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1. Inleiding 
 

Initiatiefnemer is voornemens om aan de Kruislandsedijk 1a te Steenbergen een nieuwe loods te 
realiseren, dit ten behoeve van het akkerbouwbedrijf ter plaatse. Hiertoe wordt een nieuw 

bestemmingsplan opgesteld, welke reeds als ontwerp ter inzage heeft gelegen. De resultaten en 
beantwoording van de ingediende zienswijze zijn opgenomen in onderhavige nota van beantwoording.  
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2. Ontwerpbestemmingsplan 
 

2.1 Inleiding 
Het ontwerpbestemmingsplan “NL.IMRO.0851.bgBPkrslndsedijk1a-o001” heeft overeenkomstig het 

bepaalde in afdeling 3.4 van de Algeme wet bestuursrecht (Awb), met ingang van 13 augustus 2015, 
gedurende 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode is er in totaal één zienswijze en één reactie 

ontvangen op het bestemmingsplan. 

 
In dit hoofdstuk worden de betreffende zienswijze samengevat en van een beantwoording voorzien. 

 
2.2 Beantwoording zienswijze/reactie 

 

Zienswijze 1:  
Provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5200 MC ’s-Hertogenbosch 

 
Samenvatting 

De provincie Noord-Brabant constateert dat de planregels niet in overeenstemming zijn met de 
regelgeving omtrent veehouderijen in de Verordening ruimte 2014 (Vr). Men geeft aan dat de 

bestaande kippenstal weliswaar specifiek is begrensd, evenals de uitsluiting van een veehouderij op 

de rest van het perceel, doch wordt het begrip ‘veehouderij’ niet gedefinieerd in artikel 1 van de 
planregels. Ook wordt er aangegeven dat het begrip ‘grondgebonden agrarisch bedrijf’ een andere 

lading heeft gekregen als het gaat om veehouderij. Dit is van invloed op artikel 3.1 sub a van de 
planregels.  

 

Reactie gemeente 
Het is correct dat het begrip ‘veehouderij’ niet is gedefinieerd in de planregels, waardoor de strekking 

van de regels niet geheel tot zijn recht komt. Derhalve zal de begripsomschrijving van veehouderij 
conform de Verordening ruimte 2014 worden toegevoegd.  

 
Ten aanzien van het begrip ‘grondgebonden agrarisch bedrijf’ en de andere lading die dit begrip heeft 

verkregen met betrekking tot de veehouderij, kan gesteld worden dat door het toevoegen van de 

zinsnede ‘niet zijnde een veehouderij’ niet het gewenste resultaat wordt bereikt. Dit zorgt er namelijk 
tevens voor dat de bestaande planologische mogelijkheid tot het houden van vee, anders dan 

intensief, wordt verboden buiten de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – veehouderij 
uitgesloten’. Om deze reden zal de zinsnede ‘grondgebonden agrarisch bedrijf’ worden aangepast naar 

‘agrarisch bedrijf’, waardoor de onduidelijkheid omtrent het woord ‘grondgebonden’ uitgesloten wordt. 

Hiernaast blijft de reeds ingetekende aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – veehouderij 
uitgesloten’ van toepassing op het grootste gedeelte van het bedrijf, waardoor het houden van vee ter 

plaatse van deze aanduiding uitgesloten blijft. Ook blijft zo de bestaande planologische mogelijkheid 
behouden om buiten deze aanduiding, te weten ter plaatse van de bestaande kippenstal, vee te 

houden op een niet intensieve wijze  (zoals reeds bestaand het houden van pluimvee met uitloop). 
 

Conclusie 

De zienswijze van de provincie wordt ontvankelijk en gegrond verklaard, het plan wordt op de 
volgende aspecten aangepast: 

 Begripsomschrijving veehouderij toegevoegd aan planregels, conform de Verordening ruimte; 

 Artikel 3.1, sub a van de planregels wordt gewijzigd, ‘grondgebonden’ wordt verwijderd; 
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Reactie 2: 

Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda 

 
Samenvatting 

Het waterschap geeft aan dat er kennisgenomen is van het plan en dat de relevante zaken voor het 
waterschap naar genoegen zijn opgenomen. Er wordt derhalve geconstateerd dat er géén aanleiding 

bestaat voor het indienen van een zienswijze. 

 
Reactie gemeente 

De reactie van het waterschap wordt voor kennisgeving aangenomen en heeft geen gevolgen voor het 
vast te stellen bestemmingsplan.  
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3. Overzicht van de wijzigingen 
Hieronder is het overzicht van de wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan 

puntsgewijs weergegeven. 
 

3.1 Toelichting 
 Ongewijzigd. 

 

3.2 Regels 

 Begripsomschrijving veehouderij toegevoegd aan planregels, conform de Verordening ruimte; 

 Artikel 3.1, sub a van de planregels is gewijzigd, ‘grondgebonden’ is verwijderd. 

 
3.3 Verbeelding 

 Ongewijzigd. 
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4. Bijlagen 
 

1. Zienswijze provincie Noord-Brabant, d.d. 15 september 2015 
2. Wateradvies/reactie waterschap Brabantse Delta, d.d. 15 september 2015 
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Bereikbaarheid met  
openbaarvervoer: zie 
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Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Kruislandsedijk 1A‘ ligt tot en met 23/09/2015 

ter inzage. Op grond van artikel 3.8, van de Wet ruimtelijke ordening, dienen 

wij hierbij zienswijzen in tegen dit bestemmingsplan. 

 

Planbeschrijving 

Het ontwerp voorziet in de vergroting van een agrarisch bouwvlak naar ca. 

1,09 hectare voor een gemengd agrarisch bedrijf, waarbij de bestaande 

leghennenstal specifiek is aangeduid als ‘Intensieve veehouderij’ en waarbij op 

de rest van het bouwvlak veehouderij wordt uitgesloten.  

 

Vooroverleg 

Het vooroverleg is gevoerd middels het overlegde inventarisatieformulier dat bij 

de aanmelding van voorliggend plan is meegezonden. 

 

Provinciaal beleidskader 

Provinciale Staten hebben de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid 

vastgelegd in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en de te beschermen 

provinciaal ruimtelijke belangen in de Verordening ruimte 2014  

(per 15-7-2015), hierna ‘Verordening’. Voor de inhoudelijke afweging of het 

plan voldoende rekening houdt met de provinciale belangen, baseren wij ons 

op deze documenten. 

 

Provinciale belangen 

In de Verordening zijn voorschriften opgenomen voor de borging en 

bescherming van de provinciale belangen. Deze provinciale belangen zijn 

onderverdeeld in algemene regels, structuren, aanduidingen en rechtstreeks 

werkende regels. 

In deze zienswijze gaan wij hier nader op in. 
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Veehouderij 
Wij constateren dat de planregels niet in overeenstemming zijn met de 

regelgeving omtrent veehouderijen in de Verordening. 

Weliswaar is de bestaande kippenstal specifiek begrensd in het plan als 

intensieve veehouderij en wordt op de rest van het bouwblok veehouderij 

uitgesloten, doch het begrip ‘veehouderij’ is niet verder gedefinieerd in artikel 1 

van de planregels. Ook het begrip ‘grondgebonden agrarisch bedrijf’ heeft een 

andere lading gekregen in de Verordening als het gaat om veehouderij. Dit is 

ook mede van belang voor het bepaalde in 3.1, sub a, van de planvoorschriften 

(alleen een grondgebonden agrarisch bedrijf, niet zijnde een veehouderij 

toelaten in plaats van een grondgebonden agrarisch bedrijf).  

 

Gelet op het vorenstaande zijn wij van mening dat het plan op voornoemde 

onderdelen aanpassing behoeft. 

 

Conclusie 

Wij achten het bestemmingsplan, zoals dit nu in ontwerp voorligt, op 

bovengenoemde punten niet in overeenstemming met de Verordening. Wij 

dringen er op aan om het ontwerp op die delen gewijzigd vast te stellen. 

 

Wij gaan er van uit dat onze zienswijzen voldoende duidelijk uiteengezet zijn. 

Indien er van uw zijde nog onduidelijkheden of vragen zijn, dan willen wij deze 

graag nader toelichten. 

 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

  

P.M.A. van Beek 

afdelingshoofd Cluster Ruimte 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 

 



W a t e r s c h a p 

^ Brabantse Delta 
Gem.STEENBERGEN 

16 SEP 2015| 

Kopie aan: 

Vaíi ouwelijk 

H m a 

1503986 

Gemeente Steenbergen 
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 
De heer H.H.C. Mailoa 
Postbus 6 
4650 AA STEENBERGEN 

Uw email van 
Uw kenmerk 
Zaaknummer 
Ons kenmerk 
Barcode 
Behandeld door 
Doorkiesnummer 
Datum 
Verzenddatum 

11 augustus 2015 

15.ZK07512 
*15UT009214* 

llllllllllllDll 
de heer E. Jansen 
076 564 13 29 
15 september 2015 

1 5 S E P . 2015 

Onderwerp: wateradvies ontwerpbestemmingsplan Kruislandsedijk IA te Steenbergen 

Geachte heer Mailoa, 

Op 11 augustus 2015 heeft u ons het ontwerpbestemmingsplan Kruislandsedijk IA te Steenbergen 
toegestuurd waarbij u aangeeft dat ons de mogelijkheid wordt geboden om - gedurende de periode dat het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt - een zienswijze op het plan in te dienen. 

Wij hebben kennisgenomen van het plan. Alle voor het waterschap relevante zaken zijn naar genoegen 
opgenomen en er is voor ons dan ook géén aanleiding voor het indienen van een zienswijze. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met de heer E. Jansen van het waterschap via telefoonnummer 076 564 13 29. 

Hoogachtend, 
Namens het dagelijks bestuur 
Hoofd afdeling-'vergunningen 

Waterschap Brabantse Delta 

Postbus 5520 , 4 8 0 1 DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 564 10 11 

E i n fo@braban tsede l ta .n l I www.b raban tsede l t a .n l K.v.K.nr: 51 181 584 

IBAN NL88 NWAB 0636 7592 02 BIC NWABNL2ŨXXX BTW.nr: N 1 8 1 2 5 6 6 7 6 2 8 0 1 


