 

Het geldende ruimtelijke beleid op provinciaal en gemeentelijk niveau staat centrale 
logiesruimte van tijdelijke medewerkers op het eigen terrein van het agrarisch bedrijf toe. 
Voor onderhavige gewenste situatie dient echter afgeweken te worden ten aanzien van 
het maximum aantal toelaatbaar personen en is een afzonderlijke planologische 
procedure benodigd. Doordat voorzien zal worden in maatschappelijk verantwoorde vorm 
van verblijf middels logies zal in beleidsmatig opzicht geen onevenredige planologische 
situatie ontstaan. 

5.3 Conclusies planologisch relevante milieuaspecten 

Vanuit de in hoofdstuk vier genoemde planologisch relevante milieuaspecten zijn er in 
beginsel geen belemmeringen om de centrale vorm van verblijf op eigen terrein middels 
logies te realiseren. Een definitieve toetsing, al dan niet via verkennend aanvullend 
onderzoek, dient plaats te vinden voor de aspecten bodem (historisch onderzoek), flora Ã 
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fauna (quickscan), archeologie (afhankelijk van selectiebesluit), water (berging 
regenwater/afvalwater), akoestiek (wegverkeerslawaai), externe veiligheid (definitieve 
verantwoording groepsrisico). 
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Bijlage 1 
Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten, versie 

2.0 d.d. 6 november 2013 





Pluinmt 
Ã Eieren 

HWEUtTtCHAP 

Vee ABU Gif « ~ Deţįtńe I H / J B l N e d e r l a n d MRRIJ 
^ ^ ^ T - elangen vereniging I M ^^^H Experts 

Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten - Normenset 

1. Ruimte en Privacy 

Norm Kwalificatie Opmerkingen 

1.1 Uit de administratie van de gegadigde blijkt een actueel overzicht van alle huisvestingslocaties met daarbij 
vermeld het aantal bewoners. Dit actueel overzicht huisvestingslocaties en personen per locatie is 
beschikbaar voor auditor op locatie 

Major 

1.2 Toegestane verblijfsvormen: 
a. reguliere woning 
b. hotel/pension 
c. wooneenheden in gebouwencomplex 
d. woonunits 
e. huisvesting op recreatieterrein 
f. overig*/ ** 

Major * Andere vormen van huisvesting zijn 
mogelijk mits hier een vergunning van de 
gemeente voor bestaat, deze direct is 
verbonden aan de aard van de arbeid en 
deze uitzondering is gemeld bij het 
register. Deze categorie woonvormen 
dient bovendien verbonden te zijn aan 
werkzaamheden die gedurende een 
beperkte periode plaatsvinden, en deze 
niet plaatsvinden tussen 1 november en 1 
april (seizoensarbeid). In deze situatie zal 
er vooraf aan de werknemers informatie 
zijn verstrekt over de betreffende 
huisvesting. Bij overtreding kan een boete 
worden opgelegd. Wanneer er sprake is 
van een boete dan wordt dit doorgegeven 
aan de relevante gemeente. 

** Partijen aangesloten bij de ABU CAO 
voor Uitzendkrachten zullen de 
huisvestingsvorm overig uitsluiten in de 
ABU CAO voor Uitzendkrachten 

1.3 - Bewoners hebben minimaal 10m2 omsloten leefruimte per persoon 
- Bewoners van een reguliere woning (a.) en woonheden (c.) hebben minimaal 12m2 Gebruiksoppervlak 
(GBO) Dit geldt ook voor woonunits (d.) wanneer er sprake is van een bestemming "wonen" 

Major 12m2 GBO geldt voor verblijfsvormen met 
de bestemming wonen, a. c.en d. 

1.4 Tijdens de controle wordt gecontroleerd of de daadwerkelijke bezetting klopt bij wat er uit de administratie 
blijkt 

Major 
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Pluinmt 
Ã Eieren 

HWEUtTtCHAP 

Vee ABU BEE**** CírV — Deţlnie JM- IHElNederland NBBU 
2. Sanitair, Veiligheid en Hygiëne 

Norm Kwalificatie Opmerkingen 

2.1 Er is minimaal 1 toilet per 8 personen Major 

2.2 Er is minimaal 1 douche per 8 personen Major 

2.3.1 Veiligheid ter beoordeling auditor Minor of 
major 

Auditor bepaalt of er sprake is van een 
Minor of een Major overtreding. Hierbij 
houdt hij of zij in ieder geval rekening met: 
- Veiligheid dient gewaarborgd te zijn voor 
alle ruimtes van de woonlocatie. 
Zichtbare overbelasting van het 
elektriciteitsnet dient gecontroleerd te 
worden (o.a op dubbelstekkers en 
kookplaatjes) 

-De verlichting en elektriciteit voorziening in 
natte ruimten 
(a.) voldoet optimaal aan 

de IP44 norm, (b.) spatwaterdicht is 
en (c.) geschikt is voor gebruik in 
natte ruimtes. 
- Omstandigheden die tot gevaar of 
verwondingen kunnen leiden dienen te 
worden voorkomen. 

2.3.2 Hygiene ter beoordeling auditor Minor of 
major 

Hygiëne in en om de woonlocatie dient 
duidelijk gewaarborgd te zijn 
Ook dient het de 
aanbeveling dat de natte ruimten 
deugdelijk verlucht kan worden. Dit 
kan middels natuurlijke ventilatie of 
een mechanische installatie. 
- Schimmelvorming in de badkamers 
en/of keukens 

2.4 CV, gaskachel en geiser dienen tweejaarlijks aantoonbaar gecontroleerd te zijn. Major Controle moet worden gedaan door 
gecertificeerd bedrijf of persoon 

I f f . 
M ^ ^ ^ H ^ k International 

[ J Labour 
^ Ę ^ ^ ^ l Experts 
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ABU 
Dienstenbond me NBBU international 

Nederland Labour PAMuCTttHU' MOĽUtTtHUU 

Pluimvee Vee 
Ä Eieren S Visas 

3.Voorzieningen 

Norm Kwalificatie Opmerkingen 

3.1 Koelkast(en), 30 liter koel-A/riesruimte per persoon Minor 

3.2 Kookplaat/platen, minimaal 4 pitten, bij meer dan 8 personen 1 pit per 2 personen, bij meer dan 30 
personen minimaal 16 pitten. 

Minor 

4. Informatievoorziening en overige eisen 
Norm Kwalificatie Opmerkingen 

4.1 Informatiekaart opgesteld in de landstaal bevat ten minste telefoonnummers van: 
- eigen hulpverlener 
- regiopolitie 
- brandweer 
- 112 (in levensbedreigende situaties) 
- verkorte huis- en leefregels in landstaal van de bewoners 
- Ontruimingsplan en Noodprocedure 

Major 

4.2 Informatiekaart opgehangen op centrale plaats in woonlocatie Major 

4.3 Als de auditor gesloten slaapkamers aantreft kan hij/zij besluiten een herkeuring van de locatie te 
gelasten 

Major De auditor moet zich een goed beeld 
kunnen vormen over de volledige 
huisvestingslocatie. 

4.4 Er is 24 uur per dag iemand beschikbaar in het geval van calamiteiten. De contactgegevens van de 
(interne of externe) beheerder staan ook op de informatiekaart zodat deze ook aan eventuele 
gemeentelijke controleur kan worden getoond. 

Major 

5.1 Bindende informatie- en aanbevelingsplicht Brandveiligheid 
De CI informeert de gecontroleerde onderneming over de verplichtingen die gelden met betrekking tot het Bouwbesluit 2012 en adviseert de huisvesting aan te sluiten bij dit besluit, voor zover 
dit nog niet is gebeurt. Daarvoor vermeld de CI de mogelijkheid om met de gemeente een Bed-voor-Bed regeling af te spreken. Bij de informatie- en advisering zal de CI het overzicht in Bijlage IV 
hanteren. 

5.2 Brandveiligheid 
Norm Kwalificatie Opmerkingen 

5.2.1 Brandblusser 
- de brandblusser(s) zijn gekeurd en de keuring is nog geldig 
- Er is 6 liter blusvloeistof aanwezig 
- instructie gebruik op brandblusser 
- er is een brandblusser binnen 5 meter van iedere plaats waar gekookt wordt. 

Major Controle moet worden gedaan door gecertificeerd 
bedrijf of persoon 

5.2.2 Blusdeken (bij iedere kookgelegenheid) Major 

5.2.3 Werkende rook- en CO-melders op voorgeschreven plaats gemonteerd. Major 
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ABU 1 1 L a n d e l i j k e Belangen vereniging 

ŷļ̂ -̂ Dienstenbond NBBU ũeflme L Ü / J B t o e d e r l a n d MRRN 
L a n d e l i j k e Belangen vereniging . ^ f c ^ f c ^ ^ ^ Ä U V ^ » M M ^ ^ ^ Ä 

^ ^ f ^ P ^ k International 

[ ļ Labour 

5.3 Brandveiligheid - melding gemeente 
In de situatie dat er sprake is van een ernstige brandonveilige situatie dient de Certificerende Instelling een melding te doen over deze locatie bij de gemeente waarbinnen de huisvesting is 
gelegen, alsmede de onderneming te manen zo spoedig mogelijk de brandonveilige situatie ongedaan te maken. 

Aanbevelingen 
Gegadigden voor het keurmerk krijgen bovenop de geldende normen een set aanbevelingen waarbij de gegadigde vrij is hier invulling aan te geven. 
Deze aanbeveling betreffen de volgende onderwerpen: 

- Het opstellen van een rook-, drink- en drugsbeleid 

- Het opstellen van een beleid op het gebied van orde en netheid in en rond de huisvestingslocatie 

- De kookgelegenheid heeft een oven of een magnetron 

- In de huisvesting wordt rekening gehouden met de privacy van de bewoners en er is een privacy regelement opgesteld 
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ABU 
Dienstenbond me NBBU international 

Nederland Labour PAMuCTttHU' MOĽUtTtHUU 

Pluimvee Vee 
Ä Eieren S Visas 

Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten - Controlesystematiek 

Onderwerp Invulling Opmerkingen 
Reikwijdte Huisvestingsondernemingen, en werkgevers die tijdelijke 

arbeidsmigranten (willen) huisvesten kunnen in aanmerking 
komen voor het huisvestingskeurmerk. 

Om goed werkgeverschap te borgen zal een onderneming die 
tevens werkgever is, aantonen dat deze onderneming de van 
toepassing zijnde CAO toepast. 

Om goed werkgeverschap te verzekeren geldt voor 
ondernemingen die gebonden zijn aan de werkingssfeer van de 
ABU CAO voor Uitzendkrachten (art. 2) en/of de NBBU CAO 
voor Uitzendkrachten (Art. 1) geldt als voorwaarde dat zij (a.) 
staan ingeschreven in het basisregister van de SNA en (b.) 
aantoonbaar de relevante CAO voor Uitzendkrachten correct 
en volledig uitvoeren. Hetgeen blijkt uit het lidmaatschap van 
de ABU, NBBU en de VIA als gevolg van de geldende 
controlemethodiek. 

Uitzendondernemingen die niet zijn aangesloten bij een 
branchevereniging kunnen een controle met een vergelijkbare 
waarborg overleggen waaruit blijkt dat zij de CAO uitvoeren om 
in aanmerking te komen 

Uitzendondernemingen die zijn gebonden aan de CAO 
Vleessector tonen goed werkgeverschap aan door middel van 
het NEN 4400+ keurmerk zoals beschreven in Artikel 57 van 
de CAO Vleessector 

Het KvK nummer van de onderneming is leidend bij de 
controle. 

Controlerende Instellingen De normen zullen gecontroleerd worden door een 
onafhankelijke Controlerende Instelling (CI). SNF contracteert 
meerdere CI's Hierdoor ontstaat een keuze voor gegadigden. 
Gegadigden kunnen zelf bepalen door welke CI zij 
gecontroleerd wensen te worden. 

Er is een eisenpakket opgesteld waaraan de CI's moeten 
voldoen. Binnen dit pakket worden in ieder geval de volgende 
elementen meegenomen: 
- onafhankelijkheid van de CI 
- training en opleiding van de auditors 
- Audit van de CI's ter garantie van een uniforme toepassing en 
een daarbij behorend certificaat. 
SNF heeft een aantal partijen gecontracteerd voor een periode 
van 2 jaar. Daarna kan SNF besluiten een nieuwe 
offerteprocedure te starten. 
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ABU 
Dienstenbond me NBBU international 
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Periodieke Controle Het uitgangspunt is om tenminste jaarlijks op de 
huisvestingsnormen en, waar van toepassing bij 
uitzendondernemingen, op de CAO te controleren. 

Steekproef Er zal een steekproef worden getrokken door de CI uit de 
huisvestingslijst die blijkt uit de administratieve controle (norm 
1.1). Afhankelijk van het aantal locaties dat uit de administratie 
blijkt, zal de grootte van de steekproef worden bepaald. Hierbij 
wordt de volgende staffel gehanteerd: 
1. 1-5 locaties: 2 locaties, ternzij er maar één locatie is. 
2. 6-10 locaties: 3000) 
3. 11-20 locaties 2 5 0 
4. 21-50 locaties: 200 
5. 51-100 locaties: 10 locaties 
6. > 100 locaties: 1 5 0 

Timing De onderneming wordt 24 uur van te voren ingelicht over welke 
locaties uit de steekproef zijn gekomen en zodoende worden 
gecontroleerd 

Bonusmalus Goede resultaten in de keuring heeft gevolgen voor de 
volgende keuring. Als een onderneming positief uit een 
controle komt dan worden er in het daaropvolgende jaar minder 
locaties gecontroleerd. Dit geldt ook andersom, als een 
onderneming slecht presteert dan wordt in daaropvolgende 
controles een grotere steekproef getrokken. 
De Bonusmalus heeft geen gevolgen voor de periodiek, maar 
wel voor het percentage dat wordt gehanteerd voor de 
steekproef van de locaties in het daarop volgende jaar. Daarbij 
wordt de volgende methodiek gehanteerd: 

- Geen non-conformiteiten: het steekproefpercentage wordt 
verlaagd met 500), met een minimum van 1 0 0 (bij de eerste 
staffel blijft er een minimumcontrole van 2 locaties) 
- Alleen Minor overtredingen: geen gevolgen voor de 
steekproef 
- 1/5 (200 ) van de locaties afgekeurd (Major afwijking): Geen 
gevolgen voor de steekproef 
- meer dan 1/5 (200 ) van de locaties afgekeurd bij de eerste 
controle: verhoging van de steekproefpercentage met 5 0 voor 
de controle van de volgende periodiek met een maximum van 
5 0 0 
NB. Voor de herstelcontrole blijft het percentage gelijk aan het 
percentage dat gold voor de oorspronkelijke controle. 
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Spoedcontroles Bij twijfels over de locaties van een keurmerkhouder heeft 
Stichting Normering Flexwonen de mogelijkheid 
spoedcontroles te laten uitvoeren. 
Gemeentes kunnen in het geval van gegronde vermoedens 
Stichting Normering Flexwonen vragen een spoedcontrole uit 
te laten voeren. 

Controle per woonvorm Controle locaties in verhouding tot huisvestingsvorm 
Een huisvestingsvorm kan bestaan uit één of meerdere te 
controleren eenheden. 
- reguliere woning één eenheid 
- hotel/pension minimaal vier eenheden, ten minste tien procent 
- wooneenheden in gebouwencomplex minimaal vier 
eenheden, ten minste tien procent 
- chalets/woonunits1 minimaal vier eenheden, ten minste tien 
procent 
- huisvesting op recreatieterrein minimaal vier eenheden, ten 
minste tien procent 

Kwalificatie van de normen Binnen de normen wordt een onderscheid gemaakt tussen 
Major en Minor overtredingen en aanbevelingen. Minor 
overtredingen gelden als minder zwaar voor de beslissing het 
keurmerk toe te kennen. Major overtredingen gelden zwaarder 
en zijn meer bepalend voor de toekenning van het keurmerk. 
Gegadigden krijgen daarnaast een set aanbevelingen, maar 
zijn vrij hier invulling aan te geven. 

In het normenoverzicht staat per norm aangegeven welke 
kwalificatie de norm kent. 

Beslisboom Stichting Normering Flexwonen zal een beslisboom hanteren 
die bepalend is voor de toekenning van het 
huisvestingskeurmerk. Binnen deze beslisboom ligt besloten 
hoe er wordt omgegaan met geconstateerde onvolkomenheden 
en hoe dit de toekenning/behoud van het keurmerk beïnvloedt. 

De volgende beslisboom wordt gehanteerd: 
- Geen onvolkomenheden: Toekenning van het keurmerk 
- Alleen Minor onvolkomenheden: Toekenning van het 
Keurmerk 
- 1/5 vd locaties met een of meer Major onvolkomenheden: 
herstelbrief 
- Meer dan 1/5 van de locaties met een of meer Major 
onvolkomenheden: herkeuring 

Register Er zal één register worden bijgehouden waarin de 
keurmerkhouders zijn terug te vinden. 
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Informatie- en aanbevelingsplicht Conform norm 5.1 zal, indien van toepassing de CI de 
onderneming informeren over de wettelijk verplichte 
gebruiksmelding of omgevingsvergunning brandveilig 
gebruiken en de onderneming aanbevelen: 

- Te waarborgen dat over de huisvesting een 
gebruiksmelding is gedaan en daar waar van 
toepassing een omgevingsvergunning brandveilig 
gebruiken aan te vragen. 

- De huisvesting onder te brengen binnen een Bed-

voor-Bed regeling binnen de gemeente waar 
gehuisvest wordt. 

Meldingsplicht Wanneer de CI een ernstig brandonveilige huisvesting aantreft 
zal zij een melding doen bij de gemeente waar binnen de 
huisvesting is gelegen. 
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Norm voor huisvesting van arbeidsmigranten - Beslisboom 

De Controlerende Instelling (CI) zal zes weken na de controle een rapportage opleveren bij Stichting Normering Flexwonen. In deze rapportage geeft de CI 
een advies over welke vervolg stap de CI passend acht. De Stichting Normering Flexwonen zal op basis van deze beslisboom besluiten tot de toekenning van 
het huisvestingskeurmerk en opname in het register. In de situatie dat er uit de rapportage onvolkomenheden blijken zal deze beslisboom worden gehanteerd 
voor de vaststelling van eventuele sancties. De gecontroleerde onderneming kan bij Stichting Normering Flexwonen in beroep tegen het besluit. 

Drie weken na de controle zal de CI een concept rapportage naar de gecontroleerde onderneming opsturen. Deze kan hier bij de CI tegen reclameren. Deze 
reclamatie wordt door de CI meegenomen in de definitieve rapportage en het bijbehorende advies dat zij drie weken later (na zes weken) stuurt naar Stichting 
Normering Flexwonen. Zodoende krijgt de CI drie weken de tijd om eventuele aanpassingen te doen alvorens de definitieve rapportage wordt vastgesteld. 

De volgende beslisboom wordt gehanteerd: 

- Geen onvolkomenheden: Toekenning van het keurmerk 
- Alleen Minor onvolkomenheden: Toekenning van het Keurmerk 
- 1/5 van de locaties met een of meer Major onvolkomenheden: herstelbrief 
- Meer dan 1/5 locaties met een of meer Major onvolkomenheden: herkeuring 

Beschrijving sancties 
- Herstelbrief: 
De onderneming dient, aan de CI te bevestigen dat herstel heeft plaatsgevonden (deze bevestiging in voorkomende gevallen aantoonbaar maken middels 
fotomateriaal). Door de onderneming dient duidelijk gemaakt te worden dat herstel, daar waar van toepassing, op alle locaties heeft plaatsgevonden en niet 
alleen op de locaties die uit de steekproef naar voren zijn gekomen en fysiek zijn geïnspecteerd. 
De rapportage van de CI aan Stichting Normering Flexwonen inzake genomen maatregelen en het wel/niet voldoen aan de normen, dient binnen 4 weken na 
ontvangst van de herstelbrief door de onderneming, door Stichting Normering Flexwonen te zijn ontvangen. 
Indien geen bevestiging, danwel dat de bevestiging onvoldoende waarborgen in zich draagt dat herstel heeft plaatsgevonden, dient alsnog herkeuring(en) 
uitgevoerd te worden. 
- Herkeuring 
Indien een herkeuring wordt gesanctioneerd door Stichting Normering Flexwonen, dan wordt 5006 van dezelfde locaties herkeurd en 5006 nieuwe locaties. Het 
aantal zal gelijk zijn aan het oorspronkelijk aantal gecontroleerde locaties. Op basis van deze herkeuring zal er wederom een keuringsrapport worden 
overlegd aan Stichting Normering Flexwonen door de CI. Het definitieve herkeuringsrapport dient binnen 6 weken na ontvangst van opdracht tot uitvoering 
van een herkeuring door de onderneming door Stichting Normering Flexwonen te zijn ontvangen. Bij gesignaleerd (brand)gevaar zo spoedig mogelijk 
herstellen 

Schorsing en verlies keurmerk 
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In de situatie dat er na de herkeuring weer tot een nieuwe tweede herkeuring wordt gesanctioneerd dan wordt de gecontroleerde onderneming tijdelijk 
geschorst uit het register. Dit wordt ook zichtbaar gemaakt in het register. Ook als er een herstelbrief wordt gesanctioneerd en deze wordt niet wordt 
ontvangen of niet voldoende wordt bevonden, wordt de onderneming geschorst uit het register. 
Bij een schorsing krijgt de onderneming de mogelijkheid zich nog eenmaal te laten herkeuren. Hierbij wordt een volledig nieuwe steekproef getrokken op basis 
van het meest recente Bonusmalus percentage van de onderneming. Als de onderneming ook voor deze keuring zakt dan wordt de onderneming 
uitgeschreven uit het register. 
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Norm voor hu isvest ing van arbeidsmigranten - Advies- en informatieplicht Gebruiksbesluit 

De eigenaar I verhuurder is in sommige situaties wettelijk verplicht een gebruiksmelding bij de gemeente te doen over het gebruik van de woning 
die hij of zij ter beschikking stelt voor kamergewijze verhuur en of een hotelfunctie, dan wel over een omgevingsvergunning voor brandveilig 
gebruiken beschikt. Dit kan o.a. zijn ten behoeve van de huisvesting van arbeidsmigranten. In geval van een woonfunctie voor kamergewijze 
verhuur bij 5 of meer wooneenheden (zie definitie in het Bouwbesluit: niet-gemeenschappelijk deel van een woonfunctie waarin zich vijf of meer 
wooneenheden bevinden) is een gebruiksmelding verplicht. 

De Controlerende Instelling zal bij de gecontroleerde onderneming nagaan of deze gebruiksmelding is gedaan of de omgevingsvergunning 
brandveilig gebruiken is afgegeven. Op basis van het resultaat zal de controleur de onderneming informeren. Het volgende schema is daarbij 
leidend voor de controleur. 

informatieplicht Å aanbeveling 
De Controlerende Instelling stelt vast welke van de volgende situaties aan de orde is op een gecontroleerde locatie. 
# woon
eenheden 

Verblijfsvorm Verplichte 
Gebruiksmelding 

Verplichte 
Omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik (gebruiksvergunning) 

^ 5 woon
eenheden 

a,c & d (indien in 
gebruik voor de 
bestemming wonen) 

Nee Nee 

> 5 woon
eenheden 

a, c & d (indien in 
gebruik voor de 
bestemming wonen) 

Ja Nee 
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Op basis van het schema adviseert de CI de onderneming. Is dit niet het geval dan zal de CI de onderneming informeren over de gebruiksmelding en I of 
omgevingsvergunning brandveilig gebruiken en deze wettelijke verplichting. Deze informatieplicht behelst in ieder geval: 

o Infoblad Kamergewijze verhuur - Bouwbesluit 2012 http:IIwww.rijksoverheid.nlIministeriesIbzkIdocumenten-en-

publicatiesIbrochuresI2012I04I27Iinfoblad-kamergewijze-verhuur-bouwbesluit-2012.html 

o Infoblad Vluchten bij brand - Bouwbesluit 2012 http:IIwww.rijksoverheid.nlIministeriesIbzkIdocumenten-en-

publicatiesIbrochuresI2012I10I09Iinfoblad-bouwbesluit-2012-vluchten-bij-brand.html 

o Infoblad Omgevingsvergunning en melding brandveilig gebruik - Bouwbesluit 2012 http:IIwww.rijksoverheid.nlIministeriesIbzkIdocumenten-en-

publicatiesIbrochuresI2012I04I27Iinfoblad-omgevingsvergunning-en-melding-brandveilig-gebruik-bouwbesluit-2012.html 

De CI zal de onderneming schriftelijk aanbevelen (a.) de gebruiksmelding alsnog bij de gemeente te doen of omgevingsvergunning brandveilig gebruik bij de 
gemeente aan te vragen en (b.) zich bij de gemeente te melden voor de mogelijkheid van een Bed-voor-Bed regeling. Op de website van het 
Expertisecentrum Flexwonen (www.flexwonenarbeidsmigranten.nl) voor Arbeidsmigranten is meer informatie te vinden over de Bed-voor-Bed regeling. 
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Residential terms and conditions 

I. All residents are asked to make appropriate and quiet use of the accommodation premises. 

- From 22:00 to 7:00 loud music and TV have to be muted or turned down. 

- Please schedule your entertainment for the weekend, keeping in mind the quiet hours (starting f rom 22:00) and the 

weekend shifts of your room and flat mates. When organizing a bigger celebration event, please inform the office. 

- I t is prohibited to change rooms and houses wi thout the permission. 

- You are expected to reasonably deal wi th the temperature in the house. When leaving the residence (e.g. for work) 

the temperature on the thermostat should be reduced to 1 7 T . While staying in de house the temperature should not 

exceed 2FC. Please take care to decrease the temperature when ventilating the rooms. 

II. Keep your house clean and tidy. 

- The cleaning schedule (min 1x a week) should be agreed upon by the employees themselves. 

- The agency has the right to control the state and tidiness of the premises wi thout firstly informing the residence. 

- In case of accidents, damages, technical failures and similar situations, the residents are obliged to inform the agency 

about it. 

- It is forbidden to smoke and use drugs in the accommodation facilities. 

- When moving out, the equipment and furnishing in the house must remain unchanged and intact as it was on the 

day the tenant received the keys (it is prohibited to keep animals in the accommodation facilities, drill in walls, install 

satellite dishes and door locks, move furniture f rom room to room and dismantle beds wi thout the permission of the 

agency). 

III. You are reminded about the need to segregate garbage in the Netherlands. 

Black/grey container - everyday waste, green container - biological waste (food wi thout packaging, plants etc.). 

Paper is stored in blue containers, if these exist. If not - you should cut your paper waste into smaller parts and throw 

them out into the black/grey container. The black/grey and green containers are emptied biweekly, every week a 

dif ferent container ( 1 s t week the green container, 2 n d week the black/grey container, 3 r d week the green container, 

etc.). Plastic waste (including non-return bottles) should be disposed of in special containers that can be found near 

supermarkets. In case of insufficient space in the waste containers until they are emptied, please throw away your 

accumulated garbage in the container near Green Talent's office. 

Please remember not to dispose of any leftover foods, sanitary waste (sanitary napkins, tampons, moisturizing 

handkerchief, etc.) and fats/grease into the toilets. 

IV. Emergency number. 

In cases of emergency, disturbing situations, accidents and uncertainties (after 18:00) you can contact us by calling the 

special emergency number: 0167-56. 

All residence must obey the rules above. If you refuse to adjust yourself, we wil l be forced to charge fines. Small 

damages and deviations f rom these regulations will result in a penalty of C 50. Damages to larger sums wil l result in 

subtracting equivalent amounts f rom the remuneration of the employee. For more information please refer to the 

Accommodation Contract. 


