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RAADSMEDEDELING 

Onderwerp 
Uitspraken Raad van State over de bestemmingsplannen voor het buitengebied 

Steenbergen; 14 april 2015 

Aan de Raad, 

Op 20 juni 2013 heeft u het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen en het bestemmingsplan 
Buitengebied Dinteloord en Prinsenland vastgesteld. Tegen deze bestemmingsplannen is beroep 
ingesteld. Op 13 januari 2015 heeft de Raad van State de ingestelde beroepen behandeld. Op 1 april 
2015 is er een tussenuitspraak en gedeeltelijke einduitspraak gedaan voor het bestemmingsplan 
Buitengebied Steenbergen. Op 1 april 2015 is er tevens een tussenuitspraak gedaan voor het 
bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland. In deze raadsmededeling informeren wij u 
over deze uitspraken. 

Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen 
Tegen het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen is door meerdere partijen beroep ingesteld. 
Hieronder wordt per ingesteld beroep een korte toelichting gegeven. 

De heren Gebuis 
De heren Gebuis hebben beroep ingesteld, omdat er naar hun mening ten onrechte geen agrarisch 
bouwvlak is toegekend aan een locatie. De Raad van State heeft geoordeeld dat de heren Gebuis niet-
ontvankelijk zijn. 

College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft beroep ingesteld tegen meerdere 
voormalige agrarische bouwblokken waar een bestemming voor een burgerwoning is toegekend. 

Door het college van Gedeputeerde Staten is ter zitting het beroep voor de locatie Hoogstraat 42 
ingetrokken. 

Voor de overige locaties (Hanedreef 27 te Kruisland en Westlandse Langeweg 7 te Steenbergen) heeft 
de provincie aangevoerd dat er door de gemeente onvoldoende inzichtelijk is gemaakt dat de extra 
bebouwing, indien deze al ruimtelijk aanvaardbaar is, vergezeld gaat met een kwaliteitsverbetering van 
het landschap en dat die ook gewaarborgd is. 

De Raad van State heeft aangegeven dat het betoog van de provincie slaagt en draagt de gemeente op 
om de bestuurlijke lus toe te passen. De gemeenteraad wordt opgedragen om binnen 26 weken na de 
verzending van de uitspraak van 1 april 2015 alsnog toereikend te motiveren dat de locaties voldoen aan 
de provinciale ruimtelijke verordening, dan wel het bestemmingsplan te wijzigen door middel van een 
andere planregeling. 

Het college van burgemeester en wethouders zal uitvoering geven aan de uitspraak van de Raad van 
State, zodat u binnen de gestelde termijn een besluit kan nemen. 



Akkerbouwbedrijf Van Hoof 
Het bedrijf heeft beroep ingesteld tegen de in het bestemmingsplan opgenomen aanduiding 'milieuzone -
winterbed' op haar landbouwgronden te Nieuw-Vossemeer. Er is aangevoerd dat een 
omgevingsvergunningplicht voor bepaalde werken en werkzaamheden een onevenredige beperking 
oplevert van de huidige en toekomstige bedrijfsactiviteiten en dat de gronden hierdoor waarde verliezen. 

De Raad van State heeft geoordeeld dat er een regeling is opgenomen in het bestemmingsplan ter 
bescherming van het waterbergend vermogen van de gronden (buitendijks gelegen rivierbed). Er is niet 
gebleken dat het bedrijf onevenredig wordt belemmerd in haar bedrijfsvoering. Daarbij is van belang dat 
het bestaande, agrarisch gebruik van de gronden als normaal onderhoud en beheer wordt aangemerkt en 
hiervoor geen omgevingsvergunning nodig is. Het ingestelde beroep is ongegrond. 

Agrarisch bedrijf Oostvogels 
Door de heer Oostvogels is beroep ingesteld tegen de dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterkering', het 
opgenomen begrip 'onderhoud en beheer', de wijzigingsbevoegdheden om de bestemming voor 
agrarische gronden te wijzigen in een bestemming voor natuur of water en de opgenomen regels ter 
bescherming van de archeologische waarden. 

De Raad van State gaat niet mee in het beroep van de heer Oostvogels met betrekking tot: de 
dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterkering', het opgenomen begrip 'onderhoud en beheer' en de 
wijzigingsbevoegdheden om de bestemming voor agrarische gronden te wijzigen in een bestemming voor 
natuur of water. 

Ter zitting bij de Raad van State is eveneens nader ingegaan op de bescherming van de archeologische 
waarden. Er is gebleken dat er in de gebieden met deze aanduiding ook een omgevingsvergunningplicht 
geldt als er kan worden aangetoond dat er geen te beschermen archeologische waarden zijn. Dit is niet 
de bedoeling. De Raad van State draagt de gemeente op om dit binnen 26 weken na de verzending van 
de uitspraak van 1 april 2015 met behulp van de bestuurlijke lus aan te passen. 

Het college van burgemeester en wethouders zal uitvoering geven aan de uitspraak van de Raad van 
State, zodat u binnen de gestelde termijn een besluit kan nemen. 

Stichting Sirene 
Stichting Sirene heeft beroep ingesteld tegen de volgende drie onderdelen: 

1. bij de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad is sprake van het wekken van 
de schijn van belangenverstrengeling; 

2. het verrichte onderzoek naar de natuurwaarden is onvoldoende en de Flora- en faunawet staat de 
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan in de weg; 

3. significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden als gevolg van de stikstofdepositie zijn 
niet uit te sluiten. Het bestemmingsplan is vastgesteld in strijd met de Natuurbeschermingswet 
1998. 

De Raad van State heeft met betrekking tot de eerste twee beroepsgronden geoordeeld dat er geen 
sprake is van het wekken van de schijn van belangenverstrengeling en dat er in het kader van de 
vaststelling van het bestemmingsplan voldoende onderzoek is gedaan naar de natuurwaarden. 

De Raad van State verklaart de ingestelde derde beroepsgrond over de Natuurbeschermingswet 1998 
gegrond. Naar mening van de Raad van State kunnen significante gevolgen op de Natura 2000-gebieden 
niet worden uitgesloten. Gelet op hetgeen ter zitting naar voren is gebracht heeft de Raad van State de 
beroepsgrond van Stichting Sirene opgevat als te zijn gericht tegen de wijzigingsbevoegdheden voor: 

het van vorm veranderen van een agrarisch bouwvlak voor een grondgebonden agrarisch bedrijf 
(artikel 3, lid 3.7.1); 
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het van vorm veranderen van een agrarisch bouwvlak voor een grondgebonden agrarisch bedrijf 
(artikel 3, lid 3.7.1); 
het vergroten van een agrarisch bouwvlak voor een grondgebonden agrarisch bedrijf (artikel 3, lid 
3.7.2) ; 
de wijziging van een intensieve veehouderij in een grondgebonden agrarisch bedrijf (artikel 3, lid 
3.7.3) ; 
de wijziging van een bedrijf met de aanduiding 'glastuinbouw' in een grondgebonden agrarisch 
bedrijf (artikel 3, lid 3.7.4); 
de omschakeling van een vrijkomend agrarisch bedrijf naar een paardenhouderij (artikel 3, lid 
3.7.5). 

De Raad van State heeft in haar uitspraak de bovengenoemde artikelen vernietigd. De gemeente mag 
deze wijzigingsbevoegdheden niet langer toepassen binnen het plangebied van het bestemmingsplan 
Buitengebied Steenbergen. Als een agrariër nu bijvoorbeeld zijn agrarisch bouwvlak wil vergroten, dan 
moet er een postzegelbestemmingsplan worden gemaakt en in procedure worden gebracht. 

Het college van burgemeester en wethouders zal in overleg met de belanghebbende partijen (Stichting 
Sirene en de ZLTO) bezien of er in de herziening van het bestemmingsplan voor het buitengebied tot een 
oplossing kan worden gekomen. 

Nouws Kruisland BV 
Het ingestelde beroep heeft betrekking op twee onderdelen. Ten eerste is het beroep gericht tegen het 
opgenomen agrarische bouwvlak voor de intensieve veehouderij aan de Boonhil 25a. Naar mening van 
het bedrijf is het opgenomen agrarisch bouwvlak te klein. Er wordt verwezen naar erfbeplanting, 
gedeelten van stallen, erfverharding, silo's en een mestopslag die buiten het in het bestemmingsplan 
opgenomen bouwvlak liggen. Ten tweede is er beroep ingesteld tegen het toekennen van een 
woonbestemming aan de locatie Boonhil 25. 

Over de eerste beroepsgrond heeft de Raad van State geoordeeld dat meerdere legale voorzieningen 
alsnog positief moeten worden bestemd. Ter zitting is aangetoond dat verschillende voorzieningen legaal 
zijn opgericht. De Raad van State draagt de gemeente op om de bestuurlijke lus toe te passen. De 
gemeenteraad is opgedragen om binnen 26 weken na de verzending van de uitspraak van 1 april 2015 
alsnog te onderzoeken welke voorzieningen op het perceel Boonhil 25a buiten het bouwvlak legaal zijn en 
op grond van de uitkomsten van dat onderzoek alsnog een planregeling vast te stellen voor de aanwezige 
en legale staldelen, erfverharding, silo's en mestopslag. 

Het college van burgemeester en wethouders zal uitvoering geven aan de uitspraak van de Raad van 
State, zodat u binnen de gestelde termijn een besluit kan nemen. 

Over de tweede beroepsgrond heeft de Raad van State nog geen uitspraak gedaan. De Raad van State 
kan slechts een uitspraak doen als het gehele beroep kan worden afgehandeld. Aangezien de 
bestuurlijke lus van toepassing is op de eerste beroepsgrond, kan er nog geen uitspraak worden gedaan 
over enkel de tweede beroepsgrond. In het kader van de finale geschilbeslechting zal de Raad van State 
bij haar einduitspraak nader ingaan op de tweede beroepsgrond. 

De Heense Hoeve 
Het beroep van De Heense Hoeve richt zich tegen de grootte van het opgenomen agrarische bouwvlak 
voor de intensieve veehouderij. De Heense Hoeve heeft aangevoerd dat: 

1. het opgenomen agrarische bouwvlak te klein is, aangezien er niet kan worden voldaan aan het 
vereiste dat er minimaal 3,5 meter afstand moet worden gehouden tussen de gebouwen en de 
grens van het bouwvlak; 

2. de bestaande legale erf- en terreinverharding, groenvoorzieningen en andere voorzieningen 
(stroomhuisje, gastank en spoelplaats) ten onrechte buiten het bouwvlak vallen. 
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Over de eerste beroepsgrond heeft de Raad van State geoordeeld dat de gemeenteraad voor de grootte 
van het agrarisch bouwblok aansluiting mag zoeken bij de vergunde bebouwing. Dat de bebouwing niet 
voldoet aan de minimale afstand die dient te worden aangehouden tot de bouwperceelsgrens, maakt niet 
dat de stallen niet als zodanig zijn bestemd. In het bestemmingsplan worden bestaande legale afwijkende 
maten gerespecteerd. Bovendien is niet gebleken dat de Heense Hoeve concrete plannen heeft voor de 
bouw van een bedrijfswoning. 

Over de tweede beroepsgrond heeft de Raad van State geoordeeld dat meerdere legale voorzieningen 
alsnog positief moeten worden bestemd. Ter zitting is aangetoond dat verschillende voorzieningen legaal 
zijn opgericht. De Raad van State draagt de gemeente op om de bestuurlijke lus toe te passen. De 
gemeenteraad is opgedragen om binnen 26 weken na de verzending van de uitspraak van 1 april 2015 
alsnog te onderzoeken welke voorzieningen rondom het bouwvlak nabij de Heensedijk 16 te De Heen 
legaal zijn en op grond van de uitkomsten van dat onderzoek alsnog een planregeling vast te stellen voor 
de aanwezige en legale erfverharding en voorzieningen. 

Het college van burgemeester en wethouders zal uitvoering geven aan de uitspraak van de Raad van 
State, zodat u binnen de gestelde termijn een besluit kan nemen. 

Bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland 
Tegen het bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland is door het college van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op twee onderdelen beroep ingesteld. De Raad van State heeft 
een tussenuitspraak gedaan. Hieronder wordt per beroepsgrond een korte toelichting gegeven. 

Agrarische bouwblokken 
Er is ten eerste beroep ingesteld tegen drie agrarische bouwblokken waar geen dienstwoning is 
toegestaan. Naar mening van de provincie zijn er onterecht zelfstandige agrarische bouwblokken 
opgenomen. 

De Raad van State heeft geoordeeld dat de locatie Groeneweg buiten beschouwing moet worden 
gelaten. Er is beroep ingesteld tegen de locatie Boompjesdijk 11. Dit is geen agrarisch bouwblok met de 
aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten'. De beroepsgrond is gericht tegen het verkeerde bouwblok. 

De locaties Zuidlangeweg 3a en Noordlangeweg 14 b zijn eveneens behandeld ter zitting. De Raad van 
State heeft geoordeeld dat er geen sprake is van de nieuwvestiging van agrarische bouwvlakken. Het 
betoog van de provincie faalt. De Raad van State komt bij haar einduitspraak terug op deze 
beroepsgrond. 

Voormalige agrarische bouwblokken 
Er is tevens beroep ingesteld tegen meerdere voormalige agrarische bouwblokken. De gemeente heeft 
een bestemming voor een burgerwoning toegekend aan de locaties: Zuidlangeweg 5, Zuidlangeweg 7, 
Molendijk 117, Zuidzeedijk 16 en Steenbergseweg 99. 

De provincie heeft aangevoerd dat er door de gemeente onvoldoende inzichtelijk is gemaakt dat de extra 
bebouwing, indien deze al ruimtelijk aanvaardbaar is, vergezeld gaat met een kwaliteitsverbetering van 
het landschap en dat die ook gewaarborgd is. 

De Raad van State heeft aangegeven dat het betoog van de provincie slaagt en draagt de gemeente op 
om de bestuurlijke lus toe te passen. De gemeenteraad is opgedragen om binnen 26 weken na de 
verzending van de uitspraak van 1 april 2015 alsnog toereikend te motiveren dat de locaties voldoen aan 
de provinciale ruimtelijke verordening, dan wel het bestemmingsplan te wijzigen door middel van een 
andere planregeling. 
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Het college van burgemeester en wethouders zal uitvoering geven aan de uitspraak van de Raad van 
State, zodat u binnen de gestelde termijn een besluit kan nemen. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
deJQcťPfcecretaxiS; î de burgemeester, 


