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Hoofdstuk 1  INLEIDING

1.1  Aanleiding en doel van het bestemmingsplan

Aanleiding van het bestemmingsplan 

Op 1 juli 2008 trad de Wet ruimtelijke ordening in werking (Wro). Deze wet bepaalt dat alle 

bestemmingsplannen binnen het grondgebied van de gemeente niet ouder mogen zijn dan 10 

jaar. In de wet is een overgangstermijn opgenomen van 5 jaar. Dat betekent dat elke gemeente 

voor 1 juli 2013 dient te beschikken over een actueel bestemmingsplan voor het gehele 

grondgebied van de gemeente. 

In de gemeente Steenbergen moeten de bestemmingsplannen voor het buitengebied ook 

worden geactualiseerd. Voor de actualisering wordt het buitengebied verdeeld over twee 

bestemmingsplannen. Er wordt één bestemmingsplan ontwikkeld voor het buitengebied ten 

noorden van de Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet. Dit is het bestemmingsplan 

“Buitengebied Dinteloord en Prinsenland”. Het tweede bestemmingsplan heeft betrekking op 

het gebied ten zuiden van de Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet en betreft 

bestemmingsplan “Buitengebied Steenbergen”. 

Doel van het bestemmingsplan 

Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening legt een gemeente in een 

bestemmingsplan vast wat de best passende functie van de grond is (de bestemming) met 

daarbij behorende regels omtrent het gebruik van de grond en de zich daarop bevindende 

bebouwing.

Met de oude bestemmingsplannen is vaak geprobeerd om zoveel mogelijk ontwikkelingen te 

reguleren en het beleidskader vast te leggen. Met reguleren alleen wordt echter geen 

duurzame structuur bereikt, noch behouden. Dit blijkt wel uit het feit dat in de afgelopen jaren, 

ondanks planologische bescherming, de landelijke trend bestaat dat veel waarden in het 

buitengebied verloren zijn gegaan onder een toenemende druk van de zogenaamde 

dynamische functies, zoals stads- en dorpsuitbreiding, verkeer, landbouw en intensieve 

recreatie.

In het nieuwe bestemmingsplan moeten niet alleen de bestaande waarden en individuele en 

algemene belangen worden beschermd, maar moet ook een kader voor gewenste 

ontwikkelingen worden geboden. In het onderliggende bestemmingsplan worden keuzen 

gemaakt. Enerzijds ten aanzien van de algemene belangen die beschermd worden en 

anderzijds welke ontwikkelingsmogelijkheden worden opgenomen. Deze keuzen worden in de 

toelichting van dit bestemmingsplan nader uitgewerkt. Het kader wordt hierbij gevormd door de 

beleidsdoelen van de hogere overheden, welke op gemeentelijk niveau geconcretiseerd zijn. Op 

deze manier wordt met het bestemmingsplan de huidige situatie vastgelegd en worden tevens 

ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Flexibiliteit, maatwerk en inspelen op de toekomst zijn 

hierbij de kernwoorden. Het betreft hier zogenaamd een in hoofdzaak conserverend 

bestemmingsplan. Nieuwe ontwikkelingen worden mogelijk gemaakt door middel van 

flexibiliteitsbepalingen, zoals wijzigingsbevoegdheden en afwijkingsmogelijkheden.

  bestemmingsplan "Buitengebied Dinteloord en Prinsenland"
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1.2  Verschillen in grote lijnen

Dit bestemmingsplan heeft een aantal grote verschillen ten opzichte van de te actualiseren 

ruimtelijke plannen. Het betreft hier met name:

de digitalisering. Bestemmingsplannen moeten op basis van de Wro digitaal beschikbaar 

raadpleegbaar zijn;

Standaard vergelijkbare bestemmingsplannen 2008 (SVBP 2008). Standaardisering van de 

bestemmingsplannen, met als doel het vergroten van de leesbaarheid voor een ieder;

het onderscheid tussen agrarische bedrijven. In het onderhavige bestemmingsplan worden 

de verschillende agrarische bedrijfstakken gespecificeerd;

onderscheid tussen niet-agrarische bedrijven. In het nieuwe bestemmingsplan worden de 

vigerende bestemmingen ‘niet-agrarische bedrijven’ en ‘agrarische aanverwante bedrijven’ 

specifiek bestemd;

het bieden van ontwikkelingsruimte aan de in het buitengebied voorkomende functies;

aanpassingen in verband met huidige en nieuwe beleidskaders;

aanpassing van de plangrens (komgrenzen en het gebied waar het AFC Nieuw Prinsenland 

wordt gevestigd behoren niet tot dit bestemmingsplan).

1.3  Ontwikkelingsruimte

Het bestemmingsplan is conserverend van aard. De bestaande planologische rechten en 

plichten zijn één-op-één overgenomen van de vigerende ruimtelijke plannen. Het 

bestemmingsplan biedt geen directe ontwikkelingsruimte. Wel is in het bestemmingsplan 

ruimte opgenomen om middels een flexibiliteitsbepaling te komen tot nevenactiviteiten bij 

agrarische bedrijven en burgerwoningen, mits aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan. De 

flexibiliteitsbepalingen zijn opgenomen om bij agrarische bedrijven en burgerwoningen 

nevenfuncties toe te staan ter stimulering van aan het buitengebied gebonden vormen van 

recreatie en horeca. Gedacht moet worden aan een bed & breakfast, minicamping, thee- en 

koffieschenkerij en dagrecreatieve voorzieningen. Deze flexibiliteitsbepalingen zijn nieuw ten 

opzichte van het voorafgaande bestemmingsplan, waarin dergelijke ontwikkelingsruimte niet 

werd geboden.

1.4  Begrenzing van het plangebied

Het plangebied omvat het gehele buitengebied rondom de kern Dinteroord. Dit is het gebied dat 

ten noorden van de Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet ligt met uitzondering van de kern 

Dinteloord, waarvoor een afzonderlijk bestemmingsplan is ontwikkeld. Tevens valt het terrein 

voor het AFC Nieuw Prinsenland buiten het plangebied, omdat voor dit gebied een provinciaal 

inpassingsplan is ontwikkeld. 

Het plangebied staat grotendeels bekend als een open zeekleigebied. Een groot deel van de 

gronden is in gebruik ten behoeve van grondgebonden agrarische landbouw met bijbehorende 

agrarische bedrijven. Daarnaast zijn enkele gebieden beschermd tot natuurgebied.

Gemeente Steenbergen
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1.5  Opzet van het bestemmingsplan

In het bestemmingsplan kan een duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de beleidsvisie 

en het juridische gedeelte. De beleidsvisie vormt de motivering van het plan. Op basis van 

onderzoek van de bestaande situatie en de mogelijke en gewenste ontwikkelingen is dit plan in 

de toelichting verantwoord. In het juridisch plan (de regels en de verbeelding) worden de 

functies en waarden in het buitengebied veiliggesteld (het bieden van rechtszekerheid) en wordt 

het juridisch kader gegeven voor de verwezenlijking van de beleidsvisie.

1.6  Reeds doorlopen planproces

Voorafgaand aan het bestemmingsplan is een Nota van uitgangspunten opgesteld, deze is op 

20 december 2007 door de gemeenteraad vastgesteld. Inmiddels is voor het bestemmingsplan 

Buitengebied Steenbergen tevens een Nota van uitgangspunten vastgesteld door de 

gemeenteraad op 29 september 2011. Als gevolg hiervan is onderhavig bestemmingsplan 

aangepast. 

  bestemmingsplan "Buitengebied Dinteloord en Prinsenland"



10 

1.7  M.e.r.-procedure

Met het nieuwe bestemmingsplan worden onder meer activiteiten mogelijk gemaakt waarvoor 

een m.e.r.-procedure moet worden doorlopen. Hierbij moet worden gedacht aan het opnemen 

van de bestaande agrarische bouwvlakken, het bieden van een mogelijkheid tot het vergroten 

van grondgebonden agrarische bouwvlakken en het bieden van (beperkte) ruimte voor recreatie 

en toerisme.

Het milieueffectrapport (MER) als onderlegger van de m.e.r.-procedure, is bedoeld om de 

gevolgen van de voorgenomen activiteiten voor het milieu zichtbaar te maken. De Wet 

milieubeheer (hoofdstuk 7) in samenhang met het Besluit milieueffectrapportage verplichten tot 

een onderzoek naar de milieueffecten in de vorm van een milieueffectrapportage. Deze effecten 

zullen worden beschreven in een milieueffectrapport.

Vanwege de mogelijke gevolgen op de nabij en in het plangebied gelegen Natura 2000- 

gebieden is naast de milieueffectrapportage een ecologische voortoets opgesteld om te 

beoordelen of een Passende Beoordeling als bedoeld in de Natuurbeschermingswet 1998 moet 

worden opgesteld. De conclusies van deze voortoets zijn in het MER verwerkt. Naar aanleiding 

van het advies van de adviescommissie voor de milieueffectrapportage, een ingediende 

zienswijze en de recente wetswijziging van de natuurbeschermingswet 1998, is een aanvulling 

op het milieueffectrapport opgesteld. De conclusies van deze aanvulling zijn verwerkt in dit 

bestemmingsplan. Voor een nadere toelichting omtrent de doorlopen m.e.r-procedure wordt 

verwezen naar hoofdstuk 5 van onderhavige toelichting.

1.8  Leeswijzer

In hoofdstuk 2 van deze toelichting wordt ingegaan op de ruimtelijk-economische kenmerken 

en kwaliteit van het plangebied. De randvoorwaarden die vanuit de verschillende 

(sectorale)beleidsvelden aan het plangebied worden gesteld (het beleidskader) worden in 

hoofdstuk 3 behandeld. De gemaakte beleidskeuzes voor het buitengebied (integrale visie) 

worden in hoofdstuk 4 beschreven. Hoofdstuk 5 gaat nader in op de m.e.r.-procedure die 

parallel aan onderhavig bestemmingsplan wordt doorlopen. Hoofdstuk 6 licht de keuze van de 

bestemmingen op de verbeelding en in de regels toe. De financiële haalbaarheid van het plan 

wordt toegelicht in hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 gaat in op het overleg en de inspraak. Tevens 

wordt er aandacht besteedt aan de zienswijzeprocedure. 

Gemeente Steenbergen
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Hoofdstuk 2  KENMERKEN EN KWALITEITEN VAN HET 
PLANGEBIED

2.1  Inleiding

Om een integrale visie op het buitengebied van Steenbergen te kunnen geven, dienen eerst de 

kenmerken en kwaliteiten van het plangebied in kaart te worden gebracht. In dit hoofdstuk 

worden de kenmerken en kwaliteiten van het buitengebied van Dinteloord en Prinsenland 

beschreven. Het gaat hier onder meer om de kenmerken van het landschap, de archeologische 

en cultuurhistorische waarden en de natuurwaarden. Vervolgens komen het huidige gebruik en 

de aanwezige functies aan de orde. Elke paragraaf eindigt met een korte toelichting op de 

uitgangspunten die voor onderhavig bestemmingsplan gelden.

2.2  Landschap

Het bestemmingsplangebied omvat het buitengebied van Dinteloord en Prinsenland en 

dijknederzettingen aan de Boompjesdijk en Bloemendijk. Het wordt ingesloten door 

waterlichamen; het Volkerak, de Dintel, de Roosendaalsche en Steenbergsche Vliet en het 

Markvlietkanaal. Ook wordt het doorsneden door de Potmar- en Molenkreek die in de Dintel 

uitmondt, en de Derriekreek in het oostelijk gedeelte.

Het karakter van het gebied wordt volledig bepaald door de planmatige bedijking en ontginning. 

Binnen het landschap vallen de volgende structuurelementen te onderscheiden:

De bebouwde kom van Dinteloord;

Het poldergebied van de zeekleigronden, met een regelmatige verkaveling;

De (beplante) dijken;

De kreken;

Dintelse Gorzen.

De bodem bestaat uit klei die voor een groot deel in de late middeleeuwen, als gevolg van de 

tweede Sint Elisabethsvloed in 1421, over veen is afgezet. Het gebied raakte toen geheel 

overstroomd, waarna jonge zeeklei werd afgezet. Door de overstromingen heeft de bodem in 

het plangebied geen archeologische verwachtingswaarde.

Tussen 1605 en 1883 werd het grondgebied van de gemeente successievelijk bedijkt. Door 

inpoldering van "aanwassen" is het gebied uitgebreid. De verkaveling werd hierbij telkens 

aangepast aan de structuur en ligging van de voormalige schorren. De huidige verkaveling is 

grootschalig met een hiërarchisch patroon van wegen, grens-, kavel- en afwateringssloten, 

grotendeels in gebruik als akkergebied, hier en daar afgewisseld met weiland en boomgaarden. 

Het westelijk deel onderscheidt zich van het oostelijk deel door de verschillende 

verkavelingsrichtingen en door de aanwezigheid van dijkbeplanting. De boerderijen liggen in 

polders als de Mariapolder, Koningsoordpolder en Annapolder veelvuldig aan de dijk. Dit is 

duidelijk waarneembaar aan de Boompjesdijk waar aan beide zijden arbeiderswoningen en een 

enkele boerderij zijn gesitueerd. Hierdoor is een landelijke lintbebouwde nederzetting tussen 

polders van 1650 en 1699 ontstaan. Soms liggen de boerderijen aan de oeverwallen van een 

vroegere kreek, zoals in de Willemspolder.
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Door afdamming van de Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet, de Dintel en bedijking van 

de Driebroederspolder in 1883 werd het gebied afgerond en geconsolideerd. Na de 

inpolderingen bleef alleen aan de oever van het Volkerak ter hoogte van de Drievriendenpolder 

een smal schorrengebied intact. De verschijningsvorm van dit gebied is geleidelijk aan het 

veranderen door de afsluiting van het Volkerak van de zee. Dit had als gevolg dat de schorren 

een relatief stabiel waterpeil kregen en grote delen permanent droog vielen. Bovendien kwam 

het schorrengebied onder invloed van zoet water uit de Dintel en de Mark te staan, en neemt 

de voedselrijkheid toe. De successie van de vegetatie is nog volop gaande door de traagheid 

van de ontzilting van de bodem.

Een ander belangrijk, landschappelijk structurerend element zijn de kreken die zijn 

overgebleven na de inpolderingen. Door hun grillige vormen staan ze in sterk contrast met de 

rechthoekige en rationele vorm van de landbouwkavels. 

Het grootschalige, rationele landschap dat ontstond door de geleidelijke inpoldering heeft een 

herkenbare structuur. Door de grootschalige ruimtelijke elementen van dijken, polderwegen en 

sloten, deels beplant met populieren en de zeldzamer wordende iepen (Annapolderdijk en 

Vlietdijk), is het oorspronkelijke ruimtelijk patroon nog steeds duidelijk herkenbaar. 

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 

In onderhavig bestemmingsplan wordt de openheid van het karakteristieke 

zeekleipolderlandschap vastgelegd. Deze landschappelijke waarde wordt in de 

bestemmingsomschrijving van agrarische bestemmingen opgenomen, waaraan een 

omgevingsvergunningstelsel voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van 

werkzaamheden is gekoppeld. Ook worden er beperkingen gesteld aan de omvang van 

bouwwerken behorende bij (agrarische) bedrijven, zoals teeltondersteunende voorzieningen. Op 

deze manier wordt de landschappelijke waarde veiliggesteld. Ook de natuurgebieden en het 

krekenlandschap krijgen een beschermde natuurstatus in het bestemmingsplan met 

bijbehorend omgevingsvergunningstelsel.

2.3  Archeologie en cultuurhistorie

2.3.1  Archeologie

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (R.C.E.) spreekt op basis van gebieds- en 

bodemkenmerken haar verwachting uit over de mogelijkheid van archeologische vondsten in de 

bodem. Terreinen binnen het plangebied waar de archeologische waarden nog onbekend zijn, 

worden in drie categorieën ingedeeld: gebieden met een hoge, middelhoge of lage indicatieve 

(verwachtings-)waarde (IKAW). Dit zijn gebieden waar de kans respectievelijk groot, 

middelgroot of klein is dat er archeologische waarden in de bodem aanwezig zijn. Op de 

Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW, 3e generatie) is de kans op het aantreffen 

van archeologische resten weergegeven. Voor werkzaamheden ten behoeve van het oprichten 

van bouwwerken en het uitvoeren van werken wordt binnen gebieden met een archeologische 

waarde een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of 

van werkzaamheden noodzakelijk geacht. Wanneer er, mogelijk schadelijke, ingrepen 

plaatsvinden in gebieden met een archeologische waarde, dient het R.C.E. ingelicht te worden.

Gemeente Steenbergen
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Toelichting op de kaart:

Donker oranje hoge trefkans

Licht oranje middelhoge trefkans

Geel lage trefkans

Lichtgeel zeer lage trefkans

Blauw water

Grijs niet gekarteerd

Archeologische monumenten 

In het plangebied zijn geen archeologische monumenten aanwezig. 

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 

In het bestemmingsplan worden de hoge archeologische tot middelhoge archeologische 

waarden beschermd door middel van een gebiedsaanduiding. Daarbij is dusdanig rekening 

gehouden dat de agrarische functies niet onnodig worden belemmerd. De agrarische 

bouwvlakken zijn bijvoorbeeld vrijgehouden van de gebiedsaanduiding met bijbehorend 

omgevingsvergunningstelsel.
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2.3.2  Cultuurhistorie

Wettelijk  toetsingskader 

Per 1 januari 2012 is de Modernisering Monumentenzorg (MoMo) in werking getreden. Als 

gevolg van de MoMo wijzigt het Bro (artikel 3.1.6, lid 2). Wat eerst voor alleen archeologie 

gold, geldt nu ook voor al het cultureel erfgoed. 

In de toelichting van het bestemmingsplan dient een beschrijving te worden opgenomen hoe 

met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te 

verwachten monumenten rekening is gehouden. De vaststeller van het bestemmingsplan is 

daarmee dus verplicht om breder te kijken dan alleen naar het facet archeologie. Ook de 

facetten historische (steden)bouwkunde en historische geografie dienen te worden 

meegenomen in de belangenafweging. Hierbij gaat het om zowel beschermde als niet-formeel 

beschermde objecten en structuren. 

Beleid provincie Noord-Brabant 

In de provincie Noord-Brabant dienen in het kader van het behoud van waardevolle 

cultuurhistorische elementen en archeologische vindplaatsen, bestemmingsplannen te worden 

getoetst aan de provinciale Cultuurhistorische Waardenkaart 2010. Hierop staan de bepalende 

cultuurhistorische elementen aangeven. 

Aanwezige cultuurhistorische waarden en elementen conform de Cultuurhistorische 

Waardenkaart

2010 

In het landelijk gebied zijn de kreekrestanten, de polderdijken, het sluizencomplex met de 

sluiswachterswoning aan de monding van de Steenbergsche Vliet (Benedensas), de 

landschappelijke openheid en de schootsvelden cultuurhistorisch waardevol. 

Conform de provinciale waardenkaart zijn de volgende cultuurhistorische elementen aanwezig:

Aardkundig waardevol gebied Dintelse Gorzen;

Schootsvelden;

Historische Stedenbouw (Sluisbuurt Benedensas).

Aardkundig waardevolle gebieden 

In het plangebied komen uitsluitend aardkundig waardevolle gebieden voor. Deze gebieden zijn 

aangeduid als aardkundig waardevol gebied. Hieronder volgt een beschrijving van de gebieden 

met een weergave van de waarden en kenmerken. 

Aardkundig waardevol gebied Dintelse Gorzen 

De Dintelse Gorzen zijn na de afsluiting van de Philipsdam droog komen te liggen. Eb en vloed 

verdwenen en in de voormalige hoge schorren en lager gelegen slikken kwam nieuwe, unieke 

natuur terug. De bodem in het natuurgebied is afwisselend zoet en zout en dit levert veelzijdige 

begroeiing op. 

Gebouwen met cultuurhistorische waarden 

Binnen het plangebied van dit bestemmingsplan is veel cultuurhistorisch waardevolle 

bebouwing in de vorm van rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en cultuurhistorisch 

waardevolle objecten aanwezig.
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De Rijksmonumenten worden beschermd middels de Monumentenwet 1988 en de 

gemeentelijke monumenten genieten bescherming middels de Monumentenverordening van de 

gemeente Steenbergen. De cultuurhistorisch waardevolle objecten, de zogenaamde 

MIPobjecten, zijn gebouwen of bouwwerken die een bepaalde kenmerkende cultuurhistorische 

waarde vertegenwoordigen voor de streek of regio waar deze zich in bevinden. Door de 

provincie Noord-Brabant is een inventarisatie uitgevoerd, waarbij deze bouwwerken en 

gebouwen in kaart zijn gebracht. Deze bouwwerken en gebouwen hebben geen monumentale 

status, maar zijn wel waardevol voor de streek of regio waarin deze zich bevinden. De 

waardevolle objecten worden in onderhavig bestemmingsplan niet juridisch beschermd.

Door het bieden van planologische ontwikkelingsruimte stimuleert de gemeente het behoud van 

cultuurhistorische waardevolle gebouwen. Bij het vrijkomen van bijvoorbeeld voormalige 

agrarische locaties, moet normaal gesproken de overtollige bedrijfsbebouwing worden 

verwijderd. Als het een cultuurhistorisch waardevol gebouw betreft kan deze bebouwing 

behouden blijven. Buiten dit bestemmingsplan om, kan er tevens met maatwerk medewerking 

worden verleend aan initiatieven voor het behouden van historisch waardevolle bebouwing.

De volgende monumentale en cultuurhistorische waardevolle objecten zijn in het plangebied 

aanwezig:

KERN ADRES HUISN

R.

TVG. POSTCODE OPMERKING

Dinteloord Boompjesdijk 10 4671PR 

Dinteloord Mariaweg 6 4671 PP

Dinteloord Vlietdijk 2 4671 SV

Dinteloord Vlietdijk 4  --

Dinteloord Zuidlangeweg 12 4671 TP

Gemeentelijk  Monument

KERN ADRES HUISNR

.

TVG. POSTCODE OPMERKING

Dinteloord Annaweg 4 4671TC  Woning

Dinteloord Molendijk ong.  -- Duiker nabij haven

Dinteloord Steenbergseweg 112 4671PC 

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 

In onderhavig bestemmingsplan krijgen de gebieden die een aardkundig karakter hebben een 

passende beschermde status.

Het gaat hier onder meer om de gebieden als de polderdijken, de gorzen en de kreken. Door 

middel van een dubbelbestemming en/of een gebiedsaanduiding wordt de waarde van deze 

gebieden vastgelegd.

De cultuurhistorisch waardevolle objecten, niet zijnde de Rijks- en/of gemeentelijke 

monumenten, worden binnen het bestemmingsplan niet nader beschermd. Er geldt één 

uitzondering voor het behoud van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing bij een 
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VAB-vestiging. 

2.4  Water

Bodem en grondwater 

De bodem in het plangebied bestaat nagenoeg volledig uit zeekleigronden. Hierbij is het 

centrale deel van het plangebied (komgronden) enigszins lager gelegen dan de delen nabij de 

Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet en het Volkerak. De Gemiddeld Hoogste 

Grondwaterstanden in het plangebied variëren tussen 60 en 100 cm beneden maaiveld. De 

Gemiddeld Laagste Grondwaterstanden variëren tussen 120 en 200 cm beneden maaiveld. Dit 

komt overeen met de Grondwatertrappen VI en VII. Langs kreken in het plangebied en ten 

noordoosten van de kern Dinteloord geldt Grondwatertrap V. Als gevolg van lage 

grondwaterstanden en diepe ontwatering van de landbouwgronden in het plangebied staat het 

gebied onder invloed van verzilting. 

Oppervlaktewater 

Het plangebied wordt omgeven door een aantal grote oppervlaktewateren. Ten noorden van het 

plangebied ligt het Volkerak, wat onderdeel uitmaakt van het primaire watersysteem van 

Nederland. Het Volkerak vormt een geheel met het Zoommeer. Het Volkerak-Zoommeer is in 

de huidige situatie afgedamd van de rest van het rivierengebied. Hierdoor vinden er slechts 

gering peilfluctuaties plaats. Het vastgestelde Rijksbeleid (Planologische Kern Beslissing 

Ruimte-voor-de-rivier) heeft het Volkerak-Zoommeer aangewezen voor waterberging. In het 

kader van het daarop volgende Rijksinpassingsplan (RIP) Volkerak-Zoommeer zullen (mogelijk) 

buitendijkse gebieden rondom het Volkerak-Zoommeer aangewezen worden voor waterberging. 

Voor onderhavig plangebied betreft dit het gebied de ‘Slikken van de Heen’ dat in aanmerking 

komt voor waterberging. Met het RIP Volkerak-Zoommeer worden de 

waterbergingsmogelijkheden planologisch op rijksniveau vastgelegd. 

Aan de zuidzijde van het plangebied bevinden zich de Steenbergsche en Roosendaalsche 

Vliet. Deze wateren zijn aan beiden zijden omgeven door een regionale kering langs regionale 

rivieren. Nabij De Heen mondt deze rivier via een sluizencomplex uit in het Volkerak. Deze 

sluizen (buiten de plangrenzen) maken onderdeel uit van de primaire waterkering. Direct langs 

deze regionale rivier liggen op enkele plaatsen overige keringen. Verder van de rivier verwijderd 

liggen de regionale keringen langs regionale rivieren. Het tussenliggende buitendijkse gebied is 

veelal in gebruik als landbouwgrond, maar kan bij hoge waterstanden onderlopen. 

Het Markvlietkanaal is een gegraven watersysteem en maakt een verbinding tussen 

Roosendaal en de Dintel. De vaart is aan beide zijden omgeven door een regionale kering 

langs regionale rivieren. 

Ten noorden van de kern Dinteloord wordt het plangebied begrensd door De Dintel, de haven 

van Dinteloord en het bedrijventerrein Dintelmond, eveneens omgeven door regionale 

waterkeringen langs regionale rivieren. In Dintelmond is bedrijvigheid (gemeente Moerdijk) en 

een jachthaven gelegen (gemeente Steenbergen). De Dintel watert via een sluizencomplex af 

op het Volkerak. De sluizen maken integraal onderdeel uit van de primaire waterkering. Ten 

noorden van de Molendijk is nog een overige kering gelegen. 

In het plangebied komen enkele natuurlijke kreken voor. Het gaat hier om de Potmarkreek, 

Molenkreek, de Barend en de Derriekreek. Deze tamelijk natuurlijke wateren genieten 
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bescherming van de Keur van het Waterschap Brabantse Delta. Daarnaast zijn deze kreken 

volledig beschermd gebied conform de Keur. De Potmarkreek en de Barend hebben daarnaast 

nog een zone rondom de kreken welke aangewezen zijn als volledig beschermd gebied. 

Daarnaast bevindt zich een systeem van A-, B- en C-waterlopen in het plangebied. Deze 

waterlopen zijn vastgelegd in de Keur van het waterschap en zijn als volgt onderverdeeld:

Categorie A: Leggerwater;

Categorie B: primaire en secundaire schouwsloot;

Categorie C: tertiaire schouwsloot en overige waterloop.

Deze watergangen genieten bescherming van de Keur van het waterschap Brabantse Delta. 

Aan weerszijden van A-waterlopen liggen onderhoudsstroken van 5 meter die bouwwerkvrij 

moeten blijven. Dit betekent dat deze zone vrij dient te blijven van bouwblokken, kassen, 

teeltondersteunende voorzieningen en dergelijke. Het peil in dit watersysteem wordt beheerd 

door het Waterschap. Het systeem van watergangen staat voornamelijk ten dienste van het 

agrarisch gebruik. 

Waterbergingsgebieden| 

Op de kaarten behorende bij de Verordening Ruimte geeft de provincie aan waar de regionale 

waterbergingsgebieden en reserveringsgebieden waterberging zijn gelegen. Deze twee 

gebieden dienen ook dit bestemmingsplan beschermd te worden. De regionale 

waterbergingsgebieden betreffen de Barend en een zone ten westen van Dinteloord. De 

reserveringsgebieden betreffen met name de buitendijks gelegen gebieden (buitendijks ten 

opzichte van de regionale waterkeringen). 

Waterkeringen 

Waterveiligheid is een zeer belangrijk aspect van het waterbeheer. Het plangebied wordt 

omgeven door een aantal waterkeringen. Onderscheid kan worden gemaakt in primaire, 

regionale en overige waterkeringen. De waterkeringen langs het Volkerak zijn primaire 

waterkeringen. Voor deze waterkering geldt een veiligheidsnorm van 1/2000 per jaar. Het wordt 

toelaatbaar geacht dat eens per 2000 jaar een overstroming kan plaatsvinden in het 

achterliggende poldergebied. De waterkering wordt beheerd door het waterschap. 

Niet minder belangrijk bij het tegengaan van wateroverlast zijn de regionale waterkeringen 

langs de Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet, de Dintel, de Haven van Dinteloord en het 

Markvlietkanaal. Ook deze regionale keringen worden door het waterschap beheerd. De overige 

keringen tenslotte, voorkomen dat delen van buitendijkse gronden niet te vaak inunderen en 

bruikbaar blijven voor agrarisch gebruik. 

Het buitendijkse gebied tussen overige keringen en de regionale keringen langs regionale rivier 

is bedoeld voor waterberging in tijden van hoge afvoer op de Steenbergsche en 

Roosendaalsche Vliet. 

Voor alle waterkeringen geldt dat de Keur hierop van toepassing is. Binnen de kern- en 

beschermingszones zijn geen handelingen toegestaan die het waterkerend vermogen van de 

waterkering (kunnen) aantasten. Voor een veelheid van handelingen in deze kern- en 

beschermingszones is een watervergunning benodigd. 

Zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen 
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Op de kaart behorende bij de Verordening Ruimte zijn tevens zoekgebieden voor het behoud 

en herstel van watersystemen weergegeven. Dit betreft gebieden naast een waterloop waar 

maatregelen op het gebied van morfologie en inrichting nodig zijn om de doelstellingen uit het 

Provinciaal Waterplan 2010-2015 op het gebied van de ecologische kwaliteit van 

oppervlaktewateren te behalen. Dit zijn zones van 25 meter langs de waterloop. Deze gebieden 

vragen om een aanduiding die (mede) voorkomt dat deze gebieden minder geschikt raken voor 

het treffen van maatregelen die strekken tot het behoud en herstel van de watersystemen. 

Waterwinning 

Binnen de plangrenzen zijn geen waterwinlocaties en/of grondwaterbeschermingsgebieden 

aanwezig. 

Rioolwaterpersleidingen 

In het plangebied is een rioolwaterpersleiding aanwezig. Ter bescherming van deze leiding is 

het van belang dat nabij deze persleiding geen activiteiten worden ontplooid die de leiding 

kunnen schaden. 

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 

In onderhavig bestemmingsplan worden de waterbergingsgebieden zoals aangewezen op rijks- 

en provinciaal niveau vastgelegd door middel van een gebiedsaanduiding. Ook de 

waterkeringen (primair, regionaal en overig) zoals aangegeven door het waterschap krijgen met 

het bestemmingsplan een juridisch-planologische beschermde status door middel van een 

dubbelbestemming. Binnen deze dubbelbestemming zijn ook de kern- en beschermingszones 

opgenomen. Met een dubbelbestemming ‘Leiding - Riool’ is tevens de 

rioolwatertransportleiding opgenomen. Binnen de dubbelbestemming is een toetsingszone 

opgenomen van 5 meter aan weerszijden van de hartlijn van de leiding, waarbinnen uitsluitend 

werken plaats mogen vinden die geen belemering vormen voor de aanleg en instandhouding 

van de betreffende leiding. Overige werken zijn uitsluitend toegestaan door middel van 

afwijking. Werken/activiteiten in de nabijheid van deze leidingen moeten voldoen aan de 

voorwaarden van de betreffende leidingeigenaar. 

A-, B- en C-waterlopen die binnen het agrarisch gebied liggen krijgen een agrarische 

bestemming al dan niet met waarden. Deze waterlopen worden beschermd middels de Keur 

van Waterschap Brabantse Delta. De buitenwateren, De Dintel, de Steenbergsche en 

Roosendaalsche Vliet, het Markvlietkanaal en de vaarten zijn bestemd als water en worden 

eveneens beschermd middels de Keur van het waterschap. De in het plangebied gelegen 

kreken krijgen een natuurbestemming.

2.5  Natuur

In het plangebied liggen diverse gebieden met natuurwaarden. Deze natuurwaarden zijn 

wettelijk beschermd. De gebieden worden beschermd in de Natuurbeschermingswet 1998, de 

wet die de gebiedsbescherming van nationaal begrensde natuurgebieden bundelt. Daarmee 

zijn de bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in de 

Natuurbeschermingswet 1998 verwerkt.

De volgende gebieden worden aangewezen en beschermd op grond van de 

Natuurbeschermingswet 1998:

Natura 2000-gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden);
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Staats- en Beschermde Natuurmonumenten en Wetlands.

Verder is de Natuurbeschermingswet 1998 de basis voor het nationale Natuurbeleidsplan 

(structuurvisie) waarin de Ecologische Hoofdstructuur is geregeld.

Natuurgebieden binnen plangebied 

De belangrijkste natuurgebieden in het plangebied zijn:

De Dintelse Gorzen;

De Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet;

Molenkreekstelsel (Molenkreek, Potmarkreek en de Barend)

Derriekreek.

Buitendijks gebied 

In ecologisch opzicht is in het plangebied een duidelijk onderscheid te maken tussen het 

buitendijkse gebied aan de westzijde en het binnendijkse agrarische gebied in de rest van het 

plangebied. Het buitendijkse gebied (de Dintelse Gorzen) herbergt de grootste ecologische 

waarden. Om deze reden is het aangewezen als onderdeel van het wettelijk beschermde 

natuurgebied 'Krammer-Volkerak'. 

Het Volkerakmeer in zijn huidige vorm is een "afgesloten zeearm" waarin nog veel van de 

kenmerken van het voormalige intergetijdegebied "Krammer-Volkerak" bewaard zijn gebleven 

(diepe centrale geul met steile taluds en aansluitende ondiepten met minder steil talud en 

drooggevallen platen). Het Volkerak (circa 6000 ha) vormt nu één waterlichaam met de 

Eendracht en het Zoommeer (circa 2000 ha). Na afsluiting van het zeewater werd het water 

geleidelijk zoet en het peil werd gefixeerd op 0 cm NAP. Daardoor viel circa 1775 ha van het 

voormalige intergetijdegebied permanent droog. Oeverafslag als gevolg van het gefixeerde peil 

werd gestopt door de aanleg van vooroevers, en in de periode 1989-99 werd een veertigtal 

eilandjes aangelegd, met een totale oppervlakte van circa 80 ha. Het Volkerak ontvangt niet 

langer substantiële hoeveelheden water uit het Hollands Diep, wel uit de Brabantse rivieren 

(Mark, Dintel en Vliet). De successie van de vegetatie is nog volop gaande en door de 

traagheid van de ontzilting van de bodem, in een aantal deelgebieden is de rol van zilte 

pioniersoorten op de platen nog steeds groot. 

De ontwikkelingen van de broedvogels en de trekvogels als ganzen zijn in hoge mate een 

afspiegeling van de vegetatiesuccessie, met een tijdelijke opkomst van pioniers als kale 

grondbroeders (plevieren, sterns) en gras- en zaadeters. Een aantal soorten ganzen (kolgans, 

grauwe gans) en weidevogels heeft een meer permanente plek gekregen. De ontwikkelingen in 

het water zijn sterk gestuurd door hoge en toenemende nutriëntgehalten (met bijbehorende 

vissen). In de huidige situatie is bij de niet-broedvogels de betekenis op landelijke schaal het 

grootst bij de brilduiker (12 % landelijk gemiddelde), vervolgens bij fuut, kuifeend en kluut (4-5 

%). Daarnaast is het een zeer belangrijk broedgebied voor broedvogels van schaars begroeide 

zandplaten (bontbekplevier, strandplevier) en schaars begroeide oevers met aangrenzend 

ondiep water (kluut). Deze habitats zijn tevens van belang voor meeuwen en sterns 

(zwartkopmeeuw, kleine mantelmeeuw, visdief, dwergstern). (Bron: Ministerie van EL&I). 

Binnendijks gebied 

Het binnendijkse gebied bestaat voor het overgrote deel uit grootschalig akkergebied. 

Specifieke natuurgegevens zijn hier in mindere mate bekend. Gezien het intensieve 

grondgebruik zullen de akkers in ecologisch minder interessant zijn. 
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De in het gebied aanwezige kreken en kreekrestanten vormen daarmee des te waardevollere 

structuren in het gebied. Hier zijn namelijk riet-, ruigte- en struweelbegroeiingen te vinden, die 

van grote waarde zijn voor kwetsbare broedvogels zoals de grote karekiet en rietzanger. De 

kreekoevers van de Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet en het Molenkreekstelsel 

(Molenkreek, Potmarkreek en de Barend) herbergen door hun extensieve beheer bovendien 

interessante vegetaties. Van de Steenbergsche Vliet is bekend dat deze een belangrijke 

paaiplaats vormt van vissen, met name op de ondiepere gedeelten. Van andere kreken zoals 

het Molenkreekstelsel en de Derriekreek is de waarde voor vissen minder goed bekend. 

De kreken hebben door hun doorlopende structuur in een grootschalig agrarisch landschap 

met name een belangrijke potentiële natuurwaarde. Voor een duurzaam behoud van de 

natuurwaarden in de kreekstelsels en omliggende natuurgebieden is namelijk de ontwikkeling 

van de kreken als ecologische verbindingszones van belang. Om deze reden zijn de 

Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet, het Molenkreekstelsel en de Derriekreek door de 

Provincie Noord-Brabant aangewezen als ecologische verbindingszone. 

Ook de primaire waterkeringen in het plangebied hebben een belangrijke natuurwaarde. 

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan maakt ontwikkelingen binnen de grenzen van de aangewezen 

natuurgebieden niet mogelijk. In het bestemmingsplan krijgen de natuurgebieden op grond van 

de Natuurbeschermingswet 1998 een natuurbestemming of een gebiedsaanduiding die een 

beschermende functie heeft.

2.6  Landbouw

De bodem in het plangebied bestaat overwegend uit vruchtbare klei die goed geschikt is voor 

grondgebonden agrarische bedrijvigheid. De landbouw is in de gemeente Steenbergen dan ook 

de belangrijkste ruimtegebruiker en kenmerkt zich dan ook door het hoge aandeel akker en 

vollegrondstuinbouw. 

Aanverwante agrarische bedrijvigheid 

Naast de landbouw zijn er in het plangebied ook enkele aanverwante agrarische bedrijven. Het 

gaat hier onder andere om agrarisch verwante bedrijven en agrarisch technische 

hulpbedrijven. 

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 

In het bestemmingsplan wordt onderscheid gemaakt in agrarische gronden met en zonder 

natuur- en landschapswaarden. De agrarische gronden waar naast de agrarische 

bodemexploitatie primair de openheid beschermd wordt (niet binnen de Ecologische 

hoofdstructuur en de groenblauwe mantel), krijgen een bestemming ‘Agrarisch met waarden – 

Landschapswaarden’. De agrarische gronden waar een agrarische bodemexploitatie gevoerd 

wordt, nabij natuurgebieden maar waar ook de openheid waardevol is krijgen een bestemming 

‘Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden’. Onderdelen van de Ecologische 

hoofdstructuur maken eveneens onderdeel uit van deze bestemming. 

De agrarische bedrijven, zowel grondgebonden als niet-grondgebonden, krijgen de bestemming 

‘Agrarisch’ met het daarbij behorende passende bouwvlak. Indien er sprake is van een 

specifiek niet-grondgebonden agrarisch bedrijf, zoals een intensieve veehouderij, een intensieve 

veehouderij als nevenfunctie of een glastuinbouwbedrijf, dan wordt dit op de verbeelding ter 
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plaatse aangeduid. De aanverwante agrarische bedrijven krijgen een passende 

bedrijfsbestemming met een bijbehorende aanduiding op de verbeelding.

2.7  Wonen

In het buitengebied komen diverse burgerwoningen voor. Een aantal daarvan zijn van oorsprong 

een agrarisch bedrijf die hun agrarische functie hebben verloren. Maar er zijn er ook die direct 

als burgerwoning in het buitengebied zijn gebouwd. 

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 

De bestaande legale burgerwoningen alsmede de voormalige bedrijfswoningen bij een 

beëindigd (agrarisch) bedrijf in het buitengebied krijgen in het bestemmingsplan een 

woonbestemming.

2.8  Recreatie

Binnen het plangebied is een jachthaven aanwezig. Voor wat betreft de dagrecreatieve 

voorzieningen gaat het voornamelijk om extensieve recreatieve voorzieningen zoals wandelen, 

fietsen, autotochten, kleine watersport en sportvissen. 

De dagrecreatieve voorzieningen zijn:

- diverse vrij toegankelijk natuurgebieden met uitgezette fiets- en wandelroutes;

- verschillende fiets- en wandelpaden over de dijklichamen en door de polders;

- de jachthaven;

- het Volkerak;

- de Steenbersche en Roosendaalsche Vliet.

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 

In het bestemmingsplan wordt de jachthaven concreet bestemd met een passende recreatieve 

bestemming. De overige extensieve recreatieve voorzieningen worden middels de 

gebruiksregels in diverse bestemmingen mogelijk gemaakt.
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2.9  Overige functies

Niet-agrarische bedrijvigheid 

In het plangebied komen diverse niet-agrarische bedrijven en functies voor. Sommige bedrijven 

zijn wel verwant aan de agrarische sector of aan het buitengebied, bijvoorbeeld loonbedrijven. 

Andere bedrijven hebben geen functionele relatie met het buitengebied, bijvoorbeeld de 

bedrijven die aan de Havenweg zijn gevestigd. 

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan 

De in het plangebied gelegen niet-agrarische bedrijfslocaties krijgen een passende 

bedrijfsbestemming, waarbij de vigerende planologische situatie het uitgangspunt betreft. 

Infrastructuur 

Interregionale wegen 

In het plangebied is de A29 (E34) gelegen. Deze Rijksweg loopt van knooppunt Vaanplein, bij 

Barendrecht naar de N259/N268 bij Dinteloord en is in het kader van een onherroepelijk 

tracébesluit ten aanzien van de A4 in het bestemmingsplan opgenomen. 

Regionale wegen 

In het plangebied ligt een aantal wegen met een regionale betekenis. Tot deze categorie 

behoren:

N259;

N268.

Lokale verharde wegen 

Het merendeel van de wegen in het plangebied betreft lokale verharde wegen. Deze wegen 

hebben vooral een functie voor de interne ontsluiting van het grondgebied van de gemeente. 

Sommige wegen hebben nog een geringe doorgaande functie, omdat ontsluiting wordt gegeven 

op een weg van hogere orde of omdat zij dienen als verbinding tussen woonkernen. Deze 

wegen zijn hoofdzakelijk op dijklichamen gelegen. 

Onverharde wegen 

In het plangebied komt een aantal onverharde en halfverharde wegen voor. Deels dienen deze 

wegen ter ontsluiting van landbouwgronden, deels betreft het ontsluiting van natuurgebieden.

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan 

In onderhavig bestemmingsplan krijgen de wegen een passende verkeersbestemming. 

Onderscheid wordt gemaakt met twee bestemmingen in enerzijds de 

gebiedsontsluitingswegen (onder andere de provinciale N-wegen) en de erftoegangswegen. 

Anderzijds vormt de nieuwe Rijksweg A4 een stroomweg die door het plangebied loopt en een 

separate bestemming vormt. 

Leidingen 

De volgende typen leidingen in het plangebied zijn in het kader van het planologisch relevante 

milieuaspect uit ruimtelijk oogpunt van belang:

Gasleidingen;
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Riolering (persleidingen).

In paragraaf 4.12.10 van onderhavige toelichting wordt op het aspect externe veiligheid nader 

ingegaan. In het plangebied liggen ook enkele niet relevante leidingen in het kader van externe 

veiligheid, maar die wel een planologische bescherming genieten. Het gaat om een 

rioolwatertransportleiding. 

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan 

Het tracé van de planologisch relevante leidingen wordt in het plangebied vastgelegd middels 

een dubbelbestemming met bijbehorende vrijwaringszone. 

Overige 

In het noorden van het plangebied ligt een rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan 

De rioolwaterzuiveringsinstallatie krijgt een passende nutsbestemming om de gebruiksfunctie 

te waarborgen.
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Hoofdstuk 3  RUIMTELIJK BELEIDSKADER

3.1  Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het algemeen ruimtelijke beleid beschreven dat relevant is voor het 

buitengebied van Steenbergen. De voornaamste beleidskaders worden gesteld door het Rijk, 

de provincie Noord-Brabant en de gemeente zelf. In het vierde hoofdstuk wordt de integrale 

visie op het plangebied toegelicht aan de hand van het tweede en onderhavige hoofdstuk.

3.2  Rijksbeleid

3.2.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld en in 

werking getreden. De structuurvisie vervangt verschillende nota’s, waaronder de Nota Ruimte, 

de Structuurvisie Randstad 2040 en de Nota Mobiliteit. De visie schetst de doelen, belangen 

en opgaven van het Rijk tot 2028 en de ambities tot 2040. Uitgangspunt is de ruimtelijke 

ordening zoveel mogelijk over te laten aan gemeenten en provincies (‘decentraal, tenzij…’), 

minder nationale belangen en eenvoudigere regelgeving. De nationale belangen die worden 

benoemd betreffen de internationale concurrentiepositie, het gebruik van de ondergrond, het 

behouden en versterken van vervoer- en transportsystemen, de milieukwaliteit, de 

waterveiligheid en zoetwatervoorziening en behoud en versterken van natuur en 

cultuurhistorische waarden.

De gemeente Steenbergen is onderdeel van de Zuidwestelijke Delta waar een specifieke 

regionale opgave voor geldt. Nationale opgaven die ook voor het plangebied van belang zijn, 

betreffen:

Het borgen van de waterveiligheid en -kwaliteit, van voldoende zoetwater en het herstel van 

de estuariene dynamiek als drager voor een duurzaam water- en ecosysteem;

Het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS, inclusief de Natura 2000 

gebieden die een groot deel van de Zuidwestelijke Delta beslaan;

Uitvoeren van de MIRT VAR-afspraken voor het faciliteren van de ontwikkeling van ‘de 

logistieke Delta’;

Bereikbaarheid voor de binnenvaart en aansluiting op het Trans-Europese 

transportnetwerk;

Het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk tussen Borssele en Midden- 

Brabant (Zuidwest 380 kV verbinding).

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan 

De aanwezige nationale belangen worden in het plangebied op gemeenteniveau 

juridisch-planologisch vastgelegd. Het gaat hier onder meer om de 

waterbergingsmogelijkheden en de verankering van de (herijkte) Ecologische Hoofdstructuur.
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3.2.2  AMvB Ruimte

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening, eerste tranche (Barro) is vastgesteld op 22 

augustus 2011; en is op 30 december 2011 in werking getreden. Het Barro vloeit voort uit de 

ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Het kabinet heeft in de genoemde 

SVIR vastgesteld dat voor een beperkt aantal onderwerpen de bevoegdheid om algemene 

regels te stellen moet worden ingezet. Het gaat daarbij om het beschermen van de nationale 

belangen. Deze algemene regels, vastgelegd in het Barro, werken zoveel mogelijk direct door 

op het niveau van de lokale besluitvorming. Slechts daar waar een directe doorwerking niet 

mogelijk is, is gekozen voor indirecte doorwerking via provinciaal medebewind. 

In het wetsvoorstel tot wijziging van de Wro (Spoedwet Wro; TK 32 821) wordt, naar aanleiding 

van het Raad van State-advies over het Barro, eerste tranche, de wettelijke grondslag voor het 

provinciaal medebewind en ontheffingen verbeterd. Naar aanleiding van het advies van de Raad 

van State voorziet het Barro thans ook in een bij dit besluit behorende ministeriële regeling 

(Rarro). In deze regeling is de begrenzing opgenomen van de gebieden uit een aantal titels uit 

het Barro waarvoor een reservering of een vrijwaring geldt. De aanduiding van deze gebieden is 

opgenomen in het Barro. 

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan 

Vanuit het Barro zijn er geen regels van toepassing op onderhavig plangebied. De in het besluit 

opgenomen nationale belangen zijn dan ook niet in het geding.

3.2.3  Rooilijnenbeleid Rijkswaterstaat

Het rooilijnenbeleid van Rijkswaterstaat houdt in dat Rijkswaterstaat langs haar autosnelwegen 

twee rooilijnen hanteert. In de zone van 50 meter uit de as van de dichtst bij het plangebied 

gelegen rijbaan geldt een bouwverbod anders dan voor verkeersdoeleinden. Tot de rijbanen 

worden ook gerekend toe- en afritten van en naar andere (snel)wegen. Voor de zone tot 75 

meter uit de as van de dichtst bijgelegen rijbaan van een rijksweg geldt volgens het 

rooilijnenbeleid, dat hier slechts na overleg met de wegbeheerder mag worden gebouwd. 

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan 

In de regels en op de verbeelding van onderhavig bestemmingsplan zijn twee zones 

opgenomen om het rooilijnenbeleid vast te leggen.
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3.3  Provinciaal en regionaal beleid

3.3.1  Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (SVRO)

Op 1 oktober 2010 heeft Provinciale Staten het nieuw ruimtelijk beleid vastgesteld: de 

Structuurvisie ruimtelijke ordening. Deze visie is op 1 januari 2011 in werking getreden. De 

provincie geeft in de structuurvisie de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid tot 2025 (met een 

doorkijk naar 2040). De visie is bindend voor het ruimtelijk handelen van de provincie. Het is de 

basis voor de wijze waarop de provincie de instrumenten inzet die de Wet ruimtelijke ordening 

biedt. De visie geeft een ruimtelijke vertaling van de opgaven en doelen uit de Agenda van 

Brabant. Daarnaast ondersteunt de structuurvisie het beleid op andere provinciale 

beleidsterreinen, zoals het economisch-, mobiliteits-, sociaal-, cultureel-, milieu- en 

natuurbeleid. 

De ruimtelijke belangen en keuzes zijn in vier ruimtelijke structuren geordend. Binnen deze 

structuren worden de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen opgevangen. Samen 

vormen deze structuren de provinciale ruimtelijke structuur. 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. 

Vanuit de SVRO zijn voor het plangebied twee gebiedsontwikkelingsprojecten relevant. Het 

betreft hier de projecten Waterpoort en de Brabantse Wal. Procesmatig krijgt het project 

Waterpoort de functie van integratiekader voor alle ruimtelijk economische ontwikkelingen uit 

het Uitvoeringsprogramma ZWD. De Brabantse Wal doet datzelfde voor het zuidelijker gebied, 

met de nadruk op landschappelijk gerelateerde aspecten. Voor beide gebiedsontwikkelingen 

spelen onderwerpen als economische ontwikkeling (biobased economy, recreatie, etc.) 

landschap, natuur en cultuurhistorie een belangrijke rol. De SVRO moet gezien worden als een 

belangrijke basis voor de uitwerking van het project Waterpoort en Brabantse Wal. Binnen 

beide gebiedsontwikkelingsprojecten worden een aantal deelprojecten onderscheiden die 

relevant zijn voor onderhavig plangebied:

Versterken cultuurhistorische waarden (Waterpoort, Brabantse Wal);

Ontwikkeling ecologische verbindingszones en/of natte natuurparels, met daarbij een hoge 

prioriteit voor ontwikkeling Ecologische verbindingszone De Vliet, conform de afspraken 

met de provincie en Ecologische verbindingszone Cruijslandse Kreken (Waterpoort, 

Brabantse Wal);

Verbeteren toeristisch-recreatieve infrastructuur zoals recreatieve wandelpaden, 

fietsnetwerk (Waterpoort + Brabantse Wal);

Versterken bomenstructuur buitengebied (Waterpoort, Brabantse Wal).

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 

Het beleid voor het buitengebied richt zich met name op de bescherming van de natuurwaarden 

zoals opgenomen in de Groenblauwe structuur. Onderdeel van deze structuur vormen het 

Kerngebied Groenblauw, de Groenblauwe mantel en de waterbergingsgebieden.

Daarnaast onderscheidt de provincie het buitengebied met beleid voor het zogenaamde 

Landelijk gebied. In het 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 
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streekproducten, zorgverblijven en recreatief verblijf. Onderhavig plan voorziet daar nadrukkelijk 

in. Zo worden er diverse vervolgfuncties toegestaan bij vrijkomende agrarische bedrijven 

(VAB’s), waarbij onderscheid wordt gemaakt in het buitendijks gebied rondom de 

Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet enerzijds en buiten het buitendijksgebied 

anderzijds. 

In het buitendijks gebied wordt primair de ruimte geboden aan de ontwikkeling van recreatie en 

toerisme op VAB’s in de vorm van aan het buitengebied gebonden dagrecreatie, 

verblijfsrecreatie en horeca. 

Buiten het buitendijks gebied mogen VAB’s zich ontwikkelen tot niet aan het buitengebied 

gebonden bedrijven in maximaal categorie 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten met 

uitzondering van zelfstandige kantoorvoorzieningen en detailhandelsbedrijven. 

Naast het bovenstaande worden ook diverse nevenfuncties bij bestaande (agrarische)bedrijven 

en woningen toegestaan. Hierbij kan worden gedacht aan functies zoals een bed & breakfast, 

mini-camping, groepsaccommodatie etc. 

Daar waar mogelijk zijn voor de gebiedsontwikkelingen Brabantse Wal en Waterpoort 

deelprojecten in onderhavig plan verwerkt. Het gaat hier onder meer om het beschermen van de 

aanwezige cultuurhistorische waarden en het bieden van extensieve recreatieve ruimte.
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3.3.2  Verordening ruimte Noord-Brabant 2012
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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. 

De door Provinciale Staten op 11 mei 2012 vastgestelde en op 1 juni 2012 in werking getreden 

Verordening ruimte 2012 stelt regels aan onder meer kwaliteitsverbetering van het landschap, 

natuurontwikkeling, de ontwikkeling van intensieve veehouderijen (reconstructie van het 

buitengebied), waterberging, cultuurhistorie en het agrarisch gebied. Per 9 oktober 2012 is 

tevens het kaartmateriaal van de Verordening ruimte 2012 op onderdelen gewijzigd als gevolg 

van het vastgestelde provinciale Natuurbeheerplan 2013. Aanleiding betreft de wens om in 

samenhang met de vaststelling van het Natuurbeheerplan 2013 kennelijke onjuistheden in de 

begrenzing van de ecologische hoofdstructuur te corrigeren. De wijziging heeft betrekking op 

de ecologische hoofdstructuur, het zoekgebied ecologische verbindingszone en het 

zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen. 

Ruimtelijke kwaliteit en kwaliteitsverbetering van het landschap 

De provincie wil de ruimtelijke kwaliteit van Brabant bevorderen. Ruimtelijke kwaliteit is het 

respectvol omgaan met de aanwezige kwaliteiten van een gebied. Het gaat hierbij om aandacht 

voor de kwaliteit van een nieuwe ruimtelijke ingreep en aandacht voor de ontwikkeling van de 

locatie. In de provinciale Verordening is hiertoe de ‘zorgplicht’ opgenomen (artikel 2.1 VR). Dit 

betekent dat ieder plan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk 

gebied dient bij te dragen aan de zorg voor het behoud en de bevordering van de ruimtelijke 

kwaliteit van het daarbij betrokken gebied en de naaste omgeving, in het bijzonder aan het 

principe van zorgvuldig ruimtegebruik. 

In de juridische regeling van het plan zijn toetsingscriteria opgenomen, waarmee bij eventuele 

toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen behoud en ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit 

evenals van andere te beschermen aanwezige waarden en belangen in het plan verankerd is. 

Ditzelfde geldt voor eventuele toekomstige bodemingrepen, waar middels een 

omgevingsvergunning eventuele gevolgen op aanwezige waarden nader getoetst kunnen 

worden. 

Daarnaast is in de Verordening ruimte het beleidsvoornemen opgenomen met betrekking tot 

‘kwaliteitsverbetering van het landschap’ (artikel 2.2 VR). De vereiste kwaliteitsverbetering 

koppelt ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied aan een concrete tegenprestatie gericht 

op een verbetering van de kwaliteit van het landschap. Onder een kwaliteitsverbetering worden 

begrepen alle projecten die zijn gericht op een aantoonbare en uitvoerbare verbetering van 

structuren of waarden op het vlak van natuur, water, landschap of cultuurhistorie. De gemeente 

onderschrijft het principe van het beleidsvoornemen dat ruimtelijke ontwikkelingen bij moeten 

dragen aan een kwaliteitsverbetering van het landschap. 

In 2011 is, in navolging en detaillering van art. 2.2 van de Verordening ruimte, de “Handreiking 

Kwaliteitsverbetering van het landschap, de rood-met-groen-koppeling” door de provincie 

Noord-Brabant opgesteld. In deze handreiking zijn methodieken uitgewerkt om invulling te 

geven aan het principe van kwaliteitsverbetering. Onderscheid wordt gemaakt in de methodiek 

‘maatwerk met menselijke expertise’, de methodiek ‘verrekening in euro’s’ en de methodiek 

‘verevening met oppervlaktes’. Het voldoen aan de handreiking is geen plicht, maar kan als 

leidraad worden gehanteerd.
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Thema’s Verordening ruimte 

In de verordening wordt onderscheid gemaakt in diverse thema’s. Het betreft hier thema’s voor 

stedelijke ontwikkeling, natuur & landschap, cultuurhistorie, water, agrarisch gebied en de 

intensieve veehouderij. Per thema is hieronder een vertaalslag gemaakt voor onderhavig 

bestemmingsplan. 

Stedelijke ontwikkeling 

De provincie handhaaft haar beleid dat is gericht op het bundelen van verstedelijking. Het 

leeuwendeel van de woningbouw, bedrijventerreinen, voorzieningen en infrastructuur dient 

plaats te vinden in het bestaand stedelijk gebied. Nieuw ruimtebeslag buiten deze gebieden (in 

zoekgebieden voor verstedelijking) kan alleen plaatsvinden als inbreiding of herstructurering 

niet mogelijk is. In geval van dergelijke grootschalige ontwikkelingen zal een 

bestemmingsplanherziening noodzakelijk zijn. 

Natuur en landschap 

De bestaande of nog om te vormen natuur- en bosgebieden maken onderdeel uit van de 

nationale ecologische hoofdstructuur (EHS). In de Verordening ruimte zijn deze gebieden 

specifiek begrensd en beschermd. Binnen deze gebieden dient het behoud, herstel of 

duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden en kenmerken van de gebieden te worden 

nagestreefd. Nieuwe plannen, projecten of handelingen zijn niet toegestaan indien zij de 

wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten. 
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De ecologische hoofdstructuur is op perceelsniveau in de Verordening ruimte opgenomen en 

zal in onderhavig bestemmingsplan worden opgenomen met (doorgaans) de bestemming 

‘Natuur’ (indien gerealiseerd) of een bestemming ‘Agrarisch met waarden – Natuur- en 

landschapswaarden’ met aanduiding (indien nog te realiseren). Binnen het plangebied betreft 

dit met name de bestaande EHS- gebieden zoals de Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet, 

de Dintelse Gorzen en kreken. 

Een aantal agrarische gronden, direct grenzend aan de bestaande natuurgebieden zijn 

aangeduid als groenblauwe mantel. Het betreft overwegend het agrarisch gebied met 

grondgebonden agrarische bedrijven, met belangrijke nevenfuncties voor natuur, water en 

(niet-bezoekersintensieve) recreatie. Door de nabijheid van de natuurgebieden kunnen deze 

gebieden bijdragen aan de bescherming van de aanwezige waarden in deze gebieden. Het 

behoud en vooral de ontwikkeling van natuur, water, waterbeheer en landschap vormt hier een 

belangrijke opgave. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zijn in dit gebied mogelijk als ze 

bijdragen aan het behoud en herstel van de landschappelijke en natuurwaarden ter plaatse.

In het plangebied zijn gebieden aangeduid als ‘zoekgebied voor behoud en herstel van 

watersystemen’. In deze gebieden wordt de verwezenlijking en het behoud, beheer en herstel 

van watersystemen nagestreefd. Gemeenschappelijk aan deze gebieden is dat in deze 

gebieden het beleid gericht is op verbetering en herstel van het natuurlijke watersysteem van 

bovenregionaal belang en dat daarvoor ruimte nodig is. Er is geen onderscheid gemaakt naar 

gebieden waar al maatregelen zijn uitgevoerd. Het is blijvend van belang om deze gebieden te 

beschermen en de ruimte beschikbaar te houden. Maatregelen worden uitgevoerd op het 
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gebied van de morfologie, zoals het laten hermeanderen van beken, het aanleggen van 

plas-draszones en het herstel van kwel. Er is ruimte naast de waterloop nodig om de 

maatregelen die de waterschappen en gemeenten daar nemen goed uit te kunnen voeren. 

Hiervoor is een zone van 25 meter langs de betreffende waterloop opgenomen. Binnen deze 

zone zijn beperkingen gesteld ten aanzien van stedelijke, agrarische en creatieve 

ontwikkelingen, met name als het gaat over bebouwingsmogelijkheden.

Cultuurhistorie 

Ten aanzien van cultuurhistorie heeft de provincie bepaalde gebieden en complexen 

aangewezen die zij belangrijk vinden om te beschermen, te behouden en te beheren. Voor het 

plangebied zijn de aardkundig waardevolle gebieden opgenomen. Hieronder zijn de 

verschillende deelgebieden weergegeven met daarbij de voor het plangebied specifiek 

weergegeven gebieden.

Aardkundig waardevol gebied 

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben deze gebieden aangewezen aan 

de hand van de Aardkundige Waardevolle Gebiedenkaart Noord-Brabant, vastgesteld door 

Gedeputeerde Staten op 30 november 2004. In dit geval betreft het aardkundig waardevolle 

gebied de Dintelse Gorzen.

Water| 

In de Verordening ruimte zijn voor het aspect water gebieden opgenomen ten aanzien van 

waterberging, waterwinning en de primaire waterkeringen. Voor het plangebied zijn de volgende 

type gebieden van toepassing, te weten:

regionaal waterbergingsgebied;

reserveringsgebied waterberging;

primaire waterkering en beschermingszone;
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winterbed.

Regionaal waterbergingsgebied en reserveringsgebied waterberging 

Regionale waterbergingsgebieden hebben tot doel om wateroverlast uit regionale waterberging 

tegen te gaan. Reserveringsgebieden waterberging zijn gebieden die mogelijk in de toekomst 

noodzakelijk zijn om wateroverlast uit regionale watersystemen tegen te gaan. In beide 

gebieden is het niet rechtstreeks mogelijk om bebouwing op te richten.

Primaire waterkering en beschermingszone 

Het doel binnen deze zone is de werking, instandhouding en onderhoud van de primaire 

waterkering en de beschermingszone. De ‘primaire waterkering en beschermingszone’ bestaat 

uit twee elementen: de primaire waterkering (het dijklichaam) en een daaromheen liggende 

beschermingszone. De beschermingszone omvat ook het zogenaamde ‘profiel van vrije ruimte’: 

een zoveel mogelijk vrij te houden zone om toekomstige dijkverbeteringen mogelijk te maken.

Functies die een ingreep doen in het bodemprofiel van de waterkering is niet rechtstreeks 

mogelijk. Onderzoek zal moeten aantonen dat de waterkerende functie niet ondermijnd wordt.

Winterbed 

Dit zijn gebieden waar het behoud van stroomvoerend en bergend vermogen van water 

plaatsvindt. In het winterbed moeten ingrepen die leiden tot vermindering van de bergingsen/ of 

afvoercapaciteit van de rivieren of die toekomstige vergroting van de bergings- en/of 

afvoercapaciteit in de weg staan, in beginsel worden voorkomen. Kapitaalintensieve functies en 

permanente verblijfsfuncties zijn in deze gebieden niet toegestaan.
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Agrarisch gebied 

Het agrarisch 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. 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. Daarnaast zijn in de 

Verordening ruimte afzonderlijke regels opgenomen voor de intensieve veehouderij. Deze 

beleidsregels zijn gekoppeld aan de integrale zonering intensieve veehouderij uit het 

Gebiedsplan Brabantse Delta, die in de Verordening zijn overgenomen. Uitbreiding en 

omschakeling naar intensieve veehouderij wordt slechts onder strikte randvoorwaarden 

mogelijk gemaakt.

Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt hoofdzakelijk in een gebied dat wordt aangemerkt 

als verwevingsgebied. De overige gronden zijn aangeduid als extensiveringsgebied.

In onderhavig bestemmingsplan is door de gemeente de regeling voor de intensieve veehouderij 

aangescherpt. Op agrarische bedrijfslocaties in het verwevingsgebied en het 

extensiveringsgebied wordt in onderhavig bestemmingsplan uitbreiding en omschakeling naar 

intensieve veehouderij niet toegestaan.

Intensieve veehouderij 
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De zonering van het oude Gebiedsplan Brabantse Delta is in principe overgenomen op de kaart 

Intensieve veehouderij die behoort bij de Verordening ruimte. Er is echter één verschil, in het 

Gebiedsplan Brabantse Delta worden voor de kleigronden geen zoneringen opgenomen. In de 

Verordening ruimte is de gebiedszone verwevingsgebieden opgenomen voor de kleigronden die 

in gebruik zijn als agrarische gebieden. Daarnaast zijn de gebieden in en rondom water en 

natuur aangegeven als extensiveringszones. 

Verwevingsgebieden zijn gebieden gericht op verweving van functies landbouw, wonen en 

natuur. Hervestiging en omschakeling naar intensieve veehouderij is mogelijk op bestaande 

agrarische bouwvlakken, mits de locatie duurzaam betreft. Uitbreiding van intensieve 

veehouderijbedrijven is conform de verordening mogelijk tot een maximum bouwvlak van 1,5 

hectare mits de locatie duurzaam is. Bij uitbreiding van intensieve veehouderijen moet ten 

minste 10% van het bouwvlak worden aangewend voor landschappelijke inpassing. 

Extensiveringszones zijn gebieden waar wonen of natuur de belangrijkste functies zijn. 

Uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging van in ieder geval de intensieve veehouderij is 

onmogelijk of wordt door de reconstructie onmogelijk gemaakt. Vormverandering van het 

bouwvlak is in deze gebieden ook niet mogelijk. 

Niet-agrarische ontwikkelingen 

In de Verordening ruimte zijn tevens algemene regels opgenomen met betrekking tot een 

aantal niet-agrarische ontwikkelingen in het buitengebied. De regels zijn erop gericht om een 

kader te geven voor de aard en omvang van de ontwikkelingen, waarbij de gemeente haar eigen 

ruimtelijke afweging kan maken. Algemeen uitgangspunt is dat gebruik dient te worden 

gemaakt van bestaande bebouwing. 

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 

Het beleid uit de Verordening ruimte wordt één-op-één vertaald in onderhavig bestemmingsplan 

en daar waar nodig aangescherpt. Waardevolle gebieden uit de groenblauwe structuur (EHS en 

groenblauwe mantel) worden met een bestemming ‘Natuur’ of ‘Agrarisch met waarden – 

Natuur- en landschapswaarden’ vastgelegd. De agrarische gebieden buiten de groenblauwe 

structuur krijgen een passende agrarische bestemming.

Voor het gehele buitengebied wordt een gemengde plattelandseconomie nagestreefd, zoals 

eerder nader omschreven in paragraaf 3.3.1. Agrarische en niet-agrarische bedrijven alsmede 

burgerwoningen krijgen de mogelijkheid om naast de bestaande activiteiten tevens 

nevenactiviteiten toe te staan. In het buitendijks gebied wordt primair ruimte geboden voor aan 

het buitengebied gebonden bedrijvigheid in het kader van recreatie en toerisme. Daarbuiten 

geldt dat niet aan het buitengebied gebonden bedrijvigheid onder voorwaarden de ruimte moet 

krijgen voor ontwikkeling.

Intensieve veehouderijen krijgen ondanks het feit dat de Verordening ruimte die mogelijkheid 

wel biedt geen uitbreidingsmogelijkheden. Voor specifieke waardevolle elementen wordt een 

beschermende werking met een gebiedsaanduiding vastgelegd. Bijvoorbeeld de openheid van 

het kleipolderlandschap en de cultuurhistorisch waardevolle landschappen als de Dintelse 

Gorzen. Zoekgebieden voor waterberging krijgen een gebiedsaanduiding aangewezen. De 

waterkeringen met beschermingszones in het plangebied worden middels een 

dubbelbestemming beschermd.
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3.3.3  Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030

De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 is de eerste, overkoepelende ruimtelijke visie voor 19 

samenwerkende gemeenten in de regio West-Brabant, waar de gemeente Steenbergen 

onderdeel van uitmaakt. De visie schetst een toekomstperspectief, ontstaan vanuit de 

collectief gevoelde noodzaak om als gemeenten op ruimtelijk gebied meer samen te werken. 

Maar ook, om op te trekken met andere belanghebbenden, zoals de betrokken provincies, 

waterschappen en maatschappelijke organisaties om een verdere, duurzame ontwikkeling van 

de regio gestalte te geven. De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 gaat over het samen 

werken aan het waarborgen van kwaliteiten, het oplossen van (toekomstige) knelpunten en het 

verantwoord benutten van potenties vanuit een actieve houding, die zo kenmerkend is voor de 

regio. 

De Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 is een regionaal casco dat een gemeenschappelijk 

kader biedt voor de aanpak van opgaven in de ruimtelijke agenda. Het doet uitspraken over 

opgaven waar gezamenlijk optreden hetzij noodzakelijk is voor het behoud van regionale 

kwaliteit dan wel tot aantoonbare meerwaarde leidt. Deze opgaven zijn opgenomen in de visie 

als er sprake is van een verstrekkende ruimtelijke component. Dit is het geval bij opgaven met 

een aanzienlijke schaal of invloedsgebied en bij structurele veranderingen op lange termijn. 

Focus op dit niveau van abstractie sluit goed aan op de huidige bestuurlijke verhoudingen in de 

regio en de democratische legitimiteit van de visie.

In de visie is in tien stellingen de koers bepaald. Deze tien stellingen zijn hieronder 

weergegeven:

1. Centraal wat moet, decentraal wat kan;

2. West-Brabant als zelfbewuste regio in een veranderend krachtenveld;

3. Versterken van de regionale identiteit met gebiedsgerichte ontwikkelingsstrategieën;

4. Ruimtelijke ontwikkeling volgt vanuit een visie op duurzaamheid;

5. Water, natuur en landschapsambities zijn de basis voor een goed gefundeerde toekomst;

6. Nieuwe verbindingen en het oplossen van knelpunten voor personen- en goederenvervoer;

7. Economische structuur wordt versterkt door regionale specialisaties;

8. Een aantrekkelijke woonregio door het profiel als tuin van de delta;

9. Spreiding van voorzieningen, betere bereikbaarheid en de leefbaarheid op peil;

10. Toeristisch recreatieve identiteit en meerwaarde van routes en nieuwe ontwikkelingen.

In de Ruimtelijke Visie West-Brabant 2030 worden de gezamenlijke wilsuitingen van de 

samenwerkingspartners in een ruimtelijk casco beschreven. Het casco bouwt voort op de 

heldere driedeling van West-Brabant met het noordelijk kleigebied, het zuidelijk zandgebied en 

de stedenrij met geledingszones. 

Elk van de gebieden kent unieke condities, die aanleiding zijn voor verschillende criteria bij 

verdere ontwikkeling, waarbij er expliciet aandacht is voor het borgen van de regionale 

omgevingskwaliteit. Het streven naar evenwicht in belangen van natuur, samenleving en 

economie heeft enkele ingrijpende ruimtelijke implicaties. 

In het groen-blauwe casco zijn enkele, elkaar aanvullende gebiedsgerichte strategieën 

geformuleerd. De watermachine van het noordelijk kleigebied wordt aanzienlijk geïntensiveerd 

en er wordt een zoetwater strategie voor de noordwestflank van de regio voorgesteld. De 

natuurlijke kwel ten noorden van de stedenrij wordt aangewend voor de ontwikkeling van natte 
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natuur en recreatief gebied. En er wordt ingezet op behoud en versterking van de bosrijke, 

stedelijke uitloopgebieden. 

Voor een goede regionale bereikbaarheid wordt ingezet op de optimalisering van bestaande 

netwerken van infrastructuur door het oplossen van knelpunten en realiseren van ontbrekende 

schakels in het personen- en goederenvervoer over de vier modaliteiten. Ook het lokaal en 

regionaal openbaar vervoerssysteem wordt versterkt en er wordt ingezet op de verdere 

ontwikkeling van transferia met toegevoegde waarde. 

De focus van economische ontwikkeling ligt op vijf stuwende sectoren: de maak- en 

procesindustrie, land- en tuinbouw, logistiek met toegevoegde waarde, alsmede de zakelijke 

en financiële dienstverlening. Deze regionale specialisaties hebben veel toegevoegde waarde 

en een hoge arbeidsproductiviteit. Ruimtelijk gezien gaat de benutting van bestaande 

bedrijventerreinen vóór ontwikkeling van nieuwe gebieden.

In het licht van de bevolkingsontwikkeling anticipeert West-Brabant vooralsnog op groei van de 

bevolking door arbeidsmigratie en het extra aantrekken van doelgroepen die passen bij het 

profiel als tuin van de delta. Op termijn reageert West-Brabant op de verwachte 

bevolkingskrimp met een actieplan regionale krimp/groei. Er wordt ingezet op regionale 

afstemming en kwalitatieve differentiatie van woon- en leefmilieus, waarbij onderscheid 
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gemaakt wordt in verschillende (subregionale) woningmarkten.

Er wordt ingezet op concentratie van het zorg-, welzijns- en voorzieningenniveau en een 

verbeterde bereikbaarheid door verschillende vormen van collectief en openbaar vervoer. Op 

langere termijn wordt daarnaast gestreefd naar het beter inzetten van de sociale cohesie van 

de regio door in te zetten op een integrale benadering van leefbaarheid. 

De regionale identiteit is ook een basis voor toerisme en recreatie. Door medegebruik van het 

versterkte watersysteem in het kleigebied wordt het nautische karakter versterkt. Het bosrijke 

zandlandschap in de grensstreek wordt met het aanvullen van routenetwerken en verbrede 

landbouw nog aantrekkelijker gemaakt. En het stadstoerisme wordt nader thematisch op 

elkaar afgestemd en in een regionale marketing uitgewerkt. 

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 

In het plangebied van onderhavig bestemmingsplan worden geen grootschalige ontwikkelingen 

mogelijk gemaakt. Dat betekent dat voor grote ontwikkelingen een aparte procedure gevolgd 

dient te worden. De visie is dan ook niet van invloed op dit bestemmingsplan.

3.3.4  Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020

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 onze regio West-Brabant afkomen en de wijze waarop daarop 

gereageerd kan worden. Met de visie wordt voor de gemeente Steenbergen de focus gelegd op 

de strategische ligging tussen Rotterdam en Antwerpen. Dit biedt kansen voor de ‘biobased 

economy’ en de toeristisch recreatieve ontwikkelingen. 

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 

In het plangebied van onderhavig bestemmingsplan worden geen grootschalige ontwikkelingen 

mogelijk gemaakt. Dat betekent dat voor grote ontwikkelingen een aparte procedure gevolgd 

dient te worden. De visie is dan ook niet van invloed op dit bestemmingsplan.

3.3.5  Waterbeheersplan en Keur

Het plangebied maakt onderdeel uit van het beheergebied van het Waterschap Brabantse 

Delta. Het waterschap hanteert voor haar gronden en wateren twee relevante 

beleidsdocumenten, het waterbeheersplan 2010 – 2015 en de juridische borging daarvan in de 

Keur. Het waterbeheersplan 2010 – 2015 geeft aan dat het watertoetsbeleid binnen de 

planperiode aangepast wordt op basis van nieuwe landelijke handreikingen. Binnen het 

waterbeheerplan wordt aandacht gevraagd voro de reductie van wateroverleg in de stad, zoals 

afgesproken bij de actualisering van het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW-Actueel).

Afkoppelen van regenwater van gemengde rioleringsstelsels kan hierbij een effectieve 

maatregel zijn, maar dit wordt niet meer als doel op zich beschouwd. Ook geeft het 

waterbeheerplan aan dat waterbergingsgebieden, die het waterschap realiseert, ook 

opgenomen moeten gaan worden in bestemmingsplannen van gemeenten. Tenslotte geeft het 

waterbeheerplan aan dat het waterschap er naar streeft om de toegankelijkheid van het water 

via wandel- en fietspaden te willen vergroten.
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Het waterschap is verantwoordelijk voor het waterbeheer (waterkwaliteit en -kwantiteit) binnen 

het plangebied. Voor waterhuishoudkundige ingrepen is de Keur van toepassing. De Keur is 

een waterschapsverordening die gebods- en verbodsbepalingen bevat met betrekking tot 

ingrepen die consequenties hebben voor de waterhuishouding en het waterbeheer. Zo is het 

onder andere verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur binnen een waterkering 

bepaalde handelingen te verrichten die de veiligheid en stabiliteit van de waterkering nadelig 

beïnvloeden. 

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 

In het plangebied zijn de waterbergingsgebieden (en zoekgebieden waterberging) vastgelegd. 

Tevens wordt ruimte geboden voor extensieve recreatie (wandelen en fietsen). Waterkeringen 

tenslotte zijn juridisch-planologisch vastgelegd met een dubbelbestemming.

3.4  Gemeentelijk beleid

3.4.1  Structuurvisie gemeente Steenbergen

De gemeente heeft op 31 mei 2012 conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro) een nieuwe 

structuurvisie voor het gehele gemeentelijke grondgebied vastgesteld. De nieuwe visie bevat 

geen ingrijpend nieuw beleid, maar vervangt de StructuurvisiePlus uit 2002 en integreert de 

beleidsuitgangspunten uit de Gebiedsvisie 2007, de IDOP’s, de Nota van uitgangspunten voor 

het buitengebied, het Economisch beleidsplan en de recreatievisies tot een uitvoeringsgericht 

beleidsinstrument. De uitgangspunten van genoemde beleidsdocumenten zijn in deze 

paragraaf per document nader uiteengezet. Daarnaast zijn in de visie de provinciale 

gebiedsontwikkelingen Brabantse Wal en Waterpoort met bijbehorende deelprojecten 

opgenomen c.q. vertaald.

Het buitengebied bestaat in de structuurvisie uit laagdynamische gebieden. In de 

laagdynamische gebieden geldt als beleidsuitgangspunt het behoud en versterken van huidige 

waarden. Drie gebieden zijn er te onderscheiden:

1. De zone rondom de Vliet vormt een belangrijk gebied voor recreatie, natuur, landschap en 

de waterhuishouding. Bestaande agrarische of niet agrarische bedrijven kunnen 

gehandhaafd blijven en onder voorwaarden te vertalen in het bestemmingsplan eventueel 

uitbreiden. Het beleid is hier in eerste instantie gericht op het versterken van het 

landschappelijke en natuurlijke karakter en het versterken van de waterhuishoudkundige 

functies (waterbeheersing en waterberging) van de zone. Ongewenste ontwikkelingen 

moeten worden tegengegaan. Extensieve recreatieve ontwikkelingen zijn hier wel mogelijk.

2. De open zeekleipolders vormen het tweede laagdynamische gebied. De kenmerkende 

landschappelijke waarden (openheid) moeten worden behouden. Hier ligt de nadruk op 

behoud en versterking van de landbouwsector.

3. Ten slotte kan het gebied Dintelse Gorzen worden genoemd. Dit gebied is puur 

aangewezen voor natuurontwikkeling en –behoud. Andere functies worden hier niet 

wenselijk geacht.

Met de in de nieuwe structuurvisie opgenomen Uitvoeringsparagraaf heeft de gemeente een 

uitvoeringsgericht beleidsinstrument. Met deze paragraaf biedt de structuurvisie “nieuwe stijl" 

bijvoorbeeld een wettelijk kader voor vestiging van het wettelijk voorkeursrecht gemeenten 

(Wvg), de basis voor het betalen van bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen en het 
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verrekenen van kosten ten behoeve van bovenplanse verevening. 

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 

Daar waar mogelijk zijn de concrete ontwikkelingen uit de nieuwe structuurvisie vertaald in 

onderhavig bestemmingsplan. Het gaat hier onder meer om de uitwerking van het tracé van de 

nieuwe Rijksweg A4, extensieve recreatieve ontwikkelingen en de natuurontwikkeling langs de 

Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet. Voor het overige worden de bestaande waarden in 

de laagdynamische gebieden behouden en versterkt, de verdere ontwikkeling en versterking 

van de agrarische landbouwsector wordt gestimuleerd en vormen recreatie en toerisme een 

speerpunt.

3.4.2  Dorpontwikkelingsplannen

De gemeente Steenbergen heeft tussen 2006 en 2009 voor haar verschillende kleine kernen 

binnen het gemeentelijk grondgebied zogenaamde ‘dorpontwikkelingsplannen’ (dop’s) 

opgesteld. Deze plannen vormen een praktische agenda waarin voor de middellange termijn 

vastgelegd wordt welk beleid en welke projecten uitgevoerd gaan worden om een kleine kern in 

het landelijke gebied sociaal, economisch en ruimtelijk leefbaar en vitaal te houden. Voor 

onderhavig plangebied is het dorpontwikkelingsplan van de kern Dinteloord relevant. 

Achtergrond 

De aanleiding voor het maken van de dorpsontwikkelingsplannen is meerledig. In de eerste 

plaats nopen veranderingen op het gebied van vergrijzing, ontgroening en schaalvergroting in 

kleine kernen ertoe dat de leefbaarheid onder druk staat. Concrete actie is nodig om kleine 

kernen leefbaar te houden voor haar bewoners. Daarnaast spelen op dit moment in meerdere 

dorpen belangrijke grote ontwikkelingen op allerlei gebieden. Het betreft hier onder meer de 

toekomstige ligging van de rijksweg A4 die van grote invloed op toekomstige ontwikkelingen en 

ambities van de kernen kan zijn. In de derde plaats is er de laatste jaren veel beleid 

geschreven en staat er nieuw beleid op de rol, zonder dat er een kapstok bestaat waarin de 

onderwerpen samenkomen. Het dorpsontwikkelingsplan kan deze rol vervullen. Tenslotte 

beoogt de gemeente de betrokkenheid van bewoners te vergroten en het nemen van de eigen 

verantwoordelijkheid van burgers en maatschappelijke partijen te stimuleren. 

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 

Voor Dinteloord is hieronder aangegeven welke relatie het dorpontwikkelingsplan met het 

buitengebied heeft. 

Werken 

Mogelijkheden creëren voor de dienstensector en (kleinschalige) toerisme en recreatie.

Nieuwe (verruimde) mogelijkheden bieden aan bedrijvigheid in het buitengebied op 

plattelandseconomie en behoud van de ruimtelijke kwaliteit te stimuleren.

Nieuwe economische dragers in het buitengebied 

Voor Dinteloord zijn de open polders belangrijk voor de identiteit en de beleving van het dorp. 

Hierbij hoort een levendige agrarische sector. Kansen voor de agrarische sector moeten 

worden benut, waarbij behoud van de openheid ten westen van Dinteloord erg belangrijk is. 

Prinsenlandse polder 

De huidige dominantie van de akkerbouw in de Prinsenlandse polder is evenwel zeer 
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kwetsbaar. Daarom is verbreding van de landbouwtakken wel wenselijk. De ambitie voor het 

buitengebied is om functies te ontplooien, die passen bij de specifieke kenmerken van de 

polders, en op die manier bij te dragen aan het imago van de streek. Naast het behouden van 

de agrarische sector zijn er voor ondernemers kansen om actief in te springen op een verbrede 

en multifunctionele landbouw en liggen er kansen om op een verantwoorde manier recreatie uit 

te bouwen. Aansluitend op de extensieve recreatieve routes kunnen dagrecreatieve en 

kleinschalige verblijfsrecreatieve activiteiten worden ontplooid. In vrijkomende agrarische 

bedrijfsgebouwen kunnen recreatiefuncties zoals bijvoorbeeld een bed & breakfast worden 

gerealiseerd. De gemeente wil verruimde mogelijkheden bieden in het nieuwe 

bestemmingsplan. Of hiervan gebruik zal worden gemaakt is de vraag. Op locaties langs 

natuurontwikkelingsgebieden of in het bebouwingscluster Boompjesdijk kunnen dagrecreatieve 

activiteiten ingepast worden, eventueel gecombineerd met horeca. Ook kan men in dergelijke 

gebieden denken aan bijzondere arrangementen gericht op specifieke doelgroepen, zoals 

zorgboerderijen, kunstateliers, workshopboerderijen enzovoorts. Voor grootschaliger 

bedrijvigheid, die niet verwant is aan de agrarische sector is op het platteland van Dinteloord 

geen plaats. Via de notitie 'buitengebied in ontwikkeling' kan de gemeente invulling geven aan 

een verruimd beleid ten aanzien van nieuwe economische dragers in VAB, met name in 

bebouwingsclusters. 

Randvoorwaarden 

De kwaliteit van het buitengebied heeft een grote waarde voor de bewoners. Essentiële 

kwaliteiten zijn de openheid en de rust in het buitengebied en de beeldkwaliteit van de 

gebouwen (m.n. het vooraanzicht). Daarom worden er eisen gesteld aan nieuwe economische 

dragers. De verdere uitwerking van deze eisen zal plaatsvinden in de nog op te stellen nota 

buitengebied in ontwikkeling. 

Recreatie en toerisme 

Speerpunten:

Nieuwe recreatieroutes (wandelroutes om de kern, enkele losliggende fietspaden, 

gedeeltelijke afsluiting van wegen of fietssuggestiestroken) t.b.v. de veiligheid van 

recreanten en het verbeteren van uitloopmogelijkheden;

Verbeteren van de bewegwijzering van routes in het buitengebied en het plaatsen van 

bewegwijzering in de kern.

Het toeristisch-recreatieve profiel van Dinteloord wordt verder uitgebouwd, als (meer 

kleinschalige) verbreding van de plattelandseconomie of bijvoorbeeld als watergerelateerde 

recreatie. Bij eerstgenoemde ontwikkeling zijn enkele maatregelen nodig om de recreatie in 

het buitengebied te bevorderen (bewegwijzering en heldere routestructuren) en de veiligheid te 

verbeteren. Op die manier gaat toeristisch-recreatieve ontwikkeling samen met de 'eigen 

uitloop'. 
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3.4.3  Visie Landrecreatie – tussen Wal en Water

Door de gemeente is in 2010 de beleidsvisie ‘Landrecreatie – tussen Wal en Water’ opgesteld, 

met als doel te komen tot een breed gedragen visie op de landrecreatie in de gemeente, 

inclusief de verbindingen met de waterrecreatie. 

In de visie voor de landrecreatie staat de actieve buitenmens centraal, zowel de toerist als de 

(lokale) recreant. Het toeristisch-recreatieve product dat wordt aangeboden is sterk verbonden 

met de bestaande kwaliteiten van rust en ruimte. Er wordt waarde gehecht aan het verknopen 

van het toeristisch-recreatieve product en lokale voorzieningen. Kleinschaligheid, kwaliteit en 

herkenbaarheid zijn sleutelwoorden. De visie gaat uit van een tweesporenbeleid: dromen en 

doen. Versterking en verbetering van het bestaande recreatieve product, met name gericht op 

dag- en verblijfrecreatie (routes en attracties) en de verbinding land-water. Dit betekent 

uitwerking en aanscherping van bestaande programma’s, zoals het toekomstschets Brabantse 

Wal, en energie op bestaande initiatieven (= doen). Daarnaast zijn nieuwe markten en kansen 

bezien (= dromen, en dan doen). Daarbij wordt de verbinding tussen het recreatieve product 

voor gasten van buiten en de lokale inwoners als belangrijke toevoeging gezien. Ten aanzien 

van nieuwe markten liggen er kansen in het verbinden van de agrarische en recreatieve sector. 

De zakelijke markt wordt ook als kansrijk gezien, gezien de gunstige ligging tussen Antwerpen 

en Rotterdam, maar ook met grotere steden in de omgeving, zoals Roosendaal en Bergen op 

Zoom. Er is ook nadrukkelijk gekeken naar de combinatie met zorg. Er liggen zeker kansen, 

zowel op het gebied van dag- als verblijfsrecreatie. Toegankelijkheid biedt een basisniveau, 

maar er kan ook zeker gekeken naar intensievere en duurzame zorgconcepten. Het 

samenwerken is een belangrijke randvoorwaarde om het gebied verder toeristisch-recreatief te 

ontwikkelen, een gevarieerd aanbod te bieden en voor een sterke communicatie. De gemeente 

speelt daarbij een belangrijke ondersteunende en meedenkende rol en kan de eigen 

recreatievoorzieningen inzetten voor toeristisch gebruik. 

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 

Voor het buitengebied geldt dat de ambitie die de visie uitspreekt, namelijk het gebied verder 

toeristisch-recreatief ontwikkelen, aansluit bij de aandachtspunten van het onderhavige 

bestemmingsplan. Hierin worden namelijk mogelijkheden gecreëerd voor inpassing van 

recreatieve functies (voorzieningen en routestructuren). Dit aandachtspunt is tevens 

meegenomen in de regels en op de verbeelding.
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3.4.4  Visie Waterrecreatie

De visie op waterrecreatie geeft het gewenste beeld weer van Steenbergen in 2020. In de visie 

worden de kansen van Steenbergen op het gebied van waterrecreatieve ontwikkeling aan de 

hand van een viertal ruimtelijke concepten weergegeven. Het gemeentebestuur wil haar 

ambities voor de Nota Waterrecreatie op heldere wijze uitdragen. Deze visie benadrukt de 

mogelijkheden binnen Steenbergen op het gebied van waterrecreatieve ontwikkelingskansen. 

Daarbij wordt een aantal specifieke gebieden met ontwikkelingpotentie aangewezen. De 

watervisie richt zich op een wenselijk toekomstbeeld van de gemeente in 2020; waar wonen, 

bedrijvigheid en recreatie in een evenwichtig  samenspel bijdragen tot het creëren van een 

kwalitatief hoogwaardige ruimte waar plaats is voor iedereen. Met de horizon op 2020 wordt in 

de visie op waterrecreatie het kader geschetst voor waterrecreatieve ontwikkeling in een 

passende verhouding tussen ruimtebeslag, kwaliteit en natuurwaarden. 

De visie is neergezet in een aantal ruimtelijke concepten waarbij specifieke gebieden met 

ontwikkelingspotenties worden benoemd. Dit is gedaan om een handelingskader te bieden voor 

gebieden waar het de ambitie is om specifieke kwaliteiten te benutten en te versterken. Deze 

ruimtelijke concepten zijn richtinggevend waarbij voorbij beperkingen is gedacht. Er worden vier 

ruimtelijke concepten toegelicht die in samenhang met elkaar toch elk een eigen ontwikkeling 

en specifieke bijdrage aan de doelstelling leveren. Het gaat om de volgende vier concepten:

Waterboulevard Stadshart Steenbergen

Sasdijk Dinteloord ingang voor waterrecreatie en verblijf

De Vliet in beweging

Welness; van inwoner tot en met vakantieganger

Voor het bestemmingsplan zijn de concepten ‘De Vliet in beweging’, ‘Welness’ en de 'Sasdijk' 

van belang. De Steenbergsche Vliet is het belangrijke verbindingswater in Steenbergen en 

loopt langs het cultuurhistorische verleden van Steenbergen. De Vliet is een verbindingsfactor 

voor verschillende havens en de regio, een aantrekkelijk vaargebied met unieke natuurwaarden 

en heeft ruime ontwikkelingspotenties voor wellnessmogelijkheden, watersportmogelijkheden 

en verblijfsmogelijkheden.

Specifieke kansen liggen in het gebied Sasdijk in Dinteloord met aansluitend de Dintelpolder 

en Drievriendenpolder. Dit ruimtelijk concept kent twee belangrijke dragers die in synergie met 

elkaar functioneren omdat ze elkaar versterken. Get concept is gebaseerd op een mix tussen 

druk en rustig: gebied Sasdijk als wervelend waterrecreatie- en verblijfsgebied (druk) en het 

poldergebied bij de Sasdijk (zelfs tot Benedensas) als natuurlijke verbindingszone met 

watergebonden recreatieve functies (rustig).

Speerpunten voor het concept ‘De Vliet in beweging’ zijn:

Kwaliteitsimpuls realiseren voor verblijf op het water in jachthaven De Schapenput in De 

Heen;

Verbetering van de toegang van de Steenbersche Vliet door realisatie van herkenbare 

poorten bij de entree van de Vliet via het Volkerak en het Mark-Vlietkanaal.

Ontwikkeling van cultuurhistorische vaartochten maar ook fiets- en wandelroutes langs het 

verleden van de Steenbersche Vliet;

Ontwikkeling van waterwoningen langs de Steenbergsche Vliet;

Kwaliteits- en kwantiteitsimpulsen aan voorzieningen op en langs de Vliet;
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Ontwikkeling van natuur langs de Vliet met mogelijkheden voor waterberging en aandacht 

voor waterkwaliteitsverbetering en recreatief medegebruik.

Speerpunten voor het concept ‘Welness’ zijn:

Uitbreiding verblijfsaccommodaties aan het water en in de kernen met wellnessfaciliteiten;

Realisatie van wandel- en fietsroutes langs het water van Steenbergen;

Optimalisatie van voorzieningen voor de kleine watersport (kano’s/fluisterboten);

Ontwikkeling van vissteigers door goede locaties langs de Steenbersche Vliet te realiseren

voor zowel minder validen als validen;

Realisatie van een locatie voor jetski en gemotoriseerde watersportactiviteiten langs het

Volkerak;

Ontwikkeling van wellnessvoorzieningen als onderdeel van een route-knooppuntsysteem;

Ontwikkeling van waterwellnessvoorzieningen nabij de Steenbersche Vliet.

Speerpunten voor het concept 'Sasdijk':

Ontwikkelen van een herkenbare toegang vanaf het Volkerak naar havengebied Sasdijk;

Realisatie van waterwoningen rondom Sasdijk;

Ontwikkeling van cultuurhistorische arrangementen langs Vestigingen en forten in de 

omgeving;

De polders tussen Sasdijk en Benedensas inrichten als recreatieve verbindingszone met 

dagrecreatieve verblijfslocatie aan het water, nieuwe natuur, wandelpaden en picknick 

locaties;

Ontwikkeling van een wervelend waterrecreatie- en verblijfsgebied met recreatiewoningen 

aan het water, golven, zwemplas, horeca, terrassen en aan watersport gerelateerde 

bedrijvigheid;

Uitbreiding van ligplaatsen in de jachthavens aan de sasdijk en een nieuw te ontwikkelen 

jachthaven;

Verbetering van de passantenhaven in de kom van Dinteloord;

Verbetering van het toegangskanaal naar de passantenhaven in de kom van Dinteloord;

Dinteloord als entree voor een van Europa's beste viswateren.

Doorwerking plangebied

De ambitie die de visie waterrecreatie uitspreekt, namelijk het benutten van waterrecreatieve 

ontwikkelingskansen in de gemeente Steenbergen, sluit aan bij de aandachtspunten van het 

onderhavige bestemmingsplan. Hierin worden namelijk mogelijkheden gecreëerd voor inpassing 

van recreatieve functies (voorzieningen en routestructuren). Dit aandachtspunt is tevens 

meegenomen in de regels en in de verbeelding. 
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3.4.5  Economisch beleidsplan Steenbergen 2009-2020

De gemeente Steenbergen heeft een nieuw economisch beleidsplan opgesteld voor de periode 

2009-2020.  Het beleidsplan is de basis voor acties in de komende jaren op een viertal 

beleidslijnen met als doel de versterking van de economische aantrekkelijkheid van 

Steenbergen. De acties geven aan waar de gemeente Steenbergen op in moet zetten en hoe 

de gemeente met de knelpunten en kansen/ontwikkelingen om moet gaan. Waar staat 

Steenbergen en waar wil Steenbergen naar toe? Waaraan wil de gemeente meewerken en 

waaraan niet? Hoe ondernemers te stimuleren tot actie? Daarnaast vormt het een belangrijk 

kader (verankering) voor de taken van Economische Zaken. De hoofddoelstelling van het 

economisch beleidsplan is: “Behoud van kwaliteit en ruimte voor ondernemers”. 

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 

Voor het plangebied zijn de volgende beleidslijnen van toepassing:

Beleidslijn 2: Steenbergen zet in op verbreding van de landbouw en ontwikkelt het 

AFCWB;

Beleidslijn 4: Steenbergen benut bestaande kwaliteiten voor versterken recreatie en 

toerisme.

Beleidslijn 2: Landbouw blijft belangrijke sector voor Steenbergen, zeker met de ontwikkeling 

van het AFCWB 

De landbouwsector is een belangrijke economische peiler in Steenbergen met ruim 1.000 

arbeidsplaatsen (Kamer van Koophandel West Brabant, 2009). ZLTO Steenbergen-Bergen op 

Zoom geeft aan dat dit cijfer zelfs nog hoger ligt, namelijk rond de 1.500. Als hier de 

gerelateerde bedrijven bij worden opgeteld wordt het belang van deze sector bovendien verder 

onderstreept. Door schaalvergroting in de landbouw komt het aantal bedrijven en de 

werkgelegenheid onder druk te staan. Toch biedt deze sector veel kansen voor Steenbergen. 

Dit komt onder meer door de ontwikkeling van het Agro & Food Cluster West Brabant (AFC 

nieuw Prinsenland), wat voor een stimulering van de werkgelegenheid zorgt, ook voor hoger 

opgeleiden. Dit heeft een directe doorwerking in de vraag naar toeleveranciers, afnemers en 

verwerkers van landbouwproducten. De toename in werkgelegenheid zorgt ook voor extra vraag 

naar woningen en zal een positief effect hebben op het versterken en uitbreiden van het lokale 

bestedingenpatroon van inwoners in Steenbergen. Werklocaties en landbouw zijn samen goed 

voor ruim 40% van de werkgelegenheid. Kortom, werklocaties en landbouw spelen een centrale 

rol in de economie van Steenbergen. Het is dan ook logisch dat het behoud en versterken van 

werklocaties en landbouw een centrale rol krijgt in dit beleidsplan. 

Actielijnen

Duidelijke visie ontwikkelen op wat wel en niet mogelijk is in het buitengebied. Hierin 

soepeler omgaan met ontwikkelingsmogelijkheden landbouwgrond en nevenactiviteiten. 

Tevens dienen de mogelijkheden in kaart te worden gebracht voor het behoud van 

zoetwater.

Samen met regio en provincie Brabant snel komen tot ontwikkeling van AFCWB. 

Acquisitie, promotie en marketing Agro Industrieel Complex. In eerste instantie is dit 

vooral een provinciale taak. Steenbergen maakt hier nadere afspraken over met de 

provincie Noord-Brabant.

Beleidslijn 4: Recreatie en toerisme: bestaande kwaliteiten optimaal benutten!| 
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De toeristisch-recreatieve sector is voor de regio en Steenbergen een belangrijke sector. Veel 

bestedingen worden immers gedaan in de detailhandel en horeca en deze bestedingen nemen 

bijna jaarlijks toe. De exacte werkgelegenheid in de toeristische sector / vrijetijdsindustrie is 

lastig te bepalen. De sector zit vooral verweven in de sector horeca1, maar daarnaast ook in de 

subsectoren van de overige dienstverlening zoals sport, cultuur en recreatie. Sinds begin jaren 

'90 is de sector in Steenbergen met bijna 75% gegroeid van ruim 220 naar 390 

arbeidsplaatsen. Na de eeuwwisseling is deze groei echter gestagneerd. 

Om de toeristische sector qua werkgelegenheid en bestedingen sterk te doen stijgen, is de 

vestiging van een grote speler, zoals een hotel en/of bungalowpark interessant. Dit kan een 

waardevolle aanvulling zijn voor Steenbergen. Hiervoor zijn inmiddels plannen in de maak. In 

het werkatelier en gesprekken met stakeholders kwam naar voren dat dit soort aanvullingen 

wel wenselijk zijn, maar dat het concept wel goed moet passen bij Steenbergen. Rust, ruimte, 

natuur en water spelen daarbij wederom een belangrijke factor. De gemeente hoeft echter geen 

wonderen te verwachten van de investeringen en opbrengsten in deze sector. De focus ligt dan 

ook vooral op het benutten van bestaande kwaliteiten en waar mogelijk op kleine schaal 

uitbreiden. Ook voor de rol van het toerisme en recreatie zijn actielijnen vastgesteld. 

Actielijnen

Uitbreiden van de toeristische infrastructuur, recreatie gekoppeld aan horeca;

Visie op verblijfsrecreatie (bijvoorbeeld verblijfsaccommodatie impuls geven via zakelijk 

toerisme, maar ook bijzondere concepten ruimte geven (vlotkamperen, eco-lodges, 

hotelboot, etc.)

Verkennen en stimuleren van ondernemerschap op het gebied van zorg, toerisme en 

recreatie;

Een flexibele opstelling bij recreatief grondgebruik in het buitengebied en aangeven wat wel 

en niet kan;

De jachthavens opknappen en beter en meer toegankelijk maken voor passantenstromen;

Opzetten van centrumpromotie / 'city' marketing.

Voor onderhavig bestemmingsplan geldt voor beleidslijn 2 dat ruimte wordt geboden voor 

schaalvergroting bij (grondgebonden) agrarische bedrijven enerzijds en nevenactiviteiten bij 

agrarische bedrijven ter stimulering van de gemengde plattelandseconomie anderzijds. Voor de 

actiepunten uit beleidslijn 4 wordt in het bestemmingsplan ruimte geboden voor extensieve 

recreatieve mogelijkheden alsmede opvolgende functies bij Vrijkomende Agrarische Bedrijven 

die in het buitendijks gebied rondom de Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet zijn gelegen. 

Een nadere uiteenzetting van bovenstaand beleid staat in paragraaf 4.4 van onderhavige 

toelichting.

3.4.6  Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten

De gemeenteraad heeft in februari 2010 de Beleidsnota Huisvesting Arbeidsmigranten 

vastgesteld. Aanleiding is de toename van werkende en verblijvende arbeidsmigranten in de 

gemeente Steenbergen. De meeste arbeidsmigranten zijn werkzaam in de agrarische sector. 

Binnen de overige sectoren wordt er in mindere mate gebruik gemaakt van deze werknemers.

Naast de vraag die de bestaande bedrijven met zich meebrengen, zijn er ook toekomstige 

ontwikkelingen waarmee rekening moet worden gehouden. Met name de grootschalige 
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ontwikkeling van het AFC West-Brabant is een ontwikkeling welke een grote economische 

impuls met zich zal meebrengen. Er komt veel extra vraag naar nieuwe werknemers, welke 

gedeeltelijk zal worden opgevuld met arbeidsmigranten. Het aantal in Steenbergen werkende 

arbeidsmigranten zal in de toekomst dan ook toenemen.

In de beleidsnota is aangegeven hoe de gemeente de maatschappelijk verantwoorde 

huisvesting van arbeidsmigranten wil regelen. Huisvesting van de arbeidsmigranten is primair 

een verantwoordelijkheid van de werkgevers. Wel wil de gemeente Steenbergen bijdragen aan 

de juiste omstandigheden om maatschappelijk verantwoorde huisvesting mogelijk te maken en 

om problemen te voorkomen. De gemeente heeft een faciliterende rol. 

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 

Middels de beleidsnota worden er aan de werkgevers handvaten geboden om maatschappelijk 

verantwoorde huisvesting mogelijk te kunnen maken. Deze handvaten worden vertaald in 

onderhavig bestemmingsplan. Het gaat in het bestemmingsplan om het regelen van 

huisvesting op agrarische bedrijven waar de arbeidsmigranten werkzaam zijn.

3.4.7  Bomenverordening Steenbergen 2010

De bomenverordening van de gemeente Steenbergen dateert van mei 2010 en stelt de nodige 

regels ten aanzien van de bescherming van diverse groenelementen (waaronder bomen) binnen 

de gemeente. De bomenverordening wordt ondersteund met de kaart ‘beschermde 

groenelementen’ en de bomenlijst ‘Waardevolle en Monumentale bomen Steenbergen’ waarop 

de te beschermen elementen zijn aangegeven. 

Uitgangspunten voor het bestemmingsplan 

In het buitengebied zijn diverse gebieden aangewezen waarvoor bijzondere waarden gelden, 

zoals ‘hoofdstructuren groen’, bijzondere groengebieden’ en ‘landschapselementen’ en waar 

een omgevingsvergunning verplicht is voor diverse werkzaamheden (onder andere het rooien en 

vellen van bomen en houtopstanden). Ten aanzien van de ecologische hoofdstructuur kan 

worden gesteld dat deze middels een natuurbestemming met daar aan gekoppelde 

beperkende regels, beschermd is. De overige waarden zijn middels de bomenverordening 

beschermd, derhalve is een specifieke regeling in onderhavig bestemmingsplan niet 

noodzakelijk.
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Hoofdstuk 4  GEBIEDSGERICHT BELEIDSKADER

4.1  Inleiding

In onderhavig hoofdstuk wordt het gebiedsgericht beleidskader toegelicht. Het vertrekpunt van 

dit kader is de bestaande situatie van het plangebied zoals beschreven in hoofdstuk 2, het 

toegelichte algemeen ruimtelijke beleidskader in hoofdstuk 3, de door de gemeenteraad op 29 

september 2011 vastgestelde Nota van uitgangspunten Steenbergen en de door de 

gemeenteraad op 20 december 2007 vasgestelde Nota van Uitgangspunten Dinteloord. De 

nota's zijn als bijlage toegevoegd aan onderhavige toelichting. 

Met het gebiedsgericht beleidskader wordt voor diverse onderwerpen die bij het buitengebied 

horen een handvat geboden voor de bescherming en het behoud van diverse waarden enerzijds 

en de ruimtelijk/economische ontwikkelingsmogelijkheden van de aanwezige en mogelijk 

nieuwe functies anderzijds. 

Genoemde onderwerpen zijn niet tot op het detailniveau uitgewerkt, maar per onderwerp zijn de 

uitgangspunten voor het bestemmingsplan geformuleerd. Het beleid wordt concreet gemaakt in 

de vorm van regels. Dit biedt voldoende houvast om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te 

maken. Daarnaast kan op basis van deze regels eventueel handhaving plaatsvinden met 

betrekking tot gebouwen en gebruik er van. 

In dit, in hoofdzaak, conserverende bestemmingsplan, wordt grotendeels het vigerende 

(nationale, provinciale en gemeentelijke) ruimtelijk relevante beleid gevolgd. Dit betekent dat er 

binnen het onderhavige plan weinig ontwikkelingsruimte wordt geboden. De mogelijkheden voor 

ontwikkelingen zijn in beginsel enkel mogelijk via de flexibiliteitsbepalingen, zoals de 

wijzigingsbevoegdheden en binnenplanse afwijkingsmogelijkheden.
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4.2  Waarden

4.2.1  Aardkundige, archeologische, cultuurhistorische en ecologische waarden 

In de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn en de provinciale Verordening ruimte zijn diverse 

waardevolle beschermde natuurgebieden vastgelegd. In dit bestemmingsplan worden deze 

gebieden integraal overgenomen. De bestaande natuurwaarden (ecologische waarden) - zowel 

in natuurgebieden als in gebieden met een andere functie (meestal agrarisch gebied) - worden 

beschermd door deze op te nemen op de verbeelding door middel van een passende 

bestemming, gebiedsaanduiding of een dubbelbestemming. Dit gebeurt ook met de actuele 

landschappelijke, aardkundige en archeologische & cultuurhistorische waarden. Er is een 

rechtstreekse koppeling tussen deze waarden en de regels, waardoor de veiligstelling van die 

waarden juridisch verzekerd is. 

De in het bestemmingsplan opgenomen regels richten zich mede op het veiligstellen van de 

aanwezige waarden in het plangebied. Dit vertaalt zich naar bouw- en gebruiksregels, het 

omgevingsvergunningenstelsel voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van 

werkzaamheden met de randvoorwaarden bij werken en werkzaamheden, voorwaarden bij 

afwijkingen van het bestemmingsplan en voorwaarden bij wijzigingsbevoegdheden. 

Landschapswaarde waardevolle openheid 

Bij de bestemming ‘Agrarisch met waarden - Landschapswaarden’ en ‘Agrarisch met waarden 

– Natuur- en landschapswaarden’ is het beschermen van de landschappelijke waarde van een 

groot deel van het plangebied (waardevolle openheid: open zeekleigebied) zeer belangrijk. De 

open zeekleipolders in het plangebied maken onderdeel uit van het grootschalige open 

polderlandschap aan de Delta. De vruchtbare bodem maakt het tot het belangrijkste 

akkergebied in Noord-Brabant voor bieten, tarwe en groenteteelt. Grootschalige teelten zijn hier 

bepalend voor de inrichting en ontsluiting van het gebied.

Het open zeekleigebied van de gemeente Steenbergen wordt beschermd en ontwikkeld door 

middel van:

Het versterken van de zeekleipolders als grootschalig en open landbouwgebied door in de 

agrarische bestemmingen ‘Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden en 

‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’ de openheid van het landschap in de 

bestemmingsomschrijving te waarborgen;

Het beperken van de toename aan bebouwing door het tegengaan van vergrotingen en/of 

vormveranderingen van bouwvlakken van agrarische en niet-agrarische bedrijven. Intensieve 

veehouderijen mogen bijvoorbeeld niet uitbreiden. Tevens is de nieuwvestiging van 

intensieve veehouderijen niet toegestaan;

Het ontwikkelen van een robuust krekensysteem;

Het ontwikkelen van dynamische natuurwaarden in de buitendijkse gebieden;

De cultuurhistorische waarden in hun samenhang verder ontwikkelen, beschermen en 

toeristisch-recreatief ontsluiten;

Het versterken van de ecologische waarden van het landschap buiten de EHS door te 

sturen op te behouden of te ontwikkelen kenmerken van het landschap.

Natuurwaarden 

In het bestemmingsplan is de Ecologische hoofdstructuur opgenomen binnen de bestemming 

"Natuur" en binnen de bestemming "Agrarisch met waarden - natuur en landschapswaarden 
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(voorzover de Ecologische hoofdstructuur nog niet is gerealiseerd). De Groenblauwe mantel is 

opgenomen in de bestemming "Agrarisch met waarden - natuur en landschapswaarden. Voor 

de bestemming "Agrarisch met waarden - natuur en landschapswaarden is een 

wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemming te wijzigen in de bestemming "Natuur". 

Zodoende kan de Ecologische hoofdstructuur gerealiseerd worden. 

De natuurwaarden van de gemeente Steenbergen worden beschermd en ontwikkeld door 

middel van:

Het beperken van de toename aan bebouwing door het tegengaan van vergrotingen en/of 

vormveranderingen van bouwvlakken van agrarische en niet-agrarische bedrijven. Intensieve 

veehouderijen mogen bijvoorbeeld niet uitbreiden. Tevens is de nieuwvestiging van 

intensieve veehouderijen niet toegestaan;

Het ontwikkelen van een robuust krekensysteem;

Het ontwikkelen van dynamische natuurwaarden in de buitendijkse gebieden;

Het versterken van de ecologische waarden van het landschap buiten de EHS door te 

sturen op te behouden of te ontwikkelen kenmerken van het landschap.

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan 

In deze paragraaf is reeds eerder aangegeven dat de in het bestemmingsplan opgenomen 

verbeelding en regels zich mede richten op het veiligstellen van de aanwezige waarden in het 

plangebied. Hieronder worden een aantal specifieke voorbeelden gegeven op welke manier dit 

gebeurt:

de bestaande natuurwaarden krijgen een natuurbestemming;

de Ecologische hoofdstructuur krijgt ofwel een natuurbestemming ofwel de bestemming 

Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden;

de nog niet gerealiseerde Ecologische hoofdstructuur en de Groenblauwe mantel krijgen 

de bestemming "Agrarisch met waarden - Natuur- en landsschapswaarden;   

de archeologische waarden worden met een gebiedsaanduiding aangewezen;

de aardkundige waarden worden met een gebiedsaanduiding beschermd;

bedrijfsgebouwen, bedrijfswoningen, bouwwerken geen gebouwen zijnde (zoals sleuf-, 

mest-, voedersilo’s en mest-, waterbassins) dienen binnen het bouwvlak te worden 

gerealiseerd;

de ontwikkelingsmogelijkheden van agrarische bedrijven zijn beperkt. Voor intensieve 

veehouderijen gelden geen ontwikkelingsmogelijkheden;

teeltondersteunende voorzieningen dienen te passen binnen de waarden van het gebied.

Ook wordt in de regels veilig gesteld dat het verrichten van werken en werkzaamheden ter 

plaatse van met waarden aangeduide gebieden buiten het bouwvlak zonder of in afwijking van 

een een omgevingsvergunning verboden is.  

Als gevolg van de aanvulling Plan-MER is het bestemmingsplan met betrekking tot 

bescherming EHS en Groenblauwe Mantel aangescherpt, zie hoofdstuk 5.5.
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4.2.2  Natuurontwikkeling

Naast de bestaande natuurwaarden kunnen nieuwe waarden worden ontwikkeld. Voor de 

nieuwe waarden gaat het om nieuwe natuur die kan worden gerealiseerd door middel van 

aankoop en/of inrichting van gronden. Het provinciale beleid biedt ontwikkelingsmogelijkheden 

voor nieuwe waarden. 

Met de vaststelling van de Verordening ruimte heeft de provincie de Ecologische 

Hoofdstructuur heroverwogen. Dat heeft als resultaat gehad dat kleine gebieden met een 

ecologische waarde vaak hun beschermde status hebben verloren. Ook de Verordening ruimte 

geeft aan dat de inspanningen om de natuur te verbeteren en ecologische verbindingszones te 

realiseren, niet vanzelf gaan. Er moeten verbindingen worden gelegd tussen de 

natuurkerngebieden. Voor Steenbergen is een robuuste verbinding van belang. 

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan 

In het bestemmingsplan wordt gekozen voor beschermende regels om natuur, 

natuurontwikkelingsgebieden en ecologische verbindingszones te waarborgen. Gronden in het 

bezit van natuurorganisaties en/of waar al natuur gerealiseerd is, worden in dit 

bestemmingsplan bestemd tot ‘Natuur’. Voor het ontwikkelen van nieuwe natuur in het 

bestemmingsplan wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen.

4.3   Agrarische bedrijven

4.3.1  Toekenning agrarische bouwvlakken

In het bestemmingsplan worden de bestaande agrarische bedrijven positief bestemd door 

middel van een ‘agrarisch bouwvlak’. Daarbij wordt aangesloten op de provinciale terminologie 

ten aanzien van typen agrarische bedrijven. Het gaat hier bijvoorbeeld om grondgebonden en 

niet-grondgebonden agrarische bedrijven en intensieve veehouderijen. Ook wordt het principe 

van zorgvuldig ruimtegebruik gehanteerd. De agrarische bedrijven dienen een bedrijfsmatige 

exploitatie te hebben die verder gaat dan hobbymatige activiteiten. 

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan 

De bestaande agrarische bouwvlakken worden in dit bestemmingsplan overgenomen. 

De agrarische bestemming is aangepast indien er sprake is van de beëindiging van de 

agrarische bedrijfsmatige activiteiten. Daarvoor is zorgvuldig met de desbetreffende eigenaren 

gecommuniceerd. Indien agrarische bedrijven zijn beëindigd en is voldaan aan de 

sloopverplichting is hier een woonbestemming van gemaakt, waarbij de regels voor 

burgerwoningen overeenkomstig van toepassing zijn. Ook de regeling voor Vrijkomende 

Agrarische Bedrijven (VAB’s), zie ook paragraaf 4.4.1, wordt hierop van toepassing verklaard.
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4.3.2  Bouwvlakvergroting en -vormverandering gedurende de planperiode

Bouwvlakvergroting en –vormverandering kan voor de agrarische bedrijfsvoering nodig zijn. Hier 

wordt nadrukkelijk een onderscheid gemaakt tussen grondgebonden en niet grondgebonden 

agrarische bedrijven. 

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan 

Voor het bestemmingsplan geldt het volgende:

Grondgebonden agrarische bedrijven kunnen onder voorwaarden hun bouwvlak van vorm 

veranderen en/of uitbreiden tot maximaal 2 hectare. Het college van burgemeester en 

wethouders heeft op 12 juli 2011 hierover een besluit genomen. Argumenten om een groter 

bouwvlak dan 1,5 ha toe te staan met een maximum van 2 ha zijn:

1. Steenbergen is een agrarische gemeente met een sterke agrarische sector;

2. uit het Economisch beleidsplan, vastgesteld door de gemeenteraad februari 2010, 

blijkt dat de agrarische sector belangrijk is voor de Steenbergse economie en dat deze 

sector behoefte heeft aan uitbreidingsruimte. Het vergroten van de maximale maat voor 

het bouwvlak draagt bij aan de uitvoering van het Economisch beleidsplan;

3. in de agrarische sector speelt de schaalvergroting;

4. een nieuw bestemmingsplan buitengebied geldt in beginsel voor een periode van de 

komende 10 jaar. Tussentijdse partiële herzieningen zijn mogelijk;

5. de agrarische sector draagt bij aan de ontwikkeling en het behoud van het 

Steenbergse landschap. Het agrarisch grondgebruik voorkomt het verrommelen van 

het landschap en draagt bij aan de ontwikkeling van landschapselementen (o.a. 

agrarisch landschapsbeheer);

6. de Verordening ruimte Noord-Brabant heeft in agrarisch gebied geen maximale maat 

opgenomen voor een bouwvlak van een grondgebonden agrarisch bedrijf. De uitbreiding 

moet noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering, er is sprake van zuinig ruimtegebruik en 

er komt een kwaliteitsverbetering van het landschap;

7. de onafhankelijke Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen toetst of een 

uitbreiding noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering;

8. het Steenbergse buitengebied is grotendeels agrarisch gebied;

9. de kwaliteitsverbetering van het landschap moet bij een vergroting van het agrarische 

bouwvlak primair bij het bedrijf plaatsvinden. De kwaliteitsverbetering kan onder andere 

bestaan uit de groene aankleding van het bedrijf (bomen/struiken). De gemeente toetst 

de kwaliteitsverbetering;

10. de Verordening ruimte Noord-Brabant bepaalt dat gebouwen, bijbehorende 

bouwwerken en andere permanente voorzieningen ten behoeve van een 

grondgebonden agrarisch bedrijf worden geconcentreerd in een bouwvlak. In de 

geldende bestemmingsplannen (bestemmingsplan Dinteloord en Prinsenland uit 1987) 

is nog de mogelijkheid opgenomen om ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering 

buiten het bouwvlak veldschuren en/of schuilgelegenheden voor dieren op te richten. 

De provincie heeft aangegeven dit niet toe te staan in de nieuwe bestemmingsplannen 

voor het buitengebied;

11. de gemeente wil dat meerdere voorzieningen binnen het agrarische bouwvlak worden 

opgericht. De laatste jaren is er door de gemeenteraad in voorbereidingsbesluiten voor 

het buitengebied uitgesproken dat het bouwen / aanleggen van sleufsilo's, mestsilo's, 

voedersilo's, (folie)bassins, mestbassins, mestplaten, grotere erfverhardingen, 

waterbassins, paardenbakken en soortgelijke bouwwerken / voorzieningen niet is 

toegestaan buiten het bouwvlak;
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12. de gemeente mag ruimtelijke voorwaarden verbinden aan de wijzigingsbevoegdheid. 

Middels de voorwaarden worden met name de belangen van derden, natuur, 

landschap, waterhuishouding, archeologie en milieuhygiëne beschermd;

13. de wegen in het buitengebied zijn ingericht voor normaal agrarisch gebruik. Als gevolg 

van de vergroting van agrarische bouwvlakken van grondgebonden agrarische bedrijven 

zullen de wegen niet aangepast hoeven te worden;

14. het bieden van extra uitbreidingsruimte betekent niet dat alle grondgebonden 

agrarische bedrijven deze ruimte ook gaan benutten.

Een bouwvlak van maximaal 2 hectare biedt voor de meeste grondgebonden agrarische 

bedrijven voldoende uitbreidingsruimte. Voor individuele bedrijven die hun bouwvlak tot 

boven deze maat willen vergroten kan, indien een dergelijke uitbreiding aanvaardbaar wordt 

geacht, buiten het bestemmingsplan om maatwerk worden geleverd.

Als gevolg van de aanvulling op het milieueffectrapport en de wijziging Verordening ruimte 

2012, zorgvuldige veehouderij, kan het bouwvlak van een grondgebonden agrarisch bedrijf 

met vee groeien tot maximaal 1,5 hectare. 

Intensieve veehouderijen krijgen binnen het bestemmingsplan geen 

uitbreidingsmogelijkheden qua vormverandering en / of vergroting van het bouwvlak. De 

gemeente wil geen medewerking verlenen aan het uitbreiden van bestaande intensieve 

veehouderijen, middels vormverandering of vergroting van het bouwvlak. Indien een 

uitbreiding noodzakelijk is enkel in het kader van dierenwelzijn, dan dient er een afweging 

buiten het bestemmingsplan om plaats te vinden. Het bovenstaande heeft de 

gemeenteraad op 30 juni 2011 nogmaals bevestigd met een raadsbesluit. Argumenten voor 

het besluit waren:

1. binnen de gemeente Steenbergen is de planologische nieuwvestiging van intensieve 

veehouderijen reeds uitgesloten;

2. de gemeente Steenbergen is aangevangen met de algehele herziening van de 

bestemmingsplannen voor het Steenbergse buitengebied en het uitgangspunt is dat er 

voor het gehele buitengebied een uniform beleid gaat gelden;

3. het bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland de eerste algehele 

herziening is. De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders 

hebben bij de ontwikkeling van het bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en 

Prinsenland in de bijbehorende Nota van Uitgangspunten besloten, dat er geen 

nieuwvestiging van intensieve veehouderijen wordt toegestaan en dat het uitbreiden van 

de bestaande intensieve veehouderijen zoveel als juridisch mogelijk wordt beperkt. 

Voor een uitbreiding enkel in het kader van dierenwelzijn geldt een uitzondering. Het 

raadsbesluit is van de datum 20 december 2007 en collegebesluit is van de datum 25 

september 2007;

4. het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland ter inzage 

heeft gelegen van 3 januari 2011 tot en met 14 februari 2011 en dat het 

bovengenoemde uitgangspunt hierin is opgenomen;

5. bovengenoemde besluitvorming het gemeentelijke ruimtelijke beleid voor de 

nieuwvestiging van intensieve veehouderijen en de uitbreiding van de bestaande  

intensieve veehouderijen op het Steenbergse grondgebied bepaalt;

6. het verlenen van planologische medewerking aan de nieuwvestiging van intensieve 

veehouderijen en/of het uitbreiden van bestaande intensieve veehouderijen een 

bevoegdheid is. Zowel de gemeenteraad als het college van burgemeester en 

wethouders mogen / moeten een (ruimtelijke) afweging maken;

7. er voor de algehele herziening van het bestemmingsplan voor het overige gedeelte van 

het Steenbergse buitengebied (het gebied ten zuiden van de Steenbergsche en 

Roosendaalsche Vliet) een nota van uitgangspunten is ontwikkeld. In de nota van 

Gemeente Steenbergen



   57

uitgangspunten wordt hetzelfde standpunt ingenomen over de nieuwvestiging van 

intensieve veehouderijen en de uitbreiding van de bestaande intensieve veehouderijen 

als hierboven omschreven;

8.  een planologische uitbreiding van een bestaande intensieve veehouderij kan bestaan 

uit een bouwvlakvormverandering en/of-vergroting;

9. een uitzondering geldt voor de uitbreiding van een bestaande intensieve veehouderij 

enkel in het kader van dierenwelzijn.

10. de gemeente voor een uitbreiding enkel in het kader van dierenwelzijn een herziening 

van het bestemmingsplan middels een postzegelbestemmingsplan hanteert. De 

gemeente wil deze bedrijven specifiek bestemmen;

11. de nieuwvestiging van intensieve veehouderijen en/of de uitbreiding van bestaande 

intensieve veehouderijen buiten het bestaande agrarische bouwblok, anders dan enkel 

in het kader van dierenwelzijn, de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente Steenbergen 

onaanvaardbaar / onevenredig aantast. Met name de waardevolle openheid van het 

landschap, de bestaande en de te ontwikkelen natuur- en landschapswaarden, de 

bestaande en de te ontwikkelen recreatieve waarden, de ontwikkelingsmogelijkheden 

van ruimtelijk gewenste projecten (bijvoorbeeld in de vorm van: grondgebonden 

agrarische activiteiten, recreatie, plattelandseconomie, verbrede landbouw, 

nevenfuncties, zorgeconomie, woningbouw) en/of het woon- en leefmilieu worden 

onaanvaardbaar / onevenredig aangetast;

12. de nieuwvestiging van intensieve veehouderijen en/of de uitbreiding van bestaande 

intensieve veehouderijen buiten het bestaande agrarische bouwblok, anders dan enkel 

in het kader van dierenwelzijn, een negatieve bijdrage levert aan de economische 

ontwikkeling, de leefbaarheid van de kernen en de recreatieve beleving van de 

gemeente Steenbergen conform het door de gemeenteraad vastgestelde beleid. Het 

beleid is met name verwoord in het Economisch Beleidsplan 2009-2020, de 

dorpsontwikkelingsplannen voor de kernen Dinteloord, Welberg, Kruisland, De Heen 

en Nieuw-Vossemeer, de Visie Landrecreatie Steenbergen, tussen Wal en Water en 

de Visie Waterrecreatie Steenbergen, Waterparel van West-Brabant. De uitvoering van 

het bovengenoemde beleid is aangevangen.

De aanwezige intensieve veehouderijen worden binnen de agrarische bestemming 

specifiek aangeduid.

Overige niet grondgebonden agrarische bedrijven krijgen binnen het bestemmingsplan geen 

uitbreidingsmogelijkheden qua vormverandering en/of vergroting van het bouwvlak.
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4.3.3  Nieuwvestiging, hervestiging of omschakeling agrarische bedrijven

In het kader van nieuwvestiging, hervestiging en omschakeling is het van belang te 

benadrukken dat er elk jaar meerdere (voormalige) agrarische bedrijfslocaties vrijkomen als 

gevolg van de beëindiging van bestaande bedrijven. In de behoefte aan locaties voor nieuwe of 

te verplaatsen bedrijven kan in beginsel worden voorzien door gebruik te maken van deze 

(voormalige) agrarische bouwvlakken. 

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan 

Nieuwvestiging van agrarische bedrijven (grondgebonden bedrijven, intensieve 

veehouderijbedrijven, glastuinbouwbedrijven en/of overige niet-grondgebonden agrarische 

bedrijven) wordt binnen het bestemmingsplan niet mogelijk gemaakt. Één uitzondering wordt 

opgenomen voor de nieuwvestiging van grondgebonden agrarische bedrijven die moeten 

verplaatsen voor een groot openbaar belang. 

De hervestiging van of omschakeling naar een grondgebonden agrarisch bedrijf wordt mogelijk 

gemaakt. Het is dus mogelijk om een intensieve veehouderij, een solitair gelegen 

glastuinbouwbedrijf of een overig niet-grondgebonden agrarisch bedrijf te wijzigen in een 

grondgebonden agrarisch bedrijf. Ook kan binnen de regels een grondgebonden agrarisch 

bedrijf worden gevestigd op een locatie waarop al een bouwvlak met een andere bestemming 

(wonen, agrarisch verwant bedrijf, niet aan het buitengebied gebonden bedrijf, etc.) rust, met 

uitzondering ten behoeve van een grondgebonden veehouderij. 

Eveneens is het toegestaan om binnen het bestaand agrarisch bouwvlak van grondgebonden 

agrarische bedrijfsvorm te veranderen. De hervestiging van of omschakeling naar een (ander) 

niet-grondgebonden agrarisch bedrijf (intensieve veehouderij, glastuinbouwbedrijf of een overig 

niet-grondgebonden agrarische bedrijf) wordt niet mogelijk gemaakt. Hieronder volgen enkele 

voorbeelden:

Een grondgebonden agrarisch bedrijf kan niet worden gewijzigd in een nietgrondgebonden 

agrarisch bedrijf.

Een intensieve veehouderij kan niet worden gewijzigd in een ander niet-grondgebonden 

agrarisch bedrijf.

Ook kan een ander niet-grondgebonden agrarisch bedrijf niet worden gewijzigd in een 

intensieve veehouderij.

Het realiseren van een intensieve veehouderij als neventak bij een grondgebonden agrarisch 

bedrijf wordt uitgesloten. Bestaande legale situaties worden wel vastgelegd. Er worden geen 

duurzame locaties voor de intensieve veehouderij in het bestemmingsplan opgenomen.
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4.3.4  Agrarische bedrijfswoning

Bij de bestaande agrarische bedrijven behoort hoofdzakelijk één agrarische bedrijfswoning. 

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan 

In het bestemmingsplan worden de bestaande vergunde bedrijfswoningen bij agrarische 

bedrijven en reeds via het vigerende bestemmingsplan toegestane bedrijfswoningen positief 

bestemd. In het bestemmingsplan wordt ruimte geboden voor de realisatie van één 

bedrijfswoning per agrarisch bedrijf. Een nieuwe eerste bedrijfswoning kan gezien het 

provinciale beleid alleen worden toegevoegd als er gezien de bedrijfsvoering een specifieke 

noodzaak bestaat en de nieuwbouw niet het gevolg is van een eerder afgestoten 

bedrijfswoning. 

De realisatie van een nieuwe tweede agrarische bedrijfswoning wordt niet mogelijk gemaakt. 

Ook niet in de vorm van een tijdelijke tweede bedrijfswoning. Bestaande tweede agrarische 

bedrijfswoningen worden als zodanig bestemd. Binnen een agrarisch bouwvlak waar in het 

verleden geen bedrijfswoning was toegestaan, wordt ook nu geen bedrijfswoning toegestaan.
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4.3.5  Teeltondersteunende voorzieningen

Agrarische bedrijven die een vollegrondse bedrijfsvoering voeren (tuinbouwbedrijf of 

boomkwekerij) kunnen gebruik maken van teeltondersteunende voorzieningen. Deze 

ondersteunende voorzieningen zijn onder te verdelen in permanente en tijdelijke 

teeltondersteunende voorzieningen. 

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan 

In het bestemmingsplan worden permanente teeltondersteunende voorzieningen toegestaan 

binnen het agrarische bouwvlak. Hiervoor zijn passende bouwregels toegekend. In het plan 

wordt onder voorwaarden ook (o.a. noodzaak voor de agrarische bedrijfsvoering, zuinig 

ruimtegebruik, geen onevenredige aantasting van de aanwezige waarden en de 

kwaliteitsverbetering van het buitengebied) met een wijzigingsbevoegdheid de ruimte geboden 

voor het realiseren van een differentiatievlak voor permanente teeltondersteunende 

voorzieningen direct aansluitend aan het grondgebonden agrarische bouwvlak. 

Tijdelijke lage en hoge teeltondersteunende voorzieningen zijn, al dan niet met een 

afwijkingsbevoegdheid, toegestaan buiten het agrarisch bouwvlak. Rekening moet worden 

gehouden met de aanwezige waarden rondom het agrarisch bouwvlak. Tijdelijke 

teeltondersteunende voorzieningen, die effect (kunnen) hebben op landschappelijke waarden, 

cultuurhistorische waarden en/of natuurwaarden, vallen in onderhavig bestemmingsplan dan 

ook onder het omgevingsvergunningstelsel voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken 

zijnde, of van werkzaamheden. Onder andere de aantasting van de waardevolle openheid van 

het zeekleigebied moet worden voorkomen. 

In afwijking van de teeltondersteunende voorzieningen bestaan er ook teeltondersteunende 

kassen. Deze kassen zijn alleen toegestaan binnen het grondgebonden agrarische bouwvlak. 

De maximale oppervlakte van teeltondersteunende kassen bedraagt in beginsel maximaal 

1000 m². Middels een binnenplanse afwijking kan onder voorwaarden (o.a. noodzaak voor de 

agrarische bedrijfsvoering, zuinig ruimtegebruik en de kwaliteitsverbetering van het 

buitengebied) maximaal 5000 m² aan teeltondersteunende kassen worden toegestaan.

4.4  VAB en NED beleid

In deze paragraaf wordt de beleidsrichting van de Vrijkomende Agrarische Bedrijven (VAB’s) en 

het vestigen van Nieuwe Economische Dragers (NED’s) behandeld. Beide beleidsrichtingen 

vormen binnen het provinciaal beleid de peilers onder de stimulering van de gemengde 

plattelandseconomie. In de gemengde plattelandseconomie is naast ruimte voor de land- en 

tuinbouw ook ruimte voor de ontwikkeling van niet-agrarische functies, zoals toerisme, 

recreatie, kleinschalige bedrijvigheid, zorgfuncties etcetera. Dit kan door verbreding van 

agrarische activiteiten maar ook als zelfstandige functie, met name op vrijkomende locaties.
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4.4.1  Vrijkomende Agrarische Bedrijven

In onderhavig bestemmingsplan is het uitgangspunt dat verscheidende vervolgfuncties worden 

toegestaan op een Vrijkomend Agrarisch Bedrijf ter stimulering van een gemengde 

plattelandseconomie. 

Op gemeentelijk niveau wordt voor de uitwerking van een gemengde plattelandseconomie voor 

Vrijkomende Agrarische Bedrijen een zonering gehanteerd. In het buitendijks gelegen gebied 

rondom de Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet wordt middels wijzigingsbevoegdheden 

primair de ruimte geboden aan de ontwikkeling van recreatie en toerisme in de vorm van aan 

het buitengebied gebonden dagrecreatie, verblijfsrecreatie en horeca. In het bestemmingsplan 

wordt hier dan ook niet de mogelijkheid geboden om vrijkomende agrarische bedrijven te 

kunnen wijzigen ten behoeve van andere bedrijfsmatige functies. 

Buiten het buitendijks gelegen gebied rondom de Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet 

wordt onder voorwaarden ruimte geboden voor de volgende vervolgfuncties:

burgerwoningen;

agrarisch technische hulpbedrijven en agrarisch verwante bedrijven;

paardenhouderijen anders dan een publieks- en/of verkeersaantrekkende voorziening, 

zoals

bijvoorbeeld een manege;

niet aan het buitengebied gebonden bedrijven in de categorie 1 en 2 welke een bijdrage 

leveren aan een gemengde plattelandseconomie. Een zelfstandige kantoorvoorziening 

en/of zelfstandige detailhandel wordt niet toegestaan. Voor de zelfstandige detailhandel in 

de vorm van de verkoop van streekgebonden producten geldt een uitzondering;

kleinschalige vormen van recreatie en toerisme. Hierbij moet met name worden gedacht 

aan een Bed & Breakfast, een minicamping, kleinschalige horeca (bijvoorbeeld een thee- 

en koffieschenkerij, ijs-/snackverkooppunt of een rustpunt voor passanten) en kleinschalige 

aan het buitengebied gebonden dagrecreatieve voorzieningen (zoals een speeltuin, verhuur 

van fietsen / huifkarren, een kinderboerderij, een ambachtelijke kaasmakerij, boerengolf, 

het organiseren van rondleidingen in het buitengebied, agrarische educatie en andere naar 

aard en omvang hiermee gelijk te stellen activiteiten);

maatschappelijke voorzieningen in de vorm van zorgboerderijen.

Buiten het bestemmingsplan om kan middels maatwerk medewerking worden verleend aan 

andere in het buitengebied passende vervolgfuncties. Deze moeten een bijdrage leveren aan de 

vitaliteit van het buitengebied.
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4.4.2  Paardenhouderijen

In het plangebied wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van paardenhouderijen en de 

ontwikkeling daarvan. 

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan 

Vanuit het provinciale beleid zijn er mogelijkheden om paardenhouderijen op te richten. Hier 

wordt in het bestemmingsplan op aangesloten. Zo is de nieuwvestiging van een 

paardenhouderij op een Voormalig Agrarisch Bedrijf onder voorwaarden mogelijk. Een 

paardenhouderij wordt eveneens als nevenfunctie bij een agrarisch bedrijf toegestaan. Binnen 

het bestemmingsplan wordt de realisatie van paardenhouderijen met publieks- en/of 

verkeersaantrekkende voorzieningen, zoals maneges, niet toegestaan. Middels maatwerk 

buiten het bestemmingsplan om kunnen paardenhouderijen met publieks- en/of 

verkeersaantrekkende voorzieningen, zoals maneges, wel worden toegestaan.

4.4.3  Nevenfuncties en verbrede landbouw (NED’s)

In de huidige agrarische sector is een tendens waar te nemen dat de agrariër naast de 

uitoefening van het agrarische bedrijf nevenfuncties wil ontplooien, welke niet in directe relatie 

staan met de bestaande agrarische bedrijfsvoering, de zogenaamde verbrede landbouw.

Verbrede landbouw kan gezien worden als ‘agrariërs met iets erbij’. De nevenfuncties zijn 

direct gerelateerd aan het verder in stand te houden agrarische bedrijf; De activiteit hangt 

samen met de agrarische bedrijfsvoering of staat ten dienste van het bedrijf. Agro-toerisme 

(waaronder minicampings), agrarisch natuurbeheer, bewerking en waardevermeerdering van ter 

plaatse geproduceerde producten, de verkoop van streekeigen producten en zorgboerderijen 

zijn voorbeelden van ‘verbrede landbouw’. Ten behoeve van de ontwikkeling van de gemengde 

plattelandseconomie worden nevenfuncties onder voorwaarden mogelijk geacht. 

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan 

In het bestemmingsplan wordt middels een binnenplanse afwijking nevenfuncties en verbrede 

landbouw toegestaan op agrarische bedrijven. Hierbij kan worden gedacht aan:

een minicamping (maximaal 25 standplaatsen);

een bed & breakfast (maximaal 5 kamers en 10 slaapplaatsen);

kleinschalige aan het buitengebied gebonden dagrecreatieve voorzieningen (zoals een 

speeltuin, verhuur van fietsen / huifkarren, een kinderboerderij, een ambachtelijke 

kaasmakerij, boerengolf, het organiseren van rondleidingen in het buitengebied, agrarische 

educatie en andere naar aard en omvang hiermee gelijk te stellen activiteiten);

verblijfsrecreatie in de vorm van een groepsaccommodatie (maximaal 70 slaapplaatsen);

kleinschalige horeca, zoals een thee- en koffieschenkerij, ijs- / snackverkooppunt en 

rustpunt voor passanten (fietsers, wandelaars, etc.);

zorgverlening op sociaal, fysiek of psychisch vlak (waaronder een zorgboerderij);

ondergeschikte detailhandel in streekgebonden producten;

niet aan het buitengebied gebonden bedrijfsmatige activiteiten in de categorie 1 en 2 welke 

een bijdrage leveren aan een gemengde plattelandseconomie. Bijvoorbeeld de opslag van 

(statische) goederen, zoals caravans, (antieke) auto’s, boten en dergelijke. Een 

zelfstandige kantoorvoorziening en/of zelfstandige detailhandel wordt niet toegestaan;

agrarisch technisch hulpbedrijf / agrarisch verwant bedrijf.
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4.5  Niet-agrarische bedrijven

Niet-agrarische bedrijven in het buitengebied (een niet aan het buitengebied gebonden bedrijf, 

een agrarisch verwant bedrijf of een agrarisch-technisch hulpbedrijf) kunnen een goede functie 

vervullen. Worden ze evenwel te groot of gaan ze vallen in een te zware milieucategorie, dan 

moet de conclusie zijn dat ze niet meer in het buitengebied passen en thuishoren op een 

passend bedrijventerrein.

4.5.1  Uitbreiding niet-agrarische bedrijven

Voor het bestemmingsplan geldt dat de bestaande niet-agrarische bedrijven specifiek worden 

bestemd. Deze bedrijven worden onderverdeeld in:

niet aan het buitengebied gebonden bedrijven, en

agrarisch verwante bedrijven & agrarisch technische hulpbedrijven.

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan 

Het vergroten van niet aan het buitengebied gebonden bedrijven gebeurt middels maatwerk 

buiten het bestemmingsplan om. In het bestemmingsplan wordt geen wijzigingsbevoegdheid 

voor het vergroten van deze bedrijven opgenomen. 

Agrarisch verwante bedrijven & agrarisch technische hulpbedrijven kunnen binnen het 

bestemmingsplan hun bouwvlak met maximaal 25 % vergroten, mits de oppervlakte van het 

bouwblok niet groter wordt dan 1,5 hectare. Voor individuele bedrijven die hun bouwvlak tot 

boven deze maat willen vergroten, kan indien een uitbreiding aanvaardbaar wordt geacht, buiten 

het bestemmingsplan om maatwerk worden geleverd.

4.5.2  Omschakeling niet-agrarische bedrijven

De gemeente kiest er voor om niet aan het buitengebied gebonden bedrijven en agrarisch 

verwante bedrijven & agrarisch technische hulpbedrijven de mogelijkheid te bieden om te 

schakelen. 

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan 

De gemeente hanteert binnen het plangebied een zonering. In het buitendijks gelegen gebied 

rondom de Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet wordt middels wijzigingsbevoegdheden 

primair de ruimte geboden aan de ontwikkeling van recreatie en toerisme in de vorm van aan 

het buitengebied gebonden dagrecreatie, verblijfsrecreatie en horeca. In het bestemmingsplan 

wordt hier dan ook niet de mogelijkheid geboden om vrijkomende niet-agrarische bedrijven te 

kunnen wijzigen ten behoeve van andere bedrijfsmatige functies.

Een niet aan het buitengebied gebonden bedrijf kan buiten het buitendijks gelegen gebied 

rondom de Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet binnen het bestemmingsplan 

omschakelen naar een:

niet aan het buitengebied gebonden bedrijf in de categorie 1 en 2 welke een bijdrage levert 

aan een gemengde plattelandseconomie. Een zelfstandige kantoorvoorziening en/of 

zelfstandige detailhandel wordt niet toegestaan. Voor de zelfstandige detailhandel in de 

vorm van de verkoop van streekgebonden producten geldt een uitzondering;
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een agrarisch verwante bedrijf en/of agrarisch-technisch hulpbedrijf;

een grondgebonden agrarisch bedrijf;

een bedrijf voor kleinschalige recreatie en toerisme (conform paragraaf 4.4.1);

een maatschappelijke voorziening in de vorm van een zorgboerderij.

Voor het bovenstaande geldt te allen tijde dat een toename van de milieubelasting moet 

uitblijven.

Een agrarisch verwant bedrijf of een agrarisch-technisch hulpbedrijf kan buiten het buitendijks 

gelegen gebied rondom de Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet binnen het 

bestemmingsplan omschakelen naar een:

ander type agrarisch verwant bedrijf of agrarisch-technisch hulpbedrijf;

niet aan het buitengebied gebonden bedrijf in de categorie 1 en 2 welke een bijdrage levert 

aan een gemengde plattelandseconomie. Een zelfstandige kantoorvoorziening en/of 

zelfstandige detailhandel wordt niet toegestaan. Voor de zelfstandige detailhandel in de 

vorm van de verkoop van streekgebonden producten geldt een uitzondering;

een grondgebonden agrarisch bedrijf;

een bedrijf voor kleinschalige recreatie en toerisme (conform paragraaf 4.4.1);

een maatschappelijke voorziening in de vorm van een zorgboerderij.

Voor het bovenstaande geldt te allen tijde dat een toename van de milieubelasting moet 

uitblijven.

In het bestemmingsplan wordt buiten het buitendijks gelegen gebied rondom de 

Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet eveneens de mogelijkheid geboden om een niet 

agrarisch bedrijf om te schakelen naar een burgerwoning. Dit kan enkel als er sprake is van 

een bestaande bedrijfswoning.
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4.6  Verblijfsruimte tijdelijke werknemers/arbeidsmigranten

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. Het realiseren van 

legale maatschappelijk verantwoorde huisvesting is primair een verantwoordelijkheid van de 

werkgevers. De gemeente Steenbergen heeft slechts een faciliterende rol (planologische 

procedure en vergunningverlening). 

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan 

In het bestemmingsplan wordt uitvoering gegeven aan het vastgestelde beleid. Er wordt ruimte 

geboden aan het huisvesten van tijdelijke medewerkers / arbeidsmigranten op het agrarische 

bedrijf waar men werkt, met dien verstande dat er geen zelfstandige wooneenheden worden 

gerealiseerd. 

In het bestemmingsplan worden twee verschillende binnenplanse afwijkingen opgenomen voor 

het huisvesten van tijdelijke medewerkers / arbeidsmigranten binnen het agrarisch bouwvlak. 

Een agrariër kan onder voorwaarden zijn eigen personeel binnen het agrarisch bouwvlak 

huisvesten. Dit kan 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.

4.7  Burgerwoningen

In het plangebied zijn diverse burgerwoningen aanwezig. Als uitgangspunt voor het 

bestemmingsplan geldt dat deze legaal aanwezige burgerwoningen positief worden bestemd.

In het kader van zuinig ruimtegebruik wordt in het bestemmingsplan een te hanteren maximale 

maat opgenomen. Een bestaande burgerwoning mag uitbreiden tot een maximale inhoud van 

600 m³. Daarnaast wordt aan aanbouwen, uitbouwen en bijgebouwen maximaal 80 m² 

toegestaan. Voor legaal gebouwde grotere woningen geldt de bestaande maatvoering als 

maximale maat.

Dit bestemmingsplan neemt de ontwikkeling van woningen in het kader van ruimte-voorruimte 

en nieuwe landgoederen niet op. Ook wordt de bouw van een woning of de splitsing in 

meerdere wooneenheden in cultuurhistorisch waardevolle bebouwing niet opgenomen. De 

vervangende nieuwbouw van bestaande burgerwoningen wordt wel geregeld in het 

bestemmingsplan.
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4.8  Aan-huis-gebonden beroep en/of bedrijf

Het kan voorkomen dat ondergeschikt aan de woonfunctie een aan-huis-gebonden beroep of 

bedrijf wordt uitgeoefend dan wel dat daartoe een wens is. 

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan 

In dit bestemmingsplan wordt een aan-huis-gebonden beroep rechtstreeks mogelijk gemaakt. 

Belangrijkste voorwaarde hierbij is dat het aan-huis-gebonden beroep ondergeschikt blijft aan 

de functie wonen. Een aan-huis-gebonden bedrijf is onder een aantal voorwaarden mogelijk na 

een afwijking van het bestemmingsplan. Zowel een aan-huis-gebonden beroep als een aan 

huis- gebonden bedrijf kan worden uitgeoefend bij een burgerwoning als een bedrijfswoning.

4.9  Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing

Het plangebied wordt gekenmerkt door meerdere cultuurhistorisch waardevolle elementen. De 

meeste waardevolle elementen worden via de doorvertaling uit de provinciale Verordening 

ruimte beschermd in onderhavig plan. In deze paragraaf wordt de aandacht gevestigd op de 

cultuurhistorisch waardevolle bebouwing. De cultuurhistorisch waardevolle bebouwing bestaat 

uit rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en overige cultuurhistorisch waardevolle 

bebouwing. Gebouwen die een rijksmonument of gemeentelijk monument betreffen, zijn reeds 

beschermd door de Monumentenwet 1988 of de gemeentelijke monumentenverordening. 

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan 

Voor wat betreft overige cultuurhistorisch waardevolle bebouwing is er de wens om deze 

bebouwing te behouden. Hiervoor wordt planologische ontwikkelingsruimte opgenomen. In het 

bestemmingsplan wordt geregeld dat cultuurhistorisch waardevolle bebouwing niet hoeft te 

worden gesloopt als de bestemming wordt gewijzigd. Andere overtollige bebouwing moet 

daarentegen wel worden gesloopt. Tevens kan er middels maatwerk buiten het 

bestemmingsplan om medewerking worden verleend aan andere initiatieven die bijdragen aan 

het behoud van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing. Ten behoeve van het behoud van 

deze bebouwing kunnen er nieuwe functies aan het buitengebied worden toegevoegd.

4.10  Afhankelijke woonruimte (mantelzorg)

Om mantelzorg bij een burger- of bedrijfswoning mogelijk te maken wordt dit onderwerp 

opgenomen. 

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan 

Inwoning in de bestaande woning is per direct toegestaan. Dit geldt niet voor het realiseren van 

een afhankelijke woonruimte in een bijgebouw voor mantelzorg. Voor deze vorm van 

mantelzorg word in dit bestemmingsplan een afwijkingsmogelijkheid opgenomen. Als 

belangrijkste voorwaarde geldt dat er een zorgbehoefte is, die mantelzorg rechtvaardigt. Ook 

moet worden voorkomen dat er in het buitengebied nieuwe zelfstandige wooneenheden 

ontstaan.

Gemeente Steenbergen



   67

4.11  Dag- en verblijfsrecreatie

De gemeente wil ruimte bieden aan de ontwikkeling van recreatie. Ook in het provinciaal 

ruimtelijk beleid wordt recreatie gezien als een activiteit die een belangrijke bijdrage (kan 

leveren) levert aan het behoud van de kwaliteit van het buitengebied. Recreatie kan worden 

verdeeld in extensieve en (meer) intensieve recreatie. Onder extensieve recreatie valt met 

name wandelen, fietsen en varen. De (meer) intensieve recreatie bestaat uit de dag- en 

verblijfsrecreatiebedrijven.

4.11.1  Recreatiebedrijven

In het plangebied is een jachthaven aanwezig. Deze bestaande functie kan behoefte hebben 

aan het uitbreiden van hun bedrijfsvoering. Hierbij kan onder andere worden gedacht aan het 

wijzigen van de recreatieve bedrijfsmatige activiteiten en/of aan het vergroten van het bedrijf 

(uitbreiden bebouwing en vergroten bedrijfskavel). 

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan 

De bestaande jachthaven is opgenomen in dit bestemmingsplan. Daarnaast is de locatie 

Benedensas als Recreatie, jacthaven, bestemd conform het vigerende bestemmingsplan. 

In het buitendijks gelegen gebied rondom de Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet wordt 

middels wijzigingsbevoegdheden primair de ruimte geboden aan de ontwikkeling van recreatie 

en toerisme in de vorm van aan het buitengebied gebonden dagrecreatie, verblijfsrecreatie en 

horeca. In het bestemmingsplan wordt hier dan ook niet de mogelijkheid geboden om 

vrijkomende locaties te kunnen wijzigen ten behoeve van andere bedrijfsmatige functies. 

Buiten het buitendijks gelegen gebied rondom de Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet 

wordt onder voorwaarden ruimte geboden voor vormen van kleinschalige recreatie en toerisme. 

Hierbij moet met name worden gedacht aan een Bed & Breakfast, een minicamping en 

kleinschalige aan het buitengebied gebonden dagrecreatieve voorzieningen (zoals een 

speeltuin, verhuur van fietsen / huifkarren, een kinderboerderij, een ambachtelijke kaasmakerij, 

boerengolf, het organiseren van rondleidingen in het buitengebied, agrarische educatie en 

andere naar aard en omvang hiermee gelijk te stellen activiteiten). 

Buiten het bestemmingsplan om kan middels maatwerk medewerking worden verleend aan 

andere in het buitengebied passende vervolgfuncties. Deze moeten een bijdrage leveren aan de 

vitaliteit van het buitengebied.
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4.11.2  Extensieve recreatie

Voor de recreatieve beleving van het plangebied zijn de extensieve recreatiemogelijkheden 

(wandelen, fietsen, varen, etc.) van groot belang. 

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan 

In het buitengebied wordt ruimte geboden aan extensieve recreatiemogelijkheden. Dit gebruik 

wordt toegestaan en krijgt uitbreidingsmogelijkheden. Wel wordt rekening worden gehouden 

met de in de Verordening ruimte opgenomen gebieden die zich mogelijk minder goed lenen 

voor extensieve recreatie. Het betreft met name de volgende gebieden: de Ecologische 

Hoofdstructuur, het zoekgebied voor de ecologische verbindingszones, de attentiegebieden 

Ecologische Hoofdstructuur, regionale waterbergingsgebieden, het zoekgebied voor behoud en 

herstel van watersystemen en de primaire waterkering.

4.11.3  Horeca en maatschappelijke voorzieningen

In het buitengebied kan ook ruimte worden geboden voor de ontwikkeling van horeca en 

maatschappelijke voorzieningen. Horeca is het bedrijfsmatig verstrekken van dranken of 

etenswaren voor gebruik ter plaatse, bedrijfsmatig bieden van hotel- of groepsaccommodatie, 

bedrijfsmatig bieden van vermaaks- of wellnessfaciliteiten of bedrijfsmatig bieden van congresof 

vergaderfaciliteiten, één en ander al dan niet in combinatie met elkaar. Een maatschappelijke 

voorziening is een educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke 

voorziening. 

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan 

Met het toevoegen en uitbreiden van horecabedrijven en maatschappelijke voorzieningen dient 

in het plangebied zorgvuldig te worden omgegaan. De begripsbepalingen van horeca en 

maatschappelijke voorzieningen zijn ruim. Niet alle activiteiten horen (overal) thuis in het 

buitengebied. 

Voor de realisatie van horeca en maatschappelijke voorzieningen in het buitengebied hanteert 

de gemeente een zonering. In het buitendijks gelegen gebied rondom de Steenbergsche en 

Roosendaalsche Vliet wordt middels wijzigingsbevoegdheden primair de ruimte geboden aan 

de ontwikkeling van recreatie en toerisme in de vorm van aan het buitengebied gebonden 

dagrecreatie, verblijfsrecreatie en horeca. In het bestemmingsplan wordt hier dan ook niet de 

mogelijkheid geboden om vrijkomende locaties te kunnen wijzigen ten behoeve van andere 

functies. 

Buiten het buitendijks gelegen gebied rondom de Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet 

wordt onder voorwaarden ruimte geboden voor vormen van kleinschalige horeca en 

maatschappelijke voorzieningen zoals zorgboerderijen. Bij kleinschalige horeca moet met 

name worden gedacht aan een thee- en koffieschenkerij, ijs-/snackverkooppunt of een rustpunt 

voorpassanten. 

Buiten het bestemmingsplan om kan middels maatwerk medewerking worden verleend aan 

andere in het buitengebied passende vervolgfuncties. Deze moeten een bijdrage leveren aan de 

vitaliteit van het buitengebied.
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4.12  Milieu

In deze paragraaf worden de verschillende aspecten toegelicht die van invloed zijn op het milieu 

in het plangebied en die (mogelijk) beïnvloedt kunnen worden door ontwikkelingen binnen het 

gebied. Tevens hebben de verschillende milieuonderwerpen invloed op het woon- en leefklimaat 

van het plangebied en de vestigingsmogelijkheden van (agrarische) bedrijven. In de 

onderstaande subparagrafen wordt aangegeven hoe de gemeente hier mee om gaat in 

onderliggend bestemmingsplan en waar nodig worden de keuzen onderbouwd.

4.12.1  Verdroging, vermesting en verspreiding

Het water- en verdrogingsbeleid wordt primair gezien als taak van het waterschap Brabantse 

Delta. Bij nieuwe ontwikkelingen en/of uit te voeren werkzaamheden in het landelijk gebied 

vormt het beleid van het waterschap een belangrijk uitgangspunt. De gemeente zal dan ook het 

beleid van het waterschap volgen.

Omdat de vermestingsproblematiek met name gerelateerd is aan de waterhuishouding, geldt 

ook hier dat de taken op dit gebied vooral gezien worden als het werkterrein van de 

waterbeheerder. De gemeente volgt het beleid van het waterschap.

De verspreidingsproblematiek speelt in het buitengebied onder andere met betrekking tot 

water, landbouw, recreatie en wonen. Een zeer groot aantal milieugevaarlijke stoffen wordt 

verspreid in het milieu. Sommige stoffen zijn al in kleine concentraties zeer giftig of slecht 

afbreekbaar. Belangrijke milieugevaarlijke stoffen zijn zware metalen, 

gewasbeschermingsmiddelen en organische stoffen. De gemeente, het waterschap en de 

diverse gebruikers van het buitengebied hebben allen hun eigen verantwoordelijkheid. De 

gemeente zal voornamelijk in het kader de vergunningverlening ten aanzien van de Wet 

milieubeheer verspreiding van milieugevaarlijke stoffen kunnen tegengaan.

4.12.2  Geluid wegverkeerslawaai

In de Wet geluidhinder (Wgh) is bepaald, dat vaststelling of herziening van een 

bestemmingsplan gepaard dient te gaan met het uitvoeren van een akoestisch onderzoek naar 

verkeerslawaai, indien binnen het plan nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen worden 

geprojecteerd (agrarische bedrijfswoningen, boerderijsplitsing e.d.). Omdat de in het 

plangebied voorkomende geluidsgevoelige bebouwing bestaande en vergunde situaties betreft 

en het plan het niet mogelijk maakt om geluidsgevoelige bebouwing dichter bij de 

(zoneplichtige) wegen te situeren, of om zoneplichtige wegen zodanig te wijzigen dat er een 

verslechtering optreedt voor geluidsgevoelige gebouwen, is in het kader van het 

bestemmingsplan geen onderzoek verricht naar de ligging van de grenscontouren ten gevolge 

van wegverkeerslawaai van de zoneplichtige wegen in het plangebied. Hiermee wordt voldaan 

aan de Wgh wat betreft wegverkeerslawaai.
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4.12.3  Milieuzonering

Gezoneerd industrieterrein 

De bedrijven gelegen aan de Havenweg maken onderdeel uit van het gezoneerde 

industrieterrein Dintelmond en Cebeco. De geluidzone is op 27 april 1993 vastgesteld, en wordt 

in dit bestemmingsplan ongewijzigd opgenomen. In 2011 heeft een akoestisch onderzoek 

plaatsgevonden dat een weergave geeft van de beschikbare geluidruimte om het 

industrieterrein. Uit de rekenresultaten blijkt dat de vastgestelde geluidcontour en de 

MTG-waarden van industrieterrein Dintelmond en Cebeco niet worden overschreden. Het 

industrieterrein zit dus niet ‘op slot’. Op het industrieterrein is nog veel geluidruimte 

beschikbaar om nieuwe bedrijven op het industrieterrein te accommoderen, of uitbreidingen van 

bestaande bedrijven te vergunnen. Het akoestisch onderzoek is als bijlage opgenomen.

4.12.4  Luchtkwaliteit

Sinds 15 november 2007 staan de hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen 

beschreven in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 5 Wm). Ten behoeve van het bestemmingsplan 

is een luchtkwaliteitonderzoek vooraf niet nodig. Bij iedere afwijkings- en/of 

wijzigingsbevoegdheid waarmee een effect op de luchtkwaliteit zou kunnen ontstaan, wordt de 

toetsing op de luchtkwaliteit als randvoorwaarde opgenomen. Afhankelijk van de feitelijke 

ingreep moet dan beoordeeld worden of een onderzoek nodig is. 

Bij nieuwe ontwikkelingen die niet rechtstreeks mogelijk zijn binnen dit bestemmingsplan en 

het, volgens de Wet luchtkwaliteit, een functie betreft die een effect kan hebben op de 

luchtkwaliteit dient een luchtkwaliteitonderzoek uitgevoerd te worden.

4.12.5  Geur

Bij nieuwe ontwikkelingen die niet rechtstreeks mogelijk zijn middels dit bestemmingsplan en 

die, volgens de Wet geurhinder en veehouderij, een geurhindergevoelige functie betreft dient 

een geurhinderonderzoek uitgevoerd te worden om te bepalen of er agrarische bedrijven 

belemmerd worden en of het leefklimaat gegarandeerd wordt.

Bij her- of nieuwvestiging en uitbreiding van een agrarisch bedrijf dient te worden bepaald of bij 

geurhindergevoelige functies wordt voldaan aan de wettelijke geurnorm.

Er worden in het onderliggende bestemmingsplan geen rechtstreekse ontwikkelingen mogelijk 

gemaakt, omdat het een zogenaamd conserverend plan betreft. Als in het kader van een 

wijziging ontwikkelingen mogelijk gemaakt worden, dient tijdens die procedure een (eventueel 

noodzakelijk) geurhinderonderzoek uitgevoerd te worden.

4.12.6  Bodem

De kwaliteit van de bodem is niet op alle plekken binnen het plangebied gelijk. Vooral 

(voormalige) vestigingen van niet-agrarische bedrijven kunnen de bodemkwaliteit negatief 

beïnvloeden. Bij nieuwe ontwikkelingen is het van belang om zicht te hebben op de kwaliteit 

van de bodem op de te ontwikkelen locatie. Voor elementen in het plan waar de ontwikkeling 

van milieugevoelige functies (in)direct mogelijk gemaakt wordt (bijvoorbeeld rechtstreeks of 

middels een wijzigingsbevoegdheid), wordt toetsing van de bodemkwaliteit als randvoorwaarde 

opgenomen. Het gaat hier dan om mogelijkheden die voorzien in een verstoring van de bodem 

(denk hierbij aan bouwen).
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4.12.7  Windturbines

De problematiek van de CO²-uitstoot is voor de rijksoverheid aanleiding om initiatieven tot 

energiebesparing en duurzame energieopwekking te stimuleren. Onder invloed van 

subsidieregelingen e.d. worden duurzame opties als de teelt van energieleverende gewassen 

en windenergie in toenemende mate rendabel. Voor de toekomst mag derhalve een toename 

van energie-initiatieven in het buitengebied verwacht worden, zowel van de zijde van 

particulieren, ontwikkelaars en energiebedrijven als van overheden. Deze initiatieven kunnen 

om meer redenen dan alleen uit energieoogpunt interessant zijn. Te denken valt aan het 

oprichten van bijvoorbeeld windturbines als kostendragers voor plattelandsvernieuwing.

Windenergie is voor de rijksoverheid belangrijk om de Nederlandse doelen voor klimaat en 

duurzame energie te halen. Nu is er op land ongeveer 2000 megawatt (MW) windenergie 

gerealiseerd. De rijksoverheid heeft een doelstelling van 6000 megawatt (MW) windenergie op 

land in 2020. Mede als bijdrage aan de nationale doelstelling heeft de provincie gekozen voor 

een doelstelling van 320 megawatt windenergie in 2020.

Er wordt in dit plan geen ruimte geboden voor de ontwikkeling van nieuwe windturbines. De 

bestaande vier windturbines aan de Karolinadijk te Dinteloord zijn conform het geldende 

bestemmingsplan wederom met hetzelfde zoekgebied en dezelfde bebouwingsmogelijkheden 

opgenomen. 

4.12.8  Antennebeleid

Gezien de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) zijn de meeste antennes tot 5 

meter vergunningsvrij. Hogere antennes behoeven een omgevingsvergunning en moeten dan 

ook aan de vereisten genoemd in het bestemmingsplan voldoen. Er wordt geen binnenplanse 

afwijkingen van het bestemmingsplan voor het plaatsen van antennemasten ten behoeve van 

GSM en UMTS opgenomen in dit bestemmingsplan.

4.12.9  Biomassavergistingsinstallaties

Er wordt in het buitengebied geen ruimte geboden voor de oprichting van 

biomassavergistingsbedrijven. Tevens wordt biomassavergisting niet toegestaan als een 

nevenfunctie bij een in het buitengebied gelegen bedrijf.

Buiten het bestemmingsplan om kan wel ruimte worden geboden voor biomassavergisting op 

agrarisch bedrijfsniveau in de vorm van het verwerken van de eigen agrarische producten voor 

de eigen energiebehoefte. Middels maatwerk zal per geval een ruimtelijke afweging worden 

gemaakt.

4.12.10  Externe veiligheid

De gemeenteraad heeft op 1 maart 2012 de beleidsnotitie externe veiligheid vastgesteld. De 

notitie is toegevoegd als bijlage bij onderhavige toelichting. 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.

Bij het bepalen van de risico’s wordt gekeken naar het zogenaamde plaatsgebonden risico 
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(PR) en het groepsrisico (GR). Het plaatsgebonden risico is een berekening van de kans per 

jaar dat een persoon dodelijk wordt getroffen als gevolg van een calamiteit binnen een inrichting 

of op een transportas, indien deze persoon onafgebroken en onbeschermd op een plaats 

buiten de inrichting of transportas zou verblijven.

Naast dit risico wordt ook nog rekening gehouden met het groepsrisico. Bij het bepalen van het 

groepsrisico wordt in tegenstelling tot het plaatsgebonden risico ook rekening gehouden met 

een berekening van het aantal personen dat kan overlijden binnen het invloedsgebied van een 

inrichting, indien zich een calamiteit voordoet. In de wetgeving wordt een onderscheid gemaakt 

tussen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. Een kwetsbaar object is bijvoorbeeld een 

woning, ziekenhuis of een groot kantoor. Voorbeelden van beperkt kwetsbare objecten zijn 

bedrijfswoningen, winkels en kleinere kantoorgebouwen. Voor kwetsbare objecten gelden 

zwaardere normen en eisen dan voor beperkt kwetsbare objecten. Het plaatsgebonden risico is 

bijvoorbeeld voor kwetsbare objecten een harde grens, terwijl dit voor beperkt kwetsbare 

objecten een richtwaarde is waarvan kan worden afgeweken indien de gemeente hiertoe 

besluit. Het groepsrisico wordt vertaald in een norm die oriëntatiewaarde (OW) wordt genoemd.

Uit de visie blijkt dat er binnen het gemeentelijk grondgebied geen belemmeringen zijn. Wel 

dient er aandacht te worden besteed aan het gebiedstype transportassen. Ten aanzien van dit 

gebiedstype zijn de Rijkswegen A4 (nieuw) en A29, de provinciale wegen N257, de N259, de 

A29 en de buisleidingen relevant. 

Vervoer over wegen 

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. Vanuit deze risicobenadering heeft 

Rijkswaterstaat, als gevolg van de nieuwe rijksweg A4 die door het plangebied loopt, een 

onderzoek laten verrichten naar de risico’s van het vervoer van gevaarlijke stoffen. Daaruit blijkt 

dat het plaatsgebonden risico in de autonome situatie en voor de A4 kleiner is dan de 

grenswaarde van 1.0 10-6 per jaar en voldoet daarmee aan de geldende normering. Het 

groepsrisico voor de A4 voor de totale route is kleiner dan voor de provinciale weg N259 in de 

autonome situatie en leidt dus tot een verbetering ten opzichte van de oude situatie. Het 

hoogste groepsrisico per kilometer ligt ter hoogte van het kassencomplex Westland. Het 

groepsrisico is hier meer dan 3 ordergroottes (factor 1000) kleiner dan de oriëntatiewaarde. 

Omdat voor de A4 het groepsrisico weliswaar marginaal toeneemt, is deze stijging verantwoord 

naar beslissingbevoegde overheden. De veiligheidsregio Midden- en West Brabant heeft 

positief geadviseerd en heeft aangegeven voldoende ingericht te zijn om binnen het eerste uur 

materieel te kunnen leveren om een eventuele ramp te bestrijden. Het onderzoek van 

Rijkswaterstaat alsmede het advies van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn als 

bijlage opgenomen. 

Vervoer door buisleidingen 

Op het transport van gevaarlijke stoffen via hogedruk aardgastransportleidingen is op 1 januari 

2011 het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van kracht geworden. Het besluit regelt 

onder meer de externe veiligheidsaspecten van buisleidingen. Hiermee wordt het externe 

veiligheidsbeleid voor buisleidingen in lijn gebracht met het beleid voor inrichtingen en het 

vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het water en het spoor. Op grond van het Bevb zal 

voor buisleidingen voor gevaarlijke stoffen een risicobenadering gaan gelden. In het plangebied 

van de gemeente is een buisleiding gelegen bestemd voor het transport van gas onder hoge 
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druk en een niet meer in gebruik zijnde DPO leiding van defensie. De hogedruk aardgasleiding 

loopt ten oosten van Dinteloord. Ter bescherming van de risico’s is de gasleiding met een 

dubbelbestemming opgenomen in onderhavig plangebied. Voorts heeft in juni 2012 een 

analyse plaatsgevonden om het plaatsgebonden risico en groepsrisico te bepalen.

Uit het onderzoek blijkt dat voor elke leiding het plaatsgebonden risico kleiner is dan 10-6 per 

jaar. De plaatsgebonden risicocontouren van 10-6 per jaar liggen ‘op de leiding’. Het 

plaatsgebonden risico vormt voor geen enkele leiding een knelpunt. Uit de analyse blijkt dat 

het groepsrisico bij elke leiding ruim onder de oriëntatiewaarde blijft. Het groepsrisico vormt 

voor geen enkele leiding een knelpunt. De bij het onderzoek behorende rapportage is als 

bijlage toegevoegd.

In dit bestemmingsplan zijn geen rechtstreekse nieuwe ontwikkelingen opgenomen. Dit 

betekent dat de bestaande situatie wordt gerespecteerd en het bestemmingsplan geen 

gevolgen heeft ten aanzien van de externe veiligheid. Voor nieuwe ontwikkelingen (die niet 

rechtstreeks mogelijk zijn binnen dit bestemmingsplan) dient een externe veiligheidstoets 

uitgevoerd te worden. Het gaat hierbij om wijzigingsmogelijkheden en binnenplanse afwijkingen 

van het bestemmingsplan.

Op basis van de provinciale beleidslijnen wordt onderzoeksverplichting in de regels van dit 

bestemmingsplan opgenomen. Op deze manier is het bij nieuwe ontwikkelingen verplicht dat 

er aandacht wordt geschonken aan de mogelijk aanwezige risico’s van risicodragende 

bedrijven en activiteiten. 

Bevi-inrichtingen 

Er is één bevi-inrichting in het plangebied gelegen. De inrichting zelf en bijbehorende 

risico-contouren zijn op de verbeelding aangegeven. Daanaast vallen de contouren van het 

verkooppunt motorbrandstoffen Vlamings binnen het planggebied. Deze zijn als zodanig op de 

verbeelding opgenomen.

4.12.11  Flora en fauna

In het bestemmingsplan komen zeer waardevolle natuurgebieden voor, welke zijn aangewezen 

als Ecologische Hoofdstructuur. De belangrijkste gebieden bestaan uit: 

De Dintelse Gorzen;

De Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet;

Molenkreekstelsel 

Derriekreek

Het bestemmingsplan maakt ontwikkelingen binnen de grenzen van de aangewezen 

natuurgebieden niet mogelijk. Hierdoor is er geen sprake van negatieve effecten door 

ruimtebeslag. Verstoring door de licht en geluid en eventuele toename van recreatie in het 

gebeid leiden slechts tot zeer beperkte en vaak tijdelijke effecten. De wezenlijke kenmerken 

van de HES gebieden worden niet aangetast. 

Het beschermingsregime van de EHS vormt geen belemmering voor de ontwikkelingen die in 

het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt.  

Uit de quickscan naar beschermde soorten in het kader van de Flora- en faunawet (bijlage 11) 

blijkt dat in het plangebied een groot aantal beschermde en strikt beschermde soorten voor 

zoals o.a. de steenuil, huismus, vleermuizen, broedvogels, de waterspitsmuis en Noordse 
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Woelmuis. 

De ontwikkelingen die mogelijk gemaakt worden in het bestemmingsplan kunnen een effect 

hebben op de aanwezige beschermde soorten. Indien nodig zal voor een 

(uitbreidings)-ontwikkeling een ontheffingtraject Flora- en faunawet moeten worden doorlopen. 

Een volledige inventarisatie op basis van de soortprotocollen en monitoring van beschermde 

soorten op de prioritaire ontwikkellocaties zal bijdragen aan het voorkomen van ongewenste 

situaties van onverwacht opduiken van een soort op een ontwikkellocatie. Hiervan uitgaande is 

niet de verwachting dat het bestemmingsplan zal leiden tot wezenlijke negatieve effecten op 

beschermde soorten. Het beschermingsregime van de Flora- en faunawet zal, indien de juiste 

maatregelen genomen worden, geen belemmering vormen voor de ontwikkelingen die het 

bestemmingsplan mogelijk maakt. 

Als gevolg van de aanvulling Plan-MER is het bestemmingsplan met betrekking tot flora en 

fauna aangescherpt, zie hoofdstuk 5.5.

4.13  Waterkeringen en waterbergingsgebieden

Waterkeringen en waterbergingsgebieden zijn van groot belang voor het voorkomen van 

wateroverlast alsmede ter bevordering van het waterbergend vermogen van een gebied. 

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan 

In het buitengebied bevinden zich meerdere waterkeringen en reserveringsgebieden voor 

waterberging. De waterkeringen met bijbehorende beschermingszones zijn in overleg met het 

Waterschap Brabantse Delta opgenomen. Het betreft hier de primaire, regionale en overige 

waterkeringen met beschermingszones. De reserveringsgebieden voor waterberging zijn 

conform de Verordening ruimte opgenomen.

4.14  Rijksweg A4

Voor de realisatie van de nieuwe rijksweg A4 Dinteloord - Bergen op Zoom zijn op 9 december 

1998 en 28 december 2001 tracébesluiten genomen. 

Uitgangspunt voor het bestemmingsplan 

Het tracé van de nieuwe rijksweg A4 ligt deels in het plangebied. Dit tracé is conform het 

onherroepelijke tracébesluit opgenomen in onderhavig plan.
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Hoofdstuk 5  M.E.R.-PROCEDURE

5.1  Inleiding

Voor onderhavig bestemmingsplan geldt een m.e.r.-plicht. De m.e.r.-plicht volgt uit het feit dat 

binnen het plangebied de bestaande agrarische bouwvlakken worden opgenomen en er ruimte 

wordt geboden voor de vergroting van de bouwvlakken voor grondgebonden agrarische 

bedrijven.

In Onderdeel D activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan de m.e.r.-procedure 

(Besluit m.e.r) van toepassing is, zijn categorieën van activiteiten aangegeven, waaraan 

drempelwaarden zijn gekoppeld. Indien deze drempelwaarden overschreden worden, geldt een 

m.e.r.-beoordelingsplicht. Onderdeel D.14 bepaalt dat het oprichten, wijzigen of uitbreiden van 

een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren boven bepaalde aantallen m.e.r.- 

beoordelingsplicht is. Aangezien enkele bedrijven binnen het plangebied deze drempelwaarden 

overschrijden geldt een m.e.r.-(beoordelings)plicht.

Op grond van de Wet milieubeheer is het verplicht om bij bestemmingsplannen met een 

kaderstellend karakter, die m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten mogelijk maken een 

planm.e.r.-procedure te doorlopen. Dit betekent dat het opstellen van een PlanMER en het 

doorlopen van de bijbehorende procedure verplicht is.

In onderhavig hoofdstuk wordt per fase van de m.e.r.-procedure de totstandkoming van de 

planMER beschreven. Allereerst heeft een Voortoets plaatsgevonden. Met de daarop volgende 

Notitie reikwijdte en detailniveau zijn de kaders van de onderzoeksmethodiek voor de m.e.r.- 

procedure beschreven.

5.2  Voortoets

Met de Voortoets is nagegaan of de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden die door het 

bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt kunnen leiden tot significant negatieve effecten op  

de nabij en in het plangebied gelegen Natura 2000-gebied. In de toetsing staat centraal of het 

bestemmingsplan kan leiden tot toename van recreatiedruk en toename van stikstofdepositie 

in het Natura 2000-gebied ‘Krammer – Volkerak’. Door Oranjewoud is, in opdracht van de 

gemeente Steenbergen, de Voortoets uitgevoerd. De toets, versie d.d. 26 juni 2012, met 

resultaten is als bijlage bij de ontwerp planMER toegevoegd. De belangrijkste conclusie uit de 

toets betreft dat de ontwikkelingen zoals maximaal mogelijk worden gemaakt met onderhavig 

bestemmingsplan geen negatieve gevolgen hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van 

Natura 2000-gebieden in en in de omgeving van het plangebied. Nader onderzoek in de vorm 

van een ‘passende beoordeling’ is niet noodzakelijk geacht. Echter, gedurende het opstellen 

van het planMER is gebleken dat een passende beoordeling wel gewenst is als gevolg van een 

overschrijding van de kritische depositiewaarde van stikstof in het maximale scenario. De 

passende beoordeling is in de planMER opgenomen.
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5.3  Notitie reikwijdte en detailniveau

In de Notitie reikwijdte en detailniveau van 23 februari 2012, ter visie gelegen van 10 april 2012 

tot en met 22 mei 2012, is globaal beschreven van welke activiteiten de milieueffecten zijn 

onderzocht en op welke wijze en tot welk detailniveau deze milieueffecten zijn beschreven. 

Daarnaast is in de notitie aangegeven op basis van welke scenario's de effecten zijn 

onderzocht. De notitie is als bijlage bij onderhavige toelichting toegevoegd.

5.4  PlanMER

Ter uitvoering van de wettelijke verplichting om ten behoeve van onderhavig bestemmingsplan 

een plan-MER op te stellen is, in opdracht van de gemeente Steenbergen, door Oranjewoud 

een ontwerp planMER opgesteld. De definitieve versie van het ontwerp dateert van 4 oktober 

2012. De ontwerp planMER is als bijlage bij onderhavige toelichting toegevoegd.

In het voorliggende bestemmingsplan worden ontwikkelingen mogelijk gemaakt waarvoor later 

nog een milieueffectrapportage moet worden doorlopen of waarvoor moet worden beoordeeld of 

dat nodig is. In het voorliggende plan dienen zowel de ontwikkelingen die bij recht zijn 

toegestaan te worden beoordeeld als de ontwikkelingen na het doorlopen van een afwijkings- of 

wijzigingsprocedure.

Het opgestelde planMER heeft niet alleen betrekking op het plangebied van onderhavig 

bestemmingsplan, maar ook op het plangebied van het bestemmingsplan “Buitengebied 

Steenbergen”. Dat betekent dat de toegestane en mogelijk gemaakte ontwikkelingen in 

samenhang zijn bezien en dat per plangebied een goede afweging kan worden gemaakt. 

Daarmee is voldoende kennis verzameld over de milieuaspecten van beide 

bestemmingsplannen. 

Passende beoordeling 

Indien in het bestemmingsplan ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt waardoor substantiële 

gevolgen voor Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten, dient op basis van de 

Natuurbeschermingswet een passende beoordeling te worden opgesteld. Zodra een passende 

beoordeling verplicht is, is het plan automatisch ook m.e.r.-plichtig.

Voorop staat dat het onderhavige bestemmingsplan vooral conserverend van aard is. Daarnaast 

zijn ontwikkelingen mogelijk gemaakt binnen randvoorwaarden. Daartoe is primair beleid 

bepaald in de Nota van uitgangspunten. De mogelijkheden van het voorgestelde 

bestemmingsplannen alsmede de ontwikkelingsmogelijkheden die zijn opgenomen met 

inachtneming van de Nota van uitgangspunten, zijn het uitgangspunt geweest voor de 

beschrijving van de milieugevolgen van onderhavig bestemmingsplan. 

Relevante activiteiten 

Allereerst is ervoor gekozen om de bestaande rechten van de thans aanwezige agrarische 

bedrijven over te nemen. Een uitzondering daarbij is gemaakt voor de intensieve veehouderijen 

die een op maat toegesneden agrarisch bouwvlak hebben gekregen, zodat verdere groei niet 

meer mogelijk is. Verder zijn geen mogelijkheden geboden voor nieuwvestiging of hervestiging 

van intensieve veehouderijen, danwel gehele of gedeeltelijke omschakeling daarvan. Ook is de 

mogelijkheid naar omschakeling van een niet-agrarisch bedrijf naar een veehouderij niet 

mogelijk gemaakt. Dat betekent dat uitsluitend de mogelijkheid van omschakeling van een 

nietveehouderij naar een grondgebonden veehouderij kan leiden tot eventuele gevolgen voor de 
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Natura 2000-gebieden danwel nadelige gevolgen anderzijds. 

Behalve met de invloed van de veehouderijen is in de planMER ook rekening gehouden met de 

beperkte ontwikkelingen die het plan mogelijk maakt voor teeltondersteunende voorzieningen 

en voor recreatie. 

Verwachte ontwikkelingen 

De planMER bevat een beschrijving van de verwachte ontwikkelingen in de agrarische sector 

de komende 10 jaar. Er zijn twee scenario’s ontwikkeld en met elkaar vergeleken, namelijk het 

theoretisch maximale scenario en het realistische scenario. Het realistische scenario is 

gebaseerd op de trends die in de gemeente Steenbergen zijn gesignaleerd. Deze trends zijn 

gebaseerd op beschikbare gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek, het 

Planbureau voor de leefomgeving en op literatuurgegevens. Om de lokale trend te ‘ijken’ zijn 

deze gegevens vergeleken met gegevens op regionaal en provinciaal niveau.

Het theoretisch maximale scenario is een theoretische invulling op basis waarvan een “worst 

case” situatie is geschetst. In dit scenario is ervan uitgegaan dat alle bedrijven die volgens het 

bestemmingsplan kunnen omschakelen of uitbreiden dit ook daadwerkelijk doen. Om de ”worst 

case” zo goed mogelijk te benaderen betreft die omschakeling dan een omschakeling naar de 

in theorie minst milieuvriendelijke activiteit. Met behulp van deze scenario’s is vervolgens 

getracht om de milieugevolgen in beeld te brengen. 

Beoordelingsmethodes 

De effectbeschrijving en -beoordeling richt zich vooral op de effecten van de veehouderij. Daarbij 

ligt de focus van de effecten van de scenario’s op de volgende hoofdthema’s:

Natuur: de mogelijke invloed op de stikstofdepositie die afkomstig is van de landbouw (dit 

is vooral ammoniak) op natuurwaarden die gevoelig zijn voor vermesting;

Landschap en cultuurhistorie: de invloed op landschappelijke karakteristieken in het 

gebied;

Leefbaarheid en gezondheid: dit betreft met name de effecten van geur, fijn stof, 

gezondheid en verkeersveiligheid.

Effecten 

Natuur 

Bij het theoretisch maximale scenario is sprake van een sterke toename van de bijdrage van 

de stikstofdepositie door de veehouderijsector in Steenbergen, maar de meer kritische 

depositiewaarden worden in het referentiejaar 2010 niet overschreden. In het referentiejaar 2011 

vindt in het theoretisch maximale scenario wel een overschrijding van de kritische 

depositiewaarde op de relevante Natura 2000-gebieden plaats. In de planMER is aangegeven 

hoe deze negatieve effecten te mitigeren zijn.

Behalve de invloed op de Natura 2000-gebieden is ook het effect op de overige zeer kwestbare 

gebieden in de ecologische hoofdstructuur onderzocht. In het theoretisch maximale scenario 

kan een negatief gevolg worden verwacht op de gestelde doelen en ambities van deze 

gebieden. Voor het realistisch scenario geldt dat dit effect zeer gering zal zijn. Voor de overige 

natuurwaarden worden op basis van het theoretisch maximaal scenario en het realistisch 

scenario niet of nauwelijks negatieve gevolgen verwacht. 

Landschap en cultuurhistorie 
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In het theoretisch maximale scenario zal een aanzienlijk negatief effect optreden voor de 

cultuurhistorische landschapsstructuur en de ruimtelijk visuele kwaliteit. In het realistisch 

scenario is dat effect een stuk geringer. Effecten doen zich dan alleen plaatselijk voor.

Leefbaarheid en gezondheid

1. Geur

De effecten van het plan voor leefbaarheid en gezondheid zijn zowel in het theoretisch 

maximaal scenario als in het realistische scenario gering. Alleen bij de vergroting van 

agrarische bouwvlakken naar 2 hectare kunnen zich op dat punt relevante ontwikkelingen 

voordoen, maar dat is vooral afhankelijk van de staltechnieken die worden toegepast.

2. Luchtkwaliteit

De effecten voor de luchtkwaliteit in beide scenario’s zullen gering zijn.

3. Gezondheid

Het risico voor verspreiding van dierziekten van bedrijf tot bedrijf wordt groter indien de 

onderlinge afstand tussen de bedrijven kleiner wordt dan 1 kilometer. In het maximum scenario 

kan er verdichting optreden van het aantal veehouderijbedrijven. Dit effect wordt als licht 

negatief beschouwd. Ook de effecten voor de gezondheid algemeen worden in beide scenario’s 

niet groot geacht.

4. Verkeersveiligheid

De effecten van het bestemmingsplan op de verkeersveiligheid worden in beide scenario’s niet 

als substantieel ingeschat.

Aanbevelingen

Op basis van de effectbeschrijving is in de planMER een aantal aanbevelingen gedaan. Door 

het toepassen van zonering ter bescherming van de kwetsbare habitats in het Natura 

2000-gebied ‘Krammer - Volkerak’ en de daarbij behorende beperkingen in de planregels kan 

overschrijding van de kritische depositiewaarden voor dit gebied worden voorkomen. Concreet 

is een zone van 500 meter vanuit de grens van het Natura 2000-gebied aangehouden, bekend 

als ‘milieuzone – kwetsbaar gebied’. In deze zone zijn de uitbreidingsruimte van 

grondgebonden veehouderijen en intensieve veehouderijen beperkt tot maximaal de omvang van 

het huidige bouwvlak, rekening houdend met de vigerende planologische rechten.

Voor de bescherming van het landschap en de cultuurhistorische waardevolle gebieden wordt 

de aanbeveling gedaan om in de gebieden waar sprake is van hogere landschappelijke 

waarden, zoals in het krekengebied en in het buitendijkse gebied van de Steenbergsche en de 

Roosendaalsche Vliet, de uitbreidingsmogelijkheden voor grondgebonden bedrijven verder in te 

perken. Ook het gebruik van permanente teeltondersteunende voorzieningen voor deze 

gebieden kan verder ingeperkt worden. Door middel van het opstellen van een 

landschapsbeleidsplan of landschapsontwikkelingsplan kan gericht worden ingezet op niet 

alleen het behoud van het landschap, maar ook op het versterken en ontwikkelen daarvan.
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5.5  Aanvulling plan-MER

Om een drietal redenen is een aanvulling op het ten behoeve van de bestemmingsplannen 

buitengebied gemeente Steenbergen opgestelde plan-MER (Oranjewoud, oktober 2012) 

opgesteld. 

De Commissie m.e.r vroeg een aanvulling op het MER waarin andere alternatieven werden 

beschouwd en ook de effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden Brabantse 

Wal en Kalmthoutse Heide werden beschreven; 

Op grond van ingekomen zienswijzen heeft de gemeente besloten aanvullend onderzoek te 

doen naar de in het plangebied voorkomende Flora- en Fauna en de effecten van 

stikstofdepositie op Natura 2000-gebied Oosterschelde; 

Een wijziging van de Natuurbeschermingswet, in casu art 19 kd, in werking getreden op 25 

april 2013 werpt een ander (juridisch) perspectief op de beoordeling van de effecten van 

stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. 

Beschrijving voorkeursalternatief 

De effecten van de ontwerp plannen buitengebied Steenbergen en Dinteloord en Prinsenland 

zijn beschreven in het MER van oktober 2012. De uitgangspunten van het voorkeursalternatief 

(zijnde de aangepaste ontwerpplannen) komen grotendeels overeen met de ontwerp plannen 

die ter inzage zijn gelegd. De belangrijkste aanpassingen/aanscherpingen betreffen: 

in bedrijfsgebouwen ten behoeve van grondgebonden veehouderijactiviteiten mag binnen de 

gebouwen maximaal 1 bouwlaag worden gebruikt voor het houden van dieren, met 

uitzondering van grondgebonden volière- en scharrelstallen voor legkippen waar maximaal 

2 bouwlagen gebruikt mogen worden;

grondgebonden agrarische bedrijven met vee kunnen middels een wijzigingsbevoegdheid 

groeien tot maximaal 1,5 hectare. Dit is eveneens in overeenstemming met de wijziging 

van de provinciale Verordening ruimte (Wijziging Verordening ruimte 2012, zorgvuldige 

veehouderij); 

bij enkele afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden, anders dan bij bestaande agrarische 

bedrijven, wordt het bedrijfsmatig houden van dieren in de vorm van een paardenhouderij, 

agrarisch verwant bedrijf / agrarisch technisch hulpbedrijf, kinderboerderij en zorgboerderij 

uitgezonderd. Bij of op de locatie van een (voormalig) glastuinbouwbedrijf buiten het 

Steenbergse Westland is het bedrijfsmatig houden van dieren niet toegestaan;

de milieuzone - kwetsbaar gebied uit het ontwerp bestemmingsplan wordt niet langer 

opgenomen;

aanpassingen/aanscherpingen van de regels ten behoeve van een (betere) bescherming 

van de EHS en de Groenblauwe Mantel. 

Aanscherping planregels om ongewenste groei van het aantal dieren te voorkomen 

Verder is er nog een aantal andere aanscherpingen toegepast om een ongewenste groei van 

het aantal dieren (als nevenfunctie) te voorkomen: 

Een solitair gelegen glastuinbouwbedrijf kan niet wijzigen in een bedrijf (agrarisch 

technisch hulpbedrijf / agrarisch verwant bedrijf, paardenhouderij, kinderboerderij en 

zorgboerderij) waar dieren worden gehouden. 

Bij een solitair gelegen glastuinbouwbedrijf worden geen nevenfuncties(kinderboerderij, 

zorgboerderij en agrarisch technisch hulpbedrijf / agrarisch verwant bedrijf) toegestaan voor 

het bedrijfsmatig houden van dieren. Bij de overige grondgebonden agrarische bedrijven 
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wordt opgenomen dat bij een neven-functie (kinderboerderij, zorgboerderij en agrarisch 

technisch hulpbedrijf / agrarisch verwant bedrijf) het bedrijfsmatig houden van dieren binnen 

het agrarisch bouwvlak moet plaatsvinden.                   

Een nieuwvestiging van een paardenhouderij op een voormalig agrarisch bouwblok 

(wijzigingsbevoegdheid) wordt beperkt tot maximaal de omvang van het bestaande 

bouwblok. Dit bouwblok kan niet worden vergroot; de nieuwvestiging van een 

paardenhouderij op een voormalig agrarisch bouwblok is niet toegestaan bij een solitair 

gelegen glastuinbouwbedrijf; een nevenfunctie paardenhouderij is niet toegestaan bij een 

solitair gelegen glastuinbouwbedrijf. 

Er wordt opgenomen dat het vergroten van het bouwvlak van een agrarisch verwant bedrijf 

en agrarisch technisch hulpbedrijf niet is toegestaan ten behoeve van een bedrijf voor het 

houden van dieren. 

Er wordt opgenomen dat de niet-agrarische bedrijven middels een wijzigingsbevoegdheid 

niet kunnen veranderen in een bedrijf voor het houden van dieren. 

Bij de recreatieve bestemmingen en de molens worden geen recreatieve nevenfuncties 

toegestaan voor het bedrijfsmatig houden van dieren. 

De omschakeling naar kleinschalige recreatie en maatschappelijke voorzieningen waarbij 

bedrijfsmatig dieren worden gehouden is enkel toegestaan op een agrarisch bedrijf waar 

het bedrijfsmatig houden van dieren is toegestaan. 

Aanscherping planregels ten behoeve van bescherming EHS en Groenblauwe Mantel 

Ten aanzien van (een betere) bescherming van de EHS en de Groenblauwe Mantel zijn de 

volgende wijzigingen/aanscherpingen uitgevoerd. 

De gronden behorende tot de ecologische hoofdstructuur strekken tot behoud, herstel of 

de duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden en kenmerken van deze gebieden. 

De gronden behorende tot de groenblauwe mantel strekken tot behoud, herstel of 

duurzame ontwikkeling van het watersysteem en de ecologische en landschappelijke 

waarden en kenmerken van deze gebieden. Zolang de ecologische hoofdstructuur of de 

duurzame ontwikkeling van het watersysteem en de ecologische en landschappelijke 

waarden en kenmerken binnen de groenblauwe mantel niet gerealiseerd is, is de 

toegestane bestaande planologische gebruiksactiviteit zoals opgenomen in de 

bestemmingsomschrijving toegelaten; 

Afwijkingen en wijzigingen zijn niet toegestaan binnen de ecologische hoofdstructuur; 

De ecologische hoofdstructuur maakt geen onderdeel uit van de bestemming Agrarisch 

met waarden - Landschapswaarden. De ecologische hoofdstructuur maakt onderdeel uit 

van de bestemming 6 Agrarisch met waarden - Natuur- en Landschapswaarden. De 

ecologische hoofdstructuur is met name ook beschermd binnen de bestemmingen Natuur, 

Water, Verkeer. In het vast te stellen bestemmingsplan wordt een aparte aanduiding voor 

de ecologische hoofdstructuur en een aparte aanduiding voor de Groenblauwe mantel 

opgenomen. Daarnaast zijn de attentiegebieden EHS, beheergebieden EHS, 

zoekgebieden ecologische verbindingszones, etc., conform de Verordening Ruimte 2012 

ook specifiek aangeduid; 

Er zijn geen teeltondersteunende voorzieningen mogelijk binnen de ecologische 

hoofdstructuur; 

Afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden voor de gronden buiten het bouwvlak, maar binnen 

de Groenblauwe mantel gaan gepaard met een positieve bijdrage aan de bescherming en 

ontwikkeling van de onderkende ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken; 

Binnen de Groenblauwe mantel is de omvang van functies afgestemd op de provinciale 

Verordening ruimte 2012; 
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Afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden binnen de Groenblauwe mantel gaan gepaard met 

een positieve bijdrage aan de bescherming en ontwikkeling van de onderkende 

ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken. 

Conclusies onderdeel stikstofdepositie 

In april 2013 is ten behoeve van de aanvulling op het MER onderzocht in hoeverre er 

realistische alternatieven bestaan met minder milieugevolgen. Dit onderzoek is uitgevoerd 

conform de juridische kader van de natuurbeschermingswet 1998 (oud). Er zijn twee 

alternatieven onderzocht. Uit dit aanvullend onderzoek is gebleken dat ook wanneer uitsluitend 

ontwikkelingsruimte wordt geboden aan bestaande bedrijven met vee, binnen de vigerende 

bouwvlakken, significant negatieve effecten op de Brabantse Wal en de Kalmthoutse Heide 

niet uitgesloten kunnen worden. 

Hieruit bleek dat er voor de bestemmingsplannen buitengebied geen realistische alternatieven 

beschikbaar zijn. Het onderzoek is uitgevoerd, rekening houdend met een maximale 

planinvulling en de effecten zijn onderzocht ten opzichte van referentiejaar 2012. 

Op 25 april 2013 is een wijziging van de Natuurbeschermingswet in werking getreden. Op 

grond van deze wijziging is voor een plan dat sinds 2004 'in niet betekenende mate' is 

gewijzigd én dat 'sedertdien per saldo geen toename van stikstofdepositie op de voor stikstof 

gevoelige habitats in een Natura 2000- gebied heeft veroorzaakt, per definitie geen sprake van 

significante gevolgen, zoals bedoeld in art 19j, tweede lid Natuurbeschermingswet. 

Gezien het feit dat in het buitengebied van Steenbergen sinds 2004 (CBS Statline 2013) het 

totaal aantal bedrijven is afgenomen, het aantal dieren vrijwel gelijk is gebleven én aangenomen 

kan worden dat door gebruikmaking van innovatievere en emissiearmere stalsystemen, mag 

verondersteld worden dat de stikstofemissies zijn afgenomen. Ook de stikstofdepositie op 

Natura 2000-gebieden zal hierdoor per saldo zijn afgenomen. 

Nog niet geheel duidelijk is op welke wijze de stikstofdepositie in het kader van het MER 

onderzocht dient te worden. Op basis van jurisprudentie moet nog steeds aangenomen worden 

dat de effecten bij maximale planinvulling onderzocht dienen te worden. Het referentiejaar (de 

peildatum ten opzichte waarvan de effecten bepaald dienen te worden) verschuift van 2012 naar 

2004. De Commissie m.e.r. gaat er vanuit dat, ten aanzien van het onderdeel stikstof, voor 

nieuwe plannen een vergelijking moet worden gemaakt met de vigerende bestemmingsplannen. 

Ook het bevoegd gezag van de gemeente Steenbergen stelt zich op dit standpunt. 

In deze aanvulling is beargumenteerd dat er bij de vergelijking van het planvoornemen met het 

referentiejaar (2004) geen sprake is van significant negatieve effecten. Hiertoe zijn de vast te 

stellen bestemmingsplannen buitengebied, vergeleken met de vigerende plannen. 

Omdat evident is dat de nieuwe plannen aanzienlijk minder planologische ruimte bieden aan 

activiteiten die voor een toename van stikstofdepositie kunnen zorgen, bestaat er vanuit de 

Natuurbeschermingswet 1998 (nieuw) geen belemmering meer voor de juridische 

uitvoerbaarheid van de bestemmingsplannen buitengebied Steenbergen. 

Hiermee voldoen de bestemmingsplannen buitengebied Steenbergen en Dinteloord en 

Prinsenland aan de criteria van de gewijzigde Natuurbeschermingswet. Juridisch gezien kan er 

geen sprake zijn van significant negatieve effecten. Bijgevolg is het uitvoeren van een passende 

beoordeling strikt genomen niet aan de orde. 
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Conclusies onderdeel natuurwaarden 

Het bestemmingsplan maakt ontwikkelingen binnen de grenzen van de aangewezen 

natuurgebieden niet mogelijk. Hierdoor is er geen sprake van negatieve effecten door 

ruimtebeslag. Verstoring door de licht en geluid en eventuele toename van recreatie in het 

gebeid leiden slechts tot zeer beperkte en vaak tijdelijke effecten. De wezenlijke kenmerken 

van de EHS gebieden worden niet aangetast. 

Het beschermingsregime van de EHS vormt geen belemmering voor de ontwikkelingen die in 

het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. 

Uit de quickscan naar beschermde soorten in het kader van de Flora- en faunawet blijkt dat in 

het plangebied een groot aantal beschermde en strikt beschermde soorten voor zoals o.a. 

beschermde planten, de steenuil, kiekendief, huismus, vleermuizen, broedvogels, de 

waterspitsmuis en Noordse Woelmuis. 

De ontwikkelingen die mogelijk gemaakt worden in het bestemmingsplan kunnen een effect 

hebben op de aanwezige beschermde soorten. Indien nodig zal voor een 

(uitbreidings)-ontwikkeling een ontheffingtraject Flora- en faunawet moeten worden doorlopen. 

Een volledige inventarisatie op basis van de soortprotocollen en monitoring van beschermde 

soorten op de prioritaire ontwikkellocaties zal bijdragen aan het voorkomen van ongewenste 

situaties van onverwacht opduiken van een soort op een ontwikkellocatie. Hiervan uitgaande is 

niet de verwachting dat het bestemmingsplan zal leiden tot wezenlijke negatieve effecten op 

beschermde soorten. Het beschermingsregime van de Flora- en faunawet zal, indien de juiste 

maatregelen genomen worden, geen belemmering vormen voor de ontwikkelingen die het 

bestemmingsplan mogelijk maakt.

Gemeente Steenbergen



   83

Hoofdstuk 6  JURIDISCHE TOELICHTING

6.1  Inleiding

Dit hoofdstuk bevat de concrete vertaling van het beleidsgedeelte (voorafgaande hoofdstukken) 

in het juridisch gedeelte van het bestemmingsplan (de verbeelding en regels).

6.2  Algemene opzet

Het bestemmingsplan “Buitengebied Steenbergen” bestaat uit de volgende onderdelen:

- De toelichting: 

De inventarisatie en visie op het buitengebied, aangevuld met een toelichting op de juridische 

opzet en een korte beschrijving van de handhavings- en uitvoeringsaspecten.

- De bestemmingsplanregels: 

De bouw- en gebruiksregels binnen de verschillende enkel- en dubbelbestemmingen. 

Daarnaast zijn afwijkingsregels en wijzigingsbevoegdheden opgenomen, om het plan de 

benodigde flexibiliteit te geven.

- De verbeelding: 

Op de verbeelding zijn bestemmingen en waarden (natuur- en landschappelijke, 

archeologische, cultuurhistorische en abiotische waarden), waarvoor een omgevingsvergunning 

in de vorm van een aanlegvergunning van toepassing is, opgenomen.

De opzet van het plan 

Het bestemmingsplan is een juridisch plan, dat bindend is voor de burgers en voor de overheid. 

Bij de overwegingen over de gewenste opzet van het bestemmingsplan staat men voor het 

dilemma dat er enerzijds een duidelijke behoefte is aan minder regelgeving. Anderzijds bestaat 

er een groot spanningsveld tussen de ontwikkelingsdrang van bepaalde functies in het 

buitengebied - in het bijzonder de landbouw - en het beschermen of tot ontwikkeling brengen 

van natuur- en landschapswaarden. Het recht doen aan alle verschillende belangen die in het 

buitengebied spelen vraagt op een aantal onderdelen juist om een flexibele regelgeving.

Uit oogpunt van een zo breed mogelijke belangenbehartiging en rechtszekerheid voor burgers 

is voorliggend plan opgezet als een gedetailleerd plan. De bestemmingen zijn aangegeven op 

de verbeelding.

Daarnaast moet het plan flexibel zijn om op toekomstige ontwikkelingen in te spelen. Daarvoor 

zijn afwijkingsregels en wijzigingsbevoegdheden opgenomen. Deze regelingen bieden 

weliswaar ruimte voor bepaalde ontwikkelingen, er kunnen echter geen directe rechten en/of 

plichten aan worden ontleend. Er zal altijd een belangenafweging plaatsvinden. Als echter 

wordt voldaan kan worden aan de gestelde voorwaarden is die afweging marginaal. 

Systematiek regels/bestemmingen 

Zoals gezegd komen de belangenbehartiging en rechtszekerheid tot uitdrukking op verbeelding 

met bijbehorende regels. Wat betreft de verbeelding is een onderverdeling te maken in 

bestemmingen die betrekking hebben op gronden die meestal grotere oppervlakten beslaan, 
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respectievelijk op gronden van veel kleinere oppervlakte of die lijnvormig zijn en veelal met een 

specifieke functie. Onder de eerste categorie vallen de natuurgebieden en het agrarische 

gebied (gebiedsbestemmingen). Onder de tweede categorie vallen onder meer de recreatieve 

voorzieningen, woondoeleinden, agrarisch bedrijven, bedrijven, de nutsvoorzieningen, de wegen 

en de waterlopen (detailbestemmingen).

Alle bestemmingen hebben op de verbeelding een specifieke aanduiding (=bestemming) 

gekregen. Voor de categorieën waarbij bebouwing voorkomt zijn op de verbeelding tevens 

aanwijzingen opgenomen over bijvoorbeeld de te bouwen oppervlakten door middel van een 

aanduiding. In de betreffende regels wordt daarnaar verwezen.

6.3  Toelichting op de verbeelding

Bestemmingen 

Op de verbeelding zijn de bestemmingen onderscheiden. De bestemmingen zijn afgeleid uit 

het gebruik (de aanwezige functies) en de aan een gebied toegekende waarde. De 

bestemmingen vormen het zogenaamde casco van het plan, waarvan in beginsel niet mag 

worden afgeweken. Bestemmings- of bouwvlakken kunnen worden gewijzigd of vergroot. 

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, en 

werkzaamheden

en gebruiksverboden 

De verbeelding is een afgewogen kaart, waarop de feitelijk te beschermen waarden staan 

aangegeven. Na afweging van de voorkomende belangen in het gebied zijn bepaalde waarden 

ondergeschikt gemaakt aan andere belangen binnen dezelfde ruimte (bijvoorbeeld de 

agrarische belangen als primair belang).

Door middel van gebiedsaanduidingen c.q. passende bestemmingen is bijvoorbeeld nauwkeurig 

aangegeven (tot op perceelsniveau begrensd) welke bestaande natuurlijke en landschappelijke 

waarden als zodanig binnen deze gebieden worden erkend c.q. gewaardeerd. Deze nadere 

aanduiding of bestemmingen van de toegekende waarden is met name van belang voor de 

toepassing van het stelsel van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen 

bouwwerken zijnde, en werkzaamheden en gebruiksverboden. Activiteiten die een aantasting 

betekenen van een waarde kunnen omgevingsvergunningplichtig worden gesteld. Ook kan voor 

dergelijke activiteiten een gebruiksverbod gelden. 

Gebiedsaanduidingen 

Op de verbeelding zijn, afwijkend van de waarden zoals opgenomen binnen de bestemmingen 

‘Agrarisch met waarden - Landschapswaarden’ en ‘Agrarisch met waarden – Natuur- en 

landschapswaarden’, overlappende waarden aangegeven door middel van een 

gebiedsaanduiding. Hiervoor is gekozen, omdat waarden vaak gebiedsdekkend zijn. Een 

functieaanduiding zou dan ook niet passend zijn. Waarden vertegenwoordigen namelijk geen 

functie. Ook de keuze voor een dubbelbestemming is niet wenselijk. In het buitengebied 

wordtaan het agrarisch gebruik de prioriteit gegeven. Dit agrarisch gebruik kan beperkt worden 

door de omgevingsvergunning die aan de waarde gekoppeld is. Bij een dubbelbestemming zou 

de waarde voor het agrarisch gebruik gaan. Dit is niet wenselijk.
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6.4  Toelichting op de bestemmingen

Op basis van het voorgaande worden de volgende bestemmingen onderscheiden:

Agrarisch 

De bestemming ‘Agrarisch’ is uitsluitend toegekend aan alle agrarische bedrijven, die binnen 

het bouwvlak hun bedrijfsvoering kunnen uitoefenen. De agrarische bedrijven zijn binnen het 

bouwvlak vastgelegd. 

Agrarisch met waarden – Landschapswaarden 

Alle gebieden met natuurwaarden die in agrarisch gebruik zijn, zijn bestemd als ‘Agrarisch met 

waarden – Landschapswaarden’. Het betreft hier de gebieden in agrarisch gebruik, maar 

waarbij de bescherming van de openheid van de zeekleipolders een belangrijke waarde vormt. 

Indien er sprake is van een overlap met natuurwaarden dan is een gebiedsaanduiding 

opgenomen of is de bestemmingsomschrijving aangegeven dat de bestaande natuurwaarden 

worden beschermd. 

Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden 

De gebieden met landschappelijke waarden die in agrarisch gebruik zijn, zijn bestemd als 

‘Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden’. In hoofdzaak wordt met deze 

bestemming het agrarisch grondgebruik vastgelegd en worden de natuurwaarden en de 

openheid van de zeekleipolders gewaarborgd. Indien er sprake is van afwijkende 

landschapswaarde dan is dit met een aanduiding opgenomen. Indien er sprake is van een 

overlap met natuurwaarden dan is tevens een aanduiding opgenomen. 

Bedrijf – 1 

Binnen deze bestemming zijn de bestaande niet agrarische bedrijven toegestaan. Dit zijn 

functies die over het algemeen niet aan het buitengebied gebonden zijn. Op de verbeelding is 

per bedrijf een passende aanduiding opgenomen. 

Bedrijf – 2 

Binnen deze bestemming zijn de agrarisch verwante en technische (hulp)bedrijven opgenomen. 

Dit zijn bedrijven die in hoofdzaak gericht zijn op werkzaamheden ten dienste van particulieren 

of niet-agrarische bedrijven door middel van bijvoorbeeld het telen van gewassen. Op de 

verbeelding is per bedrijf een passende aanduiding opgenomen. 

Bedrijf – 3 

Binnen deze bestemming is het bedrijf CZAV aan de Havenweg 67 opgenomen. Voor deze 

aparte bestemming is gekozen vanwege de afwijkende juridische en milieuplanologische 

situatie van het bedrijf. 

Bedrijf – Nutsvoorziening 

De gronden met deze bestemming zijn bestemd voor voorzieningen van algemeen nut. 

Daarnaast zijn de nutsbedrijven, bijvoorbeeld de rioolwaterzuivering, specifiek bestemd door 

middel van een functieaanduiding op de verbeelding. Gebouwen zijn uitsluitend binnen het 

bouwvlak toegestaan. Dit bouwvlak mag volledig worden bebouwd. 

Natuur 

Deze bestemming is gelegd op de gronden die volgens de provinciale Verordening ruimte 

overeenkomstig de Ecologische Hoofdstructuur een natuurwaarde vertegenwoordigen. De 
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gronden hebben geen agrarische functie. 

Recreatie 

Binnen deze bestemming is Jachthaven in Dinteloord met bijbehorende voorzieningen 

opgenomen. Daarnaast is de locatie Benedensas als zodanig bestemd, dit conform het 

vigerende bestemmingsplan. 

Verkeer – 1 

Alle wegen, met uitzondering van de Rijksweg A4, in het plangebied zijn bestemd tot de 

bestemming ‘Verkeer – 1’. Daarnaast is er een dubbelbestemming op de bestemming ‘Verkeer 

– 1’ toegepast ter plaatse van de waardevolle dijken die, naast hun waterkerende functie, vanuit 

natuur of landschappelijk oogpunt bescherming behoeven. Reguliere dijken binnen de 

verkeersbestemming die uitsluitend een waterkerende functie hebben zijn met een aanduiding 

opgenomen. 

Verkeer – 2 

De Rijksweg A4 is binnen deze bestemming gelegen. Binnen deze bestemming wordt de 

inrichting van deze weg geregeld alsmede de bijbehorende voorzieningen. 

Water 

De grote oppervlakte wateren en de waterlopen binnen het plangebied zijn bestemd als 

‘Water’. Het gaat hier onder meer om het water van het Volkerak, de Steenbergsche en 

Roosendaalsche Vliet en de vaarten. 

Wonen 

De legale burgerwoningen in het plangebied zijn bestemd tot ‘Wonen’. 

Overig – Dijk 

Met deze bestemming zijn alle in het plangebied gelegen dijklichamen met waterkerende 

functie opgenomen. 

Dubbelbestemmingen 

In het plan zijn meerdere dubbelbestemmingen opgenomen, ten behoeve van de bescherming 

van de leidingen, waterstaatswerken, waardevolle dijken (natuur en/of landschappelijk) en het 

Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak. Naast de betreffende dubbelbestemming hebben de 

betrokken gronden altijd nog een hoofdbestemming, zoals bijvoorbeeld ‘Wonen’. De bepalingen 

van de hoofdbestemming en de dubbelbestemming zijn dan beide van toepassing. Bij strijd 

tussen deze bepalingen prevaleren de bepalingen van de dubbelbestemming. De reden hiervoor 

is dat de belangen van de dubbelbestemming zwaarder wegen dan die van de 

hoofdbestemming. Bebouwing (anders dan ten dienste van de dubbelbestemming zelf) is op 

deze gronden alleen toegestaan na een afwijking.

Voor bouwwerken die al aanwezig zijn ten tijde van tervisielegging van het ontwerp 

bestemmingsplan wordt de afwijking geacht te zijn verleend. Een afwijking wordt overigens 

alleen verleend na advisering door de beheerder van de leiding- dan wel waterbeheerder. 

Ten slotte zijn in de artikelen een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen 

bouwwerk zijnde, of werkzaamheden opgenomen voor het verrichten van werkzaamheden die 

van invloed kunnen zijn op de functie van de leiding of het waterstaatswerk.
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6.5  Toelichting op de regels

De systematiek van de regels 

De systematiek van de regels kan worden samengevat aan de hand van de hoofdstukindeling. 

De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken.

Hoofdstuk 1 ‘Inleidende Regels’ gaat in op de begripsomschrijvingen en de wijze van 

meten c.q. berekenen.

In hoofdstuk 2 van de regels, de ‘Bestemmingsregels’ wordt een regeling gegeven voor de 

bestaande functies in het plangebied die positief zijn bestemd. Bepaald is welke vormen 

van gebruik en bouwwerken rechtstreeks (dus zonder voorafgaande wijziging of afwijking) 

zijn toegestaan. Indien een bepaalde vorm van bebouwing past binnen de doeleinden van 

de bestemming en voldaan is aan de bouwregels, dan kan hiervoor in de regel zonder meer 

een omgevingsvergunning worden verleend.

In hoofdstuk 3 zijn de algemene regels weergegeven (anti-dubbelregel, algemene 

bouwregels etc.).

In hoofdstuk 4 zijn de overgangs- en slotbepalingen opgenomen.

Artikelsgewijze toelichting 

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Begripsomschrijvingen 

In dit artikel is omschreven wat in onderhavig plan onder een aantal van de in de regels 

gebruikte begrippen wordt verstaan. 

Wijze van meten 

In dit artikel is vastgelegd hoe bij de toepassing van de bouwregels van onderhavig plan moet 

worden gemeten.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

De aanwezige functies zijn rechtstreeks bestemd met een passende bestemming.

Hoofdstuk 3 Algemene regels

Anti-dubbeltelregel 

Deze bepaling is opgenomen om te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan 

bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel 

mogen beslaan, het opengebleven terrein niet nog eens meetelt bij het toestaan van een ander 

gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld. 

Algemene bepaling over bestaande afstanden en maten 

Deze bepaling bevat regels wanneer zich situaties voordoen, waarbij bestaande bebouwing in 

strijd is met de regels. Zo kan de specifieke bouwhoogte van een woning hoger zijn dan de 

toegestane hoogte van bebouwing (een algemene maat). Deze strijdigheid is niet gewenst. Het 

is immers niet de bedoeling, dat deze woning moet worden aangepast aan de nieuwe 

maatvoering. Daarom is de algemene bepaling opgenomen, dat bij afwijkingen de maatvoering 

mag worden aangehouden, zoals die bestond op het moment van ter inzage legging van het 
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ontwerp bestemmingsplan. Bij her- of nieuwbouw van gebouwen dient dan wel aan de regels te 

worden voldaan. 

Algemene aanduidingsregels 

In dit artikel zijn de in het bestemmingsplan voorkomende waarden (aardkundige, 

archeologische, cultuurhistorische en ecologische waarden) met algemene 

gebiedsaanduidingen op de verbeelding opgenomen en is er een regeling aan verbonden. Ook 

zijn de zones rondom transportassen waarover het vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt 

opgenomen. Het betreft een zone van 200 meter uit het hart van de weg. Binnen deze zone 

worden geen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten toegestaan. 

Bestaande vigerende BEVIinrichtingen zijn met hun desbetreffende risicocontour opgenomen. 

Algemene afwijkingsregels 

In deze bepaling wordt aan het bevoegd gezag de bevoegdheid gegeven om een afwijking te 

verlenen van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, onderwerpen. Hierbij gaat het om 

afwijkingsbepalingen die gelden voor meerdere dan wel alle bestemmingen in het plan. De 

criteria, die bij toepassing van de afwijking in acht moeten worden genomen, worden 

aangegeven. 

Algemene wijzigingsregels 

In deze bepaling wordt aan burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om de in het 

plan opgenomen bestemming te wijzigen. Wanneer van deze bevoegdheid gebruik gemaakt 

kan worden, wordt beschreven in de regels. 

Algemene procedureregels 

In deze bepaling staat aangegeven welke procedure dient te worden gevolgd bij de 

voorbereiding van een besluit tot toepassen van een afwijkingsregels en wijzigingsbevoegdheid. 

Hierbij wordt verwezen naar procedures die zijn opgenomen in de Algemene wet 

bestuursrecht. 

Overige regels 

In deze bepaling is een omgevingsvergunningregeling opgenomen: hierin worden bepaalde 

werken en/of werkzaamheden omgevingsvergunningplichtig gesteld. Bij de beoordeling van de 

vraag of en in welke mate bepaalde werken en/of werkzaamheden toelaatbaar worden geacht 

gelden de volgende maatstaven. Werken en werkzaamheden die geen verband houden met de 

beoogde doeleinden, of die onevenredig afbreuk doen aan de beoogde waarden en kwaliteiten 

zijn ontoelaatbaar.

De aanvaardbaarheid van werken of werkzaamheden, die wel verband houden met (één van) de 

beoogde doeleinden, is afhankelijk van de mate waarin deze werken en/of werkzaamheden 

afbreuk doen aan de overige doeleinden binnen de desbetreffende bestemming.

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Overgangsrecht 

In deze bepaling wordt vorm en inhoud gegeven aan het overgangsrecht. Deze regeling is op 

grond van de Wro verplicht. 

Slotregel 

Als laatste wordt de slotbepaling opgenomen. Deze bepaling bevat de titel van het plan.
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Hoofdstuk 7  HAALBAARHEID

7.1  Inleiding

In dit hoofdstuk wordt aangeven in hoeverre dit bestemmingsplan juridisch en economisch 

haalbaar is en op welke manier men het beleid en de regelgeving wil handhaven.

7.2  Exploitatie en kostenverhaal

Gelet op het bepaalde in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), moet de gemeente 

een exploitatieplan vaststellen voor gronden waarop een in het Besluit ruimtelijke ordening 

(Bro) aangewezen bouwplan is voorgenomen. Hiervan kan worden afgezien indien er sprake is 

van de in de Wro en het Bro genoemde uitzonderingsgevallen.

In het onderliggende plan worden geen rechtstreekse ontwikkelingen mogelijk gemaakt 

waarvoor een exploitatieplan moet worden vastgesteld. Voor gronden waar een 

wijzigingsbevoegdheid geldt, is een exploitatieplan of een andere manier van kostenverhaal 

eventueel pas noodzakelijk ten tijde van het opstellen van het wijzigingsplan. 

Planschade 

Voor zover mogelijk zijn de vigerende rechten overgenomen uit de huidige 

bestemmingsplannen. In het plan worden geen rechtstreekse ontwikkelingen mogelijk 

gemaakt. Het is in hoofdzaak een conserverend bestemmingsplan. Ontwikkelingsruimte wordt 

geboden middels afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden.

7.3  Handhaving

Een gemeente die regels maakt, moet deze ook handhaven. Handhaven is zorgen dat de 

regels die gemeente heeft gesteld worden nageleefd. In het kader van de actualisering van 

bestemmingsplannen dient ingevolge aanbeveling 4 van de Inspectie Ruimtelijke Ordening 

(IRO) een handhavingsparagraaf te worden opgenomen. Hierbij dient met name te worden 

aangegeven, hoe met bestaande illegale situaties dient te worden omgegaan. Bouw- en 

Woningtoezicht dient deze situaties aan te geven.

De gemeente Steenbergen heeft een handhavingsnotitie opgesteld. In deze notitie is een 

overzicht gegeven van de stand van zaken en de wijze van aanpak van de handhaving in de zin 

van de geldende voorschriften op het gebied van de ruimtelijke ordening, bouwen en civiel- en 

cultuurtechniek. De uitgangssituatie voor controle op het gebied van de ruimtelijke ordening 

wordt gevormd door de regels van het bestemmingsplan. In onderhavig bestemmingsplan 

hebben alle percelen een bestemming gekregen, waaraan regels voor het bebouwen en 

gebruiken van die percelen zijn gekoppeld. De prioritering van handhavingszaken kan in het 

handhavingsprogramma worden teruggevonden.
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Hoofdstuk 8  OVERLEG EN INSPRAAK

8.1  Inleiding

Het voorontwerp bestemmingsplan “Buitengebied Steenbergen” heeft voor eenieder ter inzage 

gelegen met ingang van 3 januari 2011 tot en met 14 februari 2011. Gedurende deze periode 

kon één ieder een schriftelijke inspraakreactie over het voorontwerp bestemmingsplan indienen 

bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen.

8.2  Overleg

Door 4 instanties is een overlegreactie ingediend ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening 

(Bro). De samenvatting en beantwoording van de reacties alsmede het gevolg voor het ontwerp 

bestemmingsplan zijn in de ‘Nota van beantwoording inspraak- en overlegreacties’ opgenomen. 

Deze nota is als bijlage bij onderhavige toelichting toegevoegd.

8.3  Inspraak

Van de gelegenheid tot het indienen van een inspraakreactie is gebruik gemaakt door 49 

personen. De samenvatting en beantwoording van de reacties alsmede het gevolg voor het 

ontwerp bestemmingsplan zijn in de ‘Nota van beantwoording inspraak- en overlegreacties’ 

opgenomen. Deze nota is als bijlage bij onderhavige toelichting toegevoegd.

8.4  Vaststelling

De vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan heeft plaatsgevonden volgens artikel 3.8 

van de Wet ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan is in dit kader ter visie gelegd 

gedurende een periode van zes weken. Gedurende deze periode heeft een ieder zijn 

zienswijzen kenbaar kunnen maken tegen het plan. Van de gelegenheid tot het indienen van 

een zienswijze is gebruik gemaakt door 17 personen.  Deze zienswijzen zijn samengevat en 

beantwoord in de Nota van Zienswijzen die als bijlage 12 bij onderhavige toelichting is 

opgenomen. Naar aanleiding van zienswijzen is het plan waar nodig aangepast en is daarna 

gewijzigd ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. 
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Hoofdstuk 9  TUSSENUITSPRAAK RAAD VAN STATE

9.1  Inleiding

Op 1 april 2015 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) 

uitspraak gedaan naar aanleiding van diverse beroepen die waren ingediend tegen het 

onderhavige vastgestelde bestemmingsplan bij besluit van de gemeenteraad d.d. 20 juni 2013. 

De uitspraak is geregistreerd onder zaaknummer 201308992/1/R3 en is als bijlage bij het 

raadsbesluit gevoegd.

9.2  Gevolgen vastgesteld bestemmingsplan

Onderhavige versie van het bestemmingsplan voorziet in de opdracht van de Raad van State 

om binnen 26 weken na verzending van de tussenuitspraak te voorzien in een nieuw 

bestemmingsplan, dat opnieuw door de raad is vastgesteld. De opdracht ziet op het herstellen 

van de archeologische bestemming en het voorzien in een passende juridisch-planologische 

regeling bij voormalige agrarische bedrijfslocaties met een opgenomen woonbestemming. In 

bijlage 13 van deze toelichting is een aanvullende toelichting opgenomen die nader ingaat op 

de opdracht van de Raad van State. 
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Hoofdstuk 10  REACTIEVE AANWIJZING PROVINCIE 
NOORD-BRABANT

10.1  Inleiding

Na de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad op 20 juni 2013 heeft de 

provincie Noord-Brabant een reactieve aanwijzing gegeven op één onderdeel van het 

bestemmingsplan. De reactieve aanwijzing is raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl 

onder kenmerk NL.IMRO.9930.ra0851bgdipri-va01. Binnen de regels van de Verordening ruimte 

2011, zoals geldend ten tijde van het gemeentelijk vaststellingsbesluit, is opgenomen dat het 

oprichten van teeltondersteunende voorzieningen binnen de groenblauwe mantel niet is 

toegestaan. Het bestemmingsplan staat echter binnen de bestemming 'Agrarisch' het 

oprichten (artikel 3.2.2) en uitbreiden (artikel 3.4.4) van teeltondersteunende voorzieningen in 

de vorm van teeltondersteunende kassen toe. Op dit punt is het bestemmingsplan in strijd met 

de Verordening ruimte en zijn deze regels voor wat betreft het oprichten en uitbreiden van 

teeltondersteunende kassen binnen de groenblauwe mantel niet in werking getreden.

10.2  Aanpassing bestemmingsplan

In onderhavige versie van het bestemmingsplan is, naast de reparatieopdracht van de Raad van 

State als genoemd in hoofdstuk 9, de regeling omtrent teeltondersteunende kassen als 

opgenomen in artikel 3.2.2 en 3.4.4 aangepast. Onder artikel 3.2.2 sub g. en artikel 3.4.4 sub 

h. is toegevoegd dat teeltondersteunende kassen niet mogen worden opgericht c.q. uitgebreid 

in de groenblauwe mantel. 

Bijlagen bij toelichting
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Bijlage 1  Bijlagenboek bij toelichting
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MER & Aanvulling MER

Bestemmingsplannen Buitengebied Steenbergen, Dinteloord
en Prinsenland

15 mei 2013



Leeswijzer

Bijgaand treft u het plan-MER bij de Bestemmingsplannen buitengebied Steenbergen, Dinteloord en

Prinsenland.

In dit samengestelde document vindt u de volgende documenten:

- Aanvulling plan-MER (mei 2013)

- Bijlage 1 aanvulling; vergelijkingstabel bestemmingsplannen (mei 2013)

- Bijlage 2 aanvulling; onderzoek natuurwaarden (mei/juni 2013)

- Bijlage 3 aanvulling; definitief toetsingsadvies Commissie m.e.r. (april 2013)

- plan-MER (oktober 2012)

- bijlage 1 plan-MER; notitie tbv onderzoek ammoniakdepositie (oktober 2012)

- bijlage 2 plan-MER; voortoets in het kader van de natuurbeschermingswet 1998 (oktober 2012)

- Notitie Reijkwijdte en Detailniveau (februari 2012)

 

De aanvulling op het plan-MER is opgesteld als zelfstandig leesbaar document. Volledigheidshalve is ook

 

 

het oorspronkelijk plan-MER bijgevoegd.
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1 Aanleiding en inleiding

Op 18 februari 2013 is het ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen ter inzage gelegd.

Daarnaast is op 18 maart 2013 het bestemmingsplan buitengebied Dinteloord en Prinsenland ter inzage

gelegd.

Ten behoeve van deze bestemmingsplannen buitengebied is één Milieueffectrapport opgesteld

(Oranjewoud, oktober 2012). Een Passende Beoordeling maakte onderdeel uit van dit

milieueffectrapport. Gedurende de termijnen van ter inzagelegging was het mogelijk zienswijzen in te

dienen tegen genoemde plannen. De Commissie m.e.r heeft op 28 maart 2013 een conceptadvies

uitgebracht op het MER Bestemmingsplan Buitengebied. Op 4 april 2013 is het advies besproken met de

Commissie m.e.r. Daarnaast zijn er zienswijzen ingebracht ten aanzien van de bestemmingsplannen en

het MER. Het definitieve advies van de Commissie m.e.r. op het MER bestemmingsplannen buitengebied

Steenbergen en Dinteloord en Prinsenland dateert van 15 april 2013.

In het ontwerp plan-MER dat is opgesteld (oktober 2012,) zijn een tweetal alternatieven onderzocht op

milieueffecten, te weten een realistisch alternatief en een maximaal alternatief en daarnaast is de

aanbeveling gedaan om ter bescherming van onder meer ter bescherming van het Natura 2000-gebied

Krammer - Volkerak een zonering toe te passen. Deze aanbeveling is door de gemeente in de ontwerp

bestemmingsplannen buitengebied overgenomen.

De Commissie m.e.r. ziet het niettemin als essentiële tekortkoming dat er geen alternatief is onderzocht

met minder milieugevolgen en adviseert aanvullend onderzoek te doen.

Het advies van de Commissie en de ingebrachte zienswijzen houden verder op hoofdlijnen in dat er

nader onderzoek plaats dient te vinden naar de effecten van het planvoornemen op omliggende Natura

2000-gebieden. Daarnaast dient een nadere inventarisatie en onderzoek plaats te vinden naar de

effecten op beschermde flora- en fauna. Bij het aanvullend onderzoek dient uitgegaan te worden van de

meest actuele informatie. Daarnaast heeft de Commissie nog twee aandachtspunten voor

besluitvorming meegegeven ten aanzien van de aspecten geur en teeltondersteunende voorzieningen.

Voorts is op 25 april 2013 de Natuurbeschermingswet 1998 gewijzigd. Dit werpt een ander perspectief

op de beoordeling van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. De belangrijkste wijziging betreft art

19 kd Nbw 1998. Uit art 19 kd lid 1, onder a en b. kan worden afgeleid dat de referentiedatum voor het

bestemmingsplan (ten aanzien van de beoordeling van stikstofdepositie) niet is de feitelijke situatie

(2012), maar de referentiedatum 2004 (voor Habitatrichtlijngebieden 2004, of eerder voor

Vogelrichtlijngebieden).

In deze aanvulling op het MER van oktober 2012 worden nieuwe alternatieven beschouwd en is

aangegeven op welke wijze een nieuw voorkeursalternatief tot stand is gekomen. De effecten van het in

het bestemmingsplan opgenomen voorkeursalternatief worden, voor zover nieuw of gewijzigd,

beschreven in onderhavige aanvulling.

1.1 Leeswijzer

Deze aanvulling op het MER van oktober 2012 laat zich als volgt lezen.

In hoofdstuk twee wordt in meer detail ingegaan op het advies van de Commissie m.e.r. en wordt

aangeven op welke wijze met dit advies is omgegaan. Daarnaast wordt ingegaan op de zienswijzen. Ook

ten aanzien hiervan wordt aangegeven op welke wijze hier mee om is gegaan.

Hoofdstuk drie beschrijft de onderzochte alternatieven en gaat in op de effecten en de haalbaarheid van

de onderzochte alternatieven voor het onderdeel stikstof conform art 19kd Nbw 1998 (oud). Opgemerkt

dient te worden dat deze beoordeling sinds 25 april 2013 juridisch niet meer relevant is. Hoofdstuk vier

gaat hier verder op in.
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In hoofdstuk vier is aangegeven op welke manier art 19 kd Nbw 1998 (nieuw) de beoordeling van

stikstofdepositie verandert.

In hoofdstuk vijf is het voorkeursalternatief beschreven. Daarbij is aangegeven op welke wijze het

voorkeursalternatief tot stand is gekomen.

Hoofdstuk zes beschrijft de (al dan niet gewijzigde) effecten van het voorkeursalternatief, ten aanzien

van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden en beschrijft de effecten van het voorkeursalternatief op

beschermde flora- en fauna soorten. Daarnaast is beschreven in hoeverre de effecten ten aanzien van

de andere milieuthema's zijn gewijzigd.

In hoofdstuk zeven worden de conclusies getrokken ten aanzien van het vervolg van de procedure van

de bestemmingsplannen.
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2 Adviezen en zienswijzen

2.1 Advies Commissie m.e.r.

De Commissie adviseert in een aanvulling op het MER:

o de stikstofdepositie op kwetsbare habitattypen in Natura 2000-gebieden buiten de

tien kilometerzone (in Nederland en Belgie) in beeld te brengen;

o een alternatief te ontwikkelen waarbij de depositie van stikstofverbindingen op Natura

2000-gebieden niet toeneemt of de effectiviteit van maatregelen inzichtelijk te maken.

De Commissie vindt het essentieel voor het besluit dat in een aanvulling op het MER wordt

verkend of en hoe groot de kans is dat de Flora- en faunawet de uitvoering van het bestemmingsplan

in de weg staat en met welke maatregelen effecten kunnen worden voorkomen. Bij de verkenning kan

gebruik worden gemaakt van bestaande gegevens, gebieds- en materiekennis.

Ten aanzien van het aspect geur adviseert de Commissie bij toekomstige ontwikkelingen in het

buitengebied alert te zijn op het ontstaan van mogelijke nieuwe geurknelpunten.

Ten aanzien van het aspect teeltondersteunende voorzieningen adviseert de Commissie ook de aanleg

van hogere voorzieningen (>1meter) en de (grotere) effecten hiervan op de openheid van het landschap

te beschouwen.

Het advies van de Commissie m.e.r. is opgenomen in bijlage 3.

2.2 Ingebrachte zienswijzen ten aanzien van het MER

De Stichting Sirene geeft in reactie op het ontwerp bestemmingsplan buitengebied Steenbergen de

volgende reactie (samengevat):

"Ook in het MER is een Passende beoordeling opgenomen. Ook deze is onvolledig en voldoet

zowel procedureel als inhoudelijk niet aan de wettelijke eisen. Er zijn aanbevelingen opgenomen om

inhoudelijk aan de wettelijke eisen te voldoen. Onduidelijk is of en in hoeverre binnen het

bestemmingsplan met deze aanbevelingen is omgegaan. In ieder geval is niet aangetoond dat

significante effecten op de Natura 2000 zijn uitgesloten. In het MER zijn effecten op Wav-gebieden

(door de provincie aangewezen kwetsbare gebieden) slechts beschouwd vanuit de ammoniakdepostie,

zijn effecten op de overige EHS-gebieden totaal niet beschouwd en is geen aandacht besteed aan

natuurwaarden buiten de EHS."

2.3 Aanpak aanvulling MER ten gevolge van advies Commissie m.e.r. en zienswijzen

In onderhavige aanvulling op het MER zijn twee nieuwe alternatieven onderzocht op hun haalbaarheid

ten aanzien van stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden. In een iteratief proces zijn deze

alternatieven beoordeeld in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998. Hiertoe heeft een

uitgebreide inventarisatie plaatsgevonden van de omvang van de vigerende bouwvlakken van alle

agrarische bestemmingen.

Waarbij het laatst onderzochte alternatief, het alternatief met naar verwachting de minste

milieueffecten, uitsluitend nog de mogelijkheid biedt aan bestaande veehouderij bedrijven om

uitsluitend binnen het vigerend bouwvlak te groeien. Omschakeling van overige grondgebonden

bedrijven (zoals akkerbouwers en fruittelers) naar nieuwe activiteiten waarbij dieren gehouden worden,

was in dit alternatief niet meer mogelijk.
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De twee alternatieven, die in paragraaf 3.1. worden nader worden toegelicht, zijn vervolgens

beoordeeld op hun bijdrage aan de stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden. Hierbij is

binnen de alternatieven rekening gehouden met de maximale planinvulling (dus de maximale

ontwikkelingsmogelijkheden).

Op basis van de bevindingen van de Commissie m.e.r. is het onderzoek (de passende beoordeling)

aangevuld/uitgebreid met:

twee alternatieven die minder milieugevolgen (stikstofdepositie) tot gevolg hebben

een groter onderzoeksgebied (tot 20 kilometer van de plangrens, waardoor ook de Brabantse

Wal en de Kalmthoutse Heide binnen het onderzoeksgebied vallen).

Op basis van de zienswijzen namens de Stichting Sirene is het onderzoek (de passende beoordeling)

aangevuld met:

het Natura 2000-gebied Oosterschelde;

de meest actuele KDW's;

de stikstofgevoeligheid van leefgebieden van soorten.

Op basis van de conclusies van dit onderzoek cq de passende beoordeling is in overleg met de gemeente

Steenbergen een nieuw voorkeursalternatief gedefinieerd. De beschrijving van het voorkeursalternatief,

de totstandkoming ervan en de effecten ervan vindt plaats in de hiernavolgende hoofdstukken.

Tegelijkertijd met het onderzoek naar de stikstofdepositie van de twee planalternatieven heeft een

inventarisatie plaatsgevonden van de in het plangebied van de bestemmingsplannen aanwezige

ecologische waarden en zijn de effecten van de bestemmingsplannen onderzocht. Hiertoe is zowel

veldonderzoek, als bureauonderzoek uitgevoerd. Voor het voorkeursalternatief is onderzocht welke

effecten op de in het gebied aanwezige flora- en fauna soorten verwacht kunnen worden.
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3 Aanvullend onderzoek naar alternatieven

3.1 Beschrijving onderzochte alternatieven

In dit hoofdstuk is aangegeven welke alternatieven er ten behoeve van de bestemmingsplannen zijn

onderzocht. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen de alternatieven die in het MER van oktober

2012 zijn onderzocht en de (nieuwe) alternatieven die ten behoeve van de aanvulling op het MER zijn

onderzocht

3.1.1 Onderzochte alternatieven in het MER van oktober 2012

In het MER van oktober 2012 zijn twee alternatieven onderzocht, te weten een maximaal alternatief en

een realistisch scenario. Tevens is het effect van een mitigerende maatregel bepaald.

In het MER van oktober 2012 werd uitgegaan van de volgende uitgangspunten
1
:

- Grondgebonden agrarische bedrijven kunnen onder voorwaarden, middels gebruikmaking van

een wijzigingsbevoegdheid, hun bouwvlak van vorm veranderen en/of uitbreiden tot maximaal 2

hectare;

- Niet-grondgebonden agrarische bedrijven kunnen omschakelen naar grondgebonden

agrarische bedrijven.

- Intensieve veehouderijen krijgen binnen de bestemmingsplannen geen uitbreidingsmogelijkheden

qua vormverandering en/of vergroting van het bouwvlak, binnen het toegekende bouwvlak kunnen zij

wel uitbreiden;

- Het Steenbergse Westland is een Vestigingsgebied Glastuinbouw. Het bestaande

glastuinbouwgebied wordt volledig in de bestemmingsplannen opgenomen;

- glastuinbouwbedrijven uit het Steenbergse Westland kunnen niet omschakelen.

- Solitair gelegen glastuinbouwbedrijven krijgen binnen de bestemmingsplannen geen

uitbreidingsmogelijkheden qua vormverandering en/of vergroting van het bouwvlak;

- Overige niet grondgebonden agrarische bedrijven krijgen binnen de bestemmingsplannen geen

uitbreidingsmogelijkheden qua vormverandering en/of vergroting van het bouwvlak;

- Burgerwoningen en niet-agrarische bedrijven kunnen omschakelen naar een volwaardig

grondgebonden agrarisch bedrijf, maar omschakeling naar grondgebonden veehouderij is

uitgesloten;

- de hervestiging van of omschakeling naar een (ander) niet-grondgebonden agrarisch bedrijf

(intensieve veehouderij, glastuinbouwbedrijf of een overig niet-grondgebonden agrarisch

bedrijf wordt niet mogelijk gemaakt;

- Er worden geen duurzame locaties voor de intensieve veehouderij in de bestemmingsplannen

opgenomen.

- Omschakeling naar agrarische bedrijven is niet toegestaan in de zone buitendijks gelegen (buitendijks

gelegen gebied rondom de Vliet);

Deze uitgangspunten liggen ten grondslag aan zowel het maximale als het realistische scenario, waarvan

de effecten zijn onderzocht in het MER van oktober 2012. Het verschil tussen beide scenario's is dat in

het maximale scenario het uitgangspunt is dat maximaal gebruik zal worden gemaakt van de

planologische ruimte, terwijl in het realistisch scenario op basis van een trendanalyse van de

landbouweconomische ontwikkeling, een modelmatige (realistisch te verwachten) groei is gesimuleerd

en beoordeeld op effecten.

Omdat het onderzoek naar de stikstofdepositie van de in het MER (oktober 2012) onderzochte

alternatieven uitwees dat op grond van deze uitgangspunten in het maximale scenario significant

negatieve effecten op Natura 2000-gebied(en) niet konden worden uitgesloten is een mitigerende

maatregel voorgesteld (en overgenomen in het bestemmingsplan Dinteloord- en Prinsenland).

1
Aangezien de nieuwe alternatieven alleen verschillen in landbouwkundige uitgangspunten, zijn alleen

de uitgangspunten ten aanzien van de agrarische bedrijvigheid hier genoemd.
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Deze mitigerende maatregel hield in dat binnen een zone van 500m vanaf de grens van het Natura

2000-gebied Krammer - Volkerak de uitbreidingsruimte van grondgebonden veehouderijen en

intensieve veehouderijen beperkt werd tot maximaal de omvang van het huidige (toegekende)

bouwvlak, hierbij dus eveneens rekening houdend met de vigerende planologische rechten.

Voor dit alternatief (inclusief zoneringsmaatregel) is vervolgens onderzocht in hoeverre significant

negatieve effecten uit te sluiten waren. De maatregel bleek het gewenste effect te hebben op de

onderzochte gebieden. De Commissie m.e.r. was echter van oordeel dat ook de Kalmthoutse Heide

en Brabantse Wal nader beschouwd dienden te worden in het onderzoek. 

3.1.2 Onderzochte alternatieven ten behoeve van de aanvulling MER

Het bevoegd gezag heeft er gezien voorgaande conclusies en het advies van de Commissie m.e.r. voor

gekozen om twee nieuwe alternatieven te onderzoeken.

'Voorkeursalternatief 1'

Het eerste alternatief betreft een scenario waarbij wel de omschakelingsmogelijkheden (van overig niet

grondgebonden bedrijven, naar grondgebonden agrarische bedrijven) blijven bestaan, maar niet de

bevoegdheid om het agrarisch bouwvlak van grondgebonden veehouderij bedrijven te wijzigen/ vergroten

naar 2 hectare. Anders gezegd, in dit alternatief/scenario kunnen grondgebonden veehouderij bedrijven hun

bouwvlak niet verder uitbreiden dan het bij recht toegekende bouwvlak. Binnen de bestaande

agrarische bouwvlakken is elke vorm van grondgebonden agrarisch bedrijf toegestaan, tenzij er een

aanduiding intensieve veehouderij of glastuinbouw is opgenomen. Er is gerekend met de ruimte binnen de

bestaande agrarische bouwvlakken. Het betreft alle agrarische bouwvlakken binnen het plangebied.

Dit nieuwe voorkeursalternatief wordt in deze aanvulling 'Voorkeursalternatief 1' genoemd.

Het voorkeursalternatief 1 staat hiermee min of meer op gelijke voet met de bij recht toegekende

planologische mogelijkheden op grond van de vigerende bestemmingsplannen.

'Voorkeursalternatief 2'

Het tweede (voorkeurs) alternatief, dat werd doorgerekend omdat de stikstofdepositie in

voorkeursalternatief 1 nog niet voldoende was teruggebracht, betreft een alternatief waarbij binnen

een agrarisch bouwblok niet kan worden omgeschakeld van een grondgebonden agrarisch bedrijf, niet

zijnde een grondgebonden veehouderij naar een agrarisch bedrijf in de vorm van een grondgebonden

veehouderij. Tevens wordt het toevoegen van nieuw nevenfuncties voor grondgebonden agrarische

activiteiten voor het houden van dieren niet toegestaan. De bestaande bedrijven met vee (BVB-bestand)

kunnen het bestaande agrarische bouwblok blijven benutten voor het houden van vee. Dit geldt zowel

voor de bestaande intensieve veehouderijen als de bestaande grondgebonden agrarische veehouderijen.

Er is gerekend met de oppervlakte van de bestaande bouwblokken van de bedrijven opgenomen in het

BVB-bestand.

3.2 Passende beoordeling (nieuwe) alternatieven op basis van art 19 kd Nbw (oud)

Op basis van het MER van oktober 2012 was de verwachting dat significant negatieve effecten 

op de Natura 2000-gebieden reeds konden worden uitgesloten. Naar het oordeel van de Commissie kon

dit voor de Brabantse Wal en Kalmthoutse Heide nog niet. Deze onzekerheid vormde mogelijk een

belemmering voor de juridische uitvoerbaarheid van de bestemmingsplannen buitengebied

van de gemeente Steenbergen.

 

 

Daarom heeft het bevoegd gezag besloten de aanbevelingen van de Commissie m.e.r. over te nemen,

nieuwe alternatieven te onderzoeken en het onderzoek uit te breiden naar een ruimer gebied. In de

effectbeoordeling van de twee nieuwe alternatieven is onderscheid gemaakt tussen habitattypen

(paragraaf 3.2.1) en (habitat)soorten (zie paragraaf 3.2.2).
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Figuur 3.1. geeft de planbijdrage van het bestemmingsplan op basis van de uitgangspunten van het

bestemmingsplan inclusief de vertaling van de voorgestelde mitigerende maatregel, zoals onderzocht in

het MER van oktober 2012 en vastgelegd in het bestemmingsplan buitengebied Dinteloord en

Prinsenland. Deze figuur kan worden gebruikt om het verschil in effecten tussen de verschillende

alternatieven inzichtelijk te maken.

Figuur 3.1 Maximale stikstofbijdrage (molN/ha/jr) maximale scenario met 500m zonering N2000 Krammer -

Volkerak ten opzichte van de feitelijke situatie 2012 (Oranjewoud, oktober 2012).

Op grond van de in 3.1.2. aangegeven uitgangspunten zijn, ten behoeve van onderhavige aanvulling op

het MER, de effecten (stikstofdepositie) bepaald van de nieuwe voorkeursalternatieven. Bij dit

onderzoek is conform aanbevelingen rekening gehouden met een ruimer onderzoeksgebied (tot 20

kilometer van de plangrens). De Natura 2000-gebieden Brabantse Wal, Kalmthoutse Heide en

Oosterschelde vallen hiermee binnen het onderzoeksgebied.

In eerste instantie zijn voor voorkeursalternatief 1 de effecten bepaald. De bijdrage van

voorkeursalternatief 1 aan de stikdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden is weergegeven in

figuur 3.2. Aangezien de conclusie moest worden getrokken dat, vanwege een te hoge depositie op

Natura 2000-gebied Brabantse Wal en de Kalmthoutse Heide significant negatieve effecten niet konden

worden uitgesloten, is besloten een voorkeursalternatief 2 onderzoeken.

Binnen voorkeursalternatief 2 is de ontwikkelingsruimte voor de landbouw nog verder ingeperkt. Zie

figuur 3.3 voor de bijdrage van voorkeursalternatief 2 aan de stikstofdepositie op omliggende Natura

2000-gebieden. Hoewel een duidelijke afname waarneembaar is van de stikstofdepositie ten opzichte

van de eerder onderzochte alternatieven, blijft er in alle gevallen sprake van een toename van

stikstofdepositie, uitgaande van maximale invulling van het planvoornemen.
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Figuur 3.2 Maximale stikstofbijdrage (molN/ha/jr) voorkeursalternatief 1 opzichte van de feitelijke situatie 2012.

(Oranjewoud, april 2013)

Figuur 3.3 Maximale stikstofbijdrage (molN/ha/jr) voorkeursalternatief 2 opzichte van de feitelijke situatie 2012.

(Oranjewoud, april 2013)
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3.2.1 Passende beoordeling habitattypen vka 2

Hoewel significant negatieve effecten voor de meeste gebieden kunnen worden uitgesloten, is de

absolute toename (van 6 mol/ha/jr) op de plangrens van het Natura 2000-gebied Brabantse Wal nog

steeds te hoog (Voorkeursalternatief 2). Voor dit gebied kunnen significant negatieve effecten niet

worden uitgesloten, aangezien zich in dit gebied voor stikstof gevoelige soorten bevinden die zich in een

overspannen situatie bevinden. Deze conclusie gaat ook op voor de Kalmthoutse Heide, dat ecologisch

gezien vergelijkbaar is met de Brabantse Wal en op dezelfde afstand ligt.

3.2.2 Passende beoordeling (habitat)soorten vka 2

Van een (beperkt) aantal soorten zijn de leefgebieden stikstofgevoelig of is stikstof relevant voor de

kwaliteit van het leefgebied. Krammer Volkerak, Grevelingen, Oosterschelde en Haringvliet hebben nog

de meeste soorten waarvan het leefgebied gevoelig is. In het Natura 2000-gebied Markiezaat betreft het

maar drie soorten.

Alleen in het Natura 2000-gebied Hollands Diep speelt stikstof geen rol bij het bepalen van de

natuurlijke kenmerken van de leefgebieden van de niet-broedvogels. Negatieve effecten als gevolg van

de bestemmingsplannen Buitengebied Steenbergen op de instandhoudingsdoelen voor de niet-

broedvogels zijn daarmee uit te sluiten voor het Hollands Diep.

Voor de Oosterschelde zijn significant negatieve effecten op de leefgebieden van vogels als gevolg van

stikstofdepositie eveneens uit te sluiten. Het belaste gebied betreft maar een gedeelte van het Natura

2000-gebied. Als gekeken wordt naar het type leefgebied waar de soorten kunnen voorkomen, is maar

een beperkt aantal typen stikstofgevoelig. Bovendien bevindt alleen het leefgebied met de laagste KDW

zich boven de achtergrondwaarden, maar van de meeste typen leefgebied ligt de KDW boven de

achtergrondwaarde zodat voor het grootste oppervlakte van de stikstofgevoelige type leefgebied er

geen sprake is van een overspannen situatie. Bovendien zijn andere sleutelfactoren essentieel voor het

realiseren van het instandhoudingsdoel, namelijk de aanwezigheid van groot open water, met luwe

gebieden en voldoende voedsel.

De leefgebieden van de gewone zeehond en de Noordse woelmuis in het Natura 2000-gebied

Oosterschelde (habitatsoorten) zijn niet gevoelig voor stikstofdepositie. De (uitbreiding van de)

agrarische activiteiten leiden daarom niet tot een aantasting van de natuurlijke kenmerken van de

leefgebieden van beide habitatsoorten. Andere factoren dan stikstofdepositie leiden niet tot effecten

gezien de afstand tot het plangebied.

Van de habitatsoorten is alleen de Groenknolorchis gevoelig voor stikstof en het Natura 2000-gebied

Grevelingen is aangewezen voor deze plantensoort. De soort komt voor in een aantal deelgebieden in

de Grevelingen.

Omdat de habitattypen zich in deze deelgebieden niet in een overspannen situatie bevinden, is er van

uitgegaan dat de standplaats van deze soort zich ook niet in een overspannen situatie bevindt en dat de

planbijdrage niet leidt tot een overspannen situatie. Bovendien heeft de groenknolorchis zich in de

afgelopen decennia weten te vestigen op plekken waarvan de soort in het verleden niet vermeld is

(RWS, 2009). De achtergrondwaarden blijken geen beperkende factor te vormen voor de verspreiding.

Daarnaast zijn andere ecologische sleutelfactoren essentieel voor het behalen van het

instandhoudingsdoel en bepalend voor de natuurlijke kenmerken van de standplaats. Specifiek in de

Grevelingen komt de groenknolorchis voor op plaatsen waar zoet water, dat is gestagneerd achter een

stuifdijkje, horizontaal langzaam afvloeit naar het meer (RWS, 2009). De planbijdrage heeft daarom

geen negatief effect op de natuurlijke kenmerken van de standplaats van deze habitatsoort.
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Voor het Krammer Volkerak, Grevelingen, Haringvliet en Markiezaat zijn significant negatieve effecten

op de leefgebieden van vogels uit te sluiten. Het belaste gebied betreft maar een gedeelte van de

Natura 2000-gebieden. Als gekeken naar wordt naar het type leefgebied waar de soorten kunnen

voorkomen, is maar een beperkt aantal typen stikstofgevoelig. Bovendien bevindt alleen het leefgebied

met de laagste KDW zich boven de achtergrondwaarden, maar van de meeste typen leefgebied ligt de

KDW boven de achtergrondwaarde zodat voor het grootste oppervlak van de stikstofgevoelige type

leefgebied er geen sprake is van een overspannen situatie. Bovendien zijn andere sleutelfactoren

essentieel voor het realiseren van het instandhoudingsdoel, namelijk de aanwezigheid van groot open

water, met luwe gebieden en voldoende voedsel.

3.3 Haalbaarheid onderzochte alternatieven (vka 1 en vka 2)

Op grond van het gestelde in paragraaf 3.2. en de passende beoordeling conform

Natuurbeschermingwet 1998 (oud) dient de conclusie te worden getrokken dat (ook) de in het kader

van de aanvulling onderzochte voorkeursalternatieven, juridisch niet houdbaar zijn, gezien het feit dat

significant negatieve effecten (nog steeds) niet kunnen worden uitgesloten.

Op grond van voorgaande én de verwachting dat het nog verder inperken van de planologische

ontwikkelingsruimte (bijvoorbeeld begrenzen van het agrarisch bouwvlak op stalniveau) kan leiden tot

(vele) planschade claims, kan gesteld worden dat er voor de gemeente Steenbergen geen realistische

alternatieven voorhanden zijn om invulling te geven aan de planologische en economisch noodzakelijke

ontwikkelingsruimte voor de agrarische sector.

Hierbij zij opgemerkt dat de effecten telkens zijn bepaald rekening houdend met een maximale invulling

van het planvoornemen en een vergelijking met de referentiesituatie 2012. Hierna, in hoofdstuk 4, wordt

beargumenteerd dat de wijziging van de Natuurbeschermingwet 1998, noopt tot een andere wijze van

beoordelen en andere conclusies ten aanzien van de significantie van effecten.
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4 Wijziging van art 19kd Nbw (nieuw)

Op 25 april 2013 is een belangrijke wijziging in de Natuurbeschermingwet 1998 van kracht geworden.

Alvorens verder in te gaan op het beoordelen van de effecten die het bestemmingsplan mogelijk kan

hebben ten aanzien van stikstofdepositie is het zinvol om in te gaan op het verschil tussen art 19 kd Nbw

(oud) en art 19 kd (nieuw) van de Natuurbeschermingswet.

4.1 Toelichting wijziging

Allereerst wordt door toepassing te geven aan art. 19 kd (nieuw) de reikwijdte van art 19kd uitgebreid

naar art 19j. Art 19j is het kader voor plannen, zoals bestemmingsplannen. Art 19 kd, onder 1 (nieuw)

houdt in dat onder significante gevolgen als bedoeld in de art 19d, eerste lid, en 19j, tweede lid niet worden

verstaan de gevolgen van een handeling, onderscheidenlijk de in het plan voorziene activiteiten, door het

veroorzaken van stikstofdepositie op voor stikstofgevoelige habitats in een Natura 2000 gebied in bepaalde

gevallen.

Op grond van art 19 kd (nieuw) wordt nu, naast een handeling die werd verricht op de referentiedatum,

ook 'het plan dat van toepassing was op de referentiedatum, dat sedertdien niet of niet in betekenende

mate is gewijzigd' beschouwd als een hierboven bedoeld geval.

De beoordeling van het bestemmingsplan op grond van art 19kd Nbw (nieuw) houdt in dit geval (ook) in

dat wanneer een voorgenomen plan minder ruimte biedt voor stikstofdepositie veroorzakende activiteiten

dan een voorloper van dat plan, gesteld kan worden dat het voorgenomen plan per definitie “niet of niet in

betekenende mate is gewijzigd”. Daarnaast mag het (vigerende) plan in vergelijking met de referentiedatum

per saldo geen toename van de stikstofdepositie op de voor stikstof gevoelige habitats hebben veroorzaakt.

Anders gezegd, geen significante gevolgen hebbend, en (dus) uitgezonderd van een passende beoordeling,

zijn die plannen die niet in betekenende mate gewijzigd zijn (of zullen wijzigen) en waarvan vastgesteld kan

worden dat het (oude) plan per saldo geen toename van stikstofdepositie tot gevolg heeft gehad.

Onduidelijk is nog op welke manier de stikstofdepositie ten tijde van de referentiedatum (2004) dient te

worden bepaald. Er zijn ten minste drie mogelijkheden denkbaar:

o de feitelijke stikstofdepositie op de referentiedatum wordt berekend;

o de vergunde stikstofdepositie op de referentiedatum wordt berekend;

o de maximale stikstofdepositie op grond van de ten tijde van de referentiedatum

vigerende bestemmingsplannen wordt berekend;

Uit een recent toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. ten aanzien van het MER bestemmingsplan

buitengebied Breda Noord wordt de volgende interpretatie gegeven:

"Gelet op de meest waarschijnlijke bedoelingen van de wetgever gaat de Commissie er voorlopig vanuit

dat de effecten van stikstofdepositie als gevolg van plannen moeten worden vergeleken met het

vigerende planologische kader".

Hierbij gaat de Commissie m.e.r. er vanuit dat, ten aanzien van het onderdeel stikstof, voor nieuwe

plannen (tenminste) een vergelijking moet worden gemaakt met de vigerende bestemmingsplannen.

Aanvullend kan op grond van art 19 kd Nbw (nieuw) worden beredeneerd dat ook beoordeeld zou moeten

worden welke gevolgen het vigerende plan heeft gehad. Indien blijkt dat het vigerende plan, ten opzichte van

de referentiedatum, niet tot een toename van stikstofdepositie heeft geleid, kan gesteld worden dat een

nieuw vast te stellen bestemmingsplan, zolang het niet in betekenende mate is gewijzigd ten opzichte van het

vigerende plan, juridisch gezien per definitie geen significante gevolgen heeft.
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4.2 Juridische beoordeling effecten bestemmingsplan op grond van art 19kd Nbw

(nieuw)

Allereerst dient te worden onderzocht of de bestemmingsplannen buitengebied Steenbergen niet in

betekenende mate zijn gewijzigd (of zullen wijzigen) en er ten opzichte van de referentiedatum 2004

geen toename van stikstofdepositie heeft plaatsgevonden.

Niet in betekenende mate gewijzigd

Om vast te stellen dat de nieuwe bestemmingsplannen buitengebied Steenbergen niet in betekenende

mate gewijzigd zijn beginnen is een vergelijking noodzakelijk tussen de vigerende bestemmingsplannen

in het buitengebied van Steenbergen (2004) en de nieuw vast te stellen bestemmingsplannen

buitengebied.

In Bijlage 1 (tabel) is een vergelijking gemaakt tussen de vigerende bestemmingsplannen en de nieuw

vast te stellen bestemmingsplannen. Uit de vergelijking blijkt duidelijk dat de nieuw vast te stellen

bestemmingsplannen (veel) meer waarborgen bieden ten aanzien van activiteiten die stikstofdepositie

veroorzaken, dan de vigerende plannen. Zo wordt de omschakeling van een grondgebonden agrarisch

bedrijf naar een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf in de nieuwe plannen niet toegestaan, terwijl dit

op grond van de oude plannen nog wel (direct) mogelijk was. Bouwvlak vergroting van een niet-

grondgebonden agrarisch bedrijf (waaronder intensieve veehouderijen) wordt in de nieuwe

bestemmingsplannen niet toegestaan, terwijl dit in de vigerende bestemmingsplannen (bij

gebruikmaking van wijzigingsbevoegdheid) wel mogelijk was.

Hiermee voldoen de bestemmingsplannen buitengebied Steenbergen aan de voorwaarde van art 19 kd

(nieuw), onder 1, sub a dat de bestemmingsplannen niet in betekenende mate zijn gewijzigd.

Geen toename stikstofdepositie

Hiermee staat echter nog niet vast of de vigerende bestemmingsplannen niet hebben geleid en de vast

te stellen bestemmingsplannen niet zullen leiden tot een toename van de stikstofdepositie.

Toch kan beargumenteerd worden dat (sinds 2004) de vigerende plannen niet hebben geleid tot een

toename van de stikstofdepositie op de omliggende Natura 2000-gebieden, maar juist tot een afname.

In de gemeente Steenbergen zijn sinds 2004 (bron CBS, 2013) vier bedrijven met rundvee gestopt, twee

bedrijven met geiten gestopt, en twee bedrijven met kippen gestopt. Het aantal bedrijven met paarden

en pony's is met 12 afgenomen. Het aantal stuks rundvee in Steenbergen is sinds 2004 vrijwel gelijk

gebleven (toename van 65 stuks). Dit zelfde geldt voor het aantal geiten en het aantal schapen. Het

aantal paarden en pony's is met bijna 100 afgenomen. Het aantal kippen is met circa 95.000 stuks

afgenomen.

Sinds 2004 (CBS, 2013) zijn er twee bedrijven met varkens bijgekomen. Dit heeft onder meer geleid tot

een toename van het aantal varkens met circa 10.000 stuks. Het aantal m2 glastuinbouw is sinds 2004

verdubbeld. Het aantal bedrijven met glastuinbouw is met 5 stuks afgenomen.

Bedrijven die in de periode 2004 tot 2012 hebben uitgebreid moesten voor het verkrijgen van een

vergunning voldoen aan de vereisten van de Natuurbeschermingswet (oud). Per saldo kon er daardoor

juridisch gezien geen sprake zijn van een (niet toelaatbare) toename van stikstofdepositie.

Emissiearme(re) stallen maakten het daarbij evenwel mogelijk dat met dezelfde hoeveelheid

stikstofemissie meer dieren gehouden konden worden.

Gezien bovenstaande schets van de ontwikkeling in de landbouw ten gevolge van de

bestemmingsplannen, is het dus zeer aannemelijk dat de vigerende bestemmingsplannen per saldo niet

hebben geleid tot een toename van stikstofdepositie om de omliggende Natura 2000-gebieden.

Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarde van art 19 kd (nieuw), onder 1, sub a, dat 'sedertdien per

saldo geen toename van stikstofdepositie op de voor stikstof gevoelige habitats is veroorzaakt'.
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Ook wanneer de vergelijking wordt gemaakt tussen het nieuwe planologische kader (de vast te stellen

bestemmingsplannen) en het oude planologische kader (de vigerende bestemmingsplannen), is het

evident dat er geen sprake kan zijn van een toename van de stikstofdepositie. Immers de vast te stellen

bestemmingsplannen bieden aanzienlijk minder ruimte voor ontwikkelingen die een mogelijke toename

van stikstofdepositie tot gevolg hebben.

Conclusie

Er wordt in juridische zin voldaan aan de criteria 'niet in betekenende mate gewijzigd' en 'heeft

sedertdien per saldo geen toename van stikstofdeposisite plaatsgevonden'. Gesteld kan worden dat op

grond van art 19 kd Natuurbeschermingswet (nieuw) er geen sprake is van significant negatieve

gevolgen als gevolg van de bestemmingsplannen buitengebied Steenbergen.
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5 Voorkeursalternatief

5.1 Totstandkoming voorkeursalternatief

De basis voor het voorkeursalternatief zijn de ontwerp plannen buitengebied Steenbergen en

Dinteloord en Prinsenland. Deze ontwerp plannen zijn op enkele punten aangescherpt vanwege

ingekomen zienswijzen van onder meer de provincie Noord-Brabant en de Stichting Sirene. De

aanscherpingen hebben hoofdzakelijk betrekking op het beter aansluiten op (toekomstige wijzigingen

in) de Verordening Ruimte, het bieden van een robuustere bescherming van natuurwaarden en het

zoveel mogelijk voorkomen van stikstofdepositie op omliggende Natura 2000-gebieden.

5.2 Beschrijving voorkeursalternatief

De effecten van de ontwerp plannen buitengebied Steenbergen en Dinteloord en Prinsenland zijn

beschreven in het MER van oktober 2012. De uitgangspunten van het voorkeursalternatief (zijnde de

aangepaste ontwerpplannen) komen grotendeels overeen met de ontwerp plannen die ter inzage zijn

gelegd.

De belangrijkste aanpassingen/aanscherpingen betreffen:

o in bedrijfsgebouwen ten behoeve van grondgebonden veehouderijactiviteiten mag

binnen de gebouwen maximaal 1 bouwlaag worden gebruikt voor het houden van

dieren, met uitzondering van grondgebonden volière- en scharrelstallen voor

legkippen waar maximaal 2 bouwlagen gebruikt mogen worden;

o grondgebonden agrarische bedrijven met vee kunnen middels een

wijzigingsbevoegdheid groeien tot maximaal 1,5 hectare. Dit is eveneens in

overeenstemming met de wijziging van de provinciale Verordening Ruimte

(Wijziging Verordening ruimte 2012, zorgvuldige Veehouderij);

o bij enkele afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden, anders dan bij bestaande agrarische

bedrijven, wordt het bedrijfsmatig houden van dieren in de vorm van een

paardenhouderij, agrarisch verwant bedrijf / agrarisch technisch hulpbedrijf,

kinderboerderij en zorgboerderij uitgezonderd. Bij of op de locatie van een (voormalig)

glastuinbouwbedrijf buiten het Steenbergse Westland is het bedrijfsmatig houden van

dieren niet toegestaan;

o de milieuzone – kwetsbaar gebied uit het ontwerp bestemmingsplan wordt niet langer

opgenomen.

o Aanpassingen/aanscherpingen van de regels ten behoeve van een (betere)

bescherming van de EHS en de Groenblauwe Mantel (zie paragraaf 5.2.2).

5.2.1 Aanscherping planregels om ongewenste groei van het aantal dieren te voorkomen

Verder is er nog een aantal andere aanscherpingen toegepast om een ongewenste groei van het aantal

dieren (als nevenfunctie) te voorkomen:

o Een solitair gelegen glastuinbouwbedrijf kan niet wijzigen in een bedrijf (agrarisch technisch

hulpbedrijf / agrarisch verwant bedrijf, paardenhouderij, kinderboerderij en zorgboerderij)

waar dieren worden gehouden.

o Bij een solitair gelegen glastuinbouwbedrijf worden geen nevenfuncties(kinderboerderij,

zorgboerderij en agrarisch technisch hulpbedrijf / agrarisch verwant bedrijf) toegestaan voor

het bedrijfsmatig houden van dieren. Bij de overige grondgebonden agrarische bedrijven wordt

opgenomen dat bij een nevenfunctie (kinderboerderij, zorgboerderij en agrarisch technisch

hulpbedrijf / agrarisch verwant bedrijf) het bedrijfsmatig houden van dieren binnen het

agrarisch bouwvlak moet plaatsvinden.
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o Een nieuwvestiging van een paardenhouderij op een voormalig agrarisch bouwblok

(wijzigingsbevoegdheid) wordt beperkt tot maximaal de omvang van het bestaande bouwblok.

Dit bouwblok kan niet worden vergroot; de nieuwvestiging van een paardenhouderij op een

voormalig agrarisch bouwblok is niet toegestaan bij een solitair gelegen glastuinbouwbedrijf;

een nevenfunctie paardenhouderij is niet toegestaan bij een solitair gelegen

glastuinbouwbedrijf.

o Er wordt opgenomen dat het vergroten van het bouwvlak van een agrarisch verwant bedrijf en

agrarisch technisch hulpbedrijf niet is toegestaan ten behoeve van een bedrijf voor het houden

van dieren.

o Er wordt opgenomen dat de niet-agrarische bedrijven middels een wijzigingsbevoegdheid niet

kunnen veranderen in een bedrijf voor het houden van dieren.

o Bij de recreatieve bestemmingen en de molens worden geen recreatieve nevenfuncties

toegestaan voor het bedrijfsmatig houden van dieren.

o De omschakeling naar kleinschalige recreatie en maatschappelijke voorzieningen waarbij

bedrijfsmatig dieren worden gehouden is enkel toegestaan op een agrarisch bedrijf waar het

bedrijfsmatig houden van dieren is toegestaan.

5.2.2 Aanscherping planregels ten behoeve van bescherming EHS en Groenblauwe Mantel

Ten aanzien van (een betere) bescherming van de EHS en de Groenblauwe Mantel zijn de volgende

wijzigingen/aanscherpingen uitgevoerd.

o De gronden behorende tot de ecologische hoofdstructuur strekken tot behoud, herstel of de

duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden en kenmerken van deze gebieden. De

gronden behorende tot de groenblauwe mantel strekken tot behoud, herstel of duurzame

ontwikkeling van het watersysteem en de ecologische en landschappelijke waarden en

kenmerken van deze gebieden. Zolang de ecologische hoofdstructuur of de duurzame

ontwikkeling van het watersysteem en de ecologische en landschappelijke waarden en

kenmerken binnen de groenblauwe mantel niet gerealiseerd is, is de toegestane bestaande

planologische gebruiksactiviteit zoals opgenomen in de bestemmingsomschrijving toegelaten;

o Afwijkingen en wijzigingen zijn niet toegestaan binnen de ecologische hoofdstructuur;

o De ecologische hoofdstructuur maakt geen onderdeel uit van de bestemming Agrarisch met

waarden – Landschapswaarden. De ecologische hoofdstructuur maakt onderdeel uit van de

bestemming 6 Agrarisch met waarden – Natuur- en Landschapswaarden. De ecologische

hoofdstructuur is met name ook beschermd binnen de bestemmingen Natuur,Water,Verkeer.

In het vast te stellen bestemmingsplan wordt een aparte aanduiding voor de ecologische

hoofdstructuur en een aparte aanduiding voor de Groenblauwe mantel opgenomen. Daarnaast

zijn de attentiegebieden EHS, beheergebieden EHS, zoekgebieden ecologische

verbindingszones, etc., conform de Verordening Ruimte 2012 ook specifiek aangeduid;

o Er zijn geen teeltondersteunende voorzieningen mogelijk binnen de ecologische

hoofdstructuur;

o Afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden voor de gronden buiten het bouwvlak, maar binnen de

Groenblauwe mantel gaan gepaard met een positieve bijdrage aan de bescherming en

ontwikkeling van de onderkende ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken.
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o Binnen de Groenblauwe mantel is de omvang van functies afgestemd op de provinciale

Verordening ruimte 2012;

o Afwijkings- en wijzigingsbevoegdheden binnen de Groenblauwe mantel gaan gepaard met een

positieve bijdrage aan de bescherming en ontwikkeling van de onderkende ecologische en

landschappelijke waarden en kenmerken.
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6 Effectbeschrijving voorkeursalternatief

In voorgaand hoofdstuk is aangegeven op welke wijze de bestemmingsplannen zijn aangepast en

aangescherpt. In dit hoofdstuk worden de effecten van het nieuwe voorkeursalternatief beschreven

voor de onderdelen stikstof (paragraaf 6.1) en natuurwaarden (paragraaf 6.2). In paragraaf 6.3 is

onderzocht of het nieuwe voorkeursalternatief voor de overige milieuaspecten niet leidt tot andere of

ernstigere milieugevolgen.

6.1 Effectbeoordeling stikstof

Hoewel in hoofdstuk vier is beargumenteerd dat er als gevolg van de bestemmingsplannen buitengebied

juridisch gezien geen sprake is van significant negatieve effecten in de zin van de

natuurbeschermingswet 1998 (nieuw), zal in het kader van het MER (mogelijk) nog steeds een

beoordeling van de (maximale) stikstofdepositie dienen plaats te vinden.

Om de stikstofdepositie als gevolg van de bestemmingsplannen buitengebied Steenbergen te kunnen

vergelijken met de stikstofdepositie in de referentiesituatie (2004) is een vergelijking noodzakelijk met

de planologische referentiesituatie 2004.

Nieuwe bestemmingsplannen (maximale planinvulling) vs maximale planinvulling 2004

Zoals in hoofdstuk vier reeds is aangegeven is evident dat de nieuw vast te stellen bestemmingsplannen

buitengebied (veel) minder potentiële ontwikkelingsruimte bieden voor activiteiten die tot een toename

van stikstofdepositie kunnen leiden dan de vigerende bestemmingsplannen.

Op grond daarvan kan gesteld worden dat de maximale stikstofdepositie als gevolg van de nieuwe

bestemmingsplannen in vergelijking met de maximale stikstofdepositie ten gevolge van de vigerende

bestemmingsplannen op de referentiedatum 2004, lager is. Er is in dit geval sprake van een negatieve

(te berekenen) maximale planbijdrage.

Dit betekent concreet dat er sprake is van een positieve beoordeling van het planvoornemen ten

aanzien van het aspect stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Het voorkeursalternatief scoort een

'+' (voor beoordelingsmethodiek, zie MER oktober 2012).

6.2 Effectbeoordeling onderdeel flora- en fauna

Ten behoeve van de onderbouwing van de bestemmingsplannen buitengebied en de aanvulling op het

MER van oktober 2012 heeft een veldinventarisatie en bureaustudie plaatsgevonden. Het uitgebreide

rapport is opgenomen in bijlage 2 van deze aanvulling. Hieronder wordt alleen ingegaan op de effecten.

Een uitgebreide beschrijving van de in het plangebied voorkomende natuurwaarden is terug te vinden in

de bijlage.

6.2.1 Effectbeoordeling EHS

In de twee bestemmingsgebieden worden bestaande bos- en natuurgebieden die onderdeel uitmaken

van de ecologische hoofdstructuur als zodanig bestemd. Er is in het bestemmingsplan buitengebied

Steenbergen geen ruimte voor (grootschalige of intensieve) ontwikkelingen die niet passen binnen de

doelstellingen voor de (zoekgebied van) EVZ, EHS en beheer/herstel van de waterstructuren en natte

natuurparels. Hierdoor blijft het leefgebied van de aanwezige zwaar beschermde soorten Noordse

woelmuis en de waterspitsmuis in tact.

Uitbreiding bouwvlakken en verstoring EHS

Er liggen enkele bouwvlakken in of nabij de begrenzing van de EHS. Uitbreiding van deze bouwvlakken

kan voor een tijdelijk negatief effect zorgen op de aanwezige EHS-gebieden door verstoring door licht en

geluid. Het aantal bedrijven met uitbreidingsmogelijkheden nabij de EHS is echter zeer beperkt.
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De vigerende natuurbestemmingen zijn overgenomen, enkele gebieden in handen van natuurbeherende

instanties zijn toegevoegd als natuur. Andere gronden behorende tot de EHS en groenblauwe mantel

worden aangeduid als agrarisch met natuur en landschapswaarden.

Verschillende nevenfuncties, uitbreidingen van bestaande locaties en vervolgfuncties worden niet

toegestaan binnen de EHS. Voor de groenblauwe mantel gelden eveneens beperkingen. Het gaat niet

enkel om de uitbreiding van bouwvlakken en recreatieve nevenfuncties. Het gaat om alle afwijkingen en

wijzigingen in het bestemmingsplan.

In beide bestemmingplannen zijn ontwikkelingen binnen de EHS-gebieden niet toegestaan. Negatieve

effecten op de EHS-gebieden treden alleen op wanneer er uitbreidingen plaatsvinden van bouwvlakken

die zeer nabij EHS-gebieden liggen. Deze bouwvlakken zijn beperkt en de verstoring is van tijdelijke aard.

Hierdoor worden de wezenlijke kenmerken van de EHS niet aangetast. Doordat (tijdelijke) effecten op

de EHS niet uit te sluiten zijn worden beide scenario's als licht negatief beoordeeld.

(Kleinschalige) recreatieve ontwikkelingen: EHS

In de bestemmingsplannen buitengebied Steenbergen worden kleinschalige recreatieve ontwikkelingen

mogelijk gemaakt. Deze kleinschalige voorzieningen (maximaal 25 kampeervoorzieningen per bedrijf)

zijn meestal goed te verenigen met de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS, met uitzondering

van specifieke gebieden die niet toegankelijk zijn. In de meeste EHS gebieden is recreatief gebruik

gereguleerd en blijven bezoekers op de aangegeven paden en wegen.

Indirecte (en onbedoelde) effecten, zoals verstoring en betreding van niet vrij toegankelijke gebieden,

zullen zich voornamelijk voor kunnen doen in het maximale scenario, waar sprake is van maximale

verbreding van de agrarische activiteiten (hoewel het in theorie onmogelijk is dat maximale

intensivering van de veehouderij samengaat met een verdere verbreding van de activiteiten op het

zelfde bedrijf, de beschikbare uitbreidingsruimte is immers een beperkende factor om zowel de

veehouderij als de nevenactiviteiten in omvang te laten toenemen).

In het realistische scenario is sprake van een lichte toename van de effecten van de recreatieve

ontwikkelingen op de EHS. Dit effect is neutraal beoordeeld ( 0 ). De verstorende effecten van

recreatieve ontwikkelingen in het maximale scenario zullen op meerdere locaties plaatsvinden. Echter

deze verstoring blijft beperkt waardoor ook dit scenario als enigszins negatief (-) wordt beoordeeld en

niet zeer negatief.

Opgemerkt wordt hierbij dat per voorgenomen ontwikkeling in een later stadium van de

planontwikkeling de effecten getoetst dienen te worden, waarmee aangenomen kan worden dat de

kleinschalige recreatieve ontwikkelingen van het bestemmingsplan niet zullen leiden tot wezenlijke

negatieve effecten op de kenmerken en waarden van de EHS.

6.2.2 Effecten beschermde en Rode Lijst soorten

Effecten stikstofdepositie op beschermde en Rode lijstsoorten

De stikstoftoename ten gevolge van de mogelijkheden in het bestemmingsplan zal mogelijk plaatselijk

leiden tot een verandering van de soortensamenstelling van de vegetatie. Echter, deze veranderingen

zullen niet aan de orde zijn in delen van het plangebied die reeds zeer voedselrijk zijn. Effecten van

stikstofdepositie op beschermde soorten worden daarnaast reeds meegenomen bij de beoordeling van

de Natura 2000-gebieden waarin veelal de stikstofgevoelige habitats gelegen zijn. De stikstofgevoelige

soorten zijn daarbij meegenomen in de beoordeling. Buiten de Natura-2000 gebieden is het effect op

stikstofgevoelige soorten naar verwachting beperkt, maar niet geheel uit te sluiten. Het maximale

scenario wordt daarom als enigszins negatief ( - ), het realistische scenario neutraal ( 0 ) beoordeeld.

Uitbreiding bouwvlakken: beschermde soorten

De uitbreiding van bouwvlakken kan effecten hebben op de daar eventueel aanwezige beschermde

soorten. Op basis van de veldinventarisatie is een eerste inschatting gemaakt van de aanwezige

beschermde soorten welke in het plangebied voor kunnen komen. Op voorhand is niet uit te sluiten dat
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aanwezige beschermde soorten, of de biotopen van deze soorten, lokaal verloren zullen gaan. De

effecten zijn voor het maximale en realistische scenario zijn hierdoor beide als negatief ( - ) beoordeeld.

De aanwezigheid van beschermde soorten is bij nadere detaillering van onderzoek bij toekomstige

ontwikkelingen terug te voeren tot lokale biotopen waar de soorten zich ophouden. Indien nodig zal

voor een (uitbreidings)-ontwikkeling een ontheffingtraject Flora- en faunawet moeten worden

doorlopen. Een volledige inventarisatie op basis van de soortprotocollen en monitoring van beschermde

soorten op de prioritaire ontwikkellocaties zal bijdragen aan het voorkomen van ongewenste situaties

van onverwacht opduiken van een soort op een ontwikkellocatie. Hiervan uitgaande is niet de

verwachting dat het bestemmingsplan zal leiden tot wezenlijke negatieve effecten op beschermde

soorten.

Verstoring door geluid, licht & trilling: beschermde en rode lijstsoorten

Door het gebruik van zowel intensievere of grotere veehouderijen, danwel recreatieve nevenactiviteiten

kan verstoring van geluid en licht op beschermde en rode lijst soorten optreden. Bijvoorbeeld door

verlichting bij open stalsystemen, paardenbakken of recreatieve activiteiten of door geluid van

landbouw- of recreatief verkeer.

De aanlegwerkzaamheden van de uitbreidingen brengen een tijdelijke toename van verstoring van

geluid en trilling (heien) met zich mee. Voor de veehouderijen die nabij EHS-gebieden liggen kan deze

verstoring leiden tot tijdelijke negatieve effecten op de aanwezige vogels. De effecten zullen zeker niet

zeer negatief zijn doordat de verstoring tijdelijk is, en er geschikt leefgebied in de omgeving is om naar

uit te wijken en mitigerende maatregelen genomen kunnen worden om de verstoring te beperken. Bij

mitigerende maatregelen kan gedacht worden aan werken buiten het kwetsbare seizoen, dus in de

maanden augustus en september. Zowel de effecten van agrarische activiteiten in het maximale

scenario, als van recreatieve activiteiten in het reële scenario op beschermde en rode lijst soorten zijn

enigszins negatief ( - ) beoordeeld.

(Kleinschalige) recreatieve ontwikkelingen: beschermde en Rode lijstsoorten

In het bestemmingsplan buitengebied worden kleinschalige recreatieve ontwikkelingen mogelijk

gemaakt. Een minicamping mag zowel op het bouwvlak als aansluitend aan het bouwvlak niet binnen de

ehs. Een minicamping kan ook bij burgerwoningen. Buitenactiviteiten bij kleinschalige recreatie kan ook

aansluitend aan het bouwvlak buiten de EHS. Kleinschalige voorzieningen (kamperen bij de boer) zijn

meestal goed te verenigen met de bescherming van (rode lijst) soorten. Eventuele effecten zullen zich

voornamelijk voordoen in het maximale scenario, waar sprake is van verbreding van de agrarische

activiteiten. Omdat effecten van recreatieve ontwikkelingen in het maximale en realistische scenario op

beschermde soorten niet uit te sluiten zijn, zijn beide scenario's enigszins negatief beoordeeld ( - ).

Beoordeling

De effecten van het maximale en reële scenario op EHS en beschermde en rode lijst soorten is

weergegeven in tabel 6.1.

tabel 6.1 Effectenbeoordeling overige ecologische aspecten (buiten Natura 2000)

Aspect Beoordelingscriterium Effecten realistisch

scenario

Effecten maximaal

scenario

Ruimtebeslag - -

Verstoring licht, geluid en trilling - -

EHS

Verstoring recreatie - -

Stikstofdepositie 0 -

Uitbreiding bouwvlakken - -

Verstoring door geluid & trilling: beschermde en Rode

lijstsoorten

- -

Beschermde en

Rode lijst soorten

(Kleinschalige) recreatieve ontwikkelingen:

beschermde en Rode lijstsoorten

- -
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6.3 Overige wijzigingen in effecten ten opzichte van plan-MER oktober 2012

In deze aanvulling zijn de effecten beschreven van het door de gemeente Steenbergen opgestelde

voorkeursalternatief, ten aanzien van de thema's stikstofdepositie en flora- en fauna.

Aangezien de Commissie m.e.r. het effect van hoge teeltondersteunende voorzieningen nader te

beschouwen en het voorkeursalternatief ten aanzien van het gebruik van teeltondersteunende

voorzieningen niet is gewijzigd. In het MER van oktober 2012 is beredeneerd dat de verwachting is dat

in de toekomst voornamelijk gebruik gemaakt zal worden van lage (<1m) teeltondersteunende

voorzieningen. Dit is op basis van nadere beschouwing onjuist beredeneerd. In veel buitengebieden, ook

in het buitengebied van Steenbergen, is een toename van het gebruik van alle teeltondersteunende

voorzieningen waarneembaar, ook hoge. Deze voorzieningen kunnen de openheid aantasten en een

gevoel van landschappelijke verstoring teweegbrengen. Voor de eindbeoordeling van de effecten op de

ruimtelijk-visuele kwaliteit heeft bovenstaande geen gevolgen. De beoordeling van het maximale

scenario was negatief (--) en het nieuwe voorkeursalternatief brengt hier geen verandering in.

Het in deze aanvulling beschreven voorkeursalternatief leidt voor de overige thema's die in het MER van

oktober 2012 zijn beschreven, niet tot andere inzichten en/of andere effecten. Alle effecten blijven

binnen de bandbreedte van het eerder uitgevoerde onderzoek. De aanbeveling van de Commissie m.e.r.

ten aanzien van het aspect geur wordt overgenomen.
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7 Conclusies

Om een drietal redenen is een aanvulling op het ten behoeve van de bestemmingsplannen buitengebied

gemeente Steenbergen opgestelde plan-MER (Oranjewoud, oktober 2012) opgesteld.

o De Commissie m.e.r vroeg een aanvulling op het MER waarin andere alternatieven

werden beschouwd en ook de effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden

Brabantse Wal en Kalmthoutse Heide werden beschreven;

o Op grond van ingekomen zienswijzen heeft de gemeente besloten aanvullende

onderzoek te doen naar de in het plangebied voorkomende Flora- en Fauna en de

effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebied Oosterschelde;

o Een wijziging van de Natuurbeschermingswet, in casu art 19 kd, in werking getreden

op 25 april 2013 werpt een ander (juridisch) perspectief op de beoordeling van de

effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.

Conclusies onderdeel stikstofdepositie

In april 2013 is ten behoeve van de aanvulling op het MER onderzocht in hoeverre er realistische

alternatieven bestaan met minder milieugevolgen. dit onderzoek is uitgevoerd conform de juridische

kader van de natuurbeschermingswet 1998 (oud). Er zijn twee alternatieven onderzocht. Uit dit

aanvullend onderzoek is gebleken dat ook wanneer uitsluitend ontwikkelingsruimte wordt geboden aan

bestaande bedrijven met vee, binnen de vigerende bouwvlakken, significant negatieve effecten op de

Brabantse Wal en de Kalmthoutse Heide niet uitgesloten kunnen worden.

Hieruit bleek dat er voor de bestemmingsplannen buitengebied geen realistische alternatieven

beschikbaar zijn. Het onderzoek is uitgevoerd, rekening houdend met een maximale planinvulling en de

effecten zijn onderzocht ten opzichte van referentiejaar 2012.

Op 25 april 2013 is een wijziging van de Natuurbeschermingswet in werking getreden. Op grond van

deze wijziging is voor een plan dat sinds 2004 'in niet betekenende mate' is gewijzigd én dat 'sedertdien

per saldo geen toename van stikstofdepositie op de voor stikstof gevoelige habitats in een Natura 2000-

gebied heeft veroorzaakt, per definitie geen sprake van significante gevolgen, zoals bedoeld in art 19j,

tweede lid Natuurbeschermingswet.

Gezien het feit dat in het buitengebied van Steenbergen sinds 2004 (CBS Statline 2013) het totaal aantal

bedrijven is afgenomen, het aantal dieren vrijwel gelijk is gebleven én aangenomen kan worden dat

door gebruikmaking van innovatievere en emissiearmere stalsystemen, mag verondersteld worden dat

de stikstofemissies zijn afgenomen. Ook de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden zal hierdoor per

saldo zijn afgenomen.

Nog niet geheel duidelijk is op welke wijze de stikstofdepositie in het kader van het MER onderzocht

dient te worden. Op basis van jurisprudentie moet nog steeds aangenomen worden dat de effecten bij

maximale planinvulling onderzocht dienen te worden. Het referentiejaar (de peildatum ten opzichte

waarvan de effecten bepaald dienen te worden) verschuift van 2012 naar 2004. De Commissie m.e.r.

gaat er vanuit dat, ten aanzien van het onderdeel stikstof, voor nieuwe plannen een vergelijking moet

worden gemaakt met de vigerende bestemmingsplannen. Ook het bevoegd gezag van de gemeente

Steenbergen stelt zich op dit standpunt.

In deze aanvulling is beargumenteerd dat er bij de vergelijking van het planvoornemen met het

referentiejaar (2004) geen sprake is van significant negatieve effecten. Hiertoe zijn de vast te stellen

bestemmingsplannen buitengebied, vergeleken met de vigerende plannen.

Omdat evident is dat de nieuwe plannen aanzienlijk minder planologische ruimte bieden aan activiteiten

die voor een toename van stikstofdepositie kunnen zorgen, bestaat er vanuit de

Natuurbeschermingswet 1998 (nieuw) geen belemmering meer voor de juridische uitvoerbaarheid van

de bestemmingsplannen buitengebied Steenbergen.
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Hiermee voldoen de bestemmingsplannen buitengebied Steenbergen en Dinteloord en Prinsenland aan

de criteria van de gewijzigde Natuurbeschermingswet. Juridisch gezien kan er geen sprake zijn van

significant negatieve effecten. Bijgevolg is het uitvoeren van een passende beoordeling strikt genomen

niet aan de orde.

Conclusies onderdeel natuurwaarden

Het bestemmingsplan maakt ontwikkelingen binnen de grenzen van de aangewezen natuurgebieden

niet mogelijk. Hierdoor is er geen sprake van negatieve effecten door ruimtebeslag. Verstoring door de

licht en geluid en eventuele toename van recreatie in het gebeid leiden slechts tot zeer beperkte en

vaak tijdelijke effecten. De wezenlijke kenmerken van de EHS gebieden worden niet aangetast.

Het beschermingsregime van de EHS vormt geen belemmering voor de ontwikkelingen die in het

bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt.

Uit de quickscan naar beschermde soorten in het kader van de Flora- en faunawet blijkt dat in het

plangebied een groot aantal beschermde en strikt beschermde soorten voor zoals o.a. beschermde

planten, de steenuil, kiekendief, huismus, vleermuizen, broedvogels, de waterspitsmuis en Noordse

Woelmuis.

De ontwikkelingen die mogelijk gemaakt worden in het bestemmingsplan kunnen een effect hebben op

de aanwezige beschermde soorten. Indien nodig zal voor een (uitbreidings)-ontwikkeling een

ontheffingtraject Flora- en faunawet moeten worden doorlopen. Een volledige inventarisatie op basis

van de soortprotocollen en monitoring van beschermde soorten op de prioritaire ontwikkellocaties zal

bijdragen aan het voorkomen van ongewenste situaties van onverwacht opduiken van een soort op een

ontwikkellocatie. Hiervan uitgaande is niet de verwachting dat het bestemmingsplan zal leiden tot

wezenlijke negatieve effecten op beschermde soorten. Het beschermingsregime van de Flora- en

faunawet zal, indien de juiste maatregelen genomen worden, geen belemmering vormen voor de

ontwikkelingen die het bestemmingsplan mogelijk maakt.



Welke planologische ruimte wordt geboden binnen de verschillende bestemmingsplannen in relatie tot de ammoniakdepositie?

Nu vast te stellen

bestemmingsplannen

buitengebied

Bestemmingsplan Plan

in Hoofdzaak

vastgesteld

gemeenteraad 2

februari 1959,

goedkeuringsbesluit GS

d.d. 3 juni 1959. Dit

plan geldt ter plaatse

van het

Glastuinbouwgebied

Westland

Bestemmingsplan

buitengebied Dinteloord

vastgesteld

gemeenteraad d.d. 28

april 1987, (gedeeltelijk)

goedkeuringsbesluit GS

d.d. 14 december 1987

Bestemmingsplan

buitengebied

Steenbergen vastgesteld

gemeenteraad d.d. 19

december 1996,

(gedeeltelijk)

goedkeuringsbesluit GS

d.d. 30 juli 1997

Bestemmingsplan

buitengebied Nieuw-

Vossemeer vastgesteld

gemeenteraad d.d. 19

december 1996,

(gedeeltelijk)

goedkeuringsbesluit GS

d.d. 7 mei 1997

Partiële herziening van

de

bestemmingsplannen

buitengebied

Dinteloord,

Steenbergen & Nieuw-

Vossemeer

vastgesteld

gemeenteraad d.d. 22

december 1998,

goedkeuringsbesluit

GS d.d. 31 augustus

1999,

heroverwegingsbesluit

(goedkeuring) GS 25

maart 2003
Omvang van de in het

bestemmingsplan

opgenomen

(agrarische)

bouwvlakken

De vigerende agrarische

bouwvlakken zijn opgenomen.

Dit geldt voor elk type agrarisch

bedrijf (grondgebonden,

intensieve veehouderij of solitair

gelegen glastuinbouwbedrijf).

Voor het glastuinbouwgebied

Westland is conform de geboden

ruimte uit het bestemmingsplan

Plan in Hoofdzaak het

glastuinbouwgebied specifiek

bestemd.

Andere in het plan opgenomen

bedrijfsmatige bestemmingen

volgen eveneens uit de vigerende

bestemmingsplannen. De

bijbehorende vigerende

bouwvlakken zijn overgenomen.

In het plan zijn meerdere

agrarische bouwvlakken als

gevolg van bedrijfsbeëindiging

verandert in een

Voor het Glastuinbouwgebied

Westland geldt in hoofdzaak

het bestemmingsplan Plan in

Hoofdzaak. Dit plan kende

geen maximale

oppervlaktemaat voor

agrarische bedrijven. Eveneens

wordt er geen onderscheid

gemaakt naar grondgebonden

en niet-grondgebonden

agrarische activiteiten. Het

bestemmingsplan kende geen

specifieke bouwvlakken.

Aan de verschillende functies

zijn bouwvlakken toegekend.

Aan de verschillende functies

zijn bouwvlakken toegekend.

Aan de verschillende functies

zijn bouwvlakken toegekend.

Het betreft een herziening in

relatie tot de regels. Er zijn

nieuwe regels opgenomen

met betrekking tot

grondgebonden agrarische

bedrijfsmatige activiteiten en

niet-grondgebonden

agrarische bedrijfsmatige

activiteiten. Hierbij gaat het

primair over de

nieuwvestiging,

omschakeling en

nevenfuncties van agrarische

bedrijven.



woonbestemming.

Bouwregels binnen

het agrarisch

bouwvlak

In bedrijfsgebouwen ten behoeve

van intensieve

veehouderijactiviteiten of

grondgebonden

veehouderijactiviteiten mag

binnen de gebouwen maximaal 1

bouwlaag worden gebruikt voor

het houden van dieren, met

uitzondering van volière- en

scharrelstallen voor legkippen

waar maximaal 2 bouwlagen

gebruikt mogen worden’.

Bouwhoogte bedrijfsgebouwen:

- goothoogte maximaal 7

meter;

- bouwhoogte (nokhoogte)

maximaal 11,5 meter.

Er mag enkel worden gebouwd

voor de agrarische bedrijfsmatige

activiteit welke is toegestaan.

Een nadere toelichting ie

hieronder opgenomen.

Het bestemmingsplan kent

geen bouwvlakken.

Geen specifieke beperkingen

qua bouwhoogte en

bebouwingsoppervlakte.

Maximale bouwhoogte van 15

meter.

Bouwhoogte

bedrijfsgebouwen:

- goothoogte maximaal 5,5

meter;

- bouwhoogte (nokhoogte)

maximaal 9,5 meter.

Bouwhoogte

bedrijfsgebouwen:

- goothoogte maximaal 7

meter;

- bouwhoogte (nokhoogte)

maximaal 11,5 meter.

Bouwhoogte

bedrijfsgebouwen:

- goothoogte maximaal 7

meter;

- bouwhoogte (nokhoogte)

maximaal 11,5 meter.

Er mogen geen gebouwen

worden opgericht voor een

neventak glastuinbouw.

Het gezamenlijk

vloeroppervlak van de

gebouwen ten behoeve van

een uitbouw met een

neventak niet-

grondgebonden agrarische

bedrijvigheid bedraagt niet

meer dan 2000 m2.

Grondgebonden

agrarisch bedrijf

binnen het agrarisch

bouwvlak

Ja. Geen onderscheid naar

grondgebonden agrarische

bedrijfsmatige activiteiten

Ja. Het bestemmingsplan kent

geen bouwvlakken, dus er zijn

geen specifieke maximale

oppervlaktematen. Wel gelden

er regels met betrekking tot in

acht te nemen afstanden tot

bijvoorbeeld wegen.

Ja. Geen onderscheid naar

grondgebonden agrarische

bedrijfsmatige activiteiten

Ja. Geen onderscheid naar

grondgebonden agrarische

bedrijfsmatige activiteiten

Ja. Geen onderscheid naar

grondgebonden agrarische

bedrijfsmatige activiteiten

Ja. Geen onderscheid naar

grondgebonden agrarische

bedrijfsmatige activiteiten.

Niet-grondgebonden

agrarisch bedrijf, niet

zijnde een solitair

gelegen

glastuinbouwbedrijf

binnen het agrarisch

bouwvlak

De niet-grondgebonden

agrarische bedrijven zijn specifiek

bestemd. Deze bedrijven hebben

in het agrarisch bouwvlak een

aanduiding intensieve

veehouderij.

De niet-grondgebonden

agrarische bedrijven zijn niet

specifiek bestemd. Het

bestemmingsplan kent geen

bouwvlakken, dus er zijn geen

specifieke maximale

oppervlaktematen. Wel gelden

er regels met betrekking tot in

acht te nemen afstanden tot

bijvoorbeeld wegen.

De niet-grondgebonden

agrarische bedrijven zijn niet

specifiek bestemd. Deze

bedrijven hebben een

bestemming Agrarisch bedrijf

met bijbehorend agrarisch

bouwvlak.

De niet-grondgebonden

agrarische bedrijven zijn niet

specifiek bestemd. Deze

bedrijven hebben een

bestemming Agrarisch bedrijf

met bijbehorend agrarisch

bouwvlak.

De niet-grondgebonden

agrarische bedrijven zijn niet

specifiek bestemd. Deze

bedrijven hebben een

bestemming Agrarisch bedrijf

met bijbehorend agrarisch

bouwvlak.

n.v.t.

Solitair gelegen

glastuinbouwbedrijf,

zijnde een niet-

grondgebonden

Deze bedrijven hebben in het

agrarisch bouwvlak een

aanduiding glastuinbouwbedrijf

De solitaire

glastuinbouwbedrijven zijn niet

gevestigd in dit plangebied. In

het plangebied is het huidige

n.v.t. Deze bedrijven hebben in het

agrarisch bouwvlak een

aanduiding

glastuinbouwbedrijf

n.v.t. n.v.t.



agrarisch bedrijf

binnen het agrarisch

bouwvlak

glastuinbouwgebied Westland

gevestigd.

Solitaire

glastuinbouwbedrijven konden

zich hier ook vestigen. Het

bestemmingsplan kent geen

bouwvlakken, dus er zijn geen

specifieke maximale

oppervlaktematen. Wel gelden

er regels met betrekking tot in

acht te nemen afstanden tot

bijvoorbeeld wegen.

Glastuinbouwbedrijve

n binnen het

glastuinbouwgebied

Westland

Voor het glastuinbouwgebied is

een specifieke

glastuinbouwbestemming

opgenomen. Er wordt geen

uitbreidingsruimte geboden aan

het glastuinbouwgebied.

Het glastuinbouwgebied kon

zich ontwikkelen aan de hand

van het geldende

bestemmingsplan. Niet-

grondgebonden agrarische

bedrijfsmatige activiteiten in

de vorm van glastuinbouw zijn

toegestaan. Het

bestemmingsplan kent geen

bouwvlakken, dus er zijn geen

specifieke maximale

oppervlaktematen. Wel gelden

er regels met betrekking tot in

acht te nemen afstanden tot

bijvoorbeeld wegen.

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Vormverandering van

het agrarisch

bouwvlak van een

grondgebonden

agrarisch bedrijf

Dit is toegestaan middels een

wijzigingsbevoegdheid

Dit is toegestaan zonder

wijzigingsbevoegdheid. Het

bestemmingsplan kent geen

agrarische bouwvlakken.

Dit is toegestaan middels een

wijzigingsbevoegdheid

Dit is toegestaan middels een

wijzigingsbevoegdheid

Dit is toegestaan middels een

wijzigingsbevoegdheid

n.v.t.

Vormverandering van

het agrarisch

bouwvlak van een

niet-grondgebonden

agrarisch bedrijf, niet

zijnde een solitair

gelegen

glastuinbouwbedrijf

Dit is niet toegestaan. Dit is toegestaan zonder

wijzigingsbevoegdheid. Het

bestemmingsplan kent geen

agrarische bouwvlakken

Dit is toegestaan middels een

wijzigingsbevoegdheid

Dit is toegestaan middels een

wijzigingsbevoegdheid

Dit is toegestaan middels een

wijzigingsbevoegdheid

n.v.t.

Vormverandering van

het agrarisch

bouwvlak van een

niet-grondgebonden

agrarisch bedrijf in de

vorm van een solitair

Dit is niet toegestaan. Dit is toegestaan zonder

wijzigingsbevoegdheid. Het

bestemmingsplan kent geen

agrarische bouwvlakken

Dit is toegestaan middels een

wijzigingsbevoegdheid

In het plangebied zijn geen

solitaire

glastuinbouwbedrijven.

Dit is toegestaan middels een

wijzigingsbevoegdheid tot

maximaal 2,5 hectare.

Dit is niet toegestaan. n.v.t.



gelegen

glastuinbouwbedrijf

Bouwvlakvergroting

van een

grondgebonden

agrarisch bedrijf

Dit is toegestaan middels een

wijzigingsbevoegdheid. Bedrijven

zonder vee kunnen groeien tot

maximaal 2 hectare.

Grondgebonden bedrijven met

vee kunnen groeien tot maximaal

1,5 hectare.

Dit is toegestaan zonder

wijzigingsbevoegdheid. Het

bestemmingsplan kent geen

agrarische bouwvlakken. Het

bestemmingsplan maakt geen

onderscheid naar

grondgebonden agrarische

activiteiten

Dit is toegestaan middels een

wijzigingsbevoegdheid tot

maximaal 1,5 hectare. Het

bestemmingsplan maakt geen

onderscheid naar

grondgebonden agrarische

activiteiten

Dit is toegestaan middels een

wijzigingsbevoegdheid tot

maximaal 1,5 hectare. Het

bestemmingsplan maakt geen

onderscheid naar

grondgebonden agrarische

activiteiten

Dit is toegestaan middels een

wijzigingsbevoegdheid tot

maximaal 2 hectare. Het

bestemmingsplan maakt geen

onderscheid naar

grondgebonden agrarische

activiteiten

Dit is toegestaan middels

een wijzigingsbevoegdheid

tot maximaal 1,5 hectare.

Het bestemmingsplan maakt

geen onderscheid naar

grondgebonden agrarische

activiteiten

Bouwvlakvergroting

van een niet-

grondgebonden

agrarisch bedrijf, niet

zijnde een solitair

gelegen

glastuinbouwbedrijf

Dit is niet toegestaan. Dit is toegestaan zonder

wijzigingsbevoegdheid. Het

bestemmingsplan kent geen

agrarische bouwvlakken

Dit is toegestaan middels een

wijzigingsbevoegdheid tot

maximaal 1,5 hectare.

Dit is toegestaan middels een

wijzigingsbevoegdheid tot

maximaal 1,5 hectare.

Dit is toegestaan middels een

wijzigingsbevoegdheid tot

maximaal 2 hectare.

Dit is toegestaan middels

een wijzigingsbevoegdheid

tot maximaal 1,5 hectare.

Bouwvlakvergroting

van een niet-

grondgebonden

agrarisch bedrijf,

zijnde een solitair

gelegen

glastuinbouwbedrijf

Dit is niet toegestaan. Dit is toegestaan zonder

wijzigingsbevoegdheid. Het

bestemmingsplan kent geen

agrarische bouwvlakken

Dit is toegestaan middels een

wijzigingsbevoegdheid tot

maximaal 1,5 hectare.

Dit is toegestaan middels een

wijzigingsbevoegdheid tot

maximaal 2,5 hectare.

n.v.t. Voor het bestemmingsplan

buitengebied Dinteloord

middels een

wijzigingsbevoegdheid tot

maximaal 1,5 hectare.

Voor de overige

bestemmingsplannen n.v.t..

Omschakeling van

een niet-

grondgebonden

agrarisch bedrijf naar

een grondgebonden

agrarisch bedrijf

Dit is toegestaan middels een

wijzigingsbevoegdheid. De

omschakeling van een intensieve

veehouderij naar een

grondgebonden veehouderij is

toegestaan. Bij de wijziging naar

een grondgebonden veehouderij

mag er geen sprake zijn van een

toename van de bestaande

ammoniakdepositie op de natura

2000 gebieden.

Dit is direct toegestaan. Dit is direct toegestaan. Dit is direct toegestaan. Dit is direct toegestaan. Dit is direct toegestaan.

Omschakeling van

een niet-

grondgebonden

agrarisch bedrijf naar

een andere vorm van

niet-grondgebonden

agrarisch bedrijf

Dit is niet toegestaan. In het

bestemmingsplan worden de

niet-grondgebonden agrarische

bedrijven specifiek bestemd. De

bedrijven hebben een aanduiding

voor een intensieve veehouderij,

solitair gelegen

glastuinbouwbedrijf of vallen

onder de bestemming voor het

glastuinbouwgebied Westland.

Dit is direct toegestaan. Dit is direct toegestaan Dit is onder voorwaarden

direct toegestaan. De

omschakeling naar

glastuinbouw wordt

uitgesloten buiten het

Westland.

Dit is direct toegestaan. De

omschakeling van een

glastuinbouwbedrijf naar een

ander niet-grondgebonden

agrarisch bedrijf of andersom is

niet toegestaan. De wijziging

van een niet-grondgebonden

agrarisch bedrijf naar een

andere vorm van niet-

grondgebonden agrarisch

Dit is niet toegestaan.



bedrijf is wel toegestaan.

Omschakeling van

grondgebonden

agrarisch bedrijf naar

een niet-

grondgebonden

agrarisch bedrijf, niet

zijnde een solitair

gelegen

glastuinbouwbedrijf

Dit is niet toegestaan. Dit is direct toegestaan. Dit is direct toegestaan. Dit is onder een aantal

voorwaarden, rekening

houdende met de ligging van

het gebied, direct toegestaan.

Dit is niet toegestaan. Dit is niet toegestaan.

Omschakeling van

grondgebonden

agrarisch bedrijf naar

een niet-

grondgebonden

agrarisch bedrijf,

zijnde een solitair

gelegen

glastuinbouwbedrijf

Dit is niet toegestaan. Dit is direct toegestaan. Dit is direct toegestaan. Dit is niet toegestaan Dit is niet toegestaan Dit is niet toegestaan

Omschakeling van

glastuinbouwbedrijve

n in het Westland

naar andere

(bedrijfsmatige)

activiteiten

Dit is niet toegestaan. Het is direct toegestaan om

andere agrarische

bedrijfsmatige activiteiten te

ontplooien.

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Nieuwvestiging van

een grondgebonden

agrarisch bedrijf

Dit is toegestaan middels een

wijzigingsbevoegdheid. Een

grondgebonden veehouderij

wordt niet toegestaan. Aan de

wijzigingsbevoegdheid zijn

voorwaarden verbonden

conform de Verordening ruimte

2012.

Dit is direct toegestaan. Dit is toegestaan middels een

wijzigingsbevoegdheid. Elke

vorm van grondgebonden

agrarisch bedrijf kan worden

toegestaan.

Dit is binnen de bestemming

Agrarisch gebied met

landschappelijke waarde en

Agrarisch gebied toegestaan

middels een

wijzigingsbevoegdheid. Elke

vorm van grondgebonden

agrarisch bedrijf kan worden

toegestaan.

Dit is toegestaan middels een

wijzigingsbevoegdheid. Elke

vorm van grondgebonden

agrarisch bedrijf kan worden

toegestaan.

n.v.t.

Nieuwvestiging van

een niet-

grondgebonden

agrarisch bedrijf

Dit is niet toegestaan. Dit is direct toegestaan. Dit is toegestaan middels een

wijzigingsbevoegdheid. De

nieuwvestiging van een bedrijf,

waarvan de bedrijfsvoering

geheel uit intensieve

veehouderij bestaat, is niet

toegestaan. Voor niet-

grondgebonden agrarische

bedrijven in de kernrandzone

gelden aanvullende

voorwaarden.

Dit is binnen de bestemming

Agrarisch gebied, buiten de

kernrandzone, toegestaan

middels een

wijzigingsbevoegdheid. Elke

vorm van niet-grondgebonden

agrarisch bedrijf, met

uitzondering van een

glastuinbouwbedrijf, kan

worden toegestaan.

Dit is niet toegestaan Dit is niet toegestaan.

Grondgebonden Dit is direct toegestaan bij een Dit is direct toegestaan. Dit is direct toegestaan. Dit is direct toegestaan. Dit is direct toegestaan. Dit is direct toegestaan.



agrarische

bedrijfsmatige

nevenfuncties binnen

het agrarisch

bouwvlak

agrarisch bedrijf met de

aanduiding intensieve

veehouderij. Dit is niet

toegestaan bij niet-

grondgebonden agrarische

bedrijven in de vorm van

glastuinbouwbedrijven.

Niet-grondgebonden

agrarische

bedrijfsmatige

nevenfuncties binnen

het agrarisch

bouwvlak

Dit is niet toegestaan. Bestaande

niet-grondgebonden

nevenfuncties zijn specifiek

aangeduid.

Dit is direct toegestaan. Dit is direct toegestaan. Dit is direct toegestaan, met

uitzondering van de realisatie

van kassen.

Dit is direct toegestaan. Er mogen geen gebouwen

worden opgericht voor een

neventak glastuinbouw.

Het gezamenlijk

vloeroppervlak van de

gebouwen ten behoeve van

een uitbouw met een

neventak niet-

grondgebonden agrarische

bedrijvigheid bedraagt niet

meer dan 2000 m2.

Niet-agrarische

nevenfuncties binnen

het agrarisch

bouwvlak in de vorm

van agrarisch

technisch hulpbedrijf

/ agrarisch verwant

bedrijf,

paardenhouderij,

recreatieve functies

waaronder

kinderboerderij

Middels een

afwijkingsbevoegdheid wordt

ruimte geboden, primair binnen

het bestaande agrarische

bouwvlak, binnen bestaande

bebouwing. Er kan beperkt

nieuwe bebouwing binnen het

agrarisch bouwvlak worden

gerealiseerd. Het bedrijfsmatig

houden van dieren ten behoeve

van een nevenfunctie dient

binnen het bouwvlak te

gebeuren.

Bij de bestemming Agrarisch met

de aanduiding ‘glastuinbouw’ is

het bedrijfsmatig houden van

dieren niet toegestaan.

Dit is niet toegestaan. Dit is niet toegestaan. Dit is niet toegestaan. Dit is niet toegestaan. n.v.t.

Omschakeling van

een agrarisch

bouwvlak naar een

paardenhouderij

Middels een

wijzigingsbevoegdheid wordt de

ruimte geboden voor de

omschakeling van een agrarisch

bouwvlak naar een

paardenhouderij. Het hergebruik

beperkt zich tot de voormalige

agrarische bedrijfslocatie.

Bij de bestemming Agrarisch met

de aanduiding ‘glastuinbouw’ is

het bedrijfsmatig houden van

Dit is niet toegestaan. Dit is niet toegestaan. Dit is enkel toegestaan in de

vorm van een Semi-agrarisch

bedrijf binnen de

bestemmingen agrarisch

gebied met landschappelijke

waarden & Agrarisch gebied

binnen de aanduiding

kernarandzone.

Dit is niet toegestaan. n.v.t.



dieren niet toegestaan.

Omschakeling van

een agrarisch

bouwvlak naar

agrarisch verwant

bedrijf / agrarisch

technisch hulpbedrijf

Middels een

wijzigingsbevoegdheid wordt de

ruimte geboden voor de

omschakeling van een agrarisch

bouwvlak naar een agrarisch

verwant bedrijf / agrarisch

technisch hulpbedrijf. Het

hergebruik beperkt zich tot de

voormalige agrarische

bedrijfslocatie met een maximale

oppervlakte van 1,5 hectare.

Binnen de groenblauwe mantel

bedraagt de maximale

oppervlakte 5000 m2. Het

houden van dieren is toegestaan.

Bij de bestemming Agrarisch met

de aanduiding ‘glastuinbouw’ is

het bedrijfsmatig houden van

dieren niet toegestaan.

Dit is niet toegestaan. Dit is niet toegestaan. Er is een

wijzigingsbevoegdheid

opgenomen voor de

omschakeling:

- binnen de kernrandzone

naar een semi-agrarisch

bedrijf (een niet

industrieel bedrijf

waaronder bewaren en

verzorgen en de

sportbeoefening met

dieren).

- buiten Agrarisch gebied

met natuurwaarden naar

een agrarisch hulpbedrijf

(een niet industrieel

bedrijf dat is gericht op

het leveren van dieren of

goederen of het verlenen

van diensten aan

agrarische bedrijven).

Dit is niet toegestaan. n.v.t.

Omschakeling van

een agrarisch

bouwvlak naar een

zorgboerderij

Middels een

wijzigingsbevoegdheid wordt de

ruimte geboden voor de

omschakeling van een agrarisch

bouwvlak naar een zorgboerderij

Het hergebruik beperkt zich tot

de voormalige agrarische

bedrijfslocatie met een maximale

oppervlakte van 1,5 hectare.

Binnen de groenblauwe mantel

bedraagt de maximale

oppervlakte 5000 m2. Het

houden van dieren is toegestaan.

Bij de bestemming Agrarisch met

de aanduiding ‘glastuinbouw’ is

het bedrijfsmatig houden van

dieren niet toegestaan.

Dit is niet toegestaan. Dit is niet toegestaan. Dit is niet toegestaan. Dit is niet toegestaan. n.v.t.

Omschakeling van

een agrarisch

bouwvlak naar een

bedrijf ten behoeve

aan het buitengebied

gebonden

kleinschalige vormen

Middels een

wijzigingsbevoegdheid wordt de

ruimte geboden voor de

omschakeling van een agrarisch

bouwvlak naar een bedrijf ten

behoeve aan het buitengebied

gebonden kleinschalige vormen

Dit is niet toegestaan. Dit is niet toegestaan. Dit is niet toegestaan. Dit is niet toegestaan. n.v.t.



van recreatie en

toerisme, waaronder

activiteiten in de

vorm van een

kinderboerderij

van recreatie en toerisme,

waaronder activiteiten in de

vorm van een kinderboerderij.

Het hergebruik beperkt zich tot

de voormalige agrarische

bedrijfslocatie met een maximale

oppervlakte van 1,5 hectare.

Voor de buitenactivteiten

verbonden aan de kleinschalige

recreatieve functies waaronder

de kinderboerderij mag maximaal

1 hectare, eventueel aansluitend

aan het agrarisch bouwvlak

worden benut. Bebouwing kan

enkel binnen het bouwvlak

worden opgericht. Het houden

van dieren is toegestaan.

Bij de bestemming Agrarisch met

de aanduiding ‘glastuinbouw’ is

het bedrijfsmatig houden van

dieren niet toegestaan.

Omschakeling van

een andere

bedrijfsmatige functie

of woonbestemming

naar een

grondgebonden

agrarisch bedrijf

Middels een

wijzigingsbevoegdheid wordt de

ruimte geboden voor de

omschakeling van deze diverse

functies naar een agrarisch

bouwvlak ten behoeve van een

grondgebonden agrarisch bedrijf,

niet zijnde een grondgebonden

veehouderij.

Dit is toegestaan. Dit is toegestaan middels een

wijzigingsbevoegdheid.

Dit is toegestaan middels een

wijzigingsbevoegdheid.

Dit is toegestaan middels een

wijzigingsbevoegdheid.

n.v.t.

Omschakeling van

een andere

bedrijfsmatige functie

of woonbestemming

naar een niet-

grondgebonden

agrarisch bedrijf

Dit is niet toegestaan. Dit is toegestaan. Dit is toegestaan middels een

wijzigingsbevoegdheid.

De hervestiging van een

bedrijf, waarvan de

bedrijfsvoering geheel uit

intensieve veehouderij bestaat,

is niet toegestaan. Voor niet-

grondgebonden agrarische

bedrijven in de kernrandzone

gelden aanvullende

voorwaarden.

Dit is toegestaan middels een

wijzigingsbevoegdheid binnen

de bestemming Agrarisch

gebied, buiten de

kernrandzone. Elke vorm van

niet-grondgebonden agrarisch

bedrijf, met uitzondering van

een glastuinbouwbedrijf, kan

worden toegestaan.

Dit is niet toegestaan. Dit is niet toegestaan.

Nieuwvestiging van

agrarisch verwante

bedrijven en agrarisch

technische

hulpbedrijven

Dit is niet toegestaan. Dit is niet toegestaan. Dit is niet toegestaan. Dit is toegestaan middels een

wijzigingsbevoegdheid binnen

de kernrandzone voor een

semi-agrarisch bedrijf of

agrarisch hulp- en

Dit is niet toegestaan. n.v.t.



nevenbedrijf.

Vergroten bouwvlak

van agrarisch

verwante bedrijven

en agrarisch

technische

hulpbedrijven

Middels een

wijzigingsbevoegdheid vergroting

met maximaal 25 % van het

bestaande bouwvlak tot

maximaal 1,5 hectare. Het

bedrijfsmatig houden van dieren

is niet toegestaan.

Dit is niet toegestaan. Dit is niet toegestaan. Dit is niet toegestaan. n.v.t. n.v.t.

Wijzigen bedrijfsvorm

agrarisch verwante

bedrijven en agrarisch

technische

hulpbedrijven

Er is een wijzigingsbevoegdheid

opgenomen voor het wijzigen

van de bedrijfsvorm. Het

bedrijfsmatig houden van dieren

is niet toegestaan.

Dit is niet toegestaan. Dit is niet toegestaan. Er is een

wijzigingsbevoegdheid

opgenomen voor het wijzigen

van de bedrijfsvorm. Een

verzwaring van de

milieubelasting moet

uitblijven.

n.v.t. n.v.t.

Omschakeling van

een andere

bedrijfsmatige functie

naar agrarisch

verwant bedrijf /

agrarisch technisch

hulpbedrijf,

zorgboerderij &

recreatie en toerisme

Middels een

wijzigingsbevoegdheid wordt de

ruimte geboden voor de

omschakeling van verschillende

niet-agrarische bedrijven, niet

zijnde recreatiebedrijven, naar de

verschillende functies. Het

bedrijfsmatig houden van dieren

is niet toegestaan.

Dit is niet toegestaan. Dit is niet toegestaan. Er is een

wijzigingsbevoegdheid

opgenomen voor de

omschakeling van niet-

agrarische bedrijven:

- binnen de kernrandzone

naar een semi-agrarisch

bedrijf (een niet

industrieel bedrijf

waaronder bewaren en

verzorgen en de

sportbeoefening met

dieren).

- buiten Agrarisch gebied

met natuurwaarden naar

een agrarisch hulpbedrijf

(een niet industrieel

bedrijf dat is gericht op

het leveren van dieren of

goederen of het verlenen

van diensten aan

agrarische bedrijven).

Dit is niet toegestaan. n.v.t.

Omschakeling van

een

woonbestemming

naar een

bedrijfsmatige

functie, niet zijnde

een agrarisch bedrijf

Middels een

wijzigingsbevoegdheid wordt de

ruimte geboden voor de

omschakeling van een

burgerwoning naar een bedrijf

ten behoeve aan het

buitengebied gebonden

kleinschalige vormen van

recreatie en toerisme,

Dit is niet toegestaan. Dit is niet toegestaan. Er is een

wijzigingsbevoegdheid

opgenomen voor de

omschakeling:

- binnen de kernrandzone

naar een semi-agrarisch

bedrijf (een niet

industrieel bedrijf

waaronder bewaren en

Dit is niet toegestaan. n.v.t.



Het bedrijfsmatig houden van

dieren is niet toegestaan.

verzorgen en de

sportbeoefening met

dieren).

- buiten Agrarisch gebied

met natuurwaarden naar

een agrarisch hulpbedrijf

(een niet industrieel

bedrijf dat is gericht op

het leveren van dieren of

goederen of het verlenen

van diensten aan

agrarische bedrijven).

Nevenfuncties bij

andere bedrijfsmatige

functies

Middels een

afwijkingsbevoegdheid wordt de

ruimte geboden voor diverse

nevenfuncties. Het bedrijfsmatig

houden van dieren is niet

toegestaan.

Dit is niet toegestaan. Dit is niet toegestaan. Dit is niet toegestaan. Dit is niet toegestaan. n.v.t.

Nevenfuncties bij

burgerwoningen

Middels een

afwijkingsbevoegdheid wordt de

ruimte geboden voor een

nevenfunctie bij een

burgerwoning ten behoeve van

aan het buitengebied gebonden

kleinschalige vormen van

recreatie en toerisme. Het

bedrijfsmatig houden van dieren

is niet toegestaan.

Dit is niet toegestaan. Dit is niet toegestaan. Dit is niet toegestaan. Dit is niet toegestaan. n.v.t.
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1 Achtergrond document Natuur

1.1 Aanleiding

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro, 1 juli 2008) dient iedere gemeente in Nederland op 1

juli 2013 over een actueel (niet ouder dan 10 jaar) bestemmingsplan te beschikken. In de gemeente

Steenbergen moeten de bestemmingsplannen voor het buitengebied worden geactualiseerd.

De gemeente Steenbergen ontwikkelt twee bestemmingsplannen voor het buitengebied. Het

bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland heeft betrekking op het buitengebied ten

noorden van de Steenbergse en Roosendaalse Vliet. Het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen

omvat het buitengebied ten zuiden van de Steenbergse en Roosendaalse Vliet.

Voor het bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland heeft de gemeenteraad op 20

december 2007 een nota van uitgangspunten vastgesteld. Deze nota van uitgangspunten is de basis

geweest voor het in januari 2011 in procedure gebrachte voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied

Dinteloord en Prinsenland. Voor het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen heeft de

gemeenteraad op 29 september 2011 een nota van uitgangspunten vastgesteld.
1
Op basis van deze

uitgangspunten is een MER opgesteld welke is voorgelegd aan de Commissie m.e.r..

De commissie MER heeft op 28 maart 2013 haar advies uitgebracht over de juistheid en volledigheid van

het MER. De commissie geeft onder andere in haar advies aan dat er sprake is van een tekortkoming

voor het onderdeel natuur in het MER en adviseert om een aanvulling op te stellen voor de effecten op

Natura 2000-gebieden en beschermde soorten. Daarnaast stelt de commissie twee aandachtpunten op

voor de besluitvorming. Deze aandachtspunten hebben betrekking op geur en teeltondersteunende

voorzieningen.

In dit achtergronddocument wordt ingegaan op de beschermde soorten. De commissie m.e.r. geeft in

haar advies het volgende aan:

De Commissie vindt het essentieel voor het besluit dat in een aanvulling op het MER wordt verkend of en

hoe groot de kans is dat de Flora- en faunawet de uitvoering van het bestemmingsplan in de weg staat

en met welke maatregelen effecten kunnen worden voorkomen. Bij de verkenning kan gebruik worden

gemaakt van bestaande gegevens, gebieds- en materiekennis.

Dit advies vormt het uitgangspunt voor het onderzoek naar beschermde natuurwaarden in het

plangebied. Daarnaast heeft de commissie op 4 april 2013 aangegeven dat een onderzoek op

hoofdlijnen voldoet. Op onderstaande kaart is het plangebied weergegeven. De kern van Steenbergen

en de andere kernen vallen buiten het plangebied.

1. 1 Tussen de nota van uitgangspunten van het bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland en de nota

van uitgangspunten van het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen zitten enkele verschillen. Deze

verschillen volgen met name uit nieuw gemeentelijk en provinciaal beleid. Aangezien de gemeente in het gehele

buitengebied een uniform beleid nastreeft is voor de ontwikkeling van beide bestemmingsplannen voor het

buitengebied de nota van uitgangspunten van het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen leidend.



blad 4 van 4

Figuur 1.1 Plangebied bestemmingsplan buitengebied Steenbergen (bron: Gemeente Steenbergen, 2011).

Aanpak

Gezien het grote oppervlakte van het buitengebied Steenbergen en de vraag waar ontwikkelingen plaats

gaan vinden (het gaat over het bestemmingsplanniveau), is in overleg met de gemeente Steenbergen en

op advies van de commissie gekozen om de aanwezige beschermde soorten op hoofdlijnen in beeld te

brengen middels een bureaustudie aangevuld met twee dagen intensief veldonderzoek (door

deskundige ecologen) en een biotoopinschatting. Naast de beschermde soorten wordt in dit

achtergronddocument ook gekeken naar de mogelijke effecten op de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Een vlakdekkende natuurinventarisatie (conform geldende soortenprotocollen/standaards) is gezien de

vraag vanuit de commissie en het bestemmingsplanniveau niet noodzakelijk en zinvol. Het

bestemmingsplan buitengebied Steenbergen maakt op een hoog abstract niveau voor een bepaalde

periode (in dit geval 10 jaar) ontwikkelingen mogelijk. Op het moment dat een initiatiefnemer

daadwerkelijk een ontwikkeling wil realiseren, zal een detaillering van het onderzoek op basis van de

wettelijke bepalingen plaats moeten vinden, bijvoorbeeld in de vorm van een quickscan/natuurtoets.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt het beleid weergegeven van de Ecologische Hoofdstructuur en de Flora- en

faunawet. In hoofdstuk 3 wordt de huidige situatie beschreven. Deze beschrijving vindt plaats op basis

van de uitgevoerde bureaustudie en de veldbezoeken. In hoofdstuk 4 vindt de effectbeoordeling plaats.
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2 Beleid

2.1 Ecologische hoofdstructuur

Nota ruimte, Verordening Ruimte en Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

Belangrijk instrument voor de realisatie van de biodiversiteitdoelstellingen is de Ecologische

Hoofdstructuur (EHS). De EHS is een netwerk van natuurgebieden, agrarische beheersgebieden en

verbindingszones. Hierbinnen kan de uitwisseling van soorten optimaal plaatsvinden en wordt de

biodiversiteit verbeterd. De landelijke doelstellingen voor de EHS zijn verder uitgewerkt in de Nota

Ruimte (2004), de Agenda Vitaal Platteland (2004) en het natuurbeheerplan (2012). Tevens is de

wettelijke status van de EHS vastgelegd in hoofdstuk 4 van de Verordening Ruimte (vastgesteld door

Gedeputeerde staten op 8 maart 2011).

Elke provincie heeft van het Rijk een taakstelling meegekregen om voor 2018 nieuwe natuur te

realiseren en de huidige natuur te behouden. De provincie Noord-Brabant heeft een taakstelling van

circa 21.000 ha nieuwe natuur en circa 10.000 ha agrarische natuur. De EHS bestaat uit bestaande

natuurgebieden (zoals duinen, heiden, bossen, landgoederen), nieuwe natuur op landbouwgrond en

agrarische gebieden die zodanig beheert worden dat natuur- en landschapswaarden worden behouden

en versterkt.

Nee-tenzij afweging

Voor de ecologische hoofdstructuur geldt op basis van het rijksbeleid (Nota Ruimte en Besluit algemene

regels ruimtelijke ordening) de verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kernmerken en

waarden van het gebied. Hiertoe geldt het zogenaamde ‘nee, tenzij’-regime. Dit betekent dat (nieuwe)

plannen, projecten of handelingen niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden

van het gebied significant aantasten. Zolang een dergelijke aantasting niet plaatsvindt, is er vanwege de

ecologische hoofdstructuur geen grond om de activiteit geen doorgang te laten vinden. Wel vindt er dan

(nog) uiteraard een afweging plaats op ander (ruimtelijk) beleid of regelgeving.

Wanneer de wezenlijke kenmerken wel worden aangetast dient het stappenplan van de Spelregels EHS

doorlopen te worden. De omvang van de aantasting van de wezenlijke kenmerken van de EHS-gebieden

hangt af van de actuele en potentiële waarden van het gebied. Dat kunnen zijn:

de natuurdoelen en –kwaliteit

geomorfologische en aardkundige waarden en processen

Herijking EHS

Na de verkiezingen van 2010 heeft het Rijk bezuinigingen aangekondigd op het natuur- en

landschapsbeleid. Het regeerakkoord doet een beroep op de provincies om meer dan tot nu toe

verantwoordelijkheid te nemen voor het beleid voor het landelijk gebied in de volle breedte,

waaronder het natuurbeleid. Het kabinet zet in op een bezuiniging van tweederde van het rijksbudget

voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Daarom is de provincie Noord Brabant de ligging van de EHS aan het aanpassen (de herijking). Het

doel van deze herijking was een ecologisch betere, financieel haalbare en sneller realiseerbare EHS. Bij

de herijking zijn gebieden uit de EHS gehaald waarvan de ecologische waarde niet groot genoeg is of

de aankoop niet haalbaar (te duur of niet te koop). De nieuwe gebieden die aan de EHS zijn

toegevoegd, bieden juist ecologische kansen of kansen op versnelde of goedkopere aanleg. De EHS

kan hiermee sneller en goedkoper worden gerealiseerd, onder andere omdat gezocht is naar

combinaties met andere functies zoals waterbergingen.
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de waterhuishouding, kwaliteit van bodem, water en lucht, rust, stilte, donkerte, openheid of juist

geslotenheid

landschapsstructuur.

Voor de beoordeling wordt het “Beoordelingsschema initiatieven in de EHS” gehanteerd en de

spelregels ten aanzien van mitigatie, compensatie en saldering zoals die zijn opgenomen in de

Verordening Ruimte 2012.

Externe werking EHS

De EHS kent geen externe werking. In de brief van 3 december 2004 heeft de minister van LNV, mede

namens de minister van VROM, besloten om in de Nota Ruime het 'nee, tenzij'-regime op gebieden in

de nabijheid van EHS te laten vervallen (TK 29576, nr.12). In een brief van 5 juni 2009 heeft de minister

van LNV nogmaals aangegeven dat ingrepen buiten de EHS niet worden beoordeeld op hun effecten op

de wezenlijke kenmerken en waarden binnen de EHS. In de beantwoording van een aantal vragen van

de vaste Kamercommissievoor LNV in 2008 is expliciet tot uitdrukking gebracht dat dit 'nee-tenzij'-

regime niet van toepassing is op ingrepen buiten de EHS die gevolgen kunnen hebben voor de EHS zelf,

de zgn. externe effecten (TK 29576, nr. 52). Dit betekent overigens wel dat bij een ingreep in de EHS ook

rekening gehouden moet worden met indirecte effecten zoals geluidverstoring en stikstofdepositie naar

andere delen van de EHS.

Groenblauwe structuur en groenblauwe mantel

De Nota Ruimte onderscheidt een groenblauwe structuur die bestaat uit drie perspectieven:

het kerngebied groenblauw (EHS inclusief de ecologische verbindingszones);

de gebieden voor waterberging;

de groenblauwe mantel.

De groenblauwe mantel vormt het gebied tussen enerzijds het kerngebied groenblauw en het agrarisch

gebied, als ook het stedelijk gebied. De groenblauwe mantel bestaat overwegend uit grondgebonden

agrarisch gebied, met belangrijke nevenfuncties voor natuur, water en (niet-bezoekersintensieve)

recreatie. Door in de groenblauwe mantel in te zetten op het behoud én ontwikkeling van natuur en

water (-beheer) wordt bijgedragen aan de bescherming van de waarden in het aanliggende kerngebied

groenblauw. De groenblauwe mantel ondersteunt het beleid van de groenblauwe kern, maar heeft óók

eigenstandige betekenis voor biodiversiteit, water en landschap.

De groenblauwe mantel bestaat overwegend uit gemengd agrarisch gebied met belangrijke

nevenfuncties voor natuur en water. Het zijn meestal gebieden grenzend aan het kerngebied natuur en

water die bijdragen aan de bescherming van de waarden in het kerngebied. Ook de groene gebieden

door én nabij de stedelijke omgeving zijn onderdeel van de groenblauwe mantel.

De waarden in de groenblauwe mantel zijn vaak gekoppeld aan landschapselementen (zoals houtwallen

en heggen), het watersysteem (zoals de aanwezigheid van kwel) en het voorkomen van bijzondere

planten en dieren. De groenblauwe mantel is opgebouwd uit een aantal deelgebieden die:

vanuit het bodem- en watersysteem essentieel zijn voor het behoud en ontwikkeling van de

natuurwaarden van Noord-Brabant;

van belang zijn voor de buffering van omgevings- en klimaatinvloeden op het kerngebied

groenblauw;

hoge actuele of potentiële natuurwaarden hebben;

van belang zijn voor de groenblauwe verbinding en dooradering door het stedelijk netwerk en het

agrarische cultuurlandschap.

Natuurbeheerplan Provincie Noord Brabant (2012-2013)

Het natuurbeheerplan vormt een belangrijk instrument voor de realisering van het Rijks- en Provinciaal

natuur- en landschapsbeleid. Dit plan geeft specifiek uitvoering aan de realisatie van de Ecologische

Hoofdstructuur. In het kader van de EHS worden nieuwe natuurgebieden begrensd en wordt de

kwaliteit van bestaande natuurgebieden en het agrarisch natuur- en landschapsbeheer door het

aangeven van natuurdoelen verbeterd.
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Het natuurbeheerplan vormt de basis voor het subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer in Noord-

Brabant en maakt subsidies voor natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer volgens

mogelijk. In het natuurbeheerplan zijn de bestaande en nieuwe natuur begrensd. Voor de nieuwe

natuur worden daarmee de mogelijkheden voor grondaankopen ten behoeve van natuur en voor

functieverandering van agrarisch gebruik naar (particuliere) natuur geboden. Het natuurbeheerplan is

tevens het officiële beleidskader waarin de provinciale ambities voor behoud en herstel van de EHS zijn

uitgewerkt. Tevens geeft het natuurbeheerplan aan welke doelen in welke gebieden worden

nagestreefd voor agrarisch natuurbeheer en landschapsbeheer.

Het natuurbeheerplan heeft geen planologische consequenties of consequenties voor

bestemmingsplannen. De begrenzing van natuurgebieden heeft geen consequenties voor de uit een

vigerend bestemmingsplan voortvloeiende bestaande gebruiksmogelijkheden van begrensde gronden

en ook niet voor daarnaast gelegen gronden. De gebruiksmogelijkheden van een perceel met een

agrarische bestemming worden uitsluitend bepaald door het vigerende bestemmingsplan. Een

natuurbeheerplan heeft dus geen enkele invloed op bestaande gebruiksmogelijkheden. Het

natuurbeheerplan en het bestemmingsplan zijn verschillende toetsingskaders waarbinnen de betrokken

bestuursorganen een eigen bevoegdheid tot belangenafweging toekomt.

2.2 Flora- en faunawet

De soortbescherming wordt gewaarborgd door de Flora- en faunawet. Deze wet beschermt inheemse

dier- en plantensoorten waarbij onderscheid wordt gemaakt in verschillende beschermingscategorieën.

Deze bescherming is overal in Nederland van toepassing, zowel in natuurgebieden als daarbuiten.

Beoordeeld is in hoeverre de voorgenomen ontwikkeling leidt tot negatieve effecten op beschermde

soorten. Zo ja, dan zijn voorstellen gedaan over de wijze waarop dit voorkomen kan worden.

Beoordeeld is of eventuele restschade optreedt en of hiervoor een ontheffing aangevraagd moet

worden. Het is daarbij van belang om te weten tot welke beschermingscategorie de aanwezige soorten

behoren.

De beschermde soorten zijn ingedeeld in vier categorieën:

- tabel 1-soorten; algemene soorten waarvoor geen ontheffingsplicht geldt wegens een algehele

vrijstelling;

- tabel 2-soorten; overige soorten ('middengroep') waarvoor alleen een vrijstelling geldt indien wordt

gewerkt volgens een goedgekeurde Gedragscode. Wordt niet volgens een gedragscode gewerkt, dan

is een ontheffing noodzakelijk;

- tabel 3-soorten; strikt beschermde soorten van bijlage IV Habitatrichtlijn / bijlage I AMvB waarvoor

een ontheffingsplicht geldt voor werkzaamheden die leiden tot verstoring van deze soorten of

vernietiging van het leefgebied bij o.a. ruimtelijke ontwikkelingen;

- broedende vogels (eveneens strikt beschermd), waarvoor geen ontheffing wordt verleend om deze

in de broedperiode te verstoren. Voor sommige soorten geniet ook het nest en de directe omgeving

bescherming en mogen niet zonder meer worden verwijderd.

Als er beschermde soorten worden geschaad, is een ontheffing ex art. 75 Flora- en Faunawet nodig. Om

te toetsen in hoeverre de Flora- en faunawet een mogelijke belemmering vormt, is inzicht in het

voorkomen van beschermde planten- en diersoorten in, en in de directe omgeving van het plangebied

noodzakelijk. Het doel van het onderzoek is het opsporen van eventuele strijdigheden van de

voorgenomen werkzaamheden met de geldende natuurwetgeving (zie Bijlage 1).
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3 Methodiek

Door de grote oppervlakte van het buitengebied Steenbergen en de vraag waar ontwikkelingen plaats

gaan vinden is het onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten en ligging van beschermde

gebieden is opgebouwd uit twee onderdelen:

- Bureaustudie naar waarnemingen van beschermde soorten uit het (recente) verleden en ligging van

beschermde gebieden in de invloedsfeer van het project;

- Twee dagen intensief veldbezoek door een deskundig ecoloog naar de (mogelijke) aanwezigheid

van beschermde soorten.

3.1 Bureaustudie

Bij de toetsing is gekeken naar de beschermde soorten (Tabel 1, 2 en 3) uit de Flora- en faunawet en

Rode Lijstsoorten. Treedt effect op of worden verbodsbepalingen overtreden, dan zijn er mogelijk

maatregelen nodig om de effecten te voorkomen, verzachten of te compenseren om te voldoen aan de

Flora- en faunawet.

Er zijn diverse bronnen geraadpleegd om een beeld te krijgen van de verspreiding en (mogelijk)

voorkomen van beschermde soorten in en rond het plangebied. Aan de hand van deze informatie is een

inschatting gemaakt of de betreffende soorten in het plangebied voor zouden kunnen komen, gezien de

habitatvoorkeur van de betreffende soorten. De bronnen die zijn geraadpleegd, zijn:

ARCADIS, 2012, Projectplan Oudland en Halstersch Laag

Bos, F, M. Bosveld, D. Groenendijk, C. van Swaay, I. Wynhoff, De Vlinderstichting 2006. De

dagvlinders van Nederland, verspreiding en bescherming (Lepidoptera: Hisperioidea, Papilionoidea).

– Nederlandse Fauna 7. Leiden. Nationaal Historisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij en

European Invertebrate Survey – Nederland

Boesveld, A., A.W. Gmelig Meyling, I. van Lente, 2010. Verspreidingsonderzoek. Mollusken van de

Europese Habitatrichtlijn. Resultaten van het inventarisatiejaar 2010. Platte schijfhoren Anisus

vorticulus. Stichting ANEMOON. Heemstede.

Broekhuizen, S., B. Hoekstra, V. van Laar, C. Smeenk en J.B.M. Thissen, 1992, Atlas van de

Nederlandse Zoogdieren, KNNV Uitgeverij, Utrecht

Creemers, R.C.M. & J.J.C.W. van Delft (RAVON)(redactie) 2009, De amfibieën en reptielen van

Nederland. – Nederlandse Fauna 9. Nationaal Historisch Museum Naturalis, European Invertebrate

Survey – Nederland, Leiden

Emmerik, W.A.M. van, & H.W. de Nie, 2006, Zoetwatervissen van Nederland, Ecologisch bekeken,

Vereniging Sportvisserij Nederland, Bilthoven

Gittenberger, E. & A.W. Janssen (red.), 2004. Recente en fossiele weekdieren uit zoet en brak water.

– Nederlandse Fauna 2. Nationaal Historisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij en European

Invertebrate Survey – Nederland

Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie, 2002. De Nederlandse Libellen (Odonata). Nederlandse

Fauna 4. Nationaal Historisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij en European Invertebrate Survey

– Nederland

Peeters, T.M.J., C. van Achterberg, W.R.B. Heitmans, W.F. Klein, V. Lefeber, A.J. van Loon, A.A.

Mabelis, H. Nieuwenhuijsen, M. Reemer, J. de Rond, J. Smit, H.H.W. Velthuis, 2004. De wespen en

mieren van Nederland (Hymenoptera: Aculeata). – Nederlandse Fauna 6. Nationaal Historisch

Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij en European Invertebrate Survey – Nederland.

Smit, J.T., 2007, Actuele en potentiële verspreiding van het Vliegend hert in Nederland, EIS-

Nederland, Leiden

SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002. Atlas van de Nederlandse Broedvogels 1998-2000.-

Nederlandse Fauna 5. Nationaal Historisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij en European

Invertebrate Survey – Nederland

Teunissen, A.P.J.A., 2009, Verspreidingsatlas Nederlandse boktorren (Cerambycidae), EIS-

Nederland, Leiden
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Vleermuisvakberaad Netwerk Groene Bureaus, Zoogdiervereniging en Gegevensautoriteit Natuur,

2013, Vleermuisprotocol 2013, 27 maart 2013.

Internet:

www.ravon.nl

www.telmee.nl

www.waarneming.nl

www.natuurmonumenten.nl/slikken-van-de-heen

www.natuurmonumenten.nl/dintelse-gorzen

http://atlas.brabant.nl/roekeninvoer/#mapPage

Databank flora en broedvogels van Provincie Noord-Brabant

Dienst Regelingen, 2012, Ontheffing FF/75C/2012/0249 (grote modderkruiper, Oudland)

Naast de bronnen met soortinformatie, is voor het bepalen van de ligging van beschermde gebieden

gebruik gemaakt van de gebiedendatabase op de website van de provincie Brabant (interactieve kaart

EHS), om te bepalen of het plangebied overlapt of grenst aan EHS. Toetsing vindt plaats aan de hand van

de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS (Spelregels EHS).

3.2 Veldbezoek

Naar aanleiding van de uitkomsten van de bureaustudie is bepaald in hoeverre de aanwezigheid van

beschermde soorten aannemelijk gesteld kan worden op basis van aanwezig geschikt habitat. In mei

2013 door Adviesbureau E.C.O. logisch een tweedaags intensief veldbezoek in het plangebied

uitgevoerd om te bepalen in hoeverre aan de hand van de soorten uit de bureaustudie en aan de hand

van het voorkomen van geschikt habitat beschermde soorten kunnen voorkomen. Het gaat hier om een

deskundigenoordeel op basis van de fysieke gesteldheid van het terrein (biotopenonderzoek). Daarnaast

zijn de aangetroffen belangwekkende soorten opgetekend.



blad 11 van 11

3.3 Beoordelingskader MER

In de aanvulling op het MER worden de effecten van de (mogelijke) ontwikkelingen in het buitengebied

van Steenbergen op de verschillende (beschermde) natuurwaarden getoetst. Hierbij wordt bekeken

welke veranderingen optreden ten opzichte van de referentiesituatie. Voor de beoordeling is een

vijfpuntsschaal gehanteerd, variërend van een negatieve tot een positieve beoordeling. Voor de

algemene beoordelingsmethodiek en de beschrijving van de referentiesituatie wordt verwezen naar het

hoofdrapport van het MER.

De beoordelingscriteria bestaan uit:

Effecten op de EHS;

Effecten op beschermde Flora- faunawet;

Beoordelingstabel natuur

In de beoordelingstabel zijn de beoordelingscriteria uitgezet tegen de vijfpuntschaal.

Tabel 3-1: beoordelingstabel natuur.

Effect-

beoordeling

Betekenis

Effecten op EHS

++ Voornemen heeft een positief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden

+ Voornemen heeft een beperkt positief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden EHS

0 Voornemen heeft een neutraal/geen effect op de wezenlijke kenmerken en waarden EHS

- Voornemen heeft een beperkt negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden EHS

- - Voornemen heeft een negatief effect op de wezenlijke kenmerken en waarden EHS

Effecten op beschermde soorten

++ Leidt tot permanente lokale toename van de populatie van 1 - 3 soorten (en geen afname van

andere soort)

+ Leidt tot permanente lokale toename van de populatie van één soort (en geen afname van andere

soort)

0 Voornemen heeft een neutraal/geen effect op beschermde soorten

- Leidt niet tot verslechtering van de gunstige staat van instandhouding van soorten, maar wel tot

lokale verslechtering van het leefgebied

- - Leidt tot verslechtering van de landelijke staat van instandhouding van één tot drie soorten
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4 Huidige situatie

4.1 EHS-gebieden

De provincie Noord-Brabant heeft de natuurwaarden begrensd in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

De EHS bestaat uit bestaande wateren, natuur- en bosgebieden en te ontwikkelen natuurgebieden,

beheersgebieden, verbindingszones en afrondingsgebieden. Uitgangspunt is het handhaven van rust en

het tegengaan van verstoring en versnippering door het weren van grootschalige nieuwe ontwikkelingen

in de EHS, tenzij er een zwaarwegend maatschappelijk belang om de ontwikkeling op die locatie te

realiseren.

De belangrijkste natuurgebieden in het plangebied zijn:

- De Dintelse Gorzen en de Slikken van De Heen;

- De Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet;

- De Kreken Roode Weelcomplex;

- Gebied van Landgoed Dassenberg, de Ligne en Oudlandsch Laag;

- De kreken Gastelsveer, Rietkreek, Molenkreekstelsel, Derriekreek;

- Het Oudland

De ligging van deze gebieden is weergegeven in figuur 4-1. Per gebied wordt een korte globale

beschrijving gegeven op basis van literatuurstudie en de waarnemingen vanuit het veld.

Figuur 4-1: Ligging van de EHS-gebieden en ecologische verbindingszones in de gemeente Steenbergen

(Bron: Natuurbeheerplan provincie Noord-Brabant).

De Dintelse Gorzen

De Dintelse Gorzen bestaat uit een gebied van ongeveer 500 ha en ligt tussen de monding van de

Roosendaalse en Steenbergse Vliet. De gorzen bestaan uit buitendijkse gronden, die na de afsluiting van

het Krammer en het Volkerak droog kwamen te staan. Deze afsluiting zorgde voor een grote

verandering van het gebied. Sinds de aanleg van de deltawerken is er geen eb en vloed meer en is

het water zoet geworden. In de vroegere schorren vind je wilgen, vlier en duinriet. Niet alleen planten,

maar ook vogels voelen zich thuis in de natuur van de Dintelse Gorzen. In het ondiepe water van het
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natuurgebied zoeken de lepelaar en de spierwitte zilverreiger naar voedsel, terwijl de blauwe kiekendief

en de buizerd boven de vlaktes jagen (bron. www.natuurmonumenten.nl).

Steenbergsch Vliet en Roosendaalsche Vliet

De natuurwaarden zijn in dit EHS-gebied zeer hoog. Het binnenwater is een moerasgebied wat wordt

begraasd door koeien. Het gebied in het bezit van Natuurmonumenten en er loopt een

wandel/struinpad doorheen. De rietkragen zijn 2 -5 meter breed en vormen een ononderbroken lint

langs het water. In het riet op de oever broeden bruine kiekendief, rietzanger, roerdomp en grote

karekiet. Het staat in verbinding met het Volkerak en is voor vissen een belangrijke kraamkamer. Tegen

de sluizen van Beneden Sas wordt nieuwe natte natuur aangelegd. De spierwitte zilverreiger, lepelaar,

roerdomp en blauwborst profiteren hiervan. Dit gebied vormt ook een geschikt biotoop voor de

waterspitsmuis en de rivierdonderpad. (www.natuurmonumenten.nl)

De kreken Roode Weel complex

Roode Weel en Vierhoevense Watergang is een natuurgebied dat zich enkele kilometers ten oosten van

Steenbergen bevindt. Het is 41 hectare groot en is eigendom van de Stichting Brabants Landschap.

Het natuurgebied is een overblijfsel van een krekensysteem in de Polder Cruijsland. Nadat de polder in

1487 werd ingedijkt is de vorm van de kreken nauwelijks meer veranderd. Dit krekenstelsel is

aangewezen als aardkundig waardevol gebied. De Roode Weel is een wiel, ontstaan na een

dijkdoorbraak. Deze is losgekoppeld van het krekenstelsel en heeft een eigen waterhuishouding met

minder fosfaten. Er zijn in het eerste decennium van de 20e eeuw natuurvriendelijke oevers gemaakt en

poelen aangelegd. Ook werden greppels gegraven volgens het oude patroon. Broedvogels in dit gebied

zijn de bruine kiekendief en de waterral. Voorts is de watersnip hier aanwezig. In de knotwilgen broedt

de steenuil.

Landgoed de Dassenberg

Landgoed de Dassenberg maakt onderdeel uit van de EHS en ligt in en nabij het plangebied. Het

landgoed meet 133 hectare en is in particulier eigendom. Het gebied is niet vrij toegankelijk. Doordat de

natuur hier zich lange tijd ongestoord heeft kunnen ontwikkelen is het een zeer waardevoor en

soortenrijk gebied. Er komen onder andere zeldzame plantensoorten voor. Er broeden diverse bosvogels

als bosuil, wespendief, nachtegaal, torenvalk en boomvalk. Daarnaast komen er in het gebied strikt

beschermde zoogdieren voor als vleermuissoorten, das, vos, ree en de steenmarter.

Halstersch Laag / Het Laag

Ten noordoosten van Bergen op Zoom en ten zuiden van Steenbergen liggen de natuurgebieden

Oudland, Halstersch Laag en Het Laag. Halstersch Laag en Het Laag liggen binnen de grenzen van het

plangebied. Deze natuurgebieden maken deel uit van de zogenoemde West-Brabantse Waterlinie, een

overstromingsvlakte die vroeger werd gebruikt bij de verdediging van Holland. De gebieden zijn door de

provincie Noord-Brabant aangewezen als Natte Natuurparels (NNP's). Dit zijn gebieden met een

kwetsbare natuur, die sterk afhankelijk is van voldoende en schoon water. (www.brabant.nl)

Gastelsveer & Rietkreek , Molenkreekstelsel, Derriekreek

De kreken vormen belangrijke ecologische verbindingszones in het plangebied. Deze gebieden worden

omzoomd door rietkragen, gras en bomen (met name knotbomen). De gebieden zijn zeer geschikt voor

broedvogels. Daarnaast blijkt uit het veldbezoek dat de rietlanden en natuurlijke oevers, in het bijzonder

langs de Molenkreek, Potmarkreek, Sasdijk en de Barend geschikt zijn als leefgebied voor de

waterspitsmuis. De rietlanden langs Molenkreek en Potmarkreek vormen tevens een geschikt leefgebied

voor de Noordse Woelmuis.

Het Oudland

Oudland is de naam van een natuurgebied ten zuidoosten van Steenbergen. Het heeft een oppervlakte

van 70 ha en is eigendom van de Stichting Brabants Landschap. Men tracht het bos om te vormen naar

meer natuurlijk bos: elzenbos en elzenbroek op de natste gronden en iepenrijk essenbos op de iets

hogere gronden. De Eikelenburg heeft een drogere, lemige bodem en hier tracht men wintereiken-

beukenbos te ontwikkelen. Tot de broedvogels behoren: buizerd, boomklever, wielewaal, spotvogel,

groene specht, patrijs, roodborsttapuit, grasmus, blauwborst en sprinkhaanzanger.
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4.2 Beschermde soorten

Zoals reeds in hoofdstuk 3 is aangegeven is een bureaustudie uitgevoerd en een tweedaags veldbezoek

(door Adviesbureau E.C.O. Logisch) met biotoopinschatting. De resultaten worden in deze paragraaf

weergegeven. Bij de resultaten wordt onderscheid gemaakt in de mogelijke aanwezigheid op basis van

literatuurstudie en waarnemingen vanuit het veld of recente literatuur.

In tabel 3-1 zijn de soorten weergegeven die op basis van de uitgevoerde literatuurstudie in het

plangebied worden verwacht. In tabel 3-2 zijn de waargenomen soorten weergegeven. Voor de

volledige inventarisatielijst en biotoopinschatting wordt verwezen naar bijlage 2. De soorten die als

aanwezig zijn weergegeven zijn puntwaarnemingen uit de literatuurstudie of waarnemingen uit het

veld. Voor de soorten die als mogelijk aanwezig staan weergegeven is in het plangebied geschikt

biotoop aanwezig. De waarnemingen van het tweedaags veldbezoek zijn weergegeven op kaart.

Tabel 4-1: Beschermde soorten in het buitengebied Steenbergen op basis van de bureaustudie en

twee veldbezoeken.
Soort Buitengebied noord Buitengebied zuid

Flora

Flora -en faunawet

tabel 1,2 of 3 aanwezig mogelijk aanwezig aanwezig mogelijk aanwezig

aardaker X1 x x

akkerklokje X1 x x

knikkende vogelmelk X1 x x

grote kaardenbol X1 x x

bijenorchis X2 x x

bokkenorchis X2 x x

brede wespenorchis X2 x x

gevlekte orchis X2 x x

daslook X2 x

gele helmbloem X2 x

gevlekte orchis X2 x x

grote keverorchis X2 x x

klein glaskruid X2 x x

kleine zonnedauw X2 x x

koningsvaren X1 x x

lange ereprijs X2 x x

moeraswespenorchis X2 x x

parnassia X2 x x

prachtklokje X2 x x

rapunzelklokje X2 x x

rietorchis X2 x x

Spaanse ruiter X2 x x

steenbreekvaren X2 x x

tongvaren X2 x x

vleeskleurige orchis X2 x x

waterdrieblad X2 x x

wilde gagel X2 x x

wilde kievitsbloem X2 x x

wilde marjolein X2 x

zwanenbloem X1 x x

Vissen

kleine modderkruiper X2 x x

rivierdonderpad X3 x x

grote modderkruiper X3 x x

bittervoorn X3 x x

Reptielen/amfibieën

levendbarende hagedis X3 x

gewone pad X1 x x

bruine kikker X1 x x

meerkikker X1 x x

kleine watersalamander X1 x x
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rugstreeppad X3 x X

Vogels

Groene specht rode lijst kwetsbaar x

Steenuil jaarrond beschermd 1 x x

Sperwer jaarrond beschermd 4 x x

Buizerd jaarrond beschermd 4 x x

Huismus jaarrond beschermd 2 x x

torenvalk jaarrond beschermd 5 x x

Boerenzwaluw jaarrond beschermd 5 x x

Huiszwaluw jaarrond beschermd 5 x x

Zoogdieren

Veldmuis X1 x x

Huisspitsmuis X1 x x

Tweekleurige

bosspitsmuis
X1 x x

Rosse woelmuis X1 x x

Bosmuis X1 x x

Dwergspitsmuis X1 x x

Egel X1 x x

Vos X1 x x

Hermelijn X1 x x

Wezel X1 x x

Bunzing X1 x x

Konijn X1 x x

Haas X1 x x

Mol X1 x x

Laatvlieger X3 x x

Watervleermuis X3 x x

Gewone dwergvleermuis X3 x x

Ruige dwergvleermuis X3 x x

Ree X2 x x

Noordse woelmuis X3 x x

Waterspitsmuis X3 x x

Flora

In het plangebied zijn verschillende beschermde plantensoorten waargenomen. Het zwaartepunt van de

verspreiding van deze soorten ligt in het zuidelijk deel van de gemeente in de aanwezige

natuurgebieden (EHS) en de aanwezige (natuurlijke) watergangen en kreken. De verspreiding van de

waarnemingen van de beschermde flora zijn weergegeven in figuur 4-2.
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Figuur 4-2: Verspreiding beschermde flora in het plangebied (Verspreidingsgegevens provincie Noord-

Brabant).

Aardaker

De aardaker groeit in het plangebied op de akkerranden en in wegbermen.

Brede wespenorchis

De wespenorchis groeit met name in bossen, duinen en kreupelhout op zandgronden. In het plangebied

komt de soort incidenteel voor (vijf waarnemingen).

Koningsvaren

De plant komt zeer plaatselijk in grotere aantallen voor in vochtige loofhoutbossen, veenmoerassen en

aan beschaduwde slootkanten. In het plangebied komt de varen dan ook alleen voor in het EHS-gebied

Halstersch Laag en Oudlands laag. In de overige gebieden is hij niet waargenomen.

Zwanenbloem

De zwanenbloem groeit in voedselrijk water en komt verspreid door de gemeente voor.

Wilde marjolein

Wilde marjolein komt voor op vrij droge, matige voedselrijke tot schrale, zonnige tot zwak

beschaduwde, kalkrijke grond. De plant heeft een voorkeur voor ruige vegetaties met voldoende

structuur en openheid. Wilde marjolein is met name aan te treffen in (de ruige vorm van) droge

stroomdalgraslanden en in zoomvegetaties. Op rivieroevers, dijken en hellingen. In het plangebied komt

de soort met name langs de aanwezige rivieroevers voor.

Grote kaardenbol

De grote kaardenbol komt voor op vochtige, kalkrijke grond in loofbossen en struikgewas. De soort komt

verspreid door het plangebied voor.
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Broedvogels en jaarrond beschermde nesten

Het plangebied is zeer geschikt voor allerlei soorten broedvogels. In de aanwezige bomen zijn holen (o.a.

oude spechtgaten) aanwezig. Deze holen vormen een geschikt broedbiotoop voor holenbroeders o.a.

koolmees, spreeuw, zwarte roodstaart, gekraagde roodstaart, pimpelmees, holenduif, bonte

vliegenvanger, grote bonte specht, zwarte specht en groene specht (rode lijst: kwetsbaar). Verder

worden in de aanwezige bomen ook nesten van onder andere ekster, houtduif en zwarte kraai

verwacht. De landbouwgronden vormen een geschikt broedbiotoop voor weidevogels zoals : wulp,

kievit en patrijs, zwarte kraai, spreeuw, wilde eend, geelgors en witte kwikstaart.

Naast algemene broedvogels komen er ook soorten voor waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn:

buizerd, steenuil, huismus, sperwer. De locaties van de nesten en de overige waargenomen broedvogels

zijn weergegeven in de figuren 4-3 t/m 4-5.

Steenuil

De steenuil wordt vooral aangetroffen in kleinschalige agrarische gebieden in de buurt van vrijstaande

boerderijen en aan dorpsranden. Als jachtgebied dienen extensief beheerde graslanden en weitjes,

maar ook dijken en bermen. Belangrijke elementen in zo’n gebied zijn verder houtwallen, knotwilgen en

hoogstamfruitbomen. De Steenuil nestelt in holten van oude fruitbomen en knotwilgen of zoekt een

rustig hoekje in een oud gebouw, stal of schuurtje. De aanwezigheid van bomenlanen,

landbouwgronden, erven en boerderijen in het plangebied maken het gebied een geschikt leefgebied

voor de steenuil. Het is dan ook zeer aannemelijk dat meerdere individuen in het plangebied

voorkomen.

Sperwer

De sperwer is een bosvogel, maar wordt de laatste haren steeds vaker in de buurt van dorpen en steden

waargenomen. Sperwers broeden in bossen. Ze foerageren op kleine zangvogels, lijsters en duiven. Het

zoekgebied kan door de aanwezigheid van veel (kleine) vogels onderdeel uitmaken van het

foerageergebied van de sperwer.

Buizerd

Tijdens het terreinbezoek zijn twee horsten van buizerds waargenomen. De buizerd maakt zijn nest in

een hoge boom vaak een lariks of grove den. Het foerageergebied is zeer divers: bossen, open plekken,

weiden en akkers.

Huismus

Naast de roofvogels komt ook de huismus in het plangebied voor. De huismus is met name aangetroffen

op de boerderijen, erven, tuinen en schuren. Dit biotoop biedt een zeer geschikt broedbiotoop voor

deze soort en het is daardoor zeer aannemelijk dat er nestlocaties van deze soort in het zoekgebied

voorkomen.
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Figuur 4-3: Verspreiding van de broedvogels in het plangebied (waarnemingen ECOlogisch).
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Figuur 4-4: Verspreiding van de broedvogels in het plangebied (waarnemingen ECOlogisch).

Figuur 4-5: Verspreiding van de broedvogels in het plangebied (waarnemingen ECOlogisch)
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Zoogdieren

Vleermuizen

Voor vleermuizen vormen de aanwezige spechtgaten een mogelijke verblijfplaats. De boombewonende

vleermuissoorten die in het plangebied voor kunnen komen zijn de rosse vleermuis, watervleermuis,

gewone dwergvleermuis en de ruige dwergvleermuis.

De aanwezige lanen vormen potentiële vliegroutes voor vleermuizen. Vleermuizen vliegen via (een

netwerk) van vliegroutes naar hun foerageergebieden. Hierbij gebruiken ze verbindende

landschapsstructuren of lijnvormige landschapselementen, zoals houtwallen, heggen, lanen en wateren.

De gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en de watervleermuis zijn soorten die sterk

gebonden zijn aan lijnvormige landschapselementen. Gezien de geschiktheid van het plangebied voor

deze soorten is het zeer aannemelijk dat deze soorten in het plangebied voorkomen.

De aanwezige holtes en aangetroffen verblijfplaatsen (op basis van visuele kenmerken) zijn

weergegeven in figuur 4-6.

Figuur 4-6: Verspreiding van de geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen (waarnemingen

ECOlogisch).

Noordse woelmuis

De noordse woelmuis leeft in hoge vegetaties met vooral grasachtige planten. In gebieden waar andere

woelmuizen voorkomen, leeft de soort veel in natte terreinen, zoals rietland, moeras, zeer extensief

gebruikte weilanden, drassige hooilanden, vochtige duinvalleien en periodiek overstroomde terreinen.

Doordat de noordse woelmuis geen watervrees heeft, kan hij goed eilandjes bereiken, waar hij dan vaak

als enige woelmuis voorkomt. In gebieden waar geen andere woelmuizen leven, wordt hij ook wel

aangetroffen in drogere gedeelten, zoals in wegbermen of zelfs in droog naaldbos. De noordse

woelmuis is gevoelig voor concurrentie met andere woelmuizen. Hij wordt daardoor naar natte

terreinen verdreven waar hij zich prima heeft aangepast (bron VZZ). In het plangebied vormt de natte

natuurparel de Rode weel een geschikt leefgebied voor deze soort. Verder is ook in het noordelijk deel

van het plangebied een geschikt leefgebied aanwezig.

Waterspitsmuis

De waterspitsmuis komt voor in en langs schoon, niet te voedselrijk, vrij snel stromend tot stilstaand

water met een behoorlijk ontwikkelde watervegetatie en ruig begroeide oevers. Hij komt voor bij beken,
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rivieren, sloten, plassen en daar waar grondwater opwelt. Ook wordt hij veelvuldig aangetroffen langs

de binnenduinrand, natuurlijke duinmeren en kunstmatige infiltratiegebieden. De waterspitsmuis komt

alleen daar voor waar bodembedekkende vegetatie aanwezig en waar binnen een straal van 500 meter

water is te vinden. Bovendien moet er in de oevers voldoende schuilmogelijkheid zijn waar de

waterspitsmuis zich kan terugtrekken om zijn prooien op te eten. In Oost- en Zuid-Nederland komt zijn

verspreiding overeen met de situering van de beek- en rivierdalen van de zand- en lössgronden. De

waterspitsmuis is een ontzettend schuw dier, dat zich dood kan schrikken van een plotseling, hard

geluid. De waterspitsmuis is zowel overdag als 's nachts actief. Hij wisselt periodes van activiteit en rust

continu af. In het plangebied komt de soort voor langs de beken.

Overige zoogdieren

Het plangebied is geschikt voor algemeen voorkomende muizen en spitsmuizen, zoals veldmuis,

huisspitsmuis en tweekleurige bosspitsmuis. Daarnaast kunnen soorten als haas (waargenomen), konijn

(waargenomen), mol (molshoop waargenomen), vos, ree (waargenomen), wezel en hermelijn in dit

plangebied aanwezig zijn.

Amfibieën en vissen

Tijdens het terreinbezoek zijn de watergangen (indien mogelijk) met een steeknet bevist. Hierbij is de

bittervoorn waargenomen. Bittervoorns komen voor in stilstaand of langzaam stromend water van 40

tot 50 cm diep, dat vaak ook wat begroeid is. Tevens biedt de watergang een geschikt leefgebied voor

algemene vissoorten zoals tiendoornige stekelbaars, baars, kolblei, blankvoorn, brasem, en snoek. In het

plangebied komen verschillende smalle ondiepe watergangen voor die langs de landbouwgronden

lopen. Het grootste gedeelte van de watergangen is watervoerend, een enkele droogvallend. De

oevervegetatie is beperkt (riet en gele lis)gezien de geringe afmeting van de watergangen. De

watergangen vormen een geschikt leefgebied voor kikkers en padden. Tijdens het terreinbezoek is de

bastaardkikker waargenomen. De gewone pad en de bruine kikker zijn niet waargenomen, maar worden

wel, gezien de geschiktheid van het biotoop, in het plangebied verwacht.

Figuur 4-7: Verspreiding van (geschikt leefgebied van) noordse woelmuis, waterspitsmuis, bittervoorn

en amfibieën (waarnemingen ECOlogisch).
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5 Effectbeoordeling

5.1 Inleiding

De voorgenomen ontwikkelingen worden beoordeeld aan de beoordelingscriteria, zoals genoemd in

paragraaf 5.2 Aanvullende Planmer. Hieronder is dit gedaan voor EHS en beschermde soorten.

5.2 Effectbeoordeling EHS

In de twee bestemmingsgebieden worden bestaande bos- en natuurgebieden die onderdeel uitmaken

van de ecologische hoofdstructuur als zodanig bestemd. Er is in het bestemmingsplan buitengebied

Steenbergen geen ruimte voor (grootschalige of intensieve) ontwikkelingen die niet passen binnen de

doelstellingen voor de (zoekgebied van) EVZ, EHS en beheer/herstel van de waterstructuren en natte

natuurparels. Hierdoor blijft het leefgebied van de aanwezige zwaar beschermde soorten Noordse

woelmuis en de waterspitsmuis in tact.

Uitbreiding bouwvlakken en verstoring EHS

Er liggen enkele bouwvlakken in of nabij de begrenzing van de EHS. Uitbreiding van deze bouwvlakken

kan voor een tijdelijk negatief effect zorgen op de aanwezige EHS-gebieden door verstoring door licht en

geluid. Het aantal bedrijven met uitbreidingsmogelijkheden nabij de EHS zijn echter zeer beperkt.

De vigerende natuurbestemmingen zijn overgenomen, enkele gebieden in handen van natuurbeherende

instanties zijn toegevoegd als natuur. Andere gronden behorende tot de EHS en groenblauwe mantel

worden aangeduid als agrarisch met natuur en landschapswaarden.

De verschillende nevenfuncties, uitbreidingen van bestaande locaties en vervolgfuncties worden niet

toegestaan binnen de EHS. Voor de groenblauwe mantel gelden eveneens beperkingen. Het gaat niet

enkel om de uitbreiding van bouwvlakken en recreatieve nevenfuncties. Het gaat om alle afwijkingen en

wijzigingen in het bestemmingsplan.

In beide bestemmingplannen zijn ontwikkelingen binnen de EHS-gebieden niet toegestaan. Negatieve

effecten op de EHS-gebieden treden alleen op wanneer er uitbreidingen plaatsvinden van bouwvlakken

die zeer nabij EHS-gebieden liggen. Deze bouwvlakken zijn beperkt en de verstoring is van tijdelijke aard.

Hierdoor worden de wezenlijke kenmerken van de EHS niet aangetast. Doordat (tijdelijke) effecten op

de EHS niet uit te sluiten zijn worden beide scenario's als licht negatief beoordeeld.

(Kleinschalige) recreatieve ontwikkelingen: EHS

In de bestemmingsplannen buitengebied Steenbergen worden kleinschalige recreatieve ontwikkelingen

mogelijk gemaakt. Deze kleinschalige voorzieningen (maximaal 25 kampeervoorzieningen per bedrijf)

zijn meestal goed te verenigen met de wezenlijke kenmerken en waarden van de EHS, met uitzondering

van specifieke gebieden die niet toegankelijk zijn. In de meeste EHS gebieden is recreatief gebruik

gereguleerd en blijven bezoekers op de aangegeven paden en wegen.

Indirecte (en onbedoelde) effecten, zoals verstoring en betreding van niet vrij toegankelijke gebieden,

zullen zich voornamelijk voor kunnen doen in het maximale scenario, waar sprake is van maximale

verbreding van de agrarische activiteiten (hoewel het in theorie onmogelijk is dat maximale

intensivering van de veehouderij samengaat met een verdere verbreding van de activiteiten op het

zelfde bedrijf, de beschikbare uitbreidingsruimte is immers een beperkende factor om zowel de

veehouderij als de nevenactiviteiten in omvang te laten toenemen). In het realistische scenario is sprake

van een lichte toename van de effecten van de recreatieve ontwikkelingen op de EHS. Dit effect is

neutraal beoordeeld ( 0 ). De verstorende effecten van recreatieve ontwikkelingen in het maximale
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scenario zullen op meerdere locaties plaatsvinden. Echter deze verstoring blijft beperkt waardoor ook

dit scenario als licht negatief (-) wordt beoordeeld en niet zeer negatief.

Opgemerkt wordt hierbij dat per voorgenomen ontwikkeling in een later stadium van de

planontwikkeling de effecten getoetst dienen te worden, waarmee aangenomen kan worden dat de

kleinschalige recreatieve ontwikkelingen van het bestemmingsplan niet zullen leiden tot wezenlijke

negatieve effecten op de kenmerken en waarden van de EHS.

5.3 Effecten beschermde soorten

Effecten stikstofdepositie op beschermde soorten

De stikstoftoename ten gevolge van de mogelijkheden in het bestemmingsplan zal mogelijk plaatselijk

leiden tot een verandering van de soortensamenstelling van de vegetatie. Echter, deze veranderingen

zullen niet aan de orde zijn in delen van het plangebied die reeds zeer voedselrijk zijn. Effecten van

stikstofdepositie op beschermde soorten worden daarnaast reeds meegenomen bij de beoordeling van

de Natura 2000-gebieden waarin veelal de stikstofgevoelige habitats gelegen zijn. De stikstofgevoelige

soorten zijn daarbij meegenomen in de beoordeling. Buiten de Natura-2000 gebieden is het effect op

stikstofgevoelige soorten naar verwachting beperkt, maar niet geheel uit te sluiten. Het maximale

scenario wordt daarom als enigszins negatief ( - ), het realistische scenario neutraal ( 0 ) beoordeeld.

Uitbreiding bouwvlakken: beschermde soorten

De uitbreiding van bouwvlakken kan effecten hebben op de daar eventueel aanwezige beschermde

soorten. Op basis van de veldinventarisatie is een eerste inschatting gemaakt van de aanwezige

beschermde soorten welke in het plangebied voor kunnen komen. Op voorhand is niet uit te sluiten dat

aanwezige beschermde soorten, of de biotopen van deze soorten, lokaal verloren zullen gaan. Het gaat

hier met name om de aan bebouwing gerelateerde biropen (vleermuizen en broedvogels). De effecten

zijn voor het maximale en reële scenario zijn hierdoor beide als negatief ( - ) beoordeeld.

De aanwezigheid van beschermde soorten is bij nadere detaillering van onderzoek bij toekomstige

ontwikkelingen terug te voeren tot lokale biotopen waar de soorten zich ophouden. Indien nodig zal

voor een (uitbreidings)-ontwikkeling een ontheffingtraject Flora- en faunawet moeten worden

doorlopen. Een volledige inventarisatie op basis van de soortprotocollen en monitoring van beschermde

soorten op de prioritaire ontwikkellocaties zal bijdragen aan het voorkomen van ongewenste situaties

van onverwacht opduiken van een soort op een ontwikkellocatie. Hiervan uitgaande is niet de

verwachting dat het bestemmingsplan zal leiden tot wezenlijke negatieve effecten op beschermde

soorten.

Verstoring door geluid, licht & trilling: beschermde soorten

Door het gebruik van zowel intensievere of grotere veehouderijen, danwel recreatieve nevenactiviteiten

kan verstoring van geluid en licht op beschermde soorten optreden. Bijvoorbeeld door verlichting bij

open stalsystemen, paardenbakken of recreatieve activiteiten of door geluid van landbouw- of

recreatief verkeer.

De aanlegwerkzaamheden van de uitbreidingen brengen een tijdelijke toename van verstoring van

geluid en trilling (heien) met zich mee. Voor de veehouderijen die in of nabij EHS-gebieden liggen kan

deze verstoring leiden tot tijdelijke negatieve effecten op de aanwezige vogels. De effecten zullen zeker

niet zeer negatief zijn doordat de verstoring tijdelijk is, en er geschikt leefgebied in de omgeving is om

naar uit te wijken en mitigerende maatregelen genomen kunnen worden om de verstoring te beperken.

Bij mitigerende maatregelen kan gedacht worden aan werken buiten het kwetsbare seizoen, dus in de

maanden augustus en september. Zowel de effecten van agrarische activiteiten in het maximale

scenario, als van recreatieve activiteiten in het reële scenario op beschermde en soorten zijn enigszins

negatief ( - ) beoordeeld.

(Kleinschalige) recreatieve ontwikkelingen: beschermde soorten
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In het bestemmingsplan buitengebied worden kleinschalige recreatieve ontwikkelingen mogelijk

gemaakt. Een minicamping mag zowel op het bouwvlak als aansluitend aan het bouwvlak niet binnen de

EHS. Een minicamping kan ook bij burgerwoningen. Buitenactiviteiten bij kleinschalige recreatie kan ook

aansluitend aan het bouwvlak buiten de EHS. Kleinschalige voorzieningen (kamperen bij de boer) zijn

meestal goed te verenigen met de bescherming van soorten. Eventuele effecten zullen zich

voornamelijk voordoen in het maximale scenario, waar sprake is van verbreding van de agrarische

activiteiten. Omdat effecten van recreatieve ontwikkelingen in het maximale en realistische scenario op

beschermde soorten niet uit te sluiten zijn, zijn beide scenario's enigszins negatief beoordeeld ( - ).

Beoordeling

De effecten van het maximale en reële scenario op EHS en beschermde soorten is weergegeven in Tabel

5-1.

Tabel 5-1 Effectenbeoordeling EHS en beschermde soorten.

Aspect Beoordelingscriteria Effecten realistisch

scenario

Effecten maximaal

scenario

Ruimtebeslag - -

Verstoring licht, geluid en trilling - -

EHS

Verstoring recreatie - -

Stikstofdepositie 0 -

Uitbreiding bouwvlakken - -

Verstoring door geluid & trilling: beschermde soorten - -

Beschermde

soorten

(Kleinschalige) recreatieve ontwikkelingen:

beschermde soorten

- -
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Bijlage 1 Wettelijk kader

Algemeen Flora- en faunawet

Het doel van de Flora- en faunawet is het in stand houden van de inheemse flora en fauna. Vanuit deze

wet is bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de hoogte te zijn van de mogelijk

voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het plangebied. Het uitgangspunt van de wet is dat

geen schade mag worden gedaan aan beschermde soorten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan (het

‘nee, tenzij’ – principe). Bepaalde handelingen, waaronder ruimtelijke ingrepen, waarbij beschermde

soorten in het geding zijn, zijn slechts bij uitzondering en onder voorwaarden mogelijk.

Onder bepaalde voorwaarden geldt een algemene vrijstelling of een ontheffingsplicht van de

verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet. Welke voorwaarden verbonden zijn aan de vrijstelling of

ontheffing hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen in het onderzoeksgebied. Hiertoe

worden verschillende beschermingsregimes onderscheiden:

Soorten van tabel 1 – algemene soorten – lichtste beschermingsregime;

Soorten van tabel 2 – overige soorten – middelste beschermingsregime;

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

zwaarste beschermingsregime.

Algemene vrijstelling

Voor tabel 1-soorten geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van de verbodsbepalingen in

de wet (art. 8 t/m 12) en is derhalve geen ontheffing nodig.

Vrijstelling onder gedragscode

Voor tabel 2-soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen in de wet (art. 8 t/m 12) als wordt

gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode. De goedgekeurde gedragscodes staan vermeld op de

website van het Ministerie van EZ (www.drloket.nl). Voor de meeste activiteiten zijn er inmiddels

gedragscodes goedgekeurd. De kans is groot dat de voorgenomen activiteit kan worden uitgevoerd

onder één van de vele goedgekeurde gedragscodes.

Ontheffing tabel 2 en 3

Als er niet kan worden gewerkt onder een geldige gedragscode, is voor tabel 2-soorten alsnog een

ontheffing nodig om toestemming te hebben voor het overtreden van de verbodsbepalingen in de wet.

Ook voor tabel 3-soorten geldt een ontheffingsplicht.

Ingrepen waarbij de verbodsbepalingen worden overtreden moeten ter goedkeuring worden

voorgelegd aan Dienst Regelingen door middel van een ontheffingsaanvraag, vergezeld van een

overzicht van mitigerende of compenserende maatregelen om effecten tegen te gaan. Wanneer

mitigerende maatregelen voldoende worden geacht om effect voorafgaand aan de ingreep te

voorkomen, krijg u bericht terug in de vorm van een ‘positieve afwijzing’ van uw ontheffingsaanvraag.

Dit betekent dat u uw werkzaamheden mag uitvoeren, mits zij precies volgens het mitigatieplan worden

uitgevoerd. Op deze manier worden overtredingen van de Flora- en faunawet voorkomen. Als de

mitigerende of compenserende maatregelen (tijdelijke) effecten niet kunnen voorkomen en de gunstige

staat van instandhouding niet in het geding komt, dan wordt een ontheffing verleend.

Habitatrichtlijn Bijlage IV-soorten

Sinds augustus 2009 is door een uitspraak van de Raad van State bepaald dat er volgens de Europese

Habitatrichtlijn geen ontheffing meer verleend mag worden voor het vernietigen van vaste

verblijfplaatsen van bijlage IV-soorten met als wettelijk belang ruimtelijke ingrepen. Een ontheffing voor

ruimtelijke ingrepen is alleen mogelijk onder de volgende wettelijk belangen:

Bescherming van flora en fauna;

Volksgezondheid of openbare veiligheid;

Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of

economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten.
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Voor de meeste ruimtelijke projecten betekend dit dat een ontheffing voor Habitatrichtlijn Bijlage IV-

soorten alleen kan worden aangevraagd onder dwingende redenen van groot openbaar belang. Dit

belang moet worden onderbouwd om het groot openbaar belang aan te tonen. Een groot openbaar

belang is een belang op regionale of nationale schaal. Vaak is de verwijzing naar een regionale

structuurvisie voldoende.

Vogels

Vogels zijn niet opgenomen in tabel 1 tot en met 3. Alle vogels zijn in het broedseizoen gelijk

beschermd. De bescherming van vogels is hoofdzakelijk gericht op de bescherming van de nesten.

Daarbij wordt wel een onderscheid gemaakt in nesten die jaarrond zijn beschermd (Categorie 1 tot en

met 4-vogelsoorten), nesten die alleen jaarrond zijn beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische

omstandigheden dat rechtvaardigen (Categorie 5-vogelsoorten) en nesten die niet jaarrond zijn

beschermd (overige vogelsoorten).

Sinds augustus 2009 is door een uitspraak van de Raad van State bepaald dat er volgens de Europese

Vogelrichtlijn geen ontheffing meer verleend mag worden voor het vernietigen van vaste

verblijfplaatsen van vogels met als wettelijk belang ruimtelijke ingrepen of dwingende redenen van

groot openbaar belang. Om ruimtelijke ontwikkelingen toch uit te kunnen voeren, moeten mitigerende

maatregelen worden genomen om effecten vooraf te voorkomen. Om zeker te zijn van de juiste

maatregelen is het aan te bevelen om de maatregelen voor te leggen aan het Ministerie van EZ door het

indienen van een ontheffingsaanvraag. Hoewel een ontheffing voor vogels in de meeste gevallen niet

kan worden afgegeven, geeft de Minister in haar besluit aan of de maatregelen voldoende zijn (positieve

afwijzing).

Zorgplicht

In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat planten en dieren

niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen worden. Dit betekent dat handelingen (of het nalaten

hiervan) waarvan men weet, of redelijkerwijs kan vermoeden, dat ze nadelig zijn voor planten en/of

dieren niet mogen worden uitgevoerd. Wanneer dergelijke handelingen toch uitgevoerd moeten

worden, moeten maatregelen, voor zover dit in redelijkheid kan, worden genomen om de nadelige

gevolgen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Er dient bijvoorbeeld zo gewerkt te worden dat

dieren kunnen ontsnappen en het kan nodig zijn om soorten te verplaatsen (bijvoorbeeld planten en

amfibieën). Deze algemene zorgplicht geldt voor elke soort en elk individu in Nederland.
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Bijlage 2: Aanwezige beschermde soorten

Bestemmingsplan Buitengebied Noord

Soortgroep soort aanwezig mogelijk aanwezig opmerking

vissen kleine modderkruiper x geschikte habitat in watergangen verspreid door het gebied

rivierdonderpad x geschikte habitat in Steenbergsche Vliet

grote modderkruiper x geschikte habitat in rietlanden

bittervoorn x geschikte habitat in watergangen verspreid door het gebied

reptielen geen

amfibieën gewone pad x diverse wateren

bruine kikker x diverse wateren

rugstreeppad x

greppels verspreid door het plangebied, in het bijzonder

langs Kleine dijk

vogels algemene zangvogels x

uilen en roofvogels x diverse grotere nesten in de directe omgeving

buizerd x overvliegend, geen vaste verblijfplaats aangetroffen

sperwer x overvliegend, geen vaste verblijfplaats aangetroffen

huiszwaluw x boerderijen

boerenzwaluw x boerderijen

huismus x boerderijen

steenuil x grote knotwilgen bij boerderijen

zoogdieren ree x houtopstanden

vos x geschikt leefgebied

haas x op akkers en velden

hermelijn x houtwallen en dijken

wezel x houtwallen en dijken

steenmarter x houtwallen en boerderijen geschikt

Noordse woelmuis x

rietlanden, in het bijzonder langs Molenkreek en

Potmarkreek

waterspitsmuis x

rietlanden en natuurlijke oever, in het bijzonder langs

Molenkreek, Potmarkreek, Sasdijk, De Barend,

Steenbergsche Vliet

vleermuizen

geschikte vliegroute langs bomen en over water. Ook goed

foerageergebied en potentiële verblijven.

ongewervelden geen

vaatplanten akkerklokje x verspreid door gemeente

knikkende vogelmelk x verspreid door gemeente

grote kaardenbol x in ruigtes langs dijken

bijenorchis x drassige oevers

bokkenorchis x drassige oevers

brede orchis x drassige oevers

gevlekte orchis x drassige oevers

grote keverorchis x drassige oevers

klein glaskruid x oudere gebouwen / bossen

lange ereprijs x langs rivieren en sporen

moeraswespenorchis x drassige oevers

parnassia x drassige oevers

rapunzelklokje x zandgronden langs rivieren

rietorchis x drassige oevers

Spaanse ruiter x natte voedselarme gronden

steenbreekvaren x oudere gebouwen / bossen

tongvaren x oudere gebouwen / bossen

vleeskleurige orchis x drassige oevers

waterdrieblad x watergangen met goede waterkwaliteit

wilde gagel x natte bossen / veengebieden

wilde kievitsbloem x drassige oevers langs rivieren

wilde marjolein x langs dijken
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Bestemmingsplan Buitengebied Zuid

Soortgroep soort aanwezig mogelijk aanwezig opmerking

vissen kleine modderkruiper x geschikte habitat in watergangen verspreid door het gebied

rivierdonderpad x geschikte habitat in Steenbergsche Vliet

grote modderkruiper x geschikte habitat in rietlanden en kreken in het oosten

bittervoorn x

geschikte habitat in watergangen in het bijzonder ten oosten

van Steenbergen

reptielen levendbarende hagedis x

een waarneming bekend uit Oudland, waar het habitat ook

zeker geschikt is

amfibieën gewone pad x diverse wateren

bruine kikker x diverse wateren

meerkikker x diverse diepere wateren

rugstreeppad x greppels verspreid door het plangebied, bouwterrein, poelen

vogels algemene zangvogels x

uilen en roofvogels x diverse grotere nesten in de directe omgeving

buizerd x horst in gebied Staatsbosbeheer

torenvalk x overvliegend, geen gebruik van kasten waargenomen

huiszwaluw x boerderijen

boerenzwaluw x boerderijen

huismus x boerderijen

steenuil x grote knotwilgen bij boerderijen

zoogdieren ree x sporen

vos x geschikt leefgebied

haas x op akkers en velden

hermelijn x houtwallen en dijken

wezel x houtwallen en dijken

steenmarter x houtwallen en boerderijen geschikt

Noordse woelmuis x

rietlanden, in het bijzonder langs Molenkreek en

Potmarkreek

waterspitsmuis x

rietlanden en natuurlijke oever, in het bijzonder langs

Molenkreek, Potmarkreek, Sasdijk, De Barend,

Steenbergsche Vliet

vleermuizen

geschikte vliegroute langs bomen en over water. Ook goed

foerageergebied en potentiële verblijven.

ongewervelden geen

vaatplanten aardaker x akkerranden en bermen verspreid door gemeente

akkerklokje x verspreid door gemeente

knikkende vogelmelk x verspreid door gemeente

grote kaardenbol x in ruigtes langs dijken

bijenorchis x drassige oevers

bokkenorchis x drassige oevers

brede orchis x drassige oevers

daslook x nattere bossen, bijvoorbeeld Oudland

gele helmbloem x oudere gebouwen / bossen

gevlekte orchis x drassige oevers

grote keverorchis x drassige oevers

klein glaskruid x oudere gebouwen / bossen

klein zonnedauw x mogelijk bij Oudland en andere SBB gebieden

lange ereprijs x langs rivieren en sporen

moeraswespenorchis x in gebied Natuurmonumenten Slikken van de Heen

parnassia x in gebied Natuurmonumenten Slikken van de Heen

prachtklokje x in gebied Natuurmonumenten Slikken van de Heen

rapunzelklokje x zandgronden langs rivieren

rietorchis x drassige oevers

Spaanse ruiter x natte voedselarme gronden

steenbreekvaren x oudere gebouwen / bossen

tongvaren x oudere gebouwen / bossen

vleeskleurige orchis x drassige oevers

waterdrieblad x

watergangen met goede waterkwaliteit in het bijzonder ten

oosten van Steenbergen

wilde gagel x natte bossen / veengebieden

wilde marjolein x langs dijken
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FID Shape SOORT OPMERKING POINT_X POINT_Y

1380 Point holtes bomenlaan holtes 85260,09276 407110,8986

1381 Point huismus 84871,77442 407657,7874

1382 Point boerenzwaluw 84874,40121 407655,8961

1383 Point waterspitsmuis waterspitsmuis oever 84890,34011 407539,4249

1384 Point waterspitsmuis eco oever 84975,69176 407458,6181

1385 Point nest nest zwk\ roofvogel 84598,12171 407453,1776

1386 Point huismus 83791,2979 406157,4795

1387 Point huismus 83386,09867 406176,5724

1388 Point holtes bomenlaan holtes 83406,81565 406343,562

1389 Point nest nest zk 83397,71926 406462,4537

1390 Point nest nest zk 83074,27857 406755,8837

1391 Point holtes bomenlaan holtes 82555,95679 406406,1496

1392 Point nest nest zk 82302,40029 406265,8939

1393 Point holtes oudlandsedijk weerszijde bomenlaan holtes 82465,51458 405116,187

1394 Point grote kaardenbol 81879,24459 404839,2532

1395 Point huismus 81290,81214 404553,1455

1396 Point holtes bomenlaan holtes 81658,86821 404692,7358

1397 Point holtes bomenlaan holtes 81017,85899 404179,9284

1398 Point nest nest zk 2 79779,76385 404785,0163

1399 Point sperwer 79028,94567 405126,3596

1400 Point holtes bomenlaan holtes 79028,94567 405077,0512

1401 Point steenuil steenuil habitat 79206,45592 404879,8176

1402 Point rugstreeppad rugstreep habitat 79531,89137 404791,0625

1403 Point nest nest zk 78496,41493 404948,8494

1404 Point huismus 78182,77499 404693,5585

1405 Point holtes bomenlaan holtes 78376,02839 404852,5192

1406 Point huismus 78050,20113 404008,7101

1407 Point kiekendief kiekendief mogelijk nest 77832,98296 404092,2555

1408 Point Noordse woelmuis noordse woelmuis habitat 82575,57975 403694,0222

1409 Point waterspitsmuis wsm habitat 82469,75551 403710,7313

1410 Point kiekendief kiekendief paar , mogelijk nest 82870,77368 403421,1071

1411 Point Noordse woelmuis noordse woelmuis habitat 83280,14639 400689,1708

1412 Point waterspitsmuis habitat 83302,42517 400627,9042

1413 Point steenuil habitat 83060,14336 400368,9133

1414 Point holtes oude kastanjelaan holtes 84366,23725 401246,1405

1415 Point holtes oude wilgen holtes 84703,20391 401209,9375

1416 Point heikikker amfibieen habitat - heikikker 80125,62517 404754,0924

1026 Point watervleermuis foerageer 79898,38521 397898,5095

1027 Point waterspitsmuis habitat 79899,12242 397893,6768

1028 Point vliegroute met holte 79875,43492 397839,6928

1029 Point reptielen amfibien habitat 79903,2246 397796,4423

1030 Point ree sporen 79890,46183 397816,4742

1031 Point flora potential 79810,04703 397771,8651

1032 Point laagstam 79461,01725 400905,9201

1033 Point rugstreeppad potential 79568,0839 400661,733

1034 Point vliegroute met holte 78866,3744 401820,9776

1035 Point ekster nest 79418,63194 401854,8555

1036 Point stekelbaars 79687,6608 401924,1872

1037 Point groene kikker 79958,76369 401911,4464

1038 Point flora potential 79966,19834 402027,6265

1039 Point ringslang potential 79990,61705 402037,0183

1040 Point grote kaardenbol 79842,8277 402209,9264

1041 Point zkr nest 79573,82361 402312,0345

1042 Point haas 2x 79536,25636 402469,8169

1043 Point haas 5 ex 79671,49844 402469,8169

1044 Point vleermuis dijk vliegroute 79134,14924 402424,6584

1045 Point vleermuis vliegroute 78535,88111 402661,7919

1046 Point huismus 77711,2625 402975,8984

1047 Point boerenzwaluw 76811,49125 403827,9985

1048 Point ka paar 76800,29229 403771,5269

1049 Point uilenkast 76430,05196 404218,2655

1050 Point huismus 76620,13013 404544,7811

1051 Point holte holte in boom 76586,31961 404649,9694

1052 Point huismus 76569,41435 404685,6583

1053 Point bunker 76544,21451 404717,1186

1054 Point ekster nest 76573,86928 404649,7098

1055 Point torenvalk kast 76016,88822 404634,918

1056 Point vleermuis potential verblijf 75998,1046 404648,0666

1057 Point holte boom 75505,30884 404952,7219

1058 Point huiszwaluw nesten 75307,79186 404986,3303

1059 Point vleermuis potential verblijf 75304,03514 404986,3303

1060 Point huismus 75096,03997 404980,3189

1061 Point holte boom 74471,11666 404454,5621

1062 Point huismus 73648,06458 402451,6478

1063 Point huismus 73618,01079 402333,3109

1064 Point huismus 73597,15215 402174,2116

1065 Point kerkuil potential 73587,76034 402187,3601

1066 Point groene specht 73559,58491 402196,7519

1067 Point vleermuis vliegroute 73438,69538 401943,0274

1068 Point huismus 73523,22168 401978,7163

1069 Point nest 73489,41116 401928,0005

1070 Point boerenzwaluw 73517,58659 401958,0543

1071 Point huismus 73918,84619 401680,6138

1072 Point boerenzwaluw 73905,69766 401712,546

1073 Point spreeuw 73900,06257 401682,4922

1074 Point vleermuis jong vliegroute 74626,83961 401599,46

1075 Point flora potential 75212,53544 400957,0569

1076 Point ekster nest 75213,99578 400753,9067

1077 Point zkr nest 75294,76536 400656,2319

1078 Point vleermuis vliegroute met holte 75236,53613 400697,5559

1079 Point waterspitsmuis 75339,84605 400599,881

1080 Point waterspitsmuis potential 75642,19522 400566,5446

1081 Point flora potential 75619,65487 400568,423

1082 Point vleermuis vliegroute 75615,54311 400425,3306

1083 Point huismus 76021,57023 400379,9865

1084 Point waterspitsmuis potential 76085,44618 400179,4805

1085 Point vleermuis vliegroute 75071,75889 399338,9793

1086 Point vleermuis vliegroute met holte 75160,62803 399295,847

1087 Point huismus 75363,61356 399198,2472
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1088 Point ekster nest 75507,96313 398678,5661

1089 Point watervleermuis vliegroute 75308,61463 398480,865

1090 Point blankvoorn 75309,07679 398480,8578

1091 Point nest 75179,26462 398390,5992

1092 Point huismus 74933,70295 398349,3758

1093 Point huismus 74705,54281 398537,1507

1094 Point boerenzwaluw 74655,19168 398575,7834

1095 Point amfibien 74375,04851 398445,0542

1096 Point buizerd 74376,42033 398436,8724

1097 Point grote kaardenbol 74388,45172 398423,1424

1098 Point flora potential 74397,41398 398405,3815

1099 Point horst 74352,51066 398575,2297

1100 Point poel 75110,353 397315,103

1101 Point vleermuis vliegroute t splitsing 75719,12057 397324,985

1102 Point haas 7 ex foerageer 75879,63721 397644,6216

1103 Point vleermuis kruising vliegroute 76308,6542 398563,8437

1104 Point nest 77322,25957 398524,5999

1105 Point poel 77581,24676 399564,8855

1106 Point huismus 77669,60796 399706,327

1107 Point steenuil potential 77235,24442 399740,9424

1108 Point ekster nest 80350,4721 398301,2744

1109 Point huismus 80329,88586 398151,7377

1110 Point boerenzwaluw 80329,76483 398151,3686

1111 Point flora potential 80790,08404 397206,7824

1112 Point zkr nest 81316,6304 396700,597

1113 Point huismus 81908,21148 396571,4275

1114 Point huismus 81611,82607 396887,4952

1115 Point vleermuis laan met holte 80989,40096 398100,4909

1116 Point vleermuis vliegroute 82400,19775 398333,5194

1117 Point kleine watersalamander vangst 82550,69776 397965,104

1118 Point huismus 82689,70301 397696,4425

1119 Point ekster nest 83633,14181 396905,8284

1120 Point waterspitsmuis potential 83181,23494 396929,6637

1121 Point rings potential 83254,54623 396841,6485

1122 Point vleermuis vliegroute met holte 83750,10753 396914,1916

1123 Point nest 83148,93402 397847,3435

1124 Point torenvalk 83178,86576 398429,5737

1125 Point huismus 83001,82626 398608,267

1126 Point watervleermuis vliegroute water deels holle oever 82977,30049 398630,6847

1127 Point buizerd 82985,57231 398635,3883

1128 Point ekster nest 82784,99279 399534,5087

1129 Point waterspitsmuis potential 83439,64476 400283,7363

1130 Point watervleermuis vliegroute water 83315,87126 400118,6984

1131 Point bruine kiekendief foerageer 83534,45776 400278,9957

1132 Point vleermuis bomen foerageergebied 83578,60594 399580,2357

1133 Point huismus 83649,13044 399675,0298

1134 Point huismus 85225,40261 399142,1031

1135 Point horst 85360,31686 399460,5608

1136 Point huismus 85012,69192 397866,9699

1137 Point watervleermuis water vliegroute 84837,13121 397833,6148

1138 Point ringslang potential 84957,08099 397615,5375

1139 Point bittervoorn habitat 84959,69772 397612,5341

1140 Point kleine watersalamander vangst 84959,13021 397613,2837

1141 Point vleermuis vliegroute 84236,87577 396104,0083

1142 Point huismus 84301,39212 396137,2269

1143 Point huismus 84726,84651 395753,9154

1144 Point huismus 87569,86788 394693,4028

1145 Point huismus 87734,67783 396466,8084

1146 Point spreeuw 87735,67614 396463,6426

1147 Point huismus 87532,13252 396934,04
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Bijlage 3: Foto-overzicht waarnemingen



Kaart fotolocatie Foto 1: Geschikte habitat kleine zoogdieren, amfibieën en reptielen

Foto 2: Geschikte habitat beschermde flora

Foto 3: Geschikte watergang bittervoorn en waterspitsmuis

Foto 4: Geschikte habitat rugstreepppad op bouwterrein Foto 5: Agrarisch gebruik Foto 6: Horst buizerd

Foto 7: Habitat steenuil
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Foto 8: Habitat waterspitsmuis, beschermde flora Foto 9: Habitat beschermde flora Foto 10: Faunapassage Zeelandweg-West Foto 11: Nesten huiszwaluw / mogelijk verblijf vleermuizen

Foto 12: Geschikte habitat Noordse woelmuis, flora Foto 13: Nestlocatie huismus Foto 14: Bunker Foto 15: Laan met holtes

Foto 16: Holte Foto 17: Geschikte habitat flora en waterspitsmuis
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1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER)  

De gemeente Steenbergen herziet twee bestemmingsplannen voor het buitengebied. Het 

bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland heeft betrekking op het buitenge-

bied ten noorden van de Steenbergse en Roosendaalse Vliet. Het bestemmingsplan Buitenge-

bied Steenbergen omvat het buitengebied ten zuiden van de Steenbergse en Roosendaalse 

Vliet. Omdat deze plannen kaderstellend zijn voor mogelijke m.e.r.-plichtige activiteiten en 

een Passende beoordeling is opgesteld vanwege mogelijke effecten op Natura 2000-

gebieden is een MER opgesteld. De raad van Steenbergen is bevoegd gezag bij de procedure. 

 

In dit advies spreekt de Commissie voor de milieueffectrapportage (hierna ‘de Commissie’)1 

zich uit over de juistheid en de volledigheid van het MER.  

 

Het MER is prettig leesbaar en laat zien dat op basis van de milieuinformatie de ontwikke-

lingsmogelijkheden van het plan zijn bijgesteld. De Commissie is echter van oordeel dat het 

MER niet alle informatie bevat die zij essentieel acht voor het volwaardig mee laten wegen 

van het milieubelang in de besluitvorming over de bestemmingsplannen. De tekortkomingen 

zijn hieronder aangegeven: 

• In het MER en de voortoets/Passende beoordeling zijn de gevolgen voor Natura 2000-

gebieden tot maximaal tien kilometer afstand van de plangrenzen bekeken. Op deze tien 

kilometergrens zijn echter nog aanzienlijke toenames van stikstofdepositie waarneem-

baar waardoor effecten op vermestingsgevoelige delen van Natura 2000-gebieden net 

buiten deze grens niet zijn uit te sluiten. Daarom is niet aannemelijk gemaakt dat aan-

tasting van natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden is uitgesloten.  

• In het MER is geen aandacht besteed aan effecten op beschermde soorten, terwijl in het 

plangebied waarschijnlijk vleermuizen, steenuilen en andere beschermde soorten voor-

komen. Effecten op planniveau hadden ten minste op hoofdlijnen in beeld moeten zijn 

gebracht.  

 

De Commissie adviseert om eerst een aanvulling op het MER op te stellen en pas daarna een 

besluit te nemen over de bestemmingsplannen. 

 

In hoofdstuk 2 licht de Commissie haar oordeel toe en in hoofdstuk 3 geeft ze aandachts-

punten voor het vervolgtraject voor de onderwerpen geur en teeltondersteunende voorzie-

ningen. 

1  De samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens vindt u in 

bijlage 1 bij dit advies of op www.commissiemer.nl. 
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2. Gesignaleerde tekortkomingen 

In dit hoofdstuk licht de Commissie haar oordeel toe en doet zij aanbevelingen voor de op te 

stellen aanvulling. Deze aanbevelingen zijn opgenomen in een tekstkader. Naar het oordeel 

van de Commissie is het uitvoeren ervan essentieel om het milieubelang volwaardig mee te 

wegen bij de besluitvorming. 

 

2.1 Effecten op Natura 2000-gebieden 

In de Passende beoordeling is voor de effectbepaling op voorhand het invloedsgebied be-

perkt tot een gebied van tien kilometer buiten de gemeentegrens, zonder dat daar een on-

derbouwde motivatie voor wordt gegeven. Uit het MER blijkt echter dat op de randen van 

deze cirkel nog aanzienlijke bijdragen aan stikstofdepositie waarneembaar zijn (25-50 mol in 

het worst case scenario). In het MER is aangegeven dat stikstofgevoelige habitattypen in het 

Natura 2000-gebieden Brabantse Wal te veraf liggen om nog invloed te ondervinden van 

ontwikkelingen binnen het plangebied. De Commissie is van oordeel dat op basis van de 

informatie in het MER niet uitgesloten is dat voor deze habitattypen effecten optreden. De 

gevoelige habitattypen liggen net buiten de tien kilometerzone en uit de depositieberekenin-

gen kan worden afgeleid dat het effect hier niet uitgedempt is. Het betreft hier bovendien 

habitattypen die veel gevoeliger zijn voor stikstofdepositie, een lagere kritische depositie-

waarde hebben, dan de wel bekeken habitattypen. 

 

De Commissie is daarom van oordeel dat in het MER een alternatief ontbreekt waarin deposi-

tie van stikstof op Natura 2000-gebieden niet toeneemt. Dit betekent dat met het voorlig-

gende plan aantasting van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden niet met 

zekerheid kan worden uitgesloten. Volgens de Natuurbeschermingswet 1998 kan pas een 

besluit worden genomen indien deze zekerheid wel wordt verkregen of de ADC-toets met 

succes wordt doorlopen. 

 

De Commissie adviseert in een aanvulling op het MER:  

o de stikstofdepositie op kwetsbare habitattypen in Natura 2000-gebieden buiten de tien 

kilometerzone (in Nederland en Belgie) in beeld te brengen; 

o een alternatief te ontwikkelen waarbij de depositie van stikstofverbindingen op Natura 

2000-gebieden niet toeneemt of de effectiviteit van maatregelen inzichtelijk te maken.    

 

Mogelijke oplossingsrichtingen liggen in de (verdere) zonering van ontwikkelingen, het be-

perken van uitbreidingsmogelijkheden, het niet opnieuw als agrarisch bestemmen van stop-

pende agrarische bedrijven, het stellen van een plafond aan het aantal uitbreidingsmogelijk-

heden, omschakeling en/of hervestiging van veehouderij en/of het waarborgen van noodza-

kelijke maatregelen. In het MER is in het maximale scenario uitgegaan van omschakeling van 

akkerbouw naar grondgebonden veehouderij. Een mogelijk alternatief zou kunnen zijn zon-

der deze omschakelingsmogelijkheid.  
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2.2 Beschermde soorten 

Het MER geeft geen informatie over beschermde soorten. De Flora- en faunawet ontbreekt 

ook in het beleidskader (hoofdstuk 2). Bij beschermde soorten gaat het veelal om de effecten 

van directe ingrepen op individuele dieren/planten en hun leefgebied. Belangrijke mogelijke 

effecten van de ontwikkelingsmogelijkheden in de bestemmingsplannen zijn veranderingen 

op en rond de bouwvlakken. Veel soorten, bijvoorbeeld vleermuizen, steenuilen en huismus-

sen zijn gebonden aan bebouwing en menselijke omgeving. Aanpassing van de gebouwen en 

de erfbeplanting kan leiden tot overtreding van verbodsbepalingen. Wat tenminste verkend 

had moeten worden is de kans dat binnen het plangebied negatieve effecten op beschermde 

soorten optreden en op welke wijze het voornemen bij kan dragen aan het voorkomen van 

deze effecten. Het MER moet beoordelen of er een kans is dat de Flora- en faunawet de uit-

voering van het bestemmingsplan in de weg staat. 

 

De Commissie vindt het essentieel voor het besluit dat in een aanvulling op het MER wordt 

verkend of en hoe groot de kans is dat de Flora- en faunawet de uitvoering van het bestem-

mingsplan in de weg staat en met welke maatregelen effecten kunnen worden voorkomen. Bij 

de verkenning kan gebruik worden gemaakt van bestaande gegevens, gebieds- en materie-

kennis.  

 

3. Aandachtspunten voor de besluitvorming 

De Commissie hoopt met onderstaande aanbevelingen een bijdrage te leveren aan de kwali-

teit van de verdere besluitvorming. De opmerkingen in dit hoofdstuk hebben geen betrekking 

op essentiële tekortkomingen.  

3.1 Geur  

Het MER geeft summier informatie over geurhinder door veehouderijen. Er is geen onderzoek 

uitgevoerd naar geurknelpunten in de huidige en toekomstige situatie. De Commissie con-

stateert dat in het maximum scenario2 volgens het MER een verslechtering van de geursitua-

tie zou kunnen optreden. In het MER wordt gesteld dat er technieken beschikbaar zijn om 

deze geuremissie tegen te gaan. Hierbij worden als veel gebruikte technieken genoemd: 

koolfiltratie, gaswassing, naverbranding, biofiltratie en luchtwassing.3 De Commissie merkt 

op dat deze technieken (nog) niet worden toegepast in de rundveehouderij. Voor geurhinder 

zijn echter met name intensieve veehouderijbedrijven van belang. Gegeven het feit dat er in 

de plangebieden verspreid 14 intensieve veehouderijbedrijven voorkomen en er in de plan-

nen slechts zeer beperkt ontwikkelingsruimte mogelijk wordt gemaakt, acht de Commissie 

het plausibel dat er geen nieuwe geurknelpunten zullen ontstaan. 

o De Commissie adviseert bij ontwikkelingen in het buitengebied alert te zijn op het ont-

staan van mogelijke nieuwe geurknelpunten.  

2  maximaal uitbreiden bestaande grondgebonden veehouderijen en omschakeling van akkerbouw naar melkveehouderij  

3  Zie MER paragraaf 5.4.1 pagina 83 en paragraaf 6.4 pagina 94. 
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3.2 Teeltondersteunende voorzieningen 

Het MER is voor de effecten op landschap door teeltondersteunende voorzieningen gebaseerd 

op de aanname dat deze met name laag (tot 1 meter) zullen zijn. De ervaringen en de gesig-

naleerde trends elders in het land laten echter zien dat er juist meer hogere teeltondersteu-

nende voorzieningen worden aangelegd. Het MER laat de effecten van deze hogere voorzie-

ningen niet zien terwijl deze wel mogelijk worden gemaakt via afwijkingsbevoegdheid en/of 

omgevingsvergunning.4 De aanleg van deze hogere voorzieningen heeft grotere effecten op 

de openheid van het landschap, wat een van de waarden is die de gemeente belangrijk vindt.  

o De Commissie adviseert bij het besluit rekening te houden met de landschappelijke ef-

fecten van deze hogere teeltondersteunende voorzieningen. 

4  Het MER beschrijft niet de mogelijke gevolgen van de (andere) werken en werkzaamheden die met een omgevingsver-

gunning kunnen worden toegestaan, terwijl hier activiteiten onder vallen - zoals boomteelt, aanleg van drainage en 

dempen van water- die effecten kunnen hebben op onder meer de openheid, waterhuishouding en natuurwaarden. 



BIJLAGE 1: Projectgegevens toetsing MER 

Initiatiefnemer: College van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen 

 

Bevoegd gezag: Gemeenteraad van de gemeente Steenbergen 

 

Besluit: vaststellen herzien bestemmingsplan 

 

Categorie Besluit m.e.r.: plan-m.e.r. vanwege kaderstelling voor categorie D14 en C14, als-

mede plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling 

 

Activiteit: De gemeente Steenbergen herziet twee bestemmingsplannen voor het buitenge-

bied. Het bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland heeft betrekking op het 

buitengebied ten noorden van de Steenbergse en Roosendaalse Vliet. Het bestemmingsplan 

Buitengebied Steenbergen omvat het buitengebied ten zuiden van de Steenbergse en 

Roosendaalse Vliet. Er is een MER opgesteld voor beide bestemmingsplannen.  

 

Procedurele gegevens: 

kennisgeving MER op de gemeentelijke website en op 14 februari 2013 in de Eendrachtsbo-

de, Rosendaalse Bode, Moerdijkse Bode, Halderbergse Bode, Steenbergse Bode, Bergen op 

Zoomse Bode 

ter inzage legging MER: 18 februari t/m 1 april 2013 

aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.: 12 februari 2013 

toetsingsadvies uitgebracht: 15 april 2013 

 

Samenstelling van de werkgroep: 

Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een 

voorzitter en een werkgroepsecretaris. Bij dit project bestaat de werkgroep uit: 

Mr. F.W.R. Evers (voorzitter) 

Drs. G. Gabry 

Drs. R.J.M. Kleijberg 

Ir. C.T. Smit (secretaris) 

Drs. R.A.M. van Woerden 

 

Werkwijze Commissie bij toetsing: 

Tijdens de toetsing gaat de Commissie na of het MER voldoende juiste informatie bevat om 

het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen in het besluit. De Commissie gaat bij het 

toetsen uit van de wettelijke eisen voor de inhoud van een MER, zoals aangegeven in artikel 

7.7 dan wel 7.23 van de Wet milieubeheer, en van eventuele documenten over de reikwijdte 

en het detailniveau van het MER. Indien informatie ontbreekt, onvolledig of onjuist is, beoor-

deelt de Commissie of zij dit een essentiële tekortkoming vindt. Daarvan is sprake als aan-

vullende informatie in de ogen van de Commissie kan leiden tot andere afwegingen. In die 

gevallen adviseert de Commissie de ontbrekende informatie alsnog beschikbaar te stellen, 

vóór het besluit wordt genomen. Opmerkingen over niet-essentiële tekortkomingen in het 

MER worden in het toetsingsadvies opgenomen voor zover ze kunnen worden verwerkt tot 

duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. De Commissie richt zich in het advies dus 



op hoofdzaken die van belang zijn voor de besluitvorming en gaat niet in op onjuistheden of 

onvolkomenheden van ondergeschikt belang. 

Omdat de Commissie niet is geraadpleegd bij de voorbereiding op het MER heeft ze een loca-

tiebezoek op 13 maart 2013 afgelegd om zich goed op de hoogte te stellen van de situatie. 

Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie www.commissiemer.nl op de 

pagina Commissie m.e.r. 

 

Betrokken documenten:  

De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advies:  

• (2752-02) Ontwerp-Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen (11 februari 2013) 

• (2752-02a) Ontwerp-Bestemmingsplan Dinteloord en Prinsenland (5 maart 2013) 

• (2752-04) plan-MER Buitengebied Steenbergen, Dinteloord en Prinsenland (4 oktober 

2012) 

 

De Commissie heeft geen zienswijzen of adviezen via bevoegd gezag ontvangen.  

 

 



Toetsingsadvies over het milieueffectrapport  

Bestemmingsplannen buitengebied Steenbergen, 

Dinteloord en Prinsenland 

ISBN: 978-90-421-3764-6 
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5.2.2 Overige zeer kwetsbare gebieden in ecologische hoofdstructuur (overige Wav-gebieden)

\3+*# &' A33<.#$,= V +* &# -"#6A0"@"'1 &# &' ." %3."*#$,.&" '++0 %3("*&5=" ("@3*("' @+' ." 
3'$O&=="*&'(#%3("*&5=A"."' &' ." @330("'3%"' -"#$"%%&'(#)*+''"' 3) ." #$&=#$3<.")3#&$&"1 33= ." 
%3("*&5=" &'@*3". 3) ." .")3#&$&" &' ." N""0 =O"$#-+0" ("-&"."' .&" (""' .""* ,&$%+="' @+' M+$,0+ 
8>>>Y("-&"."' %""("'3%"'7 D*# #$,.&"("-&". &# ,&$("(++' @+' A"$ )*+'("-&". )*,# ""' N3'" @+' V =% 
3% ." ("%""'$"(0"'#7 S) <&(,,0 :79 "' :7: &# ." -"0"="'." $3"'+%" @+' ." -&5.0+(" @+' ." *+'.-3,O 
O""0("("@"'1 $"' 3)N&6A$" @+' ." A,&.&(" #&$,+$&"?7  
 
D**" XC/Y("-&"."' A"--"' ." -"#$"%%&'( '+$,,07 X0 &# @+' ,&$("(++' .+$ "0 (""' 3'$O&=="*&'("' 
%3("*&5= O30."' ("%++=$ .&" @+' &'@*3". N&5' 3) ."N" ("-&"."'1 +'."0# .+' ." %3("*&5=" &'@*3". @+' 
#$&=#$3<.")3#&$&"7 
 
 

 
\94((+'JBI'U66+#*<*#X'+*"!9-)9-23'-2*#"+96B'U*+-239!'1*06-9)9*'60'K"5H4*89*1*#')*#'4*56!4*'5"#'1*'5**36(1*+97'

)*#'60L923)*'5"#'1*'3(9194*'-9)(")9*'c'"()6#6<*'6#)?9MM*!9#4'

 

                                                                
1 Dit is tevens de situatie bij autonome ontwikkeling.



 
 
 
  

-*+. ;^ @+' ;^ 

 

 

 
\94((+'JBJ'U66+#*<*#X'<"[9<(<'-2*#"+96B'U*+-239!'1*06-9)9*'60'K"5H4*89*1*#')*#'4*56!4*'5"#'1*'5**36(1*+97'

)*#'60L923)*'5"#'1*'3(9194*'-9)(")9*'c'"()6#6<*'6#)?9MM*!9#4'

 
1$!#%0.%0,/(0,$"!*%+(

[' ." ("-&"."' *&($ ." A,&.&(" $3$+*" .")3#&$&" &' ""' 30." @+' (033$$" @+' 6+7 ?:>> Y ?;>> %3* MPA+P57 
TN&" <&(,,0 :7IU7 [' 0"*+$&"< ("@3"*&(" @"("$+$&"# N3+*# "##"'-3##"' %"$ ""' (3". 3'$O&=="*." 3'."0(03"&1 
&# ""' '"(+$&"@" &'@*3". @+' .&$ +6A$"0(03'.'&@"+, 3) .3"*"' "' +%-&$&"# '&"$ ,&$("#*3$"'7  d&$ <&(,,0 
:79 =+' O30."' +<("*"&. .+$ -&5 A"$ 0"+*&#$&#6A #6"'+0&3 A"$ "<<"6$ 3) ." #$&=#$3<.")3#&$&" &' ." -".3"*." 
("-&"."' $"' 3)N&6A$" @+' ." -"#$++'." -"*+#$&'( ("0&'(  $3$ N""0 ("0&'( &#7 E"." ("*"$ 3) ." ++0. @+' 
." ("-&"."' "' ." )03@&'6&+*" .3"*"' T0&5="0" (0+#*+'."'1 0&5="0" %3"0+##"' "' @36A$&(" -3##"' 3) 
0&5="0" -3."%#U &# '++0 @"0O+6A$&'( 3) ." '+$$" '+$,,0)+0"* S,.*+'.Y "' C+*#$"0#6A a++( ""' N""0 
("0&'( '"(+$&"< "<<"6$ 3) ." ("@3"*&(" @"("$+$&"# "6A$"0 '&"$ ,&$("#*3$"'7 M+-&5 C+*#$"0"' P !"0("' 3) 
\33% -"A30"' 33= .03(" -3##"' $3$ ." )03@&'6&+*" .3"*"'7 2"N" N&5' %3("*&5= +*# ("@3"*&("0 ++' $" 
%"0="' .+' ." %3"0+#$K)"' &' S,.*+'.Y "' C+*#$"0#6A a++(7 C&"0 &# ." &'@*3". 3) ." .")3#&$&" "6A$"0 N3 
("0&'(1 .+$ .&$ (""' %"0=-+0" &'@*3". 3) ." @"("$+$&"# N+* A"--"'7 S3= 3) A"$ ("-&".5" %"$ @36A$&( 
)03.,6$&"-3# $"' 33#$"' A&"0@+' O30.$ (""' "<<"6$ @"0O+6A$7 
 



 
 
 
  

-*+. ;R @+' ;R 

 

 

 
\94((+'JBO'Z6)"!*'1*06-9)9*'GEDE'9#'K"5H4*89*1*#'*#'6<4*59#4X'4*4*5*#-' VR'

(

W!Z%6-6(0,$"!*%+(

!&5 .&$ #6"'+0&3 '""%$ ." -"0"="'." $3"'+%" @+' ." #$&=#$3<-"*+#$&'( N3.+'&( $3"1 .+$ A&"0@+'1 %"." 
.330.+$ A"$ +6A$"0(03'.'&@"+, @330 .&@"0#" .3"*"' P @"("$+$&"# 0"".# +*# A33( =+' O30."' 
("=O+*&<&6""0.1 ""'  '"(+$&"< ("@3*( @"0O+6A$ =+' O30."' 3) ." ("#$"*." .3"*"' "' +%-&$&"#7  
'

>$++*&$#%"'(

[' ." 3'."0#$++'." $+-"* &# ." -"330."*&'( #+%"'("@+$7 !&5 ." -"*"&.#%+$&(" -"330."*&'( A&"0@+' .&"'$ 
$" O30."' -".+6A$ .+$ A"$ N3'"0&'(#-"*"&. &' A"$ =+."0 @+' ." F+@ N&6A +**""' 0&6A$ 3) ." +(0+0&#6A" 
3'$O&=="*&'(#%3("*&5=A"."' &' ." N""0 =O"$#-+0" ("-&"."' N"*< "' ." N3'" @+' 8:> % .++0 3%A""'7 
W330 A"$ 3@"0&(" &# +**""' A"$ ("'"0&"=" +%%3'&+=-"*"&. @+' $3")+##&'(7 2&$ '""%$ '&"$ O"( .+$ @330 
." -"330."*&'( @+' ." %3("*&5=" "<<"6$"' @+' A"$ @330'"%"' ." &'<30%+$&" 3@"0 ." %3("*&5=" ("@3*("' 
@330 ." -".3"*." N""0 =O"$#-+0" ("-&"."' O"* 0"*"@+'$ =+' O30."' ("+6A$7 
 
Z"8*!'JBC'%@@*2)*#8*66+1*!9#4'L**+'M?*)-8"+*'4*89*1*#',8(9)*#'N")(+"'GEEE.'

=+9)*+9(<' &*"!9-)9-23'-2*#"+96'' $"[9<(<'-2*#"+96'

S@"0&(" N""0 =O"$#-+0" ("-&"."' F+@  >PY Y Y 

5.2.3 Overige natuurwaarden

[' A"$ -"#$"%%&'(#("-&". O30."' -"#$++'." -3#Y "' '+$,,0("-&"."' .&" 3'."0.""* ,&$%+="' @+' ." 
"63*3(&#6A" A33<.#$0,6$,,0 +*# N3.+'&( -"#$"%.7 S3= O30.$ 0"="'&'( ("A3,."' %"$ ." %3("*&5=" 
3'$O&=="*&'( @+' "63*3(&#6A" @"0-&'.&'(#N3'"# &' ." $3"=3%#$7 2" -"#$"%%&'(#)*+''"' -"@+$$"' (""' 
@330#$"**"' .&" +'."0#N&'# .&0"6$ @+' &'@*3". =,''"' N&5' 3) ."N" ("-&"."' T0,&%$"("-0,&=U7 2++03% 
O30."' A&"03) (""' &'@*3"."' @"0O+6A$7 



 
 
 
  

-*+. ^> @+' ^> 

 

 

['$"'#&@"0&'( @+' ." *+'.-3,O &' A"$ %+Q&%+*" #6"'+0&31 %"$ '+%" .330 ." $""*$ @+' ("O+##"' 
T+=="0-3,OU =+' &'.&0"6$ *"&."' $3$ @"0.03(&'( @+' '+$,,0("-&"."' .330 A3("0" @"0.+%)&'( "' 
3'$$0"==&'( @+' (03'.O+$"07 2" @"0+'."0&'( &' (03'.O+$"0#$+'. "' #3%# 33= =O+*&$"&$ @+' A"$ 
(03'.O+$"0 =+' *"&."' $3$ ""' @"0+'."0&'( &' ." #330$"'#+%"'#$"**&'( "' 3) *+'(" $"0%&5' @+'  
A+-&$+$$K)"'7 G&#&63_# N&5' "0 %"$ '+%" @330 '+$$" '+$,,0("-&"."' N3+*# A"$ S,.*+'. T"' C+*#$"0#6A 
a++(U7 
 
C"$ *+'."*&5= ("-&". A""<$ &' -")++*." ."*"' ""' -"$"="'&# +*# <3"0+(""0("-&". @330 (+'N"'7 2"N" 
<,'6$&" A+'($ #+%"' %"$ A"$ +(0+0&#6A ("-0,&= "' N+* .330 ." -"#$"%%&'(#)*+''"' '&"$ O"N"'*&5= 
O30."' -"r'@*3".7 
 
[' A"$ *+'."*&5= ("-&". N,**"' 33= -,&$"' ." "63*3(&#6A" A33<.#$0,6$,,0 "*"%"'$"' "' #$0,6$,0"' 
T3)(++'." -")*+'$&'(1 O+$"0(+'("'U ++'O"N&( N&5' .&" @+' -"*+'( N&5' @330 ." '+$,,0*&5=" <*30+ "' <+,'+7 
2" @330("'3%"' -"#$"%%&'(#)*+''"' -"@+$$"' (""' @330'"%"'# "' %+="' (""' 3'$O&=="*&'("' 
%3("*&5= .&" A&"03) .&0"6$ @+' &'@*3". N&5'7 [' ." ("-&"."' %"$ *+'.#6A+))"*&5=" O++0."' &# A"$ 
@"0+'."0"' @+' #*3$"'1 O+$"0(+'("' "' O+$"0)+0$&5"' "' A"$ @"0O&5."0"' @+' *+'.#6A+)#"*"%"'$"' 
N3+*# -3#1 A3,$O+**"' "' #$0,O"*"' ("-3'."' ++' ""' #$"*#"* @+' 3%("@&'(#@"0(,''&'("'7 2&$ -"$"="'$ 
.+$ *+'.#6A+))"*&5=" O++0."'1 O++03'."0 =*"&'"0" '+$,,0"*"%"'$"' '&"$ 3'"@"'0".&( %3("' O30."' 
++'("$+#$7 H"*"$ 3) ."N" @330("'3%"' 0"("*("@&'(1 O30.$ A33(,&$ ""' "'&(#N&'# '"(+$&"< "<<"6$ 
@"0O+6A$7 2&$ ("*.$ N3O"* @330 A"$ 0"+*&#$&#6A" #6"'+0&3 +*# @330 A"$ %+Q&%,% #6"'+0&37 
 
D**"# 3@"0N&"'."1 O30.$ @330 -"&." #6"'+0&3_# ""' "'&(#N&'# '"(+$&"< "<<"6$ '&"$ ,&$("#*3$"'7 
'

Z"8*!'JBI'%@@*2)8*66+1*!9#4'65*+94*'#")((+?""+1*#'

=+9)*+9(<' &*"!9-)9-23'-2*#"+96'' $"[9<(<'-2*#"+96'

3@"0&(" '+$,,0O++0."' >PY >PY 

 

JBC R"#1-23"0'*#'2(!)((+39-)6+9*'

F"#0"M'

2" "<<"6$-"#6A0&5@&'( @+' A"$ +#)"6$ *+'.#6A+) "' 6,*$,,0A&#$30&" A""<$ +*# @"0$0"=),'$ ." -"#6A0"@"' 
*+'.#6A+))"*&5=" "' 6,*$,,0A&#$30&#6A" O++0."' &' )+0+(0++< V79 "' ." ,&$(+'(#),'$"' .&" ("*."' @330 
." 3'$O&=="*&'("' &' ." @330("'3%"' -"#$"%%&'(#)*+''"'1 -"#6A0"@"' &' )+0+(0++< 9787?7  
 
\3+*# 0"".# ,&$ )+0+(0++< V79 &# ("-*"="'1 ="'$ ." ("%""'$" ""' (03$" %+$" @+' 3)"'A"&.7 M++#$ .&" 
3)"'A"&. N&5' 5,&#$ ." 3'."0-0"=&'("' &' .&" 3)"'A"&. T.&5="'1 =0"="'1 *&5'@30%&(" "*"%"'$"'U -")+*"'. 
@330 ." =O+*&$"&$ @+' A"$ *+'.#6A+)7 
 
[' )+0+(0++< 9787? &# O""0("("@"' .+$ &"."0" ,&$-0"&.&'( @+' -"#$++'." +(0+0&#6A" -".0&5@"' 3< 
3%#6A+="*&'("' -,&$"' A"$ -3,O-*3= *+'.#6A+))"*&5= %3"$"' O30."' &'(")+#$1 33= -&5 $3")+##&'( @+' 
." +<O&5=&'(#-")+*&'("'7  
 
2" "<<"6$"' 3) *+'.#6A+) "' 6,*$,,0A&#$30&" N&5' )"0 #6"'+0&3 -")++*.7 2" "<<"6$"'-"330."*&'( @+' ." 
#6"'+0&3_# <36,#$ N&6A 3) %3("*&5=" @"0#$30&'( @+' *+'.#6A+))"*&5=" "' 6,*$,,0A&#$30&#6A" #$0,6$,,0 
"'"0N&5.# "' ." "<<"6$"' 3) ." 0,&%$"*&5=Y@&#,"*" =O+*&$"&$ @+' A"$ *+'.#6A+) +'."0N&5.#7  
 
S)("%"0=$ .&"'$ $" O30."' .+$ A"$ +**""' %3("*&5= &# 3% &' N""0 +*("%"'" $"0%"' ,&$#)0+="' $" .3"' 
3@"0 ." %3("*&5=" *+'.#6A+))"*&5=" "<<"6$"'7 [%%"0#1  "0 &# '&"$ &' $" #6A+$$"' O++0 "' 3< N&6A 
-3,O@*+=@"0(03$&'("' 33= .++.O"0="*&5= N,**"' @330.3"'7  
 



 
 
 
  

-*+. ^? @+' ^? 

 

 

&*"!9-)9-23'-2*#"+96'

 
Y::$,.$"(+K(,-#.--*/%0.+*%0,/B(#!"&0,/!KK$#%75$(0.*-,.--*($"($#$6$".$"(

C"$ @330'++%#$" "<<"6$ 3) ." 6,*$,,0A&#$30&#6AY *+'.#6A+))"*&5=" #$0,6$,,0 "' "*"%"'$"' N+* O30."' 
@"0330N++=$ .330 ." ,&$-0"&.&'(#%3("*&5=A"."' @330 ." (03'.("-3'."' +(0+0&#6A" -".0&5@"' "' 
3%#6A+="*&'(#%3("*&5=A"."' @+' +=="0-3,O-".0&5@"' '++0 0,'.@""A3,."0&57 2"N" -".0&5@"' =,''"'1 
("-0,&=%+="'. @+' ""' O&5N&(&'(#-"@3"(.A"&.1 A,' -3,O-*3= ,&$-0"&."' $3$ %+Q&%++* 8 A"6$+0"7 M++0 
@"0O+6A$&'( N,**"' ."0("*&5=" ,&$-0"&.&'("' "' 3%#6A+="*&'("' &' A"$ 0"+*&#$&#6A #6"'+0&3 #*"6A$# &' 
-")"0=$" %+$" )*++$#@&'."'7 2" ,&$-0"&.&'("' N,**"' @""*+* -"#$++' ,&$ %3."0'" *+'(@30%&(" #$+**"'1 
@3"0Y "' %"#$#&*3_#1 O++0-&5 %3("*&5= -"#$++'." @"03,."0." #$+**"' "' #&*3_# O30."' @"0O&5."0.7  
 
D<A+'="*&5= @+' O++0 ."N" ,&$-0"&.&'( )0"6&"# O30."' @330N&"' =,''"' 6,*$,,0A&#$30&#6A"Y "' 
*+'.#6A+))"*&5=" #$0,6$,0"' "'P3< "*"%"'$"'1 N3+*# ." O++0."@3**" .&5=-")*+'$&'("'1 O30."' ++'("$+#$ 
.330 A"$ 0,&%$"("-0,&= @+' ." T,&$("-0"&."U #$+**"'7 2" #6A++* O++03) ."N" 3'$O&=="*&'("' N,**"' 
)*++$#@&'."' &# &' A"$ 0"+*&#$&#6A #6"'+0&3 ("0&'( "' N+* N&6A -")"0="' $3$ "'="*" *36+$&"#7 
 
Y::$,.$"(+K(*-%6.$#%75B2%0-$#$(54!#%.$%.(2!"(/$.(#!"&0,/!K(

Z3"'+%" @+' T@""*+*U (033$#6A+*&(" -"-3,O&'( *"&.$ )*++$#"*&5= $3$ "'&(" @"0.&6A$&'( @+' A"$ N""0 3)"' 
N""=*"&("-&".7 Z,##"' ." -".0&5@"' N"*< -*&5<$ ." 3)"'A"&. ("A+'.A++<.7 2" *+'.#6A+))"*&5=" &')+##&'( 
@+' ." -"33(." @""A3,."0&5"' =,''"' ." "<<"6$"' 3) ." 0,&%$"*&5= @&#,"*" =O+*&$"&$ -")"0="'7 C&"0-&5 
=+' (".+6A$ O30."' ++' %++$0"("*"' +*# ++')*+'$ 03'.3% ." -"-3,O&'(7 S3= ." @30%("@&'( @+' ." 
+(0+0&#6A" -"-3,O&'( TA33<.3'$O"0)1 ("@"*&'."*&'(1 %+$"0&++*Y "' =*",0("-0,&=U =+' N""0 -")+*"'. N&5' 
@330 ." "<<"6$"' 3) ." 0,&%$"*&5= @&#,"*" =O+*&$"&$7 2" *+'.#6A+))"*&5=" &')+##&'( &# N""0 +<A+'="*&5= @+' 
." #6A++* "' ." ("-&".#="'%"0="'7 
 
M++#$ ,&$-0"&.&'(#%3("*&5=A"."' @330 -3,O=+@"*# @330 (03'.("-3'."' +(0+0&#6A" -".0&5@"' -&"."' ." 
-"#$"%%&'(#)*+''"' 33= %3("*&5=A"."' @330 A"$ $3")+##"' @+' )"0%+'"'$"' T"' $&5."*&5="U 
$""*$3'."0#$",'"'." @330N&"'&'("' "' $""*$3'."0#$",'"'." =+##"'7  
 
Z""*$3'."0#$",'"'." @330N&"'&'("' N&5' -&5@330-""*.b <3*&"#P+60K*.3"=1 *+(" $,''"*#1 O+'."*=+))"'1 
0"("'=+))"'1 @0++$'"$$"'1 A3(" $,''"*#1 #$"**&'("' "' 3'."0#$",'"'." =+##"' "' O30."' ("-0,&=$ -&5 
." $""*$ @+' <0,&$ T++0.-"&"'1 +))"*#1 )"0"'U "' @3**"(03'.#(03"'$"' "' O30."' 33= ("-0,&=$ &' ." 
-33%=O"="0&5#"6$307 
 
C"$ ("-0,&= @+' ."N" @330N&"'&'("' O30.$ $3"("#$++' -&''"' A"$ +(0+0&#6A -3,O@*+=7 E"$ ""' 
O&5N&(&'(#-"@3"(.A"&. O30.$1 3'."0 @330O++0."'1 33= ." 0,&%$" ("-3."' @330 A"$ 0"+*&#"0"' @+' ""' 
.&<<"0"'$&+$&"@*+= @330 )"0%+'"'$" $""*$3'."0#$",'"'." @330N&"'&'("'1 .&0"6$ ++'#*,&$"'. 3) A"$ 
+(0+0&#6A -3,O@*+=7 Z&5."*&5=" *+(" "' A3(" $""*$3'."0#$",'"'." @330N&"'&'("' N&5' $3"("#$++' -,&$"' 
A"$ +(0+0&#6A -3,O@*+=7 Z""*$3'."0#$",'"'." =+##"' =,''"' +**""' O30."' ("0"+*&#""0. -&''"' A"$ 
+(0+0&#6A -3,O-*3= T$3$ %+Q&%++* :>>>%8 %&.."*# ""' +<O&5=&'(U7 
 
2" #6A++* O++03) @+' ."0("*&5=" @330N&"'&'("' ("-0,&= O30.$ ("%++=$ N+* &' ." $3"=3%#$ O++0#6A&5'*&5= 
$3"'"%"'7 2&$ 3% A"$ 0&#&63 3) ("O+##6A+."1 -&5@330-""*. +*# ("@3*( @+' -&5N3'."0" 
O""0#3%#$+'.&(A"."' TA+("*#6A+."U N3@""* %3("*&5= $" -")"0="'7 C"$ ("-0,&=%+="' @+' 
$""*$3'."0#$",'"'." @330N&"'&'("' A""<$ "'&( "<<"6$ ." 0,&%$"*&5= @&#,"*" =O+*&$"&$ @+' A"$ *+'.#6A+)7 
2&$ "<<"6$ &# -")"0=$ 3%.+$ ." %""#$" $""*$3'."0#$",'"'." @330N&"'&'("' N&6A *++( -&5 ." (03'. 
-"@&'."'7 X0 $0"".$ A&"0.330 &' ." %""#$" ("@+**"' (""' @"0*&"# ++' 3)"'A"&. 3)7 C33(,&$ =,''"' ." 
$""*$3'."0#$",'"'." @330N&"'&'("'1 @330 N3@"0 N&6A$-++01 ""' ("@3"* @+' *+'.#6A+))"*&5=" @"0#$30&'( 
$"O""( -0"'("' -&5 3%O3'"'."' 3< -"N3"="0# ++' A"$ ("-&".7 
 
2" =*"&'#6A+*&(" 0"60"+$&"@" T'"@"'U+6$&@&$"&$"' .&" O30."' %3("*&5= ("%++=$ T%&'&6+%)&'(1 A30"6+U "' 
+'."0" +(0+0&#6A" '"@"'<,'6$&"# TN3+*# 3)#*+( @+' 6+0+@+'#1 +,$3_# "' -3$"'U "' 
,&$-0"&.&'(#%3("*&5=A"."' @330 '&"$Y+(0+0&#6A" -".0&5@"' N,**"' ""' -")"0=$ "<<"6$ A"--"' 3) ." 
0,&%$"*&5= @&#,"*"Y=O+*&$"&$ 3%.+$ N" A33<.N+="*&5= -&''"' A"$ -"#$++'." -3,O@*+= "' ." -"#$++'." 
-"-3,O&'( ("0"+*&#""0. N,**"' O30."'7 
 



 
 
 
  

-*+. ^8 @+' ^8 

 

 

$"[9<(<'-2*#"+96'

2" "<<"6$"' &' A"$ %+Q&%,% #6"'+0&3 N&5' @"0("*&5=-++0 %"$ ." "<<"6$"' @+' A"$ 0"+*&#$&#6A #6"'+0&3 
%++0 .3"' N&6A .""*# 3) T@""*U (03$"0" #6A++* @3307 [' A"$ %+Q&%,% #6"'+0&3 O30.$ "0 &%%"0# @+',&$ 
("(++' .+$ +**" (03'.("-3'."' +(0+0&#6A" -".0&5@"' .&" ." %3("*&5=A"&. A"--"' 3% ,&$ $" -0"&."' .&$ 
33= .++.O"0="*&5= N,**"' .3"'7 2++0'++#$ O30.$ "0 &' A"$ %+Q&%,% #6"'+0&3 @+',&$ ("(++' .+$ +**" 
+=="0-3,O-".0&5@"' 3%#6A+="*"' '++0 @""A3,."0&5 "' .+$ %+Q&%++* ("-0,&= O30.$ ("%++=$ @+' ." 
%3("*&5=A"&. @330 A"$ 0"+*&#"0"' @+' T0"60"+$&"@"U '"@"'<,'6$&"#7 d&$"0++0. &# .&$ ""' @3*#$0"=$ 
$A"30"$&#6A" #&$,+$&"1 %++0 O+''""0 +**" -".0&5@"' -&''"' ." )*+')"0&3." ("-0,&= %+="' @+' ." 
,&$-0"&.&'(#Y "'P3< 3%#6A+="*&'(#%3("*&5=A"."'1 @&'.$ ""' ++'N&"'*&5=" ++'$+#$&'( @+' A"$ *+'.#6A+) 
)*++$# .330.+$ "0 @""* 0,&%$" O30.$ &'("'3%"' .330 -&5@330-""*. '&",O" #$+**"'7 2" =+'# 3) '"(+$&"@" 
"<<"6$"' 3) 6,*$,,0A&#$30&#6A Y *+'.#6A+))"*&5=" #$0,6$,0"' "' "*"%"'$"' &# .+' 33= N""0 (033$7 2&$N"*<." 
("*.$ @330 ." 0,&%$"*&5=Y@&#,"*" =O+*&$"&$7 2330 ""' @"0."0" @"0.&6A$&'(  "'P3< W"003%%"*&'( &# "0 ""' 
(03$" =+'# 3) '"(+$&"@" "<<"6$"'7 2" "<<"6$"' +*# ("@3*( @+' $""*$3'."0#$",'"'." @330N&"'&'("' N&5' &' 
A"$ %+Q&%++* #6"'+0&3 ("*&5= ++' ." "<<"6$"' &' A"$ 0"+*&#$&#6A #6"'+0&37 C&"0-&5 O30.$ (""' 3'."0#6A"&. 
("%++=$ &' #6A++* "' 3%@+'(7 
'

Z"8*!'JBJ']*89*1-M*#<*+M*#'0*+'!"#1-23"0-)`0*'

R"#1-23"0-)`0*' ]*89*1-M*#<*+M*#'

\""=*"&(03'."' S)"' $3$ N""0 3)"' N""=*"& )3*."0# %"$ ""' 0"("*%+$&(" @"0=+@"*&'( 

g0"="'("-&". S)"' )3*."0# %"$ ""' .""*# 3'0"("*%+$&(" @"0=+@"*&'( "' #*&'("0"'." *&'$"' 

/$""'-"0(#6A" "' 
G33#"'.++*#6A" 
W*&"$ "' E+0= 

!,&$"'.&5=# ("*"("' @330%+*&( -0+=O+$"0 ("$&5."("-&". 

\+'.(03'."' %"$ 
@""'0"#$"' 

63'$0+#$ %"$ (033$#6A+*&( 3)"' N""=*"&*+'.#6A+) .330 =*"&'#6A+*&(" +<O&##"*&'( @+' (03"'" 
"*"%"'$"' "' -3# %"$ +(0+0&#6A" ("-&"."'7 D<O&##"*&'( $,##"' 3)"' "' .&6A$" ("-&"."' 

 
Z"8*!'JBO'%@@*2)*#8*66+1*!9#4'!"#1-23"0'*#'2(!)((+39-)6+9*'

=+9)*+9(<' &*"!9-)9-23'-2*#"+96'' $"[9<(<'-2*#"+96'

X<<"6$"' 3) 6,*$,,0A&#$30&#6AY*+'.#6A+))"*&5=" #$0,6$,,0 
"' "*"%"'$"' 

>PY YY 

X<<"6$"' 3) 0,&%$"*&5=Y@&#,"*" =O+*&$"&$ >PY YY 

 

JBI R**@8""+3*91'*#'4*L6#13*91'

5.4.1 Geur

F"#0"M'

W330 A"$ -")+*"' @+' ." "<<"6$"' 3) (",0A&'."0 &# (""' 3'."0N3"= ,&$("@3"0.7 2" %""#$" (",0A&'."0 
O30.$ &%%"0# @"0330N++=$ .330 &'$"'#&"@" @""A3,."0&5"'7 2"N" =0&5("' &' ." -"#$"%%&'(#)*+''"' @330 
A"$ -,&$"'("-&". @+' /$""'-"0("' (""' ,&$-0"&.&'(#0,&%$"7 !&5 A"0Y 3< '&",O@"#$&(&'(1 ,&$-0"&.&'( "' 
3%#6A+="*&'( @+' ""' +(0+0&#6A -".0&5< .&"'$ $" O30."' -")++*. 3< -&5 (",0A&'."0("@3"*&(" <,'6$&"# 
O30.$ @3*.++' ++' ." O"$$"*&5=" (",0'30%7 C&"03'."0 @3*($ ""' =O+*&$+$&"@" 3%#6A0&5@&'( @+' ." 
%3("*&5=" "<<"6$"' @+' ." -"#$"%%&'(#)*+''"' 3) ." (",0#&$,+$&" &' A"$ )*+'("-&".7 
 
&*"!9-)9-23'-2*#"+96'

G,'.@""A3,."0&5 &# &' ." -"#$"%%&'(#)*+''"' ." "'&(" +6$&@&$"&$ .&" @+' "'&(" &'@*3". =+' N&5' 3) ." 
(",0#&$,+$&" &' A"$ )*+'("-&".7  [' A"$ 0"+*&#$&#6A #6"'+0&3 O30.$ "0 @+',&$ ("(++' .+$ "0 ""' -")"0=$ 
++'$+* @""A3,."0&5 -".0&5@"' A,' +6$&@&$"&$"' N,**"' ,&$-0"&."' T-3,O@*+=@"0(03$&'(1 -3,O @+' '&",O" 
#$+**"'U7 S3= N,**"' #*"6A$# "'="*" (03'.("-3'."' -".0&5@"' 3%#6A+="*"' '++0 0,'.@""A3,."0&57  
 
X0 O30."' &' ." -"#$"%%&'(#)*+''"' (""' 0"6A$#$0""=#" 3'$O&=="*&'("' %3("*&5= ("%++=$7 D*# &' A"$ 
=+."0 @+' ""' O&5N&(&'( ""' '&",O" 3'$O&=="*&'( %3("*&5= O30.$ ("%++=$1 .&"'$ $&5."'# .&" )036".,0" 
""' T"@"'$,""* '33.N+="*&5=U (",0A&'."0 3'."0N3"= $" O30."' ,&$("@3"0.7 
 



 
 
 
  

-*+. ^V @+' ^V 

 

 

2+$ (",0A&'."0 N&6A 33= .++.O"0="*&5= N+* @330.3"' &# 3@"0&("'# %++0 ." @0++(7 !&5 A"$ -"#$0&5."' @+' 
(",0"%&##&"# -*&5="' )036"#("r'$"(0""0." %++$0"("*"' @++= -0,&=-++0 "' "<<"6$&"<7 !3@"'.&"' A"--"' 
N" @++= ""' (,'#$&( "<<"6$ 3) +'."0" +#)"6$"' @+' ." -".0&5<#@3"0&'(1 N3+*# +0-3 3< =O+*&$"&$7 
W330-""*."' N&5' A"$ O"0="' %"$ ("#*3$"' )036"#+))+0+$,,01 A"$ O&5N&("' @+' (03'.#$3<<"' 3) 
A,*)#$3<<"' 3< A"$ @"0-"$"0"' @+' ." AK(&e'"7  
 
2" $"6A'&"="' .&" -"#6A&=-++0 N&5'1 N&5' 3@"0 A"$ +*("%""' ."N"*<." %"$A3."' .&" ("-0,&=$ O30."' $"0 
-"#$0&5.&'( @+' +'."0" *,6A$"%&##&"#7 D<A+'="*&5= @+' ." ++0. @+' ." #$3<<"' .&" ." (",0 @"0330N+="' "' 
." +<(+#63'.&$&"# N&5' "0 .&@"0#" $"6A'&"="' -"#6A&=-++0 3% ." (",0A&'."0 $" -")"0="'7 W""* ("-0,&=$" 
$"6A'&"="' N&5' 3'."0 %""0 +6$&"@" =33*<&*$0+$&"1 (+#O+##&'(1 '+@"0-0+'.&'( "' -&3<&*$0+$&"7 
 
$"[9<(<'-2*#"+96'

[' A"$ %+Q&%,% #6"'+0&3 O30.$ "0 @+',&$ ("(++' .+$ +**" (03'.("-3'."' -".0&5@"' 
T0,'.@""A3,."0&5"'U ("-0,&= N,**"' %+="' @+' ." O&5N&(&'(#-"@3"(.A"&. 3% A,' -3,O@*+= $" 
@"0(03$"'7 S3= O30.$ "0 0"="'&'( %"" ("A3,."' .+$ +**" +=="0-3,O-".0&5@"' 3%#6A+="*"' '++0 
0,'.@""A3,."0&57 [' ."N" #&$,+$&" =+' "0 ""' @"0#*"6A$"0&'( @+' ." (",0#&$,+$&" 3)$0"."'7 S< .&$ $3$ ""' 
)03-*"%+$&#6A" #&$,+$&" *"&.$ =+' 3) @330A+'. '&"$ @330#)"*. O30."'7 W""*+* N+* .&$ +<A+'("' @+' ." 
$"6A'&"="' .&" O30."' $3"(")+#$ &' ." &'.&@&.,"*" ("@+**"'7  
 
[' Z+-"* :7; &# ." -"330."*&'( $"' 3)N&6A$" @+' ." +,$3'3%" 3'$O&=="*&'( #+%"'("@+$7 
 
Z"8*!'JBQ'%@@*2)*#8*66+1*!9#4'4*(+'

=+9)*+9(<' &*"!9-)9-23'-2*#"+96'' $"[9<(<'-2*#"+96'

g+'# 3) $3"'+%" (",0-"*+#$&'( 3) (",0("@3"*&(" 
3-5"6$"' T"<<"6$"' 3) *""<=O+*&$"&$U 

> Y 

5.4.2 Fijn stof

d&$-0"&.&'( 3< '&",O@"#$&(&'( @+' @""A3,."0&5"' N+* =,''"' *"&."' $3$ ""' $3"'+%" @+' ." 63'6"'$0+$&" 
<&5' #$3< &' ." *,6A$7 !&5 ." @"0(,''&'(@"0*"'&'( N,**"' "&#"' O30."' ("#$"*. O++0.330 3) ." (0"'# @+' 
""' -".0&5< O30.$ @3*.++' ++' ." O"$$"*&5= "&#"'7  
 
2&$ '""%$ '&"$ O"( .+$ ." -&5.0+(" @+' ." &'.&@&.,"*" -".0&5@"' ++' ." 63'6"'$0+$&" <&5' #$3< &' ." 
.&0"6$" 3%("@&'( &' ." 30." @+' "'="*" %&603(0+%%"' )"0 %V *,6A$ =+' *&(("'7 2" 

+6A$"0(03'.63'6"'$0+$&" &' ." ("%""'$" /$""'-"0("' &# '&"$ "0( A33( T|88 µ(P%VU TG[WE 8>?81 
H033$#6A+*&(" 63'6"'$0+$&"Y "' .")3#&$&"=++0$"' M"."0*+'.U7 2++0.330 &# A"$ ++''"%"*&5= .+$ ""' 
-".0&5< 33= -&5 ""' ,&$#$33$ @+' "'="*" %&603(0+%%"' ++' ." (0"'#O++0."' N+* -*&5@"' @3*.3"'7  
 
[' A"$ %+Q&%,% #6"'+0&3 O30.$ "0 @+',&$ ("(++' .+$ %+Q&%++* ("-0,&= O30.$ ("%++=$ @+' ." 
,&$-0"&.&'(#Y "' 3%#6A+="*&'(#%3("*&5=A"."'7 X6A$"0 ("N&"' ." #)0"&.&'( @+' ." *+'.-3,O-".0&5@"' 
3@"0 ." ("%""'$" N,**"' ." @"0A3(&'( @+' ." 63'6"'$0+$&" <&5' #$3< N&6A '3( #$"".# %"$ '+%" @330.3"' 
&' ." .&0"6$" 3%("@&'( @+' ." &'.&@&.,"*" -".0&5@"'7 S3= &' .&$ ("@+* &# (""' 3@"0#6A0&5.&'( @+' ." 
(0"'#O++0."' $" @"0O+6A$"'7  
 
S'.+'=# ." %3("*&5=" *&6A$" $3"'+%" @+' ." ,&$#$33$ @+' <&5' #$3< &' ." *,6A$1 O30."' ." "<<"6$"' 
'",$0++* -"330.""*.1 ("N&"' ." *+(" +6A$"0(03'.63'6"'$0+$&" &' ." +,$3'3%" #&$,+$&"7  
 
W+',&$ A"$ 33(),'$ @+' @3*=#("N3'.A"&. =+' ""' ."0("*&5=" $3"'+%" ++' <&5' #$3< &' ." *,6A$ ++'.+6A$ 
@"0.&"'"'7 2&$ O30.$ -&5 A"$ +#)"6$ ("N3'.A"&. &' ." -"330."*&'( -"$03=="'7  
 
[' Z+-"* :7^ &# ." -"330."*&'( $"' 3)N&6A$" @+' ." +,$3'3%" 3'$O&=="*&'( #+%"'("@+$7 
 
Z"8*!'JBW'%@@*2)*#8*66+1*!9#4'@97#'-)6@'

=+9)*+9(<' &*"!9-)9-23'-2*#"+96'' $"[9<(<'-2*#"+96'

g+'# 3) $3"'+%" 63'6"'$0+$&" <&5' #$3< > > 

 



 
 
 
  

-*+. ^9 @+' ^9 

 

 

5.4.3 Gezondheid

F"#0"M'

d&$ ." 63'6*,#&"# .&" -"#6A0"@"' #$++' &' )+0+(0++< V7:7V N&5' 60&$"0&+ +<("*"&. @330 ." -"330."*&'( @+' 
." #6"'+0&3_# 3) A"$ $A"%+ ("N3'.A"&.7 2++0-&5 (++$ ." "<<"6$-"#6A0&5@&'( "' Y-"330."*&'( &' 3) ." 
"<<"6$"' @+' ." 3'$O&=="*0,&%$" &' ." &'$"'#&"@" @""A3,."0&5 3) %3("*&5=" ("N3'.A"&.#"<<"6$"'7 
'

Z"8*!'JBY'V*66+1*!9#4-2+9)*+9"'*#')6*!923)9#4'

=+9)*+9(<' Z6*!923)9#4'

g+'# 3) @"0#)0"&.&'( @+' 
T.&"0YUN&"=$"' @+' -".0&5< $3$ 
-".0&5< 

d&$ ." *&$"0+$,,0 =+' +*# @,&#$0"("* O30."' +<("*"&. .+$ ""' +<#$+'. @+' ?Y8 =% 
$,##"' -".0&5@"' ("O"'#$ &# 3% @"0#)0"&.&'( @+' .&"0N&"=$"' $" @330=3%"'7 2+$ 
N+* 33= (,'#$&( N&5' -&5 ,&$-0+="' O++0-&5 33= ." %"'#"*&5=" ("N3'.A"&. &' A"$ 
(".&'( =+' N&5'1 N3+*# .&@"0#" @30%"' @+' (0&") "' ." pY=330$#7 

g+'# 3) -"#%"$$&'( @&+ ." 
*,6A$ 

[' ." 3'."0N36A$" #6"'+0&3_# &# (""' '&",O@"#$&(&'( 3)("'3%"'7 F"* =,''"' 
+=="0-3,O-".0&5@"' 3%#6A+="*"' '++0 0,'.@""A3,."0&51 O++0.330 ""' @"0."0" 
@"0.&6A$&'( @+' A"$ ++'$+* 0,'.@""-".0&5@"' =+' 3)$0"."'7 

g+'# 3) ("N3'.A"&."<<"6$"' 
@+' (",0A&'."0 

S3= +*# @3*.++' O30.$ ++' ." O"$$"*&5=" @"0"&#$"'1 =+' "0 #)0+=" N&5' @+' ""' 
@"0A3(&'( @+' 63'6"'$0+$&"# &' ." *,6A$1 O++0-&5 A&'."0 "' ""' 3'("O"'#$" 
-"*+#$&'( @+' ." ("N3'.A"&. =,''"' 3)$0"."'7 

g+'# 3) ("N3'.A"&."<<"6$"' 
@+' #$3<A&'."0 

S3= +*# @3*.++' O30.$ ++' ." O"$$"*&5=" @"0"&#$"'1 =+' "0 #)0+=" N&5' @+' ""' 
@"0A3(&'( @+' 63'6"'$0+$&"# &' ." *,6A$1 O++0-&5 &' "'&(" %+$" A&'."0 "' 
("N3'.A"&.#"<<"6$"' =,''"' 3)$0"."'7 2&$ &# %"." +<A+'="*&5= @+' ." 
+6A$"0(03'.63'6"'$0+$&"7 2&" &# A&"0 0"*+$&"< *++(7 

 
2" "<<"6$-"#6A0&5@&'( &# )"0 60&$"0&,% @+' -"&." #6"'+0&3_# 3'."0#$++'. O""0("("@"'7 
 
S"#-'60'5*+-0+*919#4'5"#',19*+H.L9*M)*#'5"#'8*1+97@')6)'8*1+97@'

S'.+'=# ." (03$" #6A++* @+' ." *+'.-3,O "' .++0%"" #+%"'A+'("'. ." 0"*+$&"< (03$" 3'."0*&'(" 
+<#$+'."' $,##"' ." -".0&5@"' &' ." ("%""'$" /$""'-"0("' &# 3) ""' ++'$+* )*++$#"' &' A"$ )*+'("-&". 
." 3'."0*&'(" +<#$+'. $,##"' -"#$++'." @""A3,."0&5 -".0&5@"' &' #3%%&(" ."*"' @+' ." ("%""'$" 
=*"&'"0 .+' ? =%7 2&$ -"$0"<$ %"$ '+%" A"$ N,&."*&5= .""* @+' ." ("%""'$"7'
'

S%.+$ ." =+'# 3) @"0#)0"&.&'( @+' T.&"0UN&"=$"' #$"0= +<A+'="*&5= &# @+' %++$0"("*"' 3) ." -".0&5@"' "' 
3%.+$ ." #)0"&.&'( @+' -".0&5@"' -&5 A"$ 0"+*&#$&#6A #6"'+0&3 3@"0 A"$ ("-&". '&"$ *"&.$ $3$ #,-#$+'$&""* 
=*"&'"0" +<#$+'."'1 &# A"$ "<<"6$ $"' 3)N&6A$" @+' ." +,$3'3%" #&$,+$&" -&5 A"$ 0"+*&#$&#6A #6"'+0&3 +*# 
'",$0++* &'("#6A+$ T#630" >U1 -&5 A"$ %+Q&%,% #6"'+0&3 %"$ ""' #$"0=" (03"& "' ""' #$"0=" ,&$-0"&.&'( 
@+' A"$ ++'$+* 0,'.@""-".0&5@"' "' .,# =*"&'"0" 3'."0*&'(" +<#$+'."'1 +*# *&6A$ '"(+$&"< &'("#6A+$ T#630" 
YU7   
 
S"#-'60'8*-<*))9#4'59"'1*'!(23)'

4"0 .&"0#330$ =,''"' @"0#6A&**"'." N&"=$"' @330=3%"' .&" @&+ ." *,6A$ @"0#)0"&."' '++0 %"'#"'1 @&+ 
.&0"6$ 63'$+6$ $,##"' .&"0 "' %"'# 3< @&+ @3".#"*7 \3�'3#"' N&5' &'<"6$&"N&"=$"' .&" @+' .&"0"' 3) 
%"'#"' =,''"' 3@"0(++'7 W330 3%O3'"'."' N&5' @330+* ." @&+ ." *,6A$ 3@"0.0++(-+0" ++'.3"'&'("' 
@+' -"*+'(7 T['<30%+$&"-*+. &'$"'#&"@" @""A3,."0&5 "' ("N3'.A"&.1 HH2 M"."0*+'.1 8>??U7 
 
d&$-0"&.&'( @+' @""A3,."0&5"' *"&.$ $3$ ""' A3("0" @"".&6A$A"&. &' A"$ ("-&".1 .&$ =+' ""' "'&(#N&'# 
'"(+$&"< "<<"6$ A"--"'7 S< .&$ O"0="*&5= A"$ ("@+* &#1 &# "6A$"0 %"." +<A+'="*&5= @+' ." -".0&5<#@3"0&'( "' 
." &'0&6A$&'( @+' ." -".0&5@"'7 2++03% O30.$ A"$ "<<"6$ -&5 3'$O&=="*&'( @+' %3."0'" -".0&5@"' +*# @0&5 
("0&'( &'("#6A+$7  
 
S"#-'60'4*L6#13*91*@@*2)*#'5"#'4*(+39#1*+'

H",0 O30.$ (03$"'.""*# @"0330N++=$ .330 ." ,&$O"0)#"*"' T%"#$U @+' .&"0"'7 2" (",0 &# A"$ 0"#,*$++$ 
@+' ""' %"'(#"* @+' .&@"0#" #$3<<"'1 N3+*# MCV1 C8/1 "' .&@"0#" @*,6A$&(" 30(+'&#6A" #$3<<"'7 2" 
@"0#)0"&.&'( @+' (",0 &# 37+7 +<A+'="*&5= @+' A"$ $K)" "' ++'$+* .&"0"'1 A"$ @3"01 ." O&5N" @+' 3)@+'( @+' 
." %"#$ "' @+' ." +<N,&(&'( &' ." #$+*7 X0 N&5' @"0#6A&**"'." $K)"' #$+**"'7 S@"0 A"$ +*("%""' &# &' 

$0+.&$&3'"*" #$+**"' ." (",0"%&##&" A"$ (033$#$1 &' &"%&##&"+0%"‟Y#$+**"' A"$ *++(#$7 X%&##&"+0%" #$+**"' 
N&5' #$+**"' O++0-&5 ." +%%3'&+="%&##&" 0"*+$&"< *++( &#7 



 
 
 
  

-*+. ^: @+' ^: 

 

 

 
C"$ O++0'"%"' "' O++0."0"' @+' (",0 @"0#6A&*$ )"0 )"0#33'7 X"' 3'++'("'+%" (",0 @"0330N++=$ $"' 
""0#$" T"0'#$&("U A&'."0 TS) ."' g+%)1 8>>IU7 2++0'++#$ A+'($ &' @""* #&$,+$&"# (",0 #+%"' %"$ +'."0" 
=*+6A$"' N3+*# .")0"##&"1 @"0%&'."0." =O+*&$"&$ @+' *"@"'1 %3"A"&.7 2" A&'."0 (++$ .+' @"0("N"*. @+' 
#$0"##("0"*+$""0." *&6A+%"*&5=" ("N3'.A"&.#"<<"6$"'7 X0 &# (""' ""'.,&.&(" .3#&#Y"<<"6$0"*+$&" -"="'. 
$,##"' (",0-"*+#$&'( "' #$0"##("0"*+$""0." ("N3'.A"&.#=*+6A$"'1 N3+*# A33<.)&5'1 -"'+,O.A"&. "' 
%&##"*&5=A"&. T['<30%+$&"-*+. &'$"'#&"@" @""A3,."0&5 "' ("N3'.A"&.1 HH2 M"."0*+'.1 8>??U7 
 
[' A"$ (",0-"*"&. &# ""' 0"*+$&" ("*"(. $,##"' (",0A&'."0 "' %&*&",=O+*&$"&$7 X0 &# #)0+=" @+' (",0A&'."0 
+*# %"'#"' N&5' -*33$("#$"*. ++' (",0 "' .+$ +*# A&'."0*&5= "0@+0"'7 2"N" 0"*+$&" ("*.$ %"$ '+%"  
@330 ." &'$"'#&"@" @""A3,."0&57 W330 0,'.@""A3,."0&5"' &# (""' @"0-+'. ("*"(. %"$ ""' -"330."*&'( 
@+' A"$ *""<=*&%++$7 
 
S%.+$ ." =+'# ("0&'( &# .+$ ." 3'$O&=="*&'( @+' ." *+'.-3,O .&" A"$ 0"+*&#$&#6A" #6"'+0&3 %3("*&5= 
%++=$ *"&.$ $3$ ""' @"0#*"6A$"0&'( @+' ." (",0#&$,+$&"1 ("N&"' ." O"$Y "' 0"("*("@&'( "' ("N&"' ." 
-"#6A&=-+0" $"6A'&"="' 3% (",0"%&##&" $" @330=3%"' O30.$ @330 .&$ #6"'+0&3 A"$ "<<"6$ +*# '",$0++* 
-"330.""*.7 C"$ %+Q&%+*" #6"'+0&3 =0&5($ ""' *&6A$ '"(+$&"@" -"330."*&'( ("N&"' ." ++'O"N&(" 
,&$-0"&.&'(# "'P3< 3%#6A+="*&'(#%3("*&5=A"."' -&''"' .&$ #6"'+0&3 @330 (03'.("-3'."' 
*+'.-3,O-".0&5@"'7 
'

S"#-'60'4*L6#13*91*@@*2)*#'5"#'-)6@39#1*+'

k&5' #$3< &# ""' @"0N+%"*'++% @330 .""*$5"# &' ." *,6A$ %"$ @"0#6A&**"'." (033$$" "' @"0#6A&**"'." 
#+%"'#$"**&'(7 2" (033$$" @+' ." .""*$5"# -")++*$ O++0 N" &' ." *3'("' $"0"6A$ =3%"'7 [' 63%-&'+$&" 
%"$ ." #+%"'#$"**&'( -")++*$ A"$ $3$ O"*=" "<<"6$"' .+$ =+' *"&."'7 C&"0-&5 ("*.$ .+$ A3" =*"&'"0 ." 
#$3<.""*$5"#1 A3" .&")"0 N&5 =,''"' .330.0&'("' &' ." *3'("' "' A3" #6A+."*&5="0 N" N&5'7  
D<A+'="*&5= @+' ." .330#'"." @+' ." #$3<.""*$5"# O30.$ ("#)03="' @+' 4E?> @330 .""*$5"# %"$ ""' 
.330#'"" $3$ ?> %&603%"$"0 3< @+' 4E81: @330 .""*$5"# %"$ ""' .330#'"." $3$ 81: %&603%"$"07 [' ." 
<0+6$&" 4E81: O30.$ 33= '3( ""' 3'."0#6A"&. ("%++=$ $,##"' ." 4E? "' ." N3("'++%." ,*$0+<&5'" 
.""*$5"# %"$ ""' .&+%"$"0 =*"&'"0 .+' >1? '%7 2" .""*$5"# =*"&'"0 .+' ?> %&603%"$"0 .0&'("' $3$ @"0 

.330 &' ." *,6A$O"("' "' O30.$ 33= O"* ." &&'+."%-+0" <0+6$&"‟ ("'3"%.7 W&+ ." ,&$#$33$ @+' 
+%%3'&+= .0++($ ." @""A3,."0&5#"6$30 33= &' -"*+'(0&5=" %+$" -&5 ++' ." @30%&'( @+' #"6,'.+&0 <&5' 
#$3< &' ." @30% @+' +e03#3*"' @+' '&$0+$"'7 T['<30%+$&"-*+. &'$"'#&"@" @""A3,."0&5 "' ("N3'.A"&.1 HH2 
M"."0*+'.1 8>??U7 
 
\3+*# &# O""0("("@"' &' )+0+(0++< :7978 N+* #)0+=" N&5' @+' ""' *&6A$" $3"'+%" @+' <&5' #$3< &' ." *,6A$ 
.330 ,&$@3"0&'( @+' ." #6"'+0&3_#7 S%.+$ A"$ O++0#6A&5'*&5= 3% "'="*" %&603(0+%%"' )"0 %V *,6A$ N+* 
(++' "' ." +6A$"0(03'.63'6"'$0+$&" 0"".# *++( &# -&''"' ." ("%""'$"1 N+* A"$ "<<"6$ =*"&' N&5'7 2" =+'# 
3) ("N3'.A"&.#"<<"6$"' @+' #$3<A&'."0 &# '",$0++* -"330.""*. &' A"$ 0"+*&#$&#6A" #6"'+0&3 T#630" >U7 [' 
A"$ %+Q&%+*" #6"'+0&31 O30.$ A"$ ("N3'.#A"&.#"<<"6$1 @+'O"(" ." ,&$-0"&.&'(#Y "' 
3%#6A+="*&'(#%3("*&5=A"."'1 &'("#6A+$ +*# *&6A$ '"(+$&"<7 
 
[' Z+-"* :7?> &# ." -"330."*&'( $"' 3)N&6A$" @+' ." +,$3'3%" 3'$O&=="*&'( #+%"'("@+$7 W+',&$ 
("N3'.A"&.#33(),'$ ("*.$ @330 ""' ++'$+* +#)"6$"' .+$ &' ("-&"."' %"$ @""* &'$"'#&"@" @""A3,."0&5 ." 
+,$3'3%" #&$,+$&" '&"$ 3)$&%++* &#1 @"0-"$"0&'( &# O"'#"*&5=7 E"$ '+%" ." ,&$@3"0&'( @+' A"$ %+Q&%,% 
#6"'+0&31 O++0-&5 A"$ ++'$+* .&"0"' -&''"' ." ("%""'$" (03"&$ "' @"0%3"."*&5= 63'6"'$0""0$1 *"&.$ $3$ 
*&6A$ '"(+$&"@" "<<"6$"'7 
 
Z"8*!'JBDE'%@@*2)*#8*66+1*!9#4'4*L6#13*91'

=+9)*+9(<' &*"!9-)9-23'-2*#"+96'' $"[9<(<'-2*#"+96'

g+'# 3) @"0#)0"&.&'( @+' T.&"0YUN&"=$"' @+' -".0&5< $3$ -".0&5< > Y 

g+'# 3) -"#%"$$&'( @&+ ." *,6A$ > Y 

g+'# 3) ("N3'.A"&."<<"6$"' @+' (",0A&'."0 > Y 

g+'# 3) ("N3'.A"&."<<"6$"' @+' #$3<A&'."0 > Y 



 
 
 
  

-*+. ^I @+' ^I 

 

 

5.4.4 Verkeer

2330 #6A++*@"0(03$&'( @+' +(0+0&#6A" -".0&5@"' &' ." *++$#$" ."6"''&+ N&5' ." *+'.-3,O%+6A&'"# &' 
++'$+* "' 3%@+'( $3"("'3%"'7 S3= ." A3"@""*A"&. @0+6A$@"0=""0 @330 A"$ +<@3"0"' @+' %"#$ "' 
++'@3"0"' @+' @3".#"* @330 A"$ @"" &# .330 ." #6A++*@"0(03$&'( "' &'$"'#&@"0&'( $3"("'3%"'7 2" @+' 
3,.#A"0 #%+**" O"("' &' A"$ +(0+0&#6A ("-&". N&5' A&"0 @++= '&"$ (3". 3) -"0"="'.7  
 
Z"("*&5="0$&5. &# A"$ *+'(N+%" @"0=""0 &' A"$ -,&$"'("-&". 33= $3"("'3%"'7 2&$ .330 $3"'"%"'." 
0"60"+$&"%3("*&5=A"."'7 2" 3)=3%#$ @+' ." "*"=$0&#6A" <&"$# N+* %3("*&5= @330 ""' @"0."0" $3"'+%" @+' 
A"$ <&"$#("-0,&= N30("'1 %"$ '+%" -&5 3,."0" T"' =O"$#-++0."0"U .3"*(03")"'7 
 
&*"!9-)9-23'-2*#"+96'f'$"[9<(<'-2*#"+96'

2" ,&$(+'(#),'$"' @330 A"$ 0"+*&#$&#6A #6"'+0&3 "' A"$ %+Q&%,% #6"'+0&3 $"' ++'N&"' @+' ." $3"'+%" 
@+' A"$ ++'$+* 0"60"+$&"@" @330N&"'&'("' N&5' ("*&5=7 D'."0# ("N"(.1 "0 &# (""' 3'."0#6A"&. ("%++=$ 
$,##"' ." #6"'+0&3_# 3) A"$ +#)"6$ 0"60"+$&" 3%.+$ @"0O+6A$ O30.$ .+$ ." N3'" 03'.3% ." 
/$""'-"0(#6A" W*&"$ N&6A &' $3"'"%"'." %+$" 0"60"+$&"< N+* 3'$O&=="*"'7 
 
Z"' ++'N&"' @+' ." ,&$(+'(#),'$"' @330 *+'.-3,O &# "0 O"* "Q)*&6&"$ 3'."0#6A"&. ("%++=$ $,##"' ." 
#6"'+0&3_#7 C"$ %+Q&%+*" #6"'+0&3 (++$ "0 @+' ,&$ .+$ @3**".&( ("-0,&= O30.$ ("%++=$ @+' ." 
,&$-0"&.&'(#Y "' 3%#6A+="*&'(#%3("*&5=A"."'7  
 
[' N3O"* A"$ 0"+*&#$&#6A #6"'+0&3 +*# A"$ %+Q&%,% #6"'+0&3 O30.$ 0"="'&'( ("A3,."' %"$ ""' 
$3"'"%"'. ++'$+* 0"60"+$&"@" "' $3"0&#$&#6A" @330N&"'&'("'7 XQ+6$" ++'$+* N&5' '&"$ &' $" #6A+$$"'1 %++0 
("N&"' ." $0"'.# &' ." *+'.-3,O "' *+'."*&5=" $0"'.# %"$ -"$0"==&'( $3$ $3"0&#%" "' 0"60"+$&"1 @+*$ 
0"."*&5="0O&5# $" @"0O+6A$"' .+$ A"$ ++'$+* $3"0&#$&#6A 0"60"+$&"@" @330N&"'&'("' @"0."0 $3"'""%$7 
 
[' ." N3'" 03'.3% ." /$""'-"0(#6A" W*&"$ =,''"' %+Q&%++* 6&06+ V> O3'&'("'P-".0&5@"' ""' 
0"60"+$&"@" <,'6$&"P'"@"'<,'6$&" #$+0$"'7 2&$ @+0&""0$ @+' A30"6+1 $3$ N30(-3"0."0&5 $3$ %&'&6+%)&'(7 
['.&"' ."N" N3'" N&6A @3**".&( 3'$O&=="*$ =+' .+$ $3$ ++'N&"'*&5= %""0 @"0=""0 *"&."' T'++0 #6A+$$&'( 
"'="*" A3'."0."' @"0=""0#-"O"(&'("' @"0#)0"&. 3@"0 A"$ ("-&". ++' -"&." N&5."' @+' ." W*&"$U7 2&$ 
@"0=""0 N+* %"$ '+%" #"&N3"'#("-3'."' N&5' T%"& $P% #")$"%-"0U7  
 
E3("*&5=" *36+$&"# O++0 N&6A 63'<*&6$"' @330 N3,."' =,''"' .3"' $,##"' *+'(N++% T0"60"+$&"<U @"0=""01 
*+'.-3,O@"0=""0 "' 0"(,*&"0 T-"#$"%%&'(#U@"0=""0 &# 3) "' 03'.3% ." .&5="' *+'(# ." /$""'-"0(#" 
W*&"$1 '+-&5 ." C""' "' &' ." 3%("@&'( @+' ." 2&'$"*#" H30N"'7 2&$ N&5' ("-&"."' O++0 *3(&#6A"0O&5# ""' 
$3"'+%" @+' 0"60"+$&"@" @330N&"'&'("' $" @"0O+6A$"' @+*$ "' O++0 .,# 33= %""0 0"60"+$&"< @"0=""0 
++'("$03=="' =+' O30."'7 X0 &# 3) -+#&# @+' ." A,&.&(" -"#6A&=-+0" ("("@"'# "6A$"0 (""' ++'*"&.&'( 
++' $" '"%"' .+$ .&$ N+* *"&."' $3$ )03-*"%+$&#6A" #&$,+$&"#7 [' ." )*+'0"("*# &# 3)("'3%"' .+$ 
)+0="0"' )*++$# .&"'$ $" @&'."' 3) "&("' $"00"&'7 
 
[' A"$ %+Q&%,% #6"'+0&3 O30.$ "0 @+' ,&$ ("(++' .+$ +**" 3%#6A+="*&'(#%3("*&5=A"."' @330 ." 
(03'.("-3'."' -".0&5@"' @3**".&( O30."' -"',$7 C&"0%"" N3, ." 3%@+'( @+' ." +(0+0&#6A" -".0&5@"' 
&' $A"30&" %"$ "'="*" $&"'$+**"' )036"'$"' =,''"' #$&5("'1 A"$(""' "Q$0+ @"0=""0#("'"0+$&" %"$ N&6A 
%""-0"'($ "' .++0%"" ""' (03$"0" -"*+#$&'( @+' ." O"("' @"0#)0"&. &' A"$ -,&$"'("-&".7 C"$ $3$+*" 
"<<"6$ @+' A"$ %+Q&%,%#6"'+0&3 3) ." @"0=""0#@"&*&(A"&. O30.$1 %"." ("N&"' A"$ <"&$ .+$ "0@+' ,&$ 
("(++' =+' O30."' .+$ ." O"("' .,,0N++% @"&*&( N&5'PO30."' &'("0&6A$1 &'("#6A+$ +*# "'&(#N&'# 
'"(+$&"<7 
 
g&5="'. '++0 ." )3$"'$&e*" "<<"6$"' &' A"$ 0"+*&#$&#6A #6"'+0&3 $"' ++'N&"' @+' ." $3$+*" 
@"0=""0#3'$O&=="*&'( "' ." @"0=""0#@"&*&(A"&. .+' N+* "0 '&"$ 3< '+,O"*&5=# ""' "<<"6$ O++0'""%-++0 
N&5'7 F"*&#O++0 N+* "0 33= -&''"' .&$ #6"'+0&3 #)0+=" N&5' @+' "Q$0+ 0"60"+$&"< @"0=""01 %++0 &# ." 
,&$-0"&.&'( @+' ." *+'.-3,O+6$&@&$"&$"' &' .&$ #6"'+0&3 &# -")"0=$ "' @&'.$ '++0 +**" O++0#6A&5'*&5=A"&. 
@"0#)0"&. 3@"0 A"$ )*+'("-&". )*++$#$7 C"$ "<<"6$ @+' 3%#6A+="*&'( @+' -&5@330-""*. +=="0-3,O '++0 
@""A3,."0&5 N+* &' $"0%"' @+' @"0=""0#("'"0+$&" .++03% N""0 -")"0=$ N&5'7 C"$ &# &' .&" N&' '&"$ $" 
@"0O+6A$"' .+$ N&6A %""0 63'<*&6$"' N,**"' (++' @330.3"' $,##"' *+'.-3,O@"0=""0 "' 0"60"+$&"< 
@"0=""07 C"$ "<<"6$ @330 A"$ 0"+*&#$&#6A #6"'+0&3 O30.$ +*# '",$0++* &'("#6A+$7 



 
 
 
  

-*+. ^; @+' ^; 

 

 

 
 
[' Z+-"* :7?? &# ." -"330."*&'( $"' 3)N&6A$" @+' ." +,$3'3%" 3'$O&=="*&'( #+%"'("@+$7 
 
Z"8*!'JBDD'%@@*2)*#8*66+1*!9#4'5*+M**+-5*9!943*91'

=+9)*+9(<' &*"!9-)9-23'-2*#"+96'' $"[9<(<'-2*#"+96'

g+'# 3) @"0#*"6A$"0&'( @+' ." @"0=""0#@"&*&(A"&. &' A"$ 
-,&$"'("-&". 

> Y 

 

JBJ /5*+94*')3*<"T-'

V61*<'*#'?")*+'

!&5 A"$ 3'."0O"0) *+'.#6A+) N&5' -3."%=,'.&(" "' ("3%30<3*3(&#6A" O++0."' %"." &' -"#6A3,O&'( 
("'3%"'1 N&5 %+="' .""* ,&$ @+' ." *+'.#6A+)#$K)"'7 D'."0" ("@3*("' .+' ." ("@3*("' .&" %"" &' 
-"#6A3,O&'( N&5' ("'3%"'1 O30."' '&"$ @"0O+6A$7 [' A"$ @330(++'." &# 0"".# '++0 @30"' ("=3%"' .+$ 
." -"#$"%%&'(#)*+''"' '&"$ .&0"6$ A"$ =+."0 -&"."' @330 3'$O&=="*&'("' .&" #&('&<&6+'$" &'@*3". 
A"--"' 3) ." -3."%Y "' O+$"0=O+*&$"&$ "' *"&."' $3$ @"0+'."0&'("' &' A"$ (03'.Y "' 
3))"0@*+=$"O+$"0-"A""07  
 
F+''""0 "0 %""0 .+' 8>>>%8 ++' @"0A+0.&'( O30.$ ("0"+*&#""0. N+* @330 %""0 0"$"'$&" O30."' 
("N30(.7 2&$ &# ""' #$+'.++0. @"0"&#$" @+' A"$ F+$"0#6A+) TF+$"0$3"$#U7  
 
C"$ &# "6A$"0 '&"$ 3) @330A+'. ,&$ $" #*,&$"' .+$ "'&(" "<<"6$"' 3) $0"."' +*# ("@3*( @+' ""' $3"'+%" 
@+' +(0+0&#6A" +6$&@&$"&$"' &' A"$ %+Q&%+*" #6"'+0&37 Z" ."'="' @+*$ ++' "<<"6$"' 3) ." 3))"0@*+=$" 
"'P3< (03'.O+$"0=O+*&$"&$ .330 A"$ ("-0,&= @+' ("O+#-"#6A"0%&'(#%&.."*"'1 ""' (03$"0" ,&$#)3"*&'( 
@+' ',$0&e'$"' 3< "<<"6$"' 3) ." (03'.O+$"0#$+'. .330 3'$$0"==&'( @+' (03'.O+$"07 X0 &# &' A"$ 
%+Q&%+*" #6"'+0&3 ""' =*"&' 0&#&63 3) ""' '"(+$&"@" -"r'@*3".&'( @+' ." 3))"0@*+=$"Y "' 
(03'.O+$"0=O+*&$"&$7 2"N" "<<"6$"' N,**"' N&6A +**""' @330.3"' O+''""0 3) (03$" #6A+** ("-0,&= O30.$ 
("%++=$ @+' ." ,&$-0"&.&'(#Y "' 3%#6A+="*&'(#%3("*&5=A"."' &' ." *+'.-3,O7 [' A"$ 0"+*&#$&#6A 
#6"'+0&3 O30.$ A"$ "<<"6$ +*# '",$0++* &'("#6A+$7 
 
]*!(91'

2" @330("'3%"' -"#$"%%&'(#)*+''"' %+="' (""' 0"6A$#$0""=#" 3'$O&=="*&'("' %3("*&5= .&" &' 
-"$"="'"'." %+$" &'@*3". N,**"' A"--"' 3) ." ("*,&.-"*+#$&'( @+' ." 3%("@&'( "' A"$ *""<=*&%++$7  
 
X6A$"0 &'.&0"6$ =,''"' ." -"#$"%%&'(#)*+''"' O"* *&5."' $3$ ""' $3"'+%" @+' 0"60"+$&"@" +6$&@&$"&$"' 
&' 3< &' ." -,,0$ @+' ("-&"."' .&" &' "63*3(&#6A 3)N&6A$ %3("*&5= ("@3"*&( N&5' @330 @"0#$30&'( .330 ("*,&. 
TN3+*# ." "63*3(&#6A" A33<.#$0,6$,,01 N3"=("-&"."' @330 "63*3(&#6A" @"0-&'.&'(#N3'"#1 "' A"$ 
#$&*$"("-&".U7  
 
2+$ 0"60"+$&" "'&( "<<"6$ A""<$ 3) ." '+$,,0 #$++$ O"* @+#$7 2" %+$" @+' #6A+." .&" ." '+$,,0 
3'."0@&'.$ A+'($ 3'."0 %""0 +< @+' A"$ #330$ 0"60"+$&"(".0+(1 ." &'$"'#&$"&$ "0@+'1 <0"o,"'$&"1 .,,01 
A"$ #"&N3"' "' ("@3"*&(A"&. @+' ." -"$03=="' #330$"' T.&"0"'1 )*+'$"'1 @"("$+$&"# "$67U 
 
W"0#$30&'( T37+7 .330 ("*,&.U N30($ 3) =30$" $"0%&5' @330 37+7 @*,6A$(".0+( 3< #6A,&*(".0+(1 .+$ @""* 
"'"0(&" =+' =3#$"' "' ." @330 .&"0"' '33.N+="*&5=" +6$&@&$"&$"'1 N3+*# <3"0+("0"' "' 0,#$"'1 @"0#$330$7 
S3= N&5' "0 *+'(" $"0%&5'"<<"6$"' %3("*&5=1 O++0-&5 ." .&"0"' A,' (".0+( (++' ++')+##"' 3< 
-&5@330-""*. N"*<# ""' ("-&". @"0*+$"' 3< @"0%&5."'7 C"$ %""#$ #6A+."*&5= &# A"$ +*# 0"60"+$&" "<<"6$ A""<$ 
3) )3),*+$&"'&@"+,1 -&5@330-""*. .+$ A"$ .,,0N++% @330$-"#$++' @+' ""' )3),*+$&" ("@++0 *33)$7 X0 N&5' 
,&$ 3'."0N3"= ++'O&5N&'("' .+$ .&"0"' A,' (".0+( %3"$"' ++')+##"' "' @"0#$30&'(#"<<"6$"' 
6,%,*"0"'1 %++0 "0 N&5' 33= +'."0" ++'O&5N&'("' ,&$ 3'."0N3"= .+$ "0 ("O"''&'( -&5 .&"0"' =+' 
3)$0"."'7 S'@330#)"*-+0" A+'."*&'("' $"'#*3$$" *"&."' $3$ %""0 @"0#$30&'(7 
 
!3@"'("'3"%." $K)"' "<<"6$"' =,''"' ("*."' @330 ." .&@"0#" 0"60"+$&"+6$&@&$"&$"' .&" &' 
'+$,,0("-&"."' )*++$#@&'."'1 @+' '+$,,0<3$3(0+<&" "' O+'."*"' $3$ $"00"&'0&5."' TDZ!Y"'U1 @+' 



 
 
 
  

-*+. ^^ @+' ^^ 

 

 

t%3-&"*" 0"60"+$&"u TN3+*# O+'."*"' "' <&"$#"'U $3$ t#$+$&3'+&0" 0"60"+$&"u TN3+*# #)30$"'1 )&6='&6="' "' 
N3''"' 3) #)""*O"&."# "' #$0+'.5"#U7 
 
[' ." -"#$"%%&'(#)*+''"' -,&$"'("-&". /$""'-"0("' O30.$ %"$ '+%" 0,&%$" ("-3."' ++' "Q$"'#&"@" 
@30%"' @+' 0"60"+$&"7 D(0+0&#6A" -3,O-*3=="'1 -,0("0O3'&'("' "' '&"$Y+(0+0&#6A" -".0&5@"' =,''"' 
O30."' ("O&5N&(. &' =*"&'#6A+*&(" 0"60"+$&"@" -"#$"%%&'("'7 ['$"'#&"@" 0"60"+$&" 3< (033$#6A+*&(" 
0"60"+$&" O30.$ '&"$ %3("*&5= ("%++=$7 !"#$++'." 0"60"+$&"@" -".0&5@"' %3("' A,' +6$&@&$"&$"' O&5N&("' 
3< ." ', $3"("#$+'" -"-3,O&'( (".""*$"*&5= ,&$-0"&."'7 2&$ =+' *"&."' $3$ %""0 %"'#"*&5=" +6$&@&$"&$"' 
&' 3< &' ." -,,0$ @+' '+$,,0("-&"."' 3< "63*3(&#6A" @"0-&'.&'(#N3'"#7 C"$ &# $" @"0O+6A$"' .+$ %"$ 
'+%" ." N3'" 03'.3% ." /$""'-"0(#" W*&"$ N&6A @"0."0 0"60"+$&"< N+* 3'$O&=="*"' T&' -"&." #6"'+0&3_#U7  
 
a+'(# ." /$""'-"0(#" W*&"$ =3%"' "'="*" =*"&'"0" XC/Y("-&"."' @330 "' *+'(# ." W*&"$ *3)"' 
"63*3(&#6A" @"0-&'.&'(#N3'"#7 C3"O"* ." %""#$" @"0#$30&'( N&6A N+* @330.3"' 3) "' *+'(# ." .&5="' T"' 
'&"$ .&0"6$ *+'(# A"$ O+$"0U N&5' "'&(" '"(+$&"@" "<<"6$"' '&"$ ,&$ $" #*,&$"'1 O+''""0 3) (03$" #6A++* T&' 
A"$ %+Q&%,% #6"'+0&3U ("-0,&= O30.$ ("%++=$ @+' ." %3("*&5=A"."' .&" ." -"#$"%%&'(#)*+''"' 
-&"."'7 
 
W330 A"$ %+Q&%,% #6"'+0&3 O30.$ ." &'.&0"6$" @"0#$30&'( .330 %"'#"*&5=" +6$&@&$"&$ T("*,&. "' 0,%3"0U 
+*# "'&(#N&'# '"(+$&"< -"330.""*.7 [' A"$ 0"+*&#$&#6A #6"'+0&3 O30.$ .&$ "<<"6$ '",$0++* -"330.""*.7 
 
%[)*+#*'5*9!943*91'

\3+*# 0"".# O""0("("@"' &' )+0+(0++< V7I7: &# ,&$ ." +'+*K#"1 .&" &' A"$ =+."0 @+' ." @330("'3%"' 
-"#$"%%&'(#)*+''"' &# ,&$("@3"0.1 ("-*"="' .+$ "0 &' A"$ -,&$"'("-&". @+' ." ("%""'$" /$""'-"0("' 
(""' ='"*),'$"' N&5' %"$ -"$0"==&'( $3$ "Q$"0'" @"&*&(A"&.7 [' ." @330("'3%"' -"#$"%%&'(#)*+''"' 
-,&$"'("-&". O30.$ 0"="'&'( ("A3,."' %"$ ." 0&#&6363'$3,0"' @+' ." 0&#&63-03''"'7 X0 O30."' (""' 
"<<"6$"' @"0O+6A$7 
 



 
 
 
  

-*+. ^R @+' ^R 

 

 

O U*+4*!97M9#4X'26#2!(-9*-'*#'""#8*5*!9#4*#'

OBD /5*+L923)'*@@*2)-26+*-'

[' Z+-"* I78 &# A"$ 3@"0N&6A$ @+' ." "<<"6$#630"# O""0("("@"'7 2" #630"# N&5' $"' 3)N&6A$" @+' ." #&$,+$&" 
-&5 +,$3'3%" 3'$O&=="*&'(7 2" ("A+'$""0." #630"# A"--"' ." @3*("'." -"$"="'&#b 
 
Z"8*!'OBD'/5*+L923)'*@@*2)8*66+1*!9#4''

A26+*' V*66+1*!9#4'

c c !"330."*&'( )3#&$&"< &' @"0("*&5=&'( %"$ ." +,$3'3%" 3'$O&=="*&'( 

c !"330."*&'( "'&(#N&'# )3#&$&"< &' @"0("*&5=&'( %"$ ." +,$3'3%" 3'$O&=="*&'( 

> !"330."*&'( '",$0++* &' @"0("*&5=&'( %"$ ." +,$3'3%" 3'$O&=="*&'( 

Y !"330."*&'( "'&(#N&'# '"(+$&"< &' @"0("*&5=&'( %"$ ." +,$3'3%" 3'$O&=="*&'( 

Y Y !"330."*&'( '"(+$&"< &' @"0("*&5=&'( %"$ ." +,$3'3%" 3'$O&=="*&'( 

 
2"N" O&5N" @+' #630"' -"$"="'$ .+$ ." #630" @330 +,$3'3%" 3'$O&=="*&'( )"0 ."<&'&$&"< 3) ',* &# 
("#$"*.7 !&5 A"$ +#)"6$ '+$,,0 &# 33= ." #630" $"' 3)N&6A$" @+' ." A,&.&(" #&$,+$&" ("("@"'7 2" #630" @+' 
." #&$,+$&" -&5 +,$3'3%" 3'$O&=="*&'( $"' 3)N&6A$" @+' ." A,&.&(" #&$,+$&" &# &' .&$ ("@+* )3#&$&"<7 !&5 ." 
+'."0" 60&$"0&+ .3"$ ""' ."0("*&5= "<<"6$ N&6A '&"$ @3307  
 
Z"8*!'OBG'/5*+L923)'*@@*2)8*66+1*!9#4''

P66@1"-0*2)' =+9)*+9(<'

&
*
"
!9
-)
9-
23
'

-2
*
#
"
+9
6
'

$
"
[
9<
(
<
'

-2
*
#
"
+9
6
'

N")((+ ' '

M+$,0+ 8>>>Y("-&"."' E3("*&5=" "<<"6$"' 3) &'#$+'.A3,.&'(#.3"*"' M+$,0+ 8>>>Y
("-&"."' $737@7 A,&.&(" #&$,+$&" "' +,$3'3%" 3'$O&=="*&'( 

> >PY 

S@"0&(" N""0 =O"$#-+0" ("-&"."' 
TF+@Y("-&"."'U  

E3("*&5=" "<<"6$"' @+' #$&=#$3<.")3#&$&" &' F+@Y("-&"."'  >PY Y Y 

S@"0&(" '+$,,0O++0."'  E3("*&5=" "<<"6$"' 3) 3@"0&(" '+$,,0O++0."' >PY >PY 

R"#1-23"0'*#'2(!)((+39-)6+9* ' '

J,*$,,0A&#$30&#6A *+'.#6A+) E3("*&5=" "<<"6$"' 3) ." 6,*$,,0A&#$30&#6A *+'.#6A+)##$0,6$,,0 "' 
"*"%"'$"' 

>PY Y Y 

G,&%$"*&5=Y@&#,"*" =O+*&$"&$ ['@*3". 3) 0,&%$"*&5=Y@&#,"*" =O+*&$"&$ @+' A"$ *+'.#6A+) >PY Y Y 

R**@8""+3*91' ' '

H",0 g+'# 3) $3"'+%" (",0-"*+#$&'( 3) (",0("@3"*&(" 3-5"6$"' > Y 

a,6A$=O+*&$"&$ g+'# 3) $3"'+%" 63'6"'$0+$&" <&5' #$3< "' #$&=#$3<3Q&."' > > 

g+'# 3) @"0#)0"&.&'( @+' T.&"0YUN&"=$"' @+' -".0&5< $3$ -".0&5< > Y 

g+'# 3) -"#%"$$&'( @&+ ." *,6A$ > Y 

g+'# 3) ("N3'.A"&.#"<<"6$"' @+' (",0A&'."0 > > 

H"N3'.A"&. &' 0"*+$&" $3$ &'$"'#&"@" 
@""A3,."0&5 

g+'# 3) ("N3'.A"&.#"<<"6$"' @+' #$3<A&'."0 > Y 

W"0=""0#@"&*&(A"&. g+'# 3) @"0#*"6A$"0&'( @+' ." @"0=""0#@"&*&(A"&.  > Y 

OBG N")((+'

N")(+"'GEEEH4*89*1*#'

!&5 ." @330$3"$# .&" &' A"$ =+."0 @+' ." '+$,,0-"#6A"0%&'(#O"$ ?RR^ &# ,&$("@3"0.1 &# ("-*"="' .+$ "0 
(""' "<<"6$ O30.$ @"0O+6A$ @+' +'."0" <+6$30"' .+' ." %3("*&5=" &'@*3". @+' #$&=#$3<.")3#&$&" 3) 
.++0@330 ("@3"*&(" A+-&$+$#7 [' ." #6"'+0&3#$,.&" &# .&$ *++$#$" +#)"6$ '+."0 3'."0N36A$7  
(

1$!#%0.%0,/(0,$"!*%+(

!&5 A"$ 0"+*&#$&#6A" #6"'+0&3 '""%$ ." -&5.0+(" @+' ." @""A3,."0&5 &' A"$ ++'(0"'N"'." M+$,0+ 8>>>Y
("-&". O"*&#O++0 &"$# $3"1 %++0 ." $3$+*" -"*+#$&'( -*&5<$ @"0 3'."0 ." =0&$&#6A" .")3#&$&"O++0." @+' A"$ 
%""#$ ("@3"*&(" A+-&$+$$K)"7 X0 O30.$ (""' '"(+$&"< "<<"6$ @"0O+6A$ T#630" >U7 [' ." ("-&"."' 3) 



 
 
 
  

-*+. R> @+' R> 

 

 

(03$"0" +<#$+'. &# ." -&5.0+(" @""* =*"&'"0 "' N+* ." $3$+*" #$&=#$3<-"*+#$&'( 0,&% 3'."0 ." =0&$&#6A" 
.")3#&$&"O++0."' @+' ." %""#$ ("@3"*&(" A+-&$+$$K)"' -*&5@"'7  
(

W!Z%6-6(0,$"!*%+(

!&5 A"$ %+Q&%+*" #6"'+0&3 &# "0 &' ." 2&'$"*#" H30N"' "' ." /*&=="' @+' ." C""' #)0+=" @+' ""' #$"0=" 
$3"'+%" @+' ." -&5.0+(" @+' ." @""A3,."0&5 &' /$""'-"0("'1 N3O"* $"' 3)N&6A$" @+' ." A,&.&(" #&$,+$&" 
+*# $"' 3)N&6A$" @+' A"$ 0"+*&#$&#6A #6"'+0&37 S3= ,&$(".0,=$ &' )036"'$"' @+' ." =0&$&#6A" 
.")3#&$&"O++0." @+' A"$ %""#$ ("@3"*&(" A+-&$+$$K)" =+' ."N" $A"30"$&#6A" %+Q&%+*" -&5.0+(" +*# 
#,-#$+'$&""* O30."' ++'("%"0=$7  
 
D+' ." A+'. @+' ." 0"#,*$+$"' @+' ." -"0"="'&'("' &# '+("(++' TN&" -&5*+(" 8U1 O"*=" -".0&5@"' @330+* 
-&5.0+("' ++' ." -"0"="'." #$"0=" $3"'+%" @+' ." .")3#&$&" &' ." 2&'$"*#" H30N"' "' ." /*&=="' @+' ." 
C""'7 !03''"' %"$ ""' 0"*+$&"< (033$ ++'.""* N&5' ." -&5.0+(" .330 ." @"03'."0#$"*." (03"& @+' ""' 
(03'.("-3'."' -".0&5<1 "'="*" 3%#6A+="*&'("' @+' +=="0-3,O-".0&5@"' "' ." <&6$&"@" (03"& @+' ""' 
&'$"'#&"@" @""A3,."0&57 2&$ '""%$ '&"$ O"( .+$ Y 33= %"$ &'+6A$'"%&'( @+' A"$ %3("*&5=" "<<"6$ @+' 
+'."0" 3'$O&=="*&'("' TN&" @330$3"$#UY ." =0&$&#6A" .")3#&$&"O++0."' '&"$ O30."' 3@"0#6A0"."'7  
 
S%.+$ 33= -&5 A"$ %+Q&%,% #6"'+0&31 ,&$(++'." @+' ." @!!0 5,'& 8>?8 T0"<"0"'$&"5++0 8>?>U 
-"#6A&=-+0" +6A$"0(03'.63'6"'$0+$&"#1 ." =0&$&#6A" .")3#&$&"O++0." @+' A"$ %""#$ ("@3"*&(" 
A+-&$+$$K)" '&"$ O30.$ 3@"0#6A0"."'1 O30.$ 33= A"$ "<<"6$ A&"0@+' +*# '",$0++* -"330.""*.7 d&$(++'." 
@+' ." -"#6A&=-+0" +6A$"0(03'.63'6"'$0+$&"# '+ 5,'& 8>?8 T0"<"0"'$&"5++0 8>??U1 .&"'$ A"$ "<<"6$ @+' 
A"$ %+Q&%+*" #6"'+0&3 +*# "'&(#N&'# '"(+$&"< $" O30."' -"330.""*.7 
 
/5*+94*'L**+'M?*)-8"+*'4*89*1*#',K"5H4*89*1*#.'

E"." .330.+$ ." +6A$"0(03'..")3#&$&" A&"0 A3("0 &# .+' &' -&5 -&5@330-""*. g0+%%"0 Y W3*="0+=1 
=,''"' '"(+$&"@" ("@3*("' 3) @"("$+$&"# '&"$ 3< '&"$ ("A""* O30."' ,&$("#*3$"'7 !&5 A"$ 0"+*&#$&#6A 
#6"'+0&3 -"$0"<$ .&$ ""' A33(,&$ ("0&'( '"(+$&"< "<<"6$ &' ." '+$$" '+$,,0)+0"* S,.*+'.Y "' C+*#$"0#6A 
a++(7 !&5 A"$ %+Q&%,% #6"'+0&3 =,''"' .,&."*&5= '"(+$&"@" "<<"6$"' O30."' @"0O+6A$1 33= &' N""0 
=O"$#-+0" ("-&"."' 3) &"$# (03$"0" +<#$+'. @+' ." ("%""'$"(0"'#7  
 
!&5 ." -"*"&.#%+$&(" -"330."*&'( A&"0@+' .&"'$ $" O30."' -".+6A$1 .+$ A"$ N3'"0&'(#-"*"&. &' A"$ =+."0 
@+' ." F+@ N&6A +**""' 0&6A$ 3) ." +(0+0&#6A" 3'$O&=="*&'(#%3("*&5=A"."' &' ." N""0 =O"$#-+0" 
("-&"."' N"*< "' ." N3'" @+' 8:> % .++0 3%A""'7 W330 A"$ 3@"0&(" &# +**""' A"$ ("'"0&"=" 
+%%3'&+=-"*"&. @+' $3")+##&'(7 2&$ '""%$ '&"$ O"( .+$ @330 ." -"330."*&'( @+' ." %3("*&5=" "<<"6$"' 
@+' A"$ @330'"%"' ." &'<30%+$&" 3@"0 ." %3("*&5=" ("@3*("' @330 ." -".3"*." N""0 =O"$#-+0" 
("-&"."' O"* 0"*"@+'$ =+' O30."' ("+6A$7 
 
/5*+94*'#")((+?""+1*#'

X"' *&6A$ '"(+$&"< "<<"6$ O30.$ '&"$ ,&$("#*3$"' ("+6A$7 2&$ -"$0"<$ +**""' ""' %3("*&5= "<<"6$ .330 
@"0.03(&'( @+' '+$$" '+$,,0 +*# ("@3*( @+' &'$"'#&@"0&'( @+' *+'.-3,O T+=="0-3,OU "' 3) "*"%"'$"' 
"' #$0,6$,0"' T3)(++'." -")*+'$&'(1 O+$"0(+'("'U1 33= -,&$"' ." "63*3(&#6A" A33<.#$0,6$,,01 .&" @+' 
-"*+'( N&5' @330 ." '+$,,0*&5=" <*30+ "' <+,'+7 2" 0"("*("@&'( &' A"$ -"#$"%%&'(#)*+' .0++($ "0 N30( 
@330 .+$ *+'.#6A+))"*&5=" O++0."'1 O++03'."0 =*"&'"0" '+$,,0"*"%"'$"' '&"$ 3'"@"'0".&( %3("' 
O30."' ++'("$+#$7 2330.+$ )"0 ("@+* ""' +<O"(&'( =+' O30."' ("%++=$ &# ""' "'&(#N&'# '"(+$&"< "<<"6$ 
"6A$"0 '&"$ ,&$("#*3$"'7 2&$ ("*.$ N3O"* @330 A"$ 0"+*&#$&#6A" #6"'+0&3 +*# @330 A"$ %+Q&%,% #6"'+0&37 
 

6.2.1 Aanbevelingen voor mitigerende maatregelen

\3+*# A&"0-3@"' 0"".# &# ("63'6*,.""0. =+' +**""' -&5 %+Q&%+*" &'@,**&'( @+' ." )*+'3*3(&#6A" 0,&%$" 
.&" ." -"#$"%%&'(#)*+''"' -&"."' ""' $" A3(" #$&=#$3<-"*+#$&'( 3) ." =O"$#-+0" A+-&$+$$K)"' &' 
M+$,0+ 8>>> ("-&"."' 3'$#$++'7 C&"03'."0 O30."' "'="*" %++$0"("*"' @330("#$"*. "' '+."0 
,&$("O"0=$ 3% ""' $" A3(" -"*+#$&'( $" @330=3%"'7 
 
'

'



 
 
 
  

-*+. R? @+' R? 

 

 

T%[)*+#*'L6#*+9#4T'N")(+"'GEEEH4*89*1'S+"<<*+'HU6!M*+"M'

S% ." '+$,,0O++0."' &' ." M+$,0+ 8>>> Y ("-&"."' %+Q&%++* -"#6A"0%&'( $" -&"."' =+' ("=3N"' 
O30."' @330 ""' #)"6&<&"=" N3'"0&'( $"0 -"#6A"0%&'( @+' %"$ '+%" A"$ M+$,0+ 8>>> Y ("-&". g0+%%"0 
W3*="0+=7 S) @"0N3"= @+' ." ("%""'$" /$""'-"0("' &# ""' ."0("*&5=" N3'"0&'( '+."0 ,&$("O"0=$7 
J3'60""$ &# ""' N3'" @+' :>> %"$"0 $3$ ." (0"'# @+' A"$ M+$,0+ 8>>> ++'("A3,."'7 [' ."N" N3'" N&5' ." 
,&$-0"&.&'(#0,&%$" @+' (03'.("-3'."' @""A3,."0&5"' "' &'$"'#&"@" @""A3,."0&5"' -")"0=$ $3$ 
%+Q&%++* ." 3%@+'( @+' A"$ A,&.&(" -3,O@*+=1 0"="'&'( A3,."'. %"$ ." @&("0"'." )*+'3*3(&#6A" 
0"6A$"'7 2" %+Q&%+*" %3("*&5=A"."' 3) .&$ -3,O@*+= T*""# A"$ %+Q&%+*" ++'$+* .&"0"' 67o7 ." %+Q&%+*" 
+%%3'&+="%&##&" 3) .&$ -3,O@*+=U &# @"0@3*("'# &'("@3"0. &' A"$ 0"="'%3."*7 2" 3@"0&(" 
,&$(+'(#),'$"' N&5' ("*&5= ++' ." ,&$(+'(#),'$"' O"*=" N&5' ("A+'$""0. @330 ." %+Q&%+*" &'@,**&'( @+' 
A"$ @330'"%"'7 W3**".&(A"&.#A+*@" =+' O30."' 3)("%"0=$ .+$ A"$ 3%#6A+="*"' @+' +=="0-3,O"0# 
'++0 (03'.("-3'."' *+'.-3,O T0,'.@""A3,."0&5U1 &' ." N3'"1 O"* %3("*&5= -*&5<$7  
 
E"$ ."N" %++$0"("* O30.$ ." "Q$"0'" O"0=&'( @+' M+$,0+ 8>>> <"&$"*&5= @+#$("*"(. &' A"$ 0,&%$"*&5= 
-"*"&. @+' ." ("%""'$" /$""'-"0("'7 [' <&(,,0 I7?&# ++'("("@"' O"*=" +-#3*,,$ "<<"6$ A"$ %+Q&%+*" 
@330'"%"' A""<$1 0"="'&'( A3,."'. %"$ ." A&"0-3@"' -"#6A0"@"' %++$0"("*7 
 

 
\94((+'OBD:''$"[9<"!*'-)9M-)6@8971+"4*',<6!Nc3"c7+.'<"[9<"!*'-2*#"+96'<g)'JEE<'L6#*+9#4'NGEEE'S+"<<*+'H'

U6!M*+"MB 
 
[' $+-"* I7V &#1 3) -+#&# @+' A"$ &'N&6A$ ,&$ ." @330$3"$#1 .&" +*# -&5*+(" &# $3"("@3"(. -&5 .&$ EXG1 ""' 
3@"0N&6A$ ("("@"' @+' ." .""*("-&"."' O++0 =O"$#-+0" A+-&$+$$K)"' T=,''"'U @330=3%"' "' O++0 "0 
""' =+'# -"#$++$ .+$ g0&$&#6A" 2")3#&$&"O++0."' 3@"0#6A0"."' O30."'7 2" *&((&'( @+' ." ("'3"%." 
.""*("-&"."' &# $"0,( $" @&'."' &' ." @330$3"$#7 
 
W330 ."N" *36+$&"# &# @330 ." 5+0"' 8>?>1 8>??1 8>?: "' 8>8> ++'("("@"' O+$ ." 
+6A$"0(03'.63'6"'$0+$&"# N&5' &' ." .""*("-&"."' 3) ." -"$0"<<"'." *36+$&"#1 O+$ ." ("6,%,*""0." 
-&5.0+(" &# @+',&$ ." +,$3'3%" 3'$O&=="*&'( "' @"0@3*("'# O+$ ." )*+'-&5.0+(" &# O+''""0 ,&$@3"0&'( 
O30.$ ("("@"' ++' ." %&$&("0"'." %++$0"("*7 Z3$ #*3$ &# ." A33(#$" @"0O+6A$" $3$+*" #$&=#$3<.")3#&$&" 
O""0("("@"'7 
 
 
 



 
 
 
  

-*+. R8 @+' R8 

 

 

Z"8*!'OBC:'$"[9<"!*'-)9M-)6@8971+"4*',<6!Nc3"c7+.'0*+'1**!4*89*1'9#'N")(+"'GEEEH4*89*1'S+"<<*+'H'U6!M*+"M'

M0 D6 
8>?> 

D6 
8>?? 

D6 
8>?: 

D6 
8>8> 

Z3"=3%#$&(" 
3'$O&=="*&'(
"' TD9 "' 
DkJ M&",O 
40&'#"'*+'.U 

4*+'-&5.0+(" 
&'6*,#&"< 
%&$&("0"'." 
%++$0"("* 

C33(
#$" 
@"0O+
6A$" 
.")3#
&$&" 

g2F 

2""*("-&". : ?8?> ?V:> ?8V> ??:> V1? ?VI ?9^R ?VR> 

2""*("-&". I ?>>> ?>?> RVR ^^8 V1? ?V9 ??9; ?VR> 

2""*("-&". ; ?8>> ?89> ??I> ?>R> V1? c I ??? ?VI> ?VR> 

2""*("-&". ^ ??>> ?>R> ?>:> R;? V c ?: =*+##" ?> Y 8: ??9V ?VR> 

 
d&$ $+-"* I7V =+' O30."' +<("*"&. .+$ ." #$&=#$3<-"*+#$&'( +*# ("@3*( @+' ." )*+'-&5.0+(" "' $3"=3%#$&(" 
3'$O&=="*&'("'1 ,&$#*,&$"'. &' .""*("-&". :1 &' 0"<"0"'$&"5++0 8>??  A3("0 &# .+' =0&$&#6A" .")3#&$&" 
O++0."7 C&"0-&5 .&"'$ $" O30."' 3)("%"0=$ .+$ -&''"' .&$ .""*("-&". ." 3@"0#6A0&5.&'( N&6A @330.3"$ 
3) #*"6A$# ? @+' ." ?8 -"330."*&'(#),'$"' T),'$ ^U7 S) .&$ ),'$ &# ." %+Q&%+*" #$&=#$3<-"*+#$&'( &' 8>?? 
?9^R %3*MPA+P507 
 
2" +6A$"0(03'.O++0." 3) 3'$@+'("0),'$ ^ -".0++($ &' 8>?> ?8?> %3*PA+P507 2++0%"" O30.$ ." 
=0&$&#6A" .")3#&$&"O++0." '&"$ 3@"0#6A0"."'7 [' 8>?? -".0++($ ." +6A$"0(03'.O++0." ?V:> %3*PA+P507 
2++0%"" @&'.$ ""' 3@"0#6A0&5.&'( )*++$# @+' ." =0&$&#6A" .")3#&$&"O++0."7 
 
[' 8>?: &# ." +6A$"0(03'.O++0." (".++*. '++0 ?8V> %3*PA+P50 "' &' 8>8> '++0 ??:> %3*PA+P507 [' ."N" 
5+0"' .3"' N&6A 3) .&$ 3'$@+'("0),'$ (""' 3@"0#6A0&5.&'("' %""0 @330 '+ $3"@3"(&'( @+' ." 
)*+'-&5.0+("7 
 
[' +**" 3@"0&(" .""*("-&"."' "' 3) +**" +'."0" 3'$@+'("0),'$"' &# ." )*+'-&5.0+(" &'6*,#&"< ." 
%&$&("0"'." %++$0"("* .,#.+'&( *+("01 .+$ "0 (""' 3@"0#6A0&5.&'( )*++$#@&'.$ @+' ." =0&$&#6A" 
.")3#&$&"O++0." @+' @330 #$&=#$3< ("@3"*&(" A+-&$+$$K)"'7 C&"0-&5 %++=$ A"$ '&"$ ,&$ 3< 0"="'&'( 
("A3,."' O30.$ %"$ ." +6A$"0(03'.63'6"'$0+$&"# @+' 8>?>1 8>??1 8>?: 3< 8>8>7 
 
M++0 @"0O+6A$&'( O30.$ A"$ -"#$"%%&'(#)*+' '&"$ ""0."0 .+' 8>?V @+#$("#$"*.7 C"$ @03"(#$" %3%"'$ 
.+$ &' )0+=$&5= @3**".&( ("-0,&= ("%++=$ =+' N&5' @+' ." 3%#6A+="*&'(#Y "' ,&$-0"&.&'(#%3("*&5=A"."' 
.&" ." -"#$"%%&'(#)*+''"' -&"."'1 &# 8>?:7 [%%"0# @330 ("-0,&=%+=&'( @+' ." +<O&5=&'(#Y "' 
O&5N&(&'(#-"@3"(.A"."' &' ." -"#$"%%&'(#)*+''"'1 .&"'"' ""0#$ ." '33.N+="*&5=" )*+'3*3(&#6A" 
)036".,0"# $" O30."' .330*3)"' T3%("@&'(#@"0(,''&'(U7  
 
H"N&"' A"$ <"&$ .+$ &' 8>?? &' @0&5O"* +**"1 "' &' 8>?: &' +**" .""*("-&"."' @3*.++' O30.$ ++' ." =0&$&#6A" 
.")3#&$&"O++0."1 =+' %"$ N"="0A"&. ("#$"*. O30."'1 .+$ ." A&"0 @330("#$"*." %&$&("0"'." %++$0"("* 
@3*.3"'." -"#6A"0%&'( -&".$ @330 A"$ M+$,0+ 8>>>Y("-&". g0+%%"0 Y W3*="0+=7  F+''""0 -&5 
)*+',&$@3"0&'( 0"="'&'( O30.$ ("A3,."' %"$ ." N3'"0&'(#%++$0"("* =+' %"$ N"="0A"&. ("#$"*. O30."' 
.+$ "0 (""' #&('&<&6+'$ '"(+$&"@" "<<"6$"' 3) A"$ M+$,0+ 8>>>Y("-&". N,**"' 3)$0"."'7 
'

/5*+94*'""#8*5*!9#4*#'

X"' $O""." %3("*&5=A"&. &# A"$ 3)'"%"' @+' 0+'.@330O++0."' &' ." )*+'0"("*# @+' ." 
-"#$"%%&'(#)*+''"'7 C&"0%"" O30.$ +*# A"$ O+0" ""' _-"#6A"0%&'(##$"*#"* M+$,0+ 8>>>_1 3)("'3%"' 
&' A"$ -"#$"%%&'(#)*+'7 C&"0%"" =+' ." -"#6A"0%&'( @+' A"$ M+$,0+ 8>>> ("-&". 33= @&+ A"$ 0,&%$"*&5= 
#)330 =+' O30."' @"0+'="0.7 2" 5,0&.&#6A" A++*-++0A"&. @+' ""' ."0("*&5= _-"#6A"0%&'(##$"*#"*_ &# 
"6A$"0 3'N"="07 !3@"'.&"' *33)$ .&$ %3("*&5= @330,&$ 3) ." 403(0+%%+$&#6A" D+')+= /$&=#$3<7 
 
X"' ."0." %3("*&5=A"&. &# A"$ 3)0&6A$"' @+' ""' ("%""'$"*&5=" #+*."0&'(#-+'=1 O++0%"" ." 
#$&=#$3<.")3#&$&" @+' +**" @"0(,''&'()*&6A$&(" @""A3,."0&5-".0&5@"' O30.$ -&5("A3,."'7 d&$(+'(#),'$ 
@+' ."N" #+*."0&'(#-+'= &# ""' )3#&$&"< #+*.37 [%%"0# &' ." A,&.&(" #&$,+$&" &# ." #$&=#$3<-"*+#$&'( 0"".# 
*+("0 .+' ." =0&$&#6A" .")3#&$&"O++0."7 E""0 0,&%$" =+' ("60"e"0. O30."' .330 -".0&5<#-"e&'.&(&'("' 
3< -".0&5<#&''3@+$&"#1 O++0-&5 .330 A"$ $3")+##"' @+' &''3@+$&"@" #$+*#K#$"%"' ++'$33'-++0 %&'."0 
#$&=#$3<"%&##&" )*++$#@&'.$7 G"6"'$ 3'."0N3"= T!+6="#1 4330$&'(+1 8>?8U (""<$ ++' .+$ "0 &' -"(&'#"* 



 
 
 
  

-*+. RV @+' RV 

 

 

(""' 5,0&.&#6A" -"*"%%"0&'("' N&5' @330 ""' ."0("*&5=" ++')+=7 E"$ ""' ."0("*&5=" ++')+= &# "6A$"0 '3( 
'+,O"*&5=# )0+=$&5="0@+0&'( 3)(".++'7 
 

OBC R"#1-23"0'*#'2(!)((+39-)6+9*'

[' A"$ %+Q&%+*" #6"'+0&3 &# "0 ""' (03$" =+'# 3) ""' @"0."0" @"0.&6A$&'( @+' A"$ *+'.#6A+) .330 
,&$-0"&.&'( @+' A"$ ++'$+* 0,'.@""A3,."0&5"'7 2&$ =3%$ 33= .330 A"$ %3("*&5= %+="' @+' A"$ ("-0,&= 
@+' +* .+' '&"$ )"0%+'"'$" $""*$3'."0#$",'"'." @330N&"'&'("'7 2&$ "<<"6$ .3"$ N&6A &' A"$ 0"+*&#$&#6A 
#6"'+0&3 &' @""* %&'."0" %+$" @3307 
 
F"#8*5*!9#4'

E3("*&5="0O&5# =,''"' &' ." ("-&"."' O++0 #)0+=" &# @+' A3("0" *+'.#6A+))"*&5=" O++0."'1 N3+*# &' A"$ 
=0"="'("-&". "' &' A"$ -,&$"'.&5=#" ("-&". @+' ." /$""'-"0(#6A" "' G33#"'.++*#6A" W*&"$1 ." 
,&$-0"&.&'(#%3("*&5=A"."' @330 ." (03'.("-3'."' -".0&5@"' @"0."0 &'(")"0=$ O30."'7 S3= A"$ ("-0,&= 
@+' T)"0%+'"'$"U $""*$3'."0#$",'"'." @330N&"'&'("' &' ."N" ("-&"."' =+' @"0."0 -")"0=$ O30."'7 
2330 %&.."* @+' A"$ 3)#$"**"' @+' ""' *+'.#6A+)#-"*"&.#)*+' 3< *+'.#6A+)#3'$O&=="*&'()*+' =+' ("0&6A$ 
O30."' &'("N"$ 3) '&"$ +**""' A"$ -"A3,. @+' A"$ *+'.#6A+)1 %++0 33= 3) A"$ @"0#$"0="' "' 
3'$O&=="*"' A&"0@+'7 



 
 
 
  

-*+. R9 @+' R9 

 

 

OBI R**@8""+3*91'*#'4*L6#13*91'

]*(+'

2" 3'."0'"%"0 A""<$ ." %3("*&5=A"&. 3% ." "<<"6$"' $" %&$&("0"' .330 (",0"%&##&"-")"0="'." 
$"6A'&"="' $3" $" )+##"'1 -&5@330-""*. ""' *,6A$O+##K#$""%7 2330 $3")+##&'( @+' ."0("*&5=" 
%&$&("0"'." %++$0"("*"' *"&.$ ." ,&$-0"&.&'( @+' A"$ ++'$+* =3"&"' '&"$ $3$ %""0 3@"0*+#$7 
 
R(23)M?"!9)*9)'

H"N&"' ." 0"".# *+(" +6A$"0(03'.-"*+#$&'( -&''"' ." ("%""'$" T|88 %&603(0+%P%VU N+* ,&$@3"0&'( @+' 
ii' @+' -"&." #6"'+0&3_# '&"$ *"&."' $3$ 0"*"@+'$" $3"'+%" @+' <&5' #$3< &' ." *,6A$ "' .++0.330 
='"*),'$"' 3) A"$ ("-&". @+' *,6A$=O+*&$"&$7 2" ("*."'." (0"'#O++0."' N,**"' '&"$ O30."' 
3@"0#6A0"."'7 
 
]*L6#13*91'

[' ." ("%""'$" /$""'-"0("' &# 3) ""' ++'$+* )*++$#"' ." 3'."0*&'(" +<#$+'. $,##"' -".0&5@"' =*"&'"0 
.+' ? =%7 d&$-0"&.&'( 3< @"0(03$&'( @+' ." -".0&5@"' *"&.$ $3$ ""' A3("0" @"".&6A$A"&. &' A"$ ("-&".1 .&$ 
=+' ""' "'&(#N&'# '"(+$&"< "<<"6$ A"--"' 3) ." =+'# 3) @"0#)0"&.&'( @+' .&"0N&"=$"' @+' -".0&5< $3$ 
-".0&5< "' 3) ." =+'# 3) -"#%"$$&'( @+' %"'#"' @&+ ." *,6A$7 S< .&$ O"0="*&5= A"$ ("@+* &#1 &# "6A$"0 
%"." +<A+'="*&5= @+' ." -".0&5<#@3"0&'( "' ." &'0&6A$&'( @+' ." -".0&5@"'7 2&$ 0&#&63 &# A"$ (033$#$ -&5 
&'$"'#&"@" @""A3,."0&5"'7 2"N" =3%"' -&''"' ." ("%""'$" /$""'-"0("' "6A$"0 0"*+$&"< O"&'&( @330 "' 
=0&5("' -3@"'.&"' (""' ,&$-0"&.&'(#%3("*&5=A"."'7 2++03% O30.$ A"$ "<<"6$ -&5 3'$O&=="*&'( @+' 
%3."0'" (033$#6A+*&(" -".0&5@"' +*# @0&5 ("0&'( ("#6A+$7 
 
2330 ,&$@3"0&'( @+' -"&." #6"'+0&3 =+' #)0+=" N&5' @+' ""' *&6A$" $3"'+%" @+' (",0-"*+#$&'(1 %"$ '+%" 
&' ." )"0&3."# .+$ %"#$ ,&$("0"."' O30.$7 C3"O"* ." (",0-"*+#$&'( '++0 +**" O++0#6A&5'*&5=A"&. '&"$ ." 
("*."'." (",0'30%"' 3@"0#6A0&5."'1 &# ." =+'# 3) $3"'+%" @+' (",0A&'."0 *&6A$ '"(+$&"< -"330.""*.7 
 
k&5' #$3< =+' -&5 ("@3"*&(" )"0#3'"' "' -"@3*=&'(#(03")"' 33= -&5 ""' 63'6"'$0+$&" .&" .,&."*&5= 3'."0 
." O"$$"*&5=" '30%"' *&6A$1 '"(+$&"@" ("@3*("' @330 ." ("N3'.A"&. A"--"'7 2++03% &# ." &'@*3". 
A&"0@+' Y +'."0# .+' -&5 ." -"330."*&'( @+' ." *,6A$=O+*&$"&$ Y $36A +*# *&6A$ '"(+$&"< -"330.""*.7  
 
2" 63'6*,#&" &# .+$ @330+* ." ,&$@3"0&'( @+' A"$ %+Q&%,% #6"'+0&3 3< ""' .++0%"" @"0("*&5=-++0 
$3"=3%#$-""*.1 &' #3%%&(" ("@+**"' =+' *"&."' $3$ *&6A$ '"(+$&"@" "<<"6$"' 3) ." ("N3'.A"&.7 !&5 .&$ 
#6"'+0&3 (03"&$ A"$ ++'$+* .&"0"' &' ." ("%""'$" ++'%"0="*&5=7 
'

U*+M**+-5*9!943*91'

2" @330("'3%"' 3'$O&=="*&'("' =,''"' %"$ '+%" &' A"$ %+Q&%,% #6"'+0&3 *3=++* $3$ %""0 
@0+6A$@"0=""01 0"60"+$&"< @"0=""0 "' *+'.-3,O@"0=""0 *"&."'7 2&$ =+' $3$ ='"*),'$"' &' ." 
@"0=""0#@"&*&(A"&. *"&."'1 @330+* @330 =O"$#-+0" @"0=""0#.""*'"%"0# N3+*# <&"$#"0# T0"60"+'$"' "' 
#6A33*(++'." =&'."0"'U7 C"$ "<<"6$ @+' ,&$@3"0&'( @+' A"$ 0"+*&#$&#6A #6"'+0&3 &# '",$0++* -"330.""*.1 
A"$ "<<"6$ @+' A"$ %+Q&%,% #6"'+0&3 &# "'&(#N&'# '"(+$&"< -"330.""*.7  
 
F"#8*5*!9#4*#'

\3+*# A&"0-3@"' ("63'6*,.""0. &# "0 &# (""' ++'*"&.&'( 3% ++' $" '"%"' .+$ -&5 @3**".&(" -"',$$&'( @+' 
." )*+'3*3(&#6A" 0,&%$" @+' ." -"#$"%%&'(#)*+''"' #&('&<&6+'$" '"(+$&"@" "<<"6$"' 3) ("N3'.A"&. @+' 
%"'# "' .&"0 3)$0"."'7 D+'@,**"'." %++$0"("*"' 3% "<<"6$"' 3) ." ("N3'.A"&. @+' %"'#"' "' .&"0"' 
$" -")"0="' T(",01 #$3<1 .&"0N&"=$"'U .&"'"' %"$ '+%" 3) &'0&6A$&'(#'&@"+, ("'3%"' $" O30."'1 &' A"$ 
=+."0 @+' A"$ @"0*"'"' @+' ""' 3%("@&'(#@"0(,''&'(7 C"$ -"#$"%%&'(#)*+' &# A&"0@330 '&"$ A"$ 
("#6A&=$" &'#$0,%"'$7 2330 A"$ $3")+##"' @+' &''3@+$&"@" #$+*#K#$"%"' "' )03.,6$&"%"$A3."' =,''"' 
0&#&63_# @330 ." @3*=#("N3'.A"&. "' @330 ." ("N3'.A"&. @+' .&"0"' O30."' -")"0=$7  
 
[' A"$ %+Q&%,% #6"'+0&3 =+' &' ."*"' @+' A"$ )*+'("-&". T%"$ '+%" ." N3'" *+'(# ." /$""'-"0(#6A" 
W*&"$U "'&(" "Q$0+ @"0=""0#.0,=$" 3'$#$++'7 2" ("%""'$" .3"$ "0 @"0#$+'.&( ++' ." 
@"0=""0#3'$O&=="*&'( $" %3'&$30"' "' .330 $" (++' %"$ A"$ .,,0N++% @"&*&( &'0&6A$"' @+' ." O"("'7



 
 
 
  

-*+. R: @+' R: 

 

 

 

Q R**<)*#'9#'M*##9-'*#'""#L*)'*5"!(")9*0+64+"<<"'

QBD R**<)*#'9#'M*##9-'

E$*5$#%75$('$2+#'$"(2++*(#!"&0,/!K((

2" O"0="*&5=" ("@3*("' @330 *+'.#6A+) =,''"' %"." +<A+'="*&5= N&5' @+' ." *36+$&" @+' 63'60"$" 
&'&$&+$&"@"' @330 +(0+0&#6A" -".0&5<#,&$-0"&.&'("' "' ." .++.O"0="*&5=" 0"60"+$&"@" 3'$O&=="*&'("'7  
 
W330+* +*# N&6A 0"*+$&"< @""* 3'$O&=="*&'("' &' ""' -")++*. ("-&". P *+'.#6A+) @330.3"'1 =,''"' ." 
&'&$&+$&"@"' ("N+%"'*&5= ""' (03$"0 "<<"6$ A"--"' .+' "*= +<N3'."0*&5=7 [' ." )0+=$&5= =+' A"$ ("-",0"' 
.+$ ""' @""*A"&. @+' .""*-"#*&##&'("' O30.$ ("'3%"'1 %++0 .+$ A"$ N&6A$ 3) ." $3$+*" ("@3*("' 
"'&(#N&'# @"0.O&5'$7 2++03% O30.$ ++' ." ("%""'$" ++'-"@3*"' 3% A"$ $3$++*"<<"6$ @+' 
3'$O&=="*&'("' 3) A"$ *+'.#6A+) 0"("*%+$&( &' -""*. $" -0"'("'1 N3.+$ A&"0 0"="'&'( %"" =+' O30."' 
("A3,."'7 2&$ =+' -&5@330-""*. .330 ""'  a+'.#6A+)#3'$O&=="*&'(#)*+' 3) $" #$"**"' "' .&$ )"0&3.&"= $" 
A"0&5="' T-&5@330-""*. ""'# &' ." @&5< 5++0U7 
 
 :8!5$"%"'('$C+"&/$%&0$::$,.$"(

C"$ 3'."0N3"= '++0 ." ("N3'.A"&.#"<<"6$"' @+' &'$"'#&"@" @""A3,."0&5 3) ." ("N3'.A"&. @+' 
3%O3'"'."' T[GD/ "$ +*71 8>??U -&".$ ""' ""0#$" &'N&6A$ &' ." 0"*+$&" $,##"' ." =+'# 3) 
("N3'.A"&.#"<<"6$"' "' ." T&'$"'#&"@"U @""A3,."0&5-".0&5@"'7 2&$ 3'."0N3"= A""<$ N&6A %"$ '+%" 
("0&6A$ 3) -".0&5@"'P("-&"."' %"$ ""' 0"*+$&"< A3(" .&"0-"N"$$&'( )"0 A+7  
 
2330 ." &'A"0"'$" -")"0=&'("' @+' A"$ 3'."0N3"= &# ""' )0"6&"N" ,&$#)0++= 3@"0 ." .&0"6$ 0"*+$&" $,##"' 
." '+-&5A"&. @+' &'$"'#&"@" @""A3,."0&51 @330+* %"$ -"$0"==&'( $3$ A"$ $K)" -".0&5<1 "' "<<"6$"' 3) ." 
("N3'.A"&. @++= '&"$ %3("*&5=7 S3= &# '&"$ 3'."0N36A$ 3< ."N" %3("*&5=" ("N3'.A"&.#"<<"6$"' N&6A 33= 
&' ."N"*<." %+$" =,''"' @330.3"' &' ("-&"."' %"$ 0"*+$&"< O"&'&( N""0 &'$"'#&"@" -".0&5@"' "' ""' 
*+("0" @""-"N"$$&'( )"0 A"6$+0"1 N3+*# &' /$""'-"0("'7 J3'60"$" ,&$#)0+="' 3@"0 ." "<<"6$"' @+' ." 
3'$O&=="*0,&%$" &' @""A3,."0&5 &' A"$ -,&$"'("-&". @+' /$""'-"0("' 63'<30% ." @330("'3%"' 
-"#$"%%&'(#)*+''"' O+0"' .+' 33= T'3(U '&"$ %3("*&5=7   
 
D+'-"@3*"' O30.$ ." N&6A 3'$O&=="*"'." &'N&6A$"' 3%$0"'$ ("N3'.A"&.#"<<"6$"' @+' ." @""A3,."0&5 $" 
-*&5@"' @3*("'7 HH2 M"."0*+'. A""<$ ""' A+0. "' ,'&<30% +<#$+'.#60&$"0&,% ("+.@&#""0. @330 -".0&5@"' 
"' O3'&'("'b "0 %3("' (""' '&",O" A,&N"' "' -".0&5@"' O30."' ("-3,O. -&''"' ""' +<#$+'. @+' 8:> 
%"$"0 @+' &'$"'#&"@" @""-".0&5@"'7 W330 -3,O)*+''"' $,##"' 8:> "' ?>>> %"$"0 %3"$ ""' 
++'@,**"'." 0&#&63-"330."*&'( O30."' ,&$("@3"0. %"$ ++'.+6A$ @330 -&5@330-""*. .&"0#330$1 $K)" #$+* 
"' O&'.0&6A$&'(7 2&$ +.@&"# &# ("("@"' ++' ." ZO""." g+%"0*"."' "' ("%""'$"'7 C"$ +.@&"# O30.$ 
%""("'3%"' &' A"$ 3'."0N3"= @+' ." H"N3'.A"&.#0++. '++0 A"$ -"330."*&'(#=+."0 @330 %&603Y
30(+'&#%"' "' "'.3$3Q&'"' +<=3%#$&( ,&$ @""A3,."0&5"'7 M++0 @"0O+6A$&'( &# .&$ 3'."0N3"= ("0"". &' 
A"$ ."0." =O+0$++* @+' 8>?87 
 
['.&"' A"$ -"330."*&'(#=+."0 @330 %&603Y30(+'&#%"' "' "'.3$3Q&'"' +<=3%#$&( ,&$ @""A3,."0&5"' @+' 
." H"N3'.A"&.#0++. -"#6A&=-++0 &# "' &' O"0=&'( O30.$ ("#$"*.1 .&"'$ ." ("%""'$" A&"0 0"="'&'( %"" 
$" A3,."'7 

QBG F"#L*)'*5"!(")9*0+64+"<<"'

W330 A"$ "@+*,"0"' @+' ." ("@3*("' @+' A"$ -"#$"%%&'(#)*+' =+' ." ("%""'$" ""' 
"@+*,+$&")03(0+%%+ 3'$O&=="*"'1 ("0&6A$ 3) ." @3*("'." +#)"6$"'b 
 
§ C"$ %3'&$30"' @+' A"$ O"0="*&5= ++'$+* ,&$-0"&.&'("' "' 3%#6A+="*&'("' @+' +(0+0&#6A" -".0&5@"' 

"' ." $3"0&#$&#6AP0"60"+$&"@" 3'$O&=="*&'("' &' 0"*+$&" $3$ ." "<<"6$"' 3) A"$ T3)"'U *+'.#6A+)7 
\3+*# ""0."0 &' .&$ 0+))30$ &# ++'("("@"' &# ""' N"="0" %+$" @+' @"0.&6A$&'( "' ++'$+#$&'( @+' ." 
3)"'A"&. '&"$ ,&$ $" #*,&$"'` 



 
 
 
  

-*+. RI @+' RI 

 

 

§ C"$ %3'&$30"' @+' ." O"0="*&5=" @"0+'."0&'("' &' A"$ *+'.#6A+) $"' ("@3*(" @+' &'(0")"' &' =*"&'" 
*+'.#6A+)#"*"%"'$"' %"$ '+$,,0O++0."' "' *+'.#6A+))"*&5=" O++0."'7 2" &'(0")"' N,**"' "*= 3) 
N&6A O"&'&( ("@3*("' A"--"'1 %++0 ." 6,%,*+$&"@" ("@3*("' =,''"' O"* ""' ),'$ @+' ++'.+6A$ 
N&5'` 

§ C"$ %3'&$30"' @+' ." O"0="*&5=" @"0=""0#3'$O&=="*&'(1 %"$ '+%" &' A"$ ("-&". 03'.3% ." 
/$""'-"0(#6A" W*&"$1 O++0 ""' 63'6"'$0+$&" @+' 0"60"+$&"@" +6$&@&$"&$"' @"0O+6A$ =+' O30."'` 

§ C"$ )"0&3.&"= %3'&$30"' T-&5@330-""*. ""'# &' ." @&5< 5++0U @+' O"0="*&5=" @"0+'."0&'("' &' A"$ 
)*+'("-&". &' 0"*+$&" $3$ ." #$&=#$3<-"*+#$&'( @+' A"$ M+$,0+ 8>>>Y("-&". g0+%%"0 Y W3*="0+=7  

 



              !"#$ 

 !"#$%$&"'$%($ $

$

$

$

$

')**+,$ %$

#"-)*$ .$/)'0$12%1$

""'$ 3+*++'-+$

4-++' +,5+'$

$

&"'$ 6,"'/+78)#$ 9+0'0+,$&"'$:0/;$

;8<0+$ 98'"!#$&"'$#+'$

=++,0;$

$

<,8/+>-$ ?-0;?-8@#+<8?0-0+ +,+;+'0'5+'$5+*++'-+$4-++' +,5+'$

<,8/+>-')**+,$ 1AB1CA$

 +-,+@-$ 4-0;?-8@#+<8?0-0+$8'#+,D8+;$

$

$

%&'(")*)'+ "' *$"( 

:+$5+*++'-+$4-++' +,5+'$0?$&88,'+*+'?$8*$E+-$ +?-+**0'5?<!"'$&88,$E"",$ )0-+'5+ 0+#$-+$">-)"!0?+,+'F$6*#"-$

 0''+'$E+-$ +?-+**0'5?<!"'$8'-70;;+!0'5+'$*85+!0/;$D0/'$+'$78,#+'$5+*"";-$#0+$G)"$8*&"'5$&"!!+'$8'#+,$#+$HI9J

K +88,#+!0'5?JL<!0>E-M$0?$E+-$'88#D";+!0/;$8*$++'$N!"'JHI9$8<$-+$?-+!!+'F$O'$8@$0'$#+$#0,+>-+$'" 0/E+0#$&"'$E+-$

<!"'5+ 0+#$D0/'$*++,#+,+$'"-),"$1222$5+ 0+#+'$5+!+5+'F$P"'7+5+$#+$!0550'5$&"'$E+-$<!"'5+ 0+#$-+'$8<D0>E-+$&"'$

#+D+$5+ 0+#+'M$#8+-$D0>E$#+$&,""5$&88,$8@$#+$8'-70;;+!0'5+'$#0+$E+-$&88,5+'8*+'$ +?-+**0'5?<!"'$*85+!0/;$D"!$

*";+'M$'+5"-0+&+$+@@+>-+'$;)''+'$E+  +'$8<$#+$0'?-"'#E8)#0'5?#8+!+'$&88,$#+D+$5+ 0+#+'F$:"",8*$D0/'$

 +,+;+'0'5+'$)0-5+&8+,#$&"'$#+$E)0#05+$ 0/#,"5+$&"'$#+$&++E8)#+,0/$""'$#+$?-0;?-8@#+<8?0-0+$+'$#+$*"Q0*"!+$ 0/#,"5+$

8<$5,8'#$&"'$E+-$&88,5+'8*+'$ +?-+**0'5?<!"'F$=+-$&+,?>E0!$-)??+'$ +0#+$ +-,+@-$#+$*"Q0*"!+$ 0/#,"5+$&"'$E+-$

<!"'F$:"",'""?-$0?$++'$,+"!0?-0?>E$?>+'",08$#88,5+,+;+'#$8<$ "?0?$&"'$#+$&+,7">E-+$8'-70;;+!0'5$&"'$#+$!"'# 8)7F$

:+D+$,"<<8,-"5+$0'$*+*8&8,*$5""-$0'$8<$#+$)0-5"'5?<)'-+'$&"'$E+-$)0-5+&8+,#+$?-0;?-8@#+<8?0-0+$8'#+,D8+;$+'$

5++@-$D87+!$-+;?-)++!$"!?$&0?)++!$++'$7++,5"&+$&"'$#+$8'#+,D8+;?,+?)!-"-+'F$$

$

,)-+&'+./0'-"' 1"2"3"')'+"' 

 !"#$##%&

3+D0+'$#+$8*&"'5$&"'$#+$5+*++'-+$D0/'$#+$#+<8?0-0+$ +,+;+'0'5+'$&88,$#+$#0&+,?+$"!-+,'"-0+&+'$+'$?>+'",08R?$

)0-5+&8+,#$*+-$E+-$6<+,"-08'+!+$N,08,0-"0,+$4-8@@+'$*8#+!$&+,?0+$AFS$K&+,#+,T$6N4J<,8LF$:0-$*8#+!$0?$8'-70;;+!#$#88,$

E+-$9OPHUHVNF$H+-$#0-$*8#+!$0?$E+-$*85+!0/;$8*$#+$5+E+!+$5+*++'-+$0'$WW'$ +,+;+'0'5$-+$&"--+'$+'$#+$

 +5,+'D0'5+'$&"'$#+$&+,?>E0!!+'#+$5+ 0+#+'$0'$-+$&8+,+'$"!?$<)'-$7"",8<$#+$?-0;?-8@#+<8?0-0+$78,#-$ +,+;+'#F$Y+'$

""'D0+'$&"'$#+$5+E"'-++,#+$?-"'#"",#$0'?-+!!0'5+'$&"'$#0-$<,85,"**"$78,#-$&+,7+D+'$'"",$ 0/!"5+$%F$

 

'()%%#%&

:+$ "?0?$&88,$E+-$)0-&8+,+'$&"'$#+$"**8'0"; +,+;+'0'5+'$&8,*-$E+-$&+,5)''0'5+' +?-"'#$&"'$#+$5+*++'-+$KZ+ J

 & $12%%L$""'5+&)!#$*+-$8&+,05+$R5,8'#5+ 8'#+'R$!8>"-0+?F$P+,&8!5+'?$0?$#0-$&+,5)''0'5+' +?-"'#$K ,8''+'!0/?-L$<+,$

"!-+,'"-0+@$+'$?>+'",08$8<$*""-$5+*"";-F$$

$

*%+,-%"#(./%+#%&

[!?$ "?0?$&88,$#+$!0/?-$*+-$8'-&"'5+,<)'-+'$D0/'$#+$ +5,+'D0'5+'$&"'$#+$V"-),"$1222$5+ 0+#+'$5+ ,)0;-$K0'$>"?)$

 +-,+@-$E+-$#+$V"-),"J1222$5+ 0+#+'$\,"**+,$P8!;+,";M$E+-$H",;0+D""-$+'$]," "'-?+$Z"!LF$6<$#+$5,+'?!0/'+'$&"'$

#+D+$5+ 0+#+'$+'$8<$#+$!8>"-0+?$7"",$D0>E$#+$&88,$&+,D),0'5$5+&8+!05+$E" 0-"-?$ +&0'#+'$D0/'$@0>-0+&+$<)'-+'$KQJ^$

>8_,#0'"-+'L$""'5+*"";-M$#+D+$<)'-+'$D0/'$0'$++'$ +?-"'#$5+D+-F$H+-$ +E)!<$&"'$#0-$ +?-"'#$;"'$0'$WW'$ +,+;+'0'5$

8<$"!!+$&"'$ +!"'5$D0/'#+$8'-&"'5+,<)'-+'$++'$#+<8?0-0+7"",#+$78,#+'$ +,+;+'#F$:+D+$!0/?-$0?$ 0/$"!!+$#88,5+,+;+'#+$

"!-+,'"-0+&+'$+'$?>+'",08R?$5+ ,)0;-F$$

$



 

$

*+*8')**+,T$$

 +-,+@-T$$

$

$

$

$

$

$

$

 !"#$1$&"'$%($

$

$

%(-"2'&-)"4"' "' .5"'&2)$6. 

$

0/121"#&31+/-+1# 

=+-$&+,5)''0'5+' +?-"'#$KZ+ J & L$&"'$#+$5+*++'-+$&8,*-$E+-$)0-5"'5?<)'-F$:+$#"-"$8'-!++'#$""'$Z+ J & $$;"'$

'0+-$,+>E-?-,++;?$78,#+'$5+ ,)0;-$"!?$D0/'#+$#+$E)0#05+$8@$@+0-+!0/;+$?0-)"-0+$K#+$"**8'0";+*0??0+$+'$ 0/ +E8,+'#+$

"**8'0";#+<8?0-0+$7+!;+$*8*+'-++!$<!""-?&0'#-LF$:0-$""'5+D0+'$0'$&++!$5+&"!!+'$#+$Z[]6J&+,5)'#+$&++ +D+--0'5+'$

'0+-$8<$0+#+,$*8*+'-$#""#7+,;+!0/;$ 0''+'$#+$0',0>E-0'5$""'7+D05$0?F$=0+, 0/$0?$8<5+*+,;-$#"-$#+$&++E8)#+,?$7+!$RE+-$

,+>E-R$E+  +'$8*$#+D+$#0+,+'$8<$+!;$*8*+'-$ 0''+'$#+$0',0>E-0'5$-+$E8)#+'F$$

:+$#""#7+,;+!0/;$""'7+D05+$&++ +D+--0'5$0?$+'+,D0/#?$*8+0!0/;$-+$">E-+,E"!+'$K?-,0/#05$*+-$#+$<,0&">^7+-5+&0'5L$+'$

"'#+,D0/#?$++'$*8*+'-8<'"*+$#0+$?-+,;$""'$@!)>-)"-0+?$8'#+,E+&05$0?F$a8#8+'#+$E+  +'$70/$+,$&88,$5+;8D+'$#+$

@+0-+!0/;+$?0-)"-0+$-+$ +'"#+,+'F$=0+,-8+$E+  +'$70/$5+5+&+'?$8<$E+-$'0&+")$&"'$#+$E+!+$5+*++'-+$&+,5+!+;+'$*+-$#+$

5+5+&+'?$&"'$E+-$b]4$K4-"-!0'+LM$7+!;+$0?$5+ "?++,#$8<$#+$*+0-+!!0'5+'F$:+$0'@8,*"-0+$5++@-$++'$">-)+!+$&++ +D+--0'5M$

*"",$++'$'"#++!$0?$7+!$#"-$E+-$++'$*8*+'-8<'"*+$ +-,+@-F$:88,$@">-8,+'$0'$#+$ +#,0/@?&8+,0'5$+'$#88,$R-8+&"!!05+R$

@">-8,+'$;"'$#0-$"@70/;+'$&"'$++'$5+*0##+!#+$?0-)"-0+F$IW'$&"'$#0+$@">-8,+'$0?$#+$R@)'>-08'+!+$!++5?-"'#RF$:0-$ +-,+@-$#+$

K5+*0##+!#+L$8'#+, +D+--0'5$#88,$ +#,0/@?@">-8,+'$D8"!?$"@&8+,$&"'$?!">E-,0/<+$#0+,+'M$-0/#+!0/;+$!++5?-"'#$0'$&+, "'#$

*+-$8'#+,E8)#$+'$,+0'05+'M$+'D8&88,-F$:+D+$ +#,""5-$&++!"!$%2c$8@$*++,F$]0/$#+$&+,5+!0/;0'5$E+  +'$0?$++'$

<+,>+'-"5+$&"'$%2c$""'5+E8)#+'F$:+$>8,,+>-0+$0?$'8#05$8*#"-$#+$"**8'0";+*0??0+>0/@+,?$<+,$#0+,<!""-?$88;$

,+;+'0'5$E8)#+'$*+-$#+D+$@)'>-08'+!+$!++5?-"'#F$P+,&8!5+'?$D0/'$#+$&+,5)'#+$&++ +D+--0'5+'$8<$ "?0?$&"'$#+$

&+,5+!0/;0'5$-)??+'$#+$&+,5)'#+$?0-)"-0+$+'$#+$5+5+&+'?$&"'$b]4$4-"-!0'+$5+>8,,05++,#F$:+$,+;+';)'#05+$

)0-5"'5?<)'-+'$&88,$#+$@+0-+!0/;+$?0-)"-0+$D0/'$8<5+'8*+'$0'$ 0/!"5+$%F$

$

4#-!13+1356#&35#%-(1)&

V""?-$#+$E)0#05+$?0-)"-0+$+'$E+-$"!-+,'"-0+@$RP88,'+*+'R$?>+'",08$*"Q0*"!+$*85+!0/;E+#+'$0?$++'$,+"!0?-0?>E$?>+'",08$

#88,5+,+;+'#F$:0-$?>+'",08$5""-$)0-$&"'$#+$&+,7">E-+$8'-70;;+!0'5$&"'$#+$!"'# 8)7F$:+$8'-70;;+!0'5$&"'$#+$

!"'# 8)7$0?$5+ "?++,#$8<$ "?0?$&"'$#+$&8!5+'#+$0'@8,*"-0+T$

• O'@8,*"-0+$8<$#+$7+ ?0-+?$&"'$E+-$b+'-,""!$]),+")$&88,$#+$4-"-0?-0+;$Kb]4$4-"-!0'+L$+'$E+-$N!"'$ ),+")$&88,$

#+$!++@8*5+&0'5$KN]eLf$

• N]e$9"<<8,-$RZ+!&"",-$+'$8*5+&0'5T$++'$?>+'",08?-)#0+$&88,$V+#+,!"'#$0'$12A2R$Kg"'??+'$eF=FgFHF$PF9F$6;;+,$

+'$gF$4>E)),M$N]e$122hf$

O'$ 0/!"5+$%$D0/'$#+$,+;+';)'#05+$)0-5"'5?<)'-+'$&88,$E+-$,+"!0?-0?>E+$?>+'",08$7++,5+5+&+'F$$

&

 !+#(%-+1#7&&89))(%#$#%8&35#%-(1)&$-:1$-!#&$)"#!1;<6#2#%&

O'$#0-$?>+'",08$0?$#+$,)0*-+$#0+$E+-$&88,'+*+'$*85+!0/;$*"";-$*"Q0*""!$0'5+&)!#F$=+-$-8+;8*?-05$ 8)7 !8;$0?$E0+, 0/$

"!?$)0-5"'5?<)'-$5+E"'-++,#F$P88,$5,8'#5+ 8'#+'$ +#,0/&+'$E8)#-$#0-$0'$#"-$E+-$ 8)7 !8;$++'$*"Q0*"!+$8*&"'5$

&"'$1$E"$;"'$8*&"--+'F$]8)7 !8;;+'$&"'$#+$0'-+'?0+&+$ +#,0/&+'$D0/'$R +&,8,+'RF$6<$ "?0?$&"'$#+$&+, ++!#0'5$

 +E8,+'#+$ 0/$E+-$&88,8'-7+,< +?-+**0'5?<!"'$0?$&"'$#+D+$ 8)7 !8;;+'$#+$*"Q0*"!+$8<<+,&!";-+$ +<""!#F$

P+,&8!5+'?$0?$8<$ "?0?$&"'$E+-$,"<<8,-$&"'$#+$b8**0??0+$P"'$:88,'$ +<""!#$E8+&++!$#0+,+'$+,$8<$E+-$ +-,+@@+'#+$

 8)7 !8;$;)''+'$78,#+'$5+E)0?&+?-$+'$0?$#+$ 0/ +E8,+'#+$+*0??0+$&"'$"**8'0";$)0-5+,+;+'#F$:+$,+;+';)'#05+$

)0-5"'5?<)'-+'$&88,$E+-$"!-+,'"-0+@$RP88,'+*+'R$?>+'",08$*"Q0*"!+$*85+!0/;E+#+'$D0/'$8<5+'8*+'$0'$ 0/!"5+$%F$$

$

7".0(-&-"' 

:+$,+;+',+?)!-"-+'$D0/'$&88,$#+$V"-),"$1222J$"!?*+#+$Z"&J5+ 0+#+'$5+&0?)"!0?++,#$8<$#+$&8!5+'#+$;"",-+'T$

• =)0#05+$@+0-+!0/;+$?0-)"-0+f$

• P+,?>E0!;"",-$P88,'+*+'M$,+"!0?-0?>E+$?>+'",08$&+,?)?$E)0#05+$?0-)"-0+f$

• P+,?>E0!;"",-$P88,'+*+'M$*"Q0*"!+$?>+'",08$&+,?)?$E)0#05+$?0-)"-0+f$

• P88,'+*+'M$*"Q0*"!+$?>+'",08$&+,?)?$,+"!0?-0?>E+$?>+'",08f$

• H"Q0*"!+$?>+'",08F$

:+$;"",-+'$D0/'$8<5+'8*+'$0'$ 0/!"5+$1F$=0+,8'#+,$78,#+'$#+$,+;+',+?)!-"-+'$*+-$ +E)!<$&"'$#+$;"",-+'$-8+5+!0>E-F$



 

$

*+*8')**+,T$$

 +-,+@-T$$

$

$

$

$

$

$

$

 !"#$S$&"'$%($

$

$

 

=-+/(-&>???@&0/121"#&7#1+#!1;<#&31+/-+1#&AB1;!-"#&>C&

i0-$#+D+$;"",-$;"'$78,#+'$"@5+!+0#$#"-$&88,$++'$5,88-$#++!$&"'$E+-$5+ 0+#$\,"**+,$P8!;+,";$K 0''+'$#+$

5+*++'-+5,+'?L$#+$#+<8?0-0+$0'$#+$;!"??+$B$-8-$%2$*8!$V$<+,$E+>-",+$<+,$/"",$0?$5+!+5+'F$O'$E+-$'88,#88?-+!0/;+$+'$

'88,#7+?-+!0/;+$#++!$&"'$E+-$5+ 0+#$;8*+'$#++!5+ 0+#+'$&88,$7"",$#+$#+<8?0-0+$D0>E$0'$#+$;!"??+$%2$-8-$1B$*8!$V$<+,$

E+>-",+$ +&0'#-F$:+$#+<8?0-0+$0'$E+-$H",;0+D""-$+'$#+$]," "'-?+$7"!$ +&0'#-$D0>E$0'$#+$;!"??+$1$-8-$%2$*8!$V$<+,$E"$

<+,$/"",F$

&

=-+/(-&>???@&9))(%#$#%D&(#-!13+1356#&35#%-(1)&,#(3/3&6/121"#&31+/-+1#&AB1;!-"#&>C&

i0-$#+D+$;"",-$ !0/;-$#"-$ 0/$,+"!0?-0?>E+$0'&)!!0'5$&"'$E+-$&88,'+*+'$&88,$5,8-+$#+!+'$&"'$\,"**+,$P8!;+,";$++'$

-8+'"*+$&"'$#+$#+<8?0-0+$0?$-+$&+,7">E-+'F$:+$-8+'"*+$0?$5,8-+'#++!?$0'$#+$;!"??+$1$-8-$B$*8!$V$<+,$E+>-",+$<+,$/"",$

5+!+5+'F$Y+'$88?-+'$+'$-+'$7+?-+'$&"'$)0-*8'#0'5$&"'$#+$4-++' +,5?>E+$P!0+-$0?$#+$-8+'"*+$0'$#+$;!"??+$%2$-8-$1B$

*8!$5+!+5+'F$6<$++'$+';+!$<)'-$0?$#+$#+<8?0-0+$E85+,$K;!"??+$1B$-8-$B2$*8!$V$<+,$E+>-",+$<+,$/"",LF$:+D+$!8;""!$

&+,E885#+$-8+'"*+$-+'$8<D0>E-+$&"'$#+$E)0#05+$?0-)"-0+$78,#-$*+-$'"*+$&+,88,D"";-$#88,$#+$8*?>E";+!0'5$&"'$#+$

";;+, 8)7 +#,0/&+'$5+!+5+'$""'$#+$=++'?+$H8!+'7+5$SS$+'$P++,#0/;$%%F$:"",'""?-$D)!!+'$++'$""'-"!$

*+!;,)'#&++E8)#+,0/+'$K8<$,+!"-0+@$5,8-+,+$"@?-"'#L$5""'$5,8+0+'F$$

$

=-+/(-&>???@&9))(%#$#%D&$-:1$-!#&35#%-(1)&,#(3/3&6/121"#&31+/-+1#&AB1;!-"#&>C&

O'$#0-$?>+'",08$D"!$#+$#+<8?0-0+$0'$#+$5+ 0+#+'$\,"**+,$P8!;+,";M$H",;0+D""-$+'$]," "'-?+$7"!$""'D0+'!0/;$-8+'+*+'$

-+'$8<D0>E-+$&"'$#+$E)0#05+$?0-)"-0+F$i0-$#+$;"",-$&"!-$"@$-+$!+0#+'$#"-$#+$-8+'"*+$0'$E+-$\,"**+,$P8!;+,";$E+-$5,88-?-$

0?$K;!"??+$B2$-8-$1B2$*8!$V$<+,$E+>-",+$<+,$/"",LF$O'$E+-$4-++' +,5?+$#++!$&"'$E+-$5+ 0+#$0?$D++,$!8;""!$#+$-8+'"*+$

*++,$#"'$1B2$*8!$V$<+,$E+>-",+$<+,$/"",F$=+-$ +-,+@-$*+-$'"*+$E+-$5+ 0+#$-+'$'88,#7+?-+'$&"'$:0'-+!88,#F$:+D+$

-8+'"*+$&"'$#+$#+<8?0-0+$0?$E+-$5+&8!5$&"'$#+$5,8+0$&"'$++'$8<$D++,$;8,-+$"@?-"'#$&"'$E+-$5+ 0+#$5+!+5+'$0',0>E-0'5
%
F$$

$

68;$0'$E+-$'88,#$7+?-+!0/;$#++!$&"'$\,"**+,$P8!;+,";$K-+'$88?-+'$+'$7+?-+'$&"'$#+$)0-*8'#0'5$&"'$#+$

4-++' +,5?>E+$P!0+-L$-,+#+'$D++,$!8;""!$-8+'"*+?$&"'$#+$#+<8?0-0+$8<$&"'$*++,$#"'$1B2$*8!$V$<+,$E+>-",+$<+,$/"",F$

:+D+$78,#+'$&+,88,D"";-$#88,$#+$@0>-0+&+$5,8+0$&"'$E+-$0'-+'?0+&+$ +#,0/@$5+!+5+'$""'$#+$=++'?+#0/;$%A$K&8!!+#05+$+'$

8<-0*"!+$ +')--0'5$&"'$E+-$ 8)7 !8;L$+'$#+$@0>-0+&+$8*?>E";+!0'5$&"'$8'#+,$"'#+,+$#+$";;+, 8)7 +#,0/&+'$5+!+5+'$

""'$#+$=++'?+$H8!+'7+5$SS$+'$P++,#0/;$%%
1
F$

$

=-+/(-&>???@&9))(%#$#%D&$-:1$-!#&35#%-(1)&,#(3/3&(#-!13+1356#&35#%-(1)&AB1;!-"#&>C&

:+D+$;"",-$5++@-$""'$#"-$E+-$*"Q0*"!+$?>+'",08$0'$"!!+$5+ 0+#+'$D"!$!+0#+'$-8-$++'$-8+'"*+$&"'$#+$?-0;?-8@#+<8?0-0+$

-+'$8<D0>E-+$&"'$E+-$,+"!0?-0?>E+$?>+'",08F$:+$-8+'"*+$78,#-$*+-$'"*+$&+,88,D"";-$#88,T$

• E+-$5+5+&+'$#"-$0'$E+-$*"Q0*"!+$?>+'",08$*+!;,)'#&++E8)#+,0/+'$D)!!+'$5,8+0+'$-8-$#+$8*&"'5$&"'$1$

E+>-",+$ 8)7 !8;M$-+,70/!$0'$E+-$,+"!0?-0?>E+$?>+'",08$E+-$""'-"!$*+!;,)'#&++E8)#+,0/+'$"@'++*-$+'$#+$5,8+0$

&"'$#+$*+!;,)'#&++E8)#+,0/$,+!"-0+@$ +<+,;-$0?f$

• E+-$5+5+&+'$#"-$0'$E+-$*"Q0*"!+$?>+'",08$"!!+$";;+, 8)7 +#,0/&+'$D)!!+'$8*?>E";+!+'$'"",$

*+!;,)'#&++E8)#+,0/$K+'$D)!!+'$5""'$5,8+0+'$-8-$#+$8*&"'5$&"'$1$E+>-",+$ 8)7 !8;LM$-+,70/!$0'$E+-$

,+"!0?-0?>E+$?>+'",08$*"",$++'$ +<+,;-$""'-"!$";;+, 8)7 +#,0/&+'$5""-$8*?>E";+!+'F$

$

&

&

&

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
%
$=))+@&
E#&!)<-!#&,#(6)"1%"&F)(2+&$#+&%-$#&,#())(G--<+&2))(&6#+&8$-:1$-!13#(#%8&,-%&6#+&"()%2"#B)%2#%&B#2(1;7&--%&2#&H56#%<#!21;<&I&+#&E1%+#!))(2J&E1+&

B#2(1;7&13&).&G##(&<)(+#&-73+-%2&,-%&6#+&K(-$$#(&9)!<#(-<&"#!#"#%J&&L%21#%&21+&B#2(1;7&2#&,##B#G#++1%"&F1!!#%&/1+B(#12#%&G-!&61#(&1%&B#"1%3#!&##%&

,#("/%%1%"&1%"#,)!"#&2#&=BMF#+&NOOP&,))(&%)21"&G1;%J&*.&,))(6-%2&<-%&%1#+&"#3+#!2&F)(2#%&2-+&2#&.(),1%51#&2#&B#+(#77#%2#&=BMF#+M,#("/%%1%"&

G)%2#($##(&<-%&,#(!#%#%J&&

1
$=))+@$
*)<&61#(&"#!2+&2-+&L%21#%&2#G#&B#2(1;,#%&F1!!#%&"()#1#%&2-%F#!&)$356-<#!#%&61#(&1%&B#"1%3#!&##%&,#("/%%1%"&1%"#,)!"#&2#&=BMF#+&NOOP&,))(&%)21"&13J&

*.&,))(6-%2&<-%&%1#+&"#3+#!2&F)(2#%&2-+&2#&.(),1%51#&2#&B#+(#77#%2#&=BMF#+M,#("/%%1%"&G)%2#($##(&<-%&,#(!#%#%J&&



 

$

*+*8')**+,T$$

 +-,+@-T$$

$

$

$

$

$

$

$

 !"#$A$&"'$%($

$

$

Q-,M"#B1#2#%@&6/121"#&7#1+#!1;<#&31+/-+1#&AB1;!-"#&>C&

i0-$#+$;"",-$&"!-$"@$-+$!+0#+'$#"-$0'$E+-$Z"&J5+ 0+#$-+'$D)0#7+?-+'$&"'$4-++' +,5+'$#+$#+<8?0-0+$5,8-+'#++!?$0'$#+$

;!"??+$%2$-8-$1B$*8!$V$#+<8?0-0+$<+,$E+>-",+$<+,$/"",$0?$5+!+5+'F$:+$ +#,0/&+'$5+!+5+'$""'$E+-$6)#!"'#?#0/;/+$.$+'$E+-$

Z"-+,E8+@/+$B$D)!!+'$++'$""'D0+'!0/;$#++!$&"'$#+$#+<8?0-0+$&+,88,D";+'F$$

$

O'$E+-$5+ 0+#$-+'$D)0#88?-+'$&"'$4-++' +,5+'$0?$#+$#+<8?0-0+$&"'$?-0;?-8@$E85+,$K5,8-+'#++!?$5+!+5+'$0'$#+$;!"??+$1B$

-8-$B2$*8!$V$<+,$E+>-",+$<+,$/"",LF$O'$E+-$0+-?$D)0#+!0/;+,$5+!+5+'$#++!5+ 0+#/+$0?$#+<8?0-0+$0'$#+$;!"??+$B2$-8-$%22$*8!$

V$+'$D++,$!8;""!$0'$#+$;!"??+$%22$+'$122$*8!$V$<+,$E+>-",+$<+,$/"",$5+!+5+'F$:+$!""-?-5+'8+*#+$&+,E850'5+'$D)!!+'$

*+-$'"*+$78,#+'$&+,88,D"";-$#88,$#+$ +#,0/&+'$7+!;+$-+'$D)0#+'$+'$7+?-+'$&"'$#+$5+ 0+#+'$D0/'$5+!+5+'$K +#,0/&+'$

""'$#+$\,"  +'7+5M$P0?&!0+-?+7+5M$]8?70/;#,++@$+'$H8+,?-,""-?+7+5LF$

$

:+$#+<8?0-0+$0'$#+$5+ 0+#+'$-+'$D)0#+'$&"'$#+$5+*++'-+5,+'?$0?$5+!+5+'$0'$#+$;!"??+$B$-8-$1B$*8!$V$<+,$E+>-",+$<+,$

/"",F$:+D+$D"!$*+-$'"*+$78,#+'$&+,88,D"";-$#88,$#+$R>!)?-+,0'5R$&"'$ +#,0/&+'$0'$E+-$D)0#+!0/;+$#++!$&"'$#+$5+*++'-+F$

$

Q-,M"#B1#2#%@&9))(%#$#%D&(#-!13+1356&35#%-(1)&,#(3/3&6/121"#&7#1+#!1;<#&31+/-+1#&AB1;!-"#&>C&

i0-$#+$;"",-$&"!-$"@$-+$!+0#+'$#"-$#+$-+'$8<D0>E-+$&"'$#+$E)0#05+$@+0-+!0/;+$?0-)"-0+$0'$"!!+$5+ 0+#+'$?<,";+$0?$&"'$++'$

-8+'"*+$&"'$#+$#+<8?0-0+F$O'$E+-$Z"&J5+ 0+#$-+'$D)0#7+?-+'$&"'$4-++' +,5+'$0?$#+$-8+'"*+$&"'$#+$#+<8?0-0+$

5,8-+'#++!?$0'$#+$;!"??+$B$-8-$%2$*8!$V$#+<8?0-0+$<+,$E+>-",+$<+,$/"",$5+!+5+'F$:+$-8+'"*+$78,#-$*+-$'"*+$

&+,88,D"";-$#88,$#+$@0>-0+&+$5,8+0$&"'$#+$*+!;,)'#&++E8)#+,0/+'$0'$#+$'" 0/E+0#$&"'$E+-$5+ 0+#F$

$

O'$E+-$5+ 0+#$-+'$D)0#88?-+'$&"'$4-++' +,5+'$0?$#+$-8+'"*+$#+<8?0-0+$&"'$?-0;?-8@$E85+,$K5,8-+'#++!?$5+!+5+'$0'$#+$

;!"??+$B$-8-$%2$*8!$V$<+,$E+>-",+$<+,$/"",LF$O'$E+-$0+-?$D)0#+!0/;+,$5+!+5+'$#++!5+ 0+#/+$0?$#+$-8+'"*+$&"'$#+$#+<8?0-0+$

0'$#+$;!"??+$%2$-8-$1B$*8!$V$<+,$E+>-",+$<+,$/"",$5+!+5+'F$:+$-8+'"*+?$&"'$#+$#+<8?0-0+$D)!!+'$*+-$'"*+$78,#+'$

&+,88,D"";-$#88,$#+$ +#,0/&+'$7+!;+$-+'$D)0#+'$+'$7+?-+'$&"'$E+-$5+ 0+#$D0/'$5+!+5+'$K +#,0/&+'$""'$#+$\,"  +'7+5M$

P0?&!0+-?+7+5M$]8?70/;#,++@$+'$H8+,?-,""-?+7+5LF$

$

Q-,M"#B1#2#%@&9))(%#$#%D&$-:1$/$&,#(3/3&6/121"#&31+/-+1#&AB1;!-"#&>C&

=+-$*"Q0*"!+$?>+'",08$E++@-$-8-$5+&8!5$#"-$#+$#+<8?0-0+$-+'$8<D0>E-+$&"'$#+$E)0#05+$@+0-+!0/;+$?0-)"-0+$0'$"!!+$5+ 0+#+'$

""'D0+'!0/;$-8+'++*-F$:+$0',0>E-0'5+'$0'$#+$#0,+>-+$'" 0/E+0#$&"'$#+$5+ 0+#+'$D)!!+'$#+$5,88-?-+$,+!"-0+&+$ 0/#,"5+$

E+  +'F$$

$

Q-,M"#B1#2#%@&9))(%#$#%D&$-:1$-!#&35#%-(1)&,#(3/3&(#-!13+1356#&35#%-(1)&AB1;!-"#&>C&

:+D+$;"",-$5++@-$""'$#"-$E+-$*"Q0*"!+$?>+'",08$0'$"!!+$5+ 0+#+'$D"!$!+0#+'$-8-$++'$-8+'"*+$&"'$#+$?-0;?-8@#+<8?0-0+$

-+'$8<D0>E-+$&"'$E+-$,+"!0?-0?>E+$?>+'",08F$:+$-8+'"*+$78,#-$*+-$'"*+$&+,88,D"";-$#88,T$

• E+-$5+5+&+'$#"-$0'$E+-$*"Q0*"!+$?>+'",08$*+!;,)'#&++E8)#+,0/+'$D)!!+'$5,8+0+'$-8-$#+$8*&"'5$&"'$1$

E+>-",+$ 8)7 !8;M$-+,70/!$0'$E+-$,+"!0?-0?>E+$?>+'",08$E+-$""'-"!$*+!;,)'#&++E8)#+,0/+'$"@'++*-$+'$#+$5,8+0$

&"'$#+$*+!;,)'#&++E8)#+,0/$,+!"-0+@$ +<+,;-$0?f$

• E+-$5+5+&+'$#"-$0'$E+-$*"Q0*"!+$?>+'",08$"!!+$";;+, 8)7 +#,0/&+'$D)!!+'$8*?>E";+!+'$'"",$

*+!;,)'#&++E8)#+,0/$K+'$D)!!+'$5""'$5,8+0+'$-8-$#+$8*&"'5$&"'$1$E+>-",+$ 8)7 !8;LM$-+,70/!$0'$E+-$

,+"!0?-0?>E+$?>+'",08$*"",$++'$ +<+,;-$""'-"!$";;+, 8)7 +#,0/&+'$5""-$8*?>E";+!+'F$

$



 

$

*+*8')**+,T$$

 +-,+@-T$$

$

$

$

$

$

$

$

 !"#$B$&"'$%($

$

$

8$'5(0.)" 

:+$)0-5+&8+,#+$?-0;?-8@#+<8?0-0+ +,+;+'0'5+'$5+&+'$""'$#"-$ 0/$0'&)!!0'5$&"'$E+-$&88,'+*+'$K*"Q0*"!+$?>+'",08L$+,$

?<,";+$0?$&"'$++'$""'D0+'!0/;+$-8+'"*+$&"'$#+$#+<8?0-0+$-+'$8<D0>E-+$&"'$#+$E)0#05+$?0-)"-0+$KD87+!$-+,$E885-+$&"'$#+$

V"-),"$1222$5+ 0+#+'$"!?*+#+$#+$Z"&J5+ 0+#+'LF$Y+,$E885-+$&"'$E+-$\,"**+,$P8!;+,";$-,+#+'$D++,$!8;""!$

&+,E850'5+'$8<$&"'$*++,$#"'$1B2$*8!$V$<+,$E+>-",+$<+,$/"",F$:+D+$78,#+'$*+-$'"*+$&+,88,D"";-$#88,$#+$5,8+0$&"'$

éé'$5,8'#5+ 8'#+'$ +#,0/@$K'" 0/$:0'-+!88,#LM$+';+!+$8*?>E";+!0'5+'$&"'$";;+, 8)7 +#,0/&+'$+'$#+$@0>-0+&+$5,8+0$

&"'$++'$0'-+'?0+@$ +#,0/@$K'" 0/$#+$)0-*8'#0'5$&"'$#+$4-++' +,5?>E+$P!0+-F$$

$

=+-$,+"!0?-0?>E+$?>+'",08$5++@-$""'$#"-$+,$-+'$8<D0>E-+$&"'$#+$@+0-+!0/;+$?0-)"-0+$0'$D87+!$#+$V"-),"$1222$5+ 0+#+'$

"!?*+#+$#+$Z"&J5+ 0+#+'$?<,";+$D"!$D0/'$&"'$++'$ +<+,;-+$-8+'"*+$&"'$#+$#+<8?0-0+F$V" 0/$#+$)0-*8'#0'5$&"'$#+$

4-++' +,5?>E+$P!0+-$78,#-$#+$-8+'"*+$5,8-+'#++!?$&+,88,D"";-$#88,$#+$8*?>E";+!0'5$&"'$-7++$";;+, 8)7 +#,0/&+'F$

6@$/)0?-$#+D+$-7++$ +#,0/&+'$D)!!+'$8*?>E";+!+'$&"'$";;+, 8)7$'"",$*+!;,)'#&++E8)#+,0/$0?$*"",$D++,$#+$&,""5F$$

$

O'5+'0+),? ),+")$6,"'/+78)#$]FPF$

:+&+'-+,M$/)!0$12%1$



 

$

*+*8')**+,T$$

 +-,+@-T$$

$

$

$

$

$

$

$

 !"#$h$&"'$%($

$

$

]0/!"5+$%$

$

,)-+&'+./0'-"' 2"3"'#$*"( 

P88,$E+-$)0-&8+,+'$&"'$#+$ +,+;+'0'5$0?$5+ ,)0;$5+*"";-$&"'$6N4J<,8$&+,?0+$AFSF$[!!+$"5,",0?>E+$ +#,0/&+'$ 0''+'$#+$

5+;8D+'$5,0#?M$D0/'$8<5+'8*+'$0'$#+$ ,8' +?-"'#+'F$P88,$#+$ +,+;+'0'5+'$D0/'$"!5+*++'$5+">>+<-++,#+$

#+@")!-7"",#+'$&88,$#+$<","*+-+,?T$&++ +D+--0'5M$?>E88,?-++'E885-+$K4YJE885-+LM$5+*0##+!#+$5+ 8)7E885-+$K5+*$

3=LM$?>E88,?-++' 0''+'#0"*+-+,$K4Y$ 0'#0"*LM$)0--,++?'+!E+0#$K4YJ)0--,++L$0'5+&8+,#F$$

$

O'&8+,5+5+&+'?$6N4JN,8$

3+*0##+!#+$5+ 8)7E885-+T$h$*+-+,$$

I*0??0+<)'-E885-+$'"-)),!0/;+$&+'-0!"-0+T$%MB$*+-+,$K5,8'#5+ 8'#+'$ +#,0/&+'L$

I*0??0+<)'-E885-+$*+>E"'0?>E+$&+'-0!"-0+T$B$*+-+,$K0'-+'?0+&+$ +#,0/&+'L$

e)>'-?'+!E+0#T$'"-)),!0/;+$&+'-0!"-0+T$2MA$*+-+,$<+,$?+>8'#+$K5,8'#5+ 8'#+'$ +#,0/&+'L$

e)>E-?'+!E+0#T$*+>E"'0?>E+$&+'-0!"-0+$AM2$*+-+,$<+,$?+>8'#+$K0'-+'?0+&+$ +#,0/&+'LF$

:0"*+-+,$)0-?-,88*8<+'0'5T$2MB$*+-+,$

$

,)-+&'+./0'-"' 9")-"():3" .)-0&-)"  

$

=+-$&+,5)''0'5+' +?-"'#$&"'$#+$5+*++'-+$4-++' +,5+'$KZ+ $ & $12%%L$&8,*-$E+-$)0-5"'5?<)'-$&"'$#+$

 +,+;+'0'5+'F$:0-$ +?-"'#$;"'$+>E-+,$'0+-$D8*"",$78,#+'$5+ ,)0;-$"!?D0/'#+$#+$@+0-+!0/;+$8@$E)0#05+$?0-)"-0+F$a8#8+'#+$

0?$#+$@+0-+!0/;+$?0-)"-0+$ +'"#+,#$8<$ "?0?$&"'$++'$&+,5+!0/;0'5$-)??+'$5+5+&+'?$&"'$b]4$+'$Z+ J & F$O'$8'#+,?-""'#+$

-" +!$0?$#+$&+,5+!0/;0'5$+'$>8,,+>-0+@">-8,$7++,5+5+&+'F$

$

Diergroep

CBS 2011
Steenbergen

CBS inclusief
functionele

leegstand 10%

Web
BvB

2011

Correctiepercentage (Cbs +10%)
(reductie t.o.v. Web-bvb in procenten)

Melk- en kalfkoeien (>= 2

jaar) 2216 2438 4218 42,2

Jongvee voor de
melkveehouderij 2156 2372 2171 -9,2

Vlees- en weidevee, totaal 812 893 1458 38,7

Schapen 3293 3622 3095 -17,0

Geiten, totaal 19 21 104 79,9

Paarden en pony's, totaal 279 307 585 47,5

Varkens, totaal 15666 17233 37547 54,1

Kippen, totaal 230493 253542 394116 35,7

Leghennen 116923 128615 279805 54,0

Vleeskuikens 65150 71665 114311 37,3
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1. 1 Tussen de nota van uitgangspunten van het bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland en de nota

van uitgangspunten van het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen zitten enkele verschillen. Deze
verschillen volgen met name uit nieuw gemeentelijk en provinciaal beleid.  Aangezien de gemeente in het gehele
buitengebied een uniform beleid nastreeft is voor de ontwikkeling van beide bestemmingsplannen voor het
buitengebied de nota van uitgangspunten van het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen leidend.
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Kernopgaven

Opgave landschappelijke samenhang en

interne compleetheid (Noordzee,

Waddenzee en Delta)

Opgave landschappelijke samenhang en

interne compleetheid (Noordzee,

Waddenzee en Delta)

1.13 Voortplantingshabitat

1.17 Broedgelegenheid en foerageergebied

Behoud of herstel ruimtelijke samenhang diep water, kreken, geulen, ondiep water, platen, kwelders

of schorren, stranden en bijbehorende sedimentatie- en erosieprocessen. Behoud openheid, rust en

donkerte. Voor vogels betekent dit voldoende rust en ruimte om te foerageren en voldoende rustige

hoogwatervluchtplaatsen op korte afstand van foerageergebieden in het intergetijdengebied.

Behoud of herstel ruimtelijke samenhang diep water, kreken, geulen, ondiep water, platen, kwelders

of schorren, stranden en bijbehorende sedimentatie- en erosieprocessen. Behoud openheid, rust en

donkerte. Voor vogels betekent dit voldoende rust en ruimte om te foerageren en voldoende rustige
hoogwatervluchtplaatsen op korte afstand van foerageergebieden in het intergetijdengebied.

Behoud ongestoorde rustplaatsen en optimaal voortplantingshabitat (waaronder embryonale duinen
H2110) voor bontbekplevier A137, strandplevier A138, kluut A132, grote stern A191 en dwergstern

A195, visdief A193 en grijze zeehond H1364.

Behoud habitat broedvogels als grote stern A191 en dwergstern A195, visdief A193, lepelaar A034,

foerageergebied voor ganzen.
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Legenda

W Kernopgave met wateropgave

h Sense of urgency: beheeropgave

h Sense of urgency opgave m.b.t. watercondities

SVI landelijk Landelijke Staat van Instandhouding (-- zeer ongunstig; - matig ongunstig, + gunstig)

 = Behoudsdoelstelling

 > Verbeter- of uitbreidingsdoelstelling

=(<) Ontwerp-aanwijzingsbesluit heeft 'ten gunste van' formulering  
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3.2.1 Potentiële effectrelaties
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3.2.2 Effecten i.v.m. verzuring en vermesting

 

M-+$($$*&

M#-R,-&'( #' =#-1#%$&'( ="-1#' ##' R##- )/$,##F $0#1) &' *# $"#$%&'( =)' "'$2&DD#F&'(#' &' *# 

F)'*.",2 ))' +)$,-) 9???Q(#.&#*#'8 K)' *# .-"'R&7*# F#&*$ )11"'&)D#1&%%&# ,&$ *# F)'*.",2 $"$ 

=#-R,-#'*# #' =#-1#%$#'*# #HH#/$#' &' ')$,,-(#.&#*#'d ))' *# R&7*# =)' 0#$ ')$,,-(#.&#* &% 0#$ =""-)F 

*# ))'2#R&(0#&* =)' =""- %$&D%$"H (#="#F&(# 0).&$)$$c6#' #' #=#'$,##F %""-$#' *&# .#6)F#' "H ##' 

')$,,-(#.&#* (#="#F&( &% =""- %$&D%$"H*#6"%&$&#8  

 

^' 0#$ D)*#- =)' *# M""-$"#$% 1"#$ 2"-*#' "'*#-R"/0$ &' 0"#=#--# 0#$ +)$,-) 9???Q(#.&#* #' *# 

&'%$)'*0",*&'(%*"#F%$#FF&'(#' =""- *# ))'2#R&(# 0).&$)$$c6#' #' %""-$#' (#="#F&( R&7' =""- 

%$&D%$"H*#6"%&$&#8 Y" 7)O *)' &% *# =-))( "H 0#$ .#%$#11&'(%6F)' #' *# "'$2&DD#F&'(#' *&# *))-&' 

1"(#F&7D 2"-*#' (#1))D$O D,''#' F#&*#' $"$ ##' $"#')1# =)' %$&D%$"H*#6"%&$&#8 T))-=)' 1"#$ *)' 

=#-="F(#'% *# #/"F"(&%/0# -#F#=)'$&# 2"-*#' .#""-*##F*8  

&



 

M""-$"#$% +)$,,-.#%/0#-1&'(%2#$ 3445 E#%$#11&'(%6F)' E,&$#'(#.&#* B#1##'$# G$##'.#-(#' 

 

N-"7#/$'-8 9:;9<: 

9> 7,'& 9?39O -#=&%&# 9 

.F)* 9 =)' 3< 

 

2$7!$-)+6$)1&7!!"&%#)A%#!O1$,!%)#)$&

M)' .#F)'( &' 0#$ D)*#- =)' *#R# =""-$"#$% &% 1#$ ')1# *# (#="#F&(0#&* =)' *# 0).&$)$$c6#' =""- *# 

*#6"%&$&# =)' %$&D%$"H=#-.&'*&'(#' _2))-"'*#- )11"'&)D` =)',&$ *# F,/0$8 T# (#="#F&(0#&* =)' 

0).&$)$$c6#' =""- %$&D%$"H*#6"%&$&# 2"-*$ ,&$(#*-,D$ &' C-&$&%/0# T#6"%&$&#2))-*#' _CTZ`O &' 1"F 

+]0)]7))-8 J"# F)(#- *# CTZ =)' ##' 0).&$)$$c6#O 0"# (#="#F&(#- 0#$ 0).&$)$$c6# =""- )$1"%H#-&%/0# 

%$&D%$"H*#6"%&$&#8 T# CTZ =)' *# .#*"#F*# 0).&$)$$c6#' &' C-)11#-QM"FD#-)D R&7' "6(#'"1#' &' *# 

"'*#-%$))'*# $).#F8 T# 2))-*#' R&7' "=#-(#'"1#' ,&$ 0#$ -)66"-$ b[=#-R&/0$ =)' D-&$&%/0# 

*#6"%&$&#2))-*#' =""- %$&D%$"HO $"#(#6)%$ "6 0).&$)$$c6#' #' +)$,-) 9???Q(#.&#*#'b_M)' T"..#' f 

M)' J&'%.#-(O 9??5O KF$#--)O Z)(#'&'(#'`8 ^' *&$ -)66"-$ 2"-*$ *# C-&$&%/0# T#6"%&$&#2))-*# )F% ="F($ 

(#*#H&'&##-*a 

Q/-%"$-,8%3++$.16-,%5-2%$!8!?1%,!-2%4+,%31$/-,%#!2"-8*12-,%/+2%/-%43+*!2-!2%6+,%5-2%5+.!2+22R9-%

8!",!@!?+,2%31$/2%++,"-2+82%+*8%"-61*"%6+,%/-%6-$A#$-,/-%-,S1@%6-$7-82-,/-%!,6*1-/%6+,%/-%

+2718@-$!8?5-%82!4821@/-918!2!-T8 

 

>.0)#.##V,$& FW@&X(!-Y6.YNR&

J3P3?K Y&F$# 6&"'&#-.#(-"#&&'(#' _R##D-))F 9;?? 

J3P3?E Y&F$# 6&"'&#-.#(-"#&&'(#' _R##=#$1,,-` 9;?? 

J3PP?K G/0"--#' #' R&F$# (-)%F)'*#' _.,&$#'*&7D%` 9;?? 

H2190B Vochtige duinvalleien (kalkrijk) 1390

J>:P?E I,&($#' #' R"1#' _0)-&( 2&F(#'-""%7# l9:?? 

J43U?K mM"/0$&(# )FF,=&)F# ."%%#' _R)/0$0",$""&."%%#'` 9:3? 

J43U?E mM"/0$&(# )FF,=&)F# ."%%#' _#%%#'Q&#6#'."%%#'` 9??? 

 

^' ##' /"'/-#$# %&$,)$&# D)' *# (#="#F&(0#&* 0&#-=)' )H2&7D#'O .&7=""-.##F* *""- F"D)F# 

1&F&#,"1%$)'*&(0#*#' "H %6#/&H&#D# D#'1#-D#' =)' *# =#(#$)$&#8 [6 0#$ '&=#), =)' *#R# =""-$"#$% 

2"-*#' *# (#'"#1*# 2))-*#' )F% ,&$()'(%6,'$ (#'"1#'8  

^' *# $).#F =)F$ "6 *)$ )FF##' *# M"/0$&(# *,&'=)FF#&#' _J934?E` $"$ *# /)$#("-&# =)' =""- %$&D%$"H 

(#="#F&(# 0).&$)$$c6#' D,''#' 2"-*#' (#-#D#'*8  

 

M56#$"+"!*11$,!%)#)$&

^' H&(,,- P89 &% *# 0,&*&(# )$1"%H#-&%/0# %$&D%$"H*#6"%&$&# &% &' *# "1(#=&'( =)' 0#$ 6F)'(#.&#* #' 0#$ 

C-)11#-QM"FD#-)D _.-"'a B-""$%/0)F&(# X"'/#'$-)$&#D))-$ +#*#-F)'*O 2#.=#-%&#O 1#& 9?39` 

2##-(#(#=#'
9
8 T# H&(,-#' P8P8 #' P8: (#=#' ##' .##F* =)' *# =#-2)/0$# *#6"%&$&# &' 9?3; #' 9?9?8 T# 

0,&*&(# .#F)%$&'( =)' 0#$ C-)11#- Q M"FD#-)D $#- 0""($# =)' *# T&'$#F%# B"-R#' #' GF&DD#' =)' *# J##' 

F&($ .F&7D#'% *# &'H"-1)$&# *&# *""- b))'DF&DD#'b "6 *# D))-$ D)' 2"-*#' =#-D-#(#'O  &' ##' -)'(# =)'  

Q 3??? Q 393?  1"F +]0)]7))- &' 9?3?d 

Q  /) 4<? Q 39??  1"F +]0)]7))- &' 9?3; 

Q /)8 43; Q 33P? 1"F +]0)]7))- &' 9?9? 

 

T# )/0$#-(-"'**#6"%&$&# 2"-*$ *""-())'% .#%/0",2* )F% ##' ("#*# -#H#-#'$&# =""- *# .#""-*#F&'( "H 

=""- .#$-#HH#'*# 0).&$)$$c6#' %6-)D# &% =)' ##' b"=#-%6)''#' %&$,)$&#b8 J&#-=)' &% %6-)D# &'*&#' *# 

)/0$#-(-"'**#6"%&$&# .#*,&*#'* 0"(#- &% *)' *# CTZ =)' *# .#$-#HH#'*# 0).&$)$$c6#'8 ^' *)$ (#=)F D)' 

#FD# $"#')1# 2"-*#' .#%/0",2* )F% ##' 6"$#'$&VF# D)'% "6 %&('&H&/)'$ '#()$&#=# #HH#/$#'8  

                                                                 
2 In de bijlage bij deze voortoets zijn meer gedetailleerde kaarten opgenomen voor de jaren 2010, 2020 en 2030. Deze
berusten op dezelfde informatie (bron: Planbureau voor de Leefomgeving, PBL) als de webversie van de kaarten.
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Nr Ligging (RD-coörd.) N-depositie (molN/h/jaar)

x y huidig maximaal verschil

1 76127 405349 12 188 176

2 76883 405292 12 174 162
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4 77445 405366 13 179 166
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1 Het plan en de voorliggende notitie

1.1 Inleiding

De gemeente Steenbergen ontwikkelt twee bestemmingsplannen voor het buitengebied. Het
bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland heeft betrekking op het buitengebied ten
noorden van de Steenbergse en Roosendaalse Vliet. Het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen
omvat het buitengebied ten zuiden van de Steenbergse en Roosendaalse Vliet.
Voor het bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland heeft de gemeenteraad op 20
december 2007 een nota van uitgangspunten vastgesteld. Deze nota van uitgangspunten is de basis
geweest voor het in januari 2011 in procedure gebrachte voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied
Dinteloord en Prinsenland. Voor het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen heeft de
gemeenteraad op 29 september 2011 een nota van uitgangspunten vastgesteld.1

Op onderstaande kaart is het plangebied weergegeven. De kern van Steenbergen en de andere kernen
vallen buiten het plangebied.

figuur 1: Plangebied)

1.2 Doelstellingen en uitgangspunten van Bestemmingsplannen buitengebied

De gemeente Steenbergen beschermt de in de gemeente aanwezige aardkundige, archeologische,
cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden. Uitgangspunten is om datgene te
beschermen wat noodzakelijk is, zodat geen onnodige beperkingen ontstaan.

1. 1 Tussen de nota van uitgangspunten van het bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland en de nota 

van uitgangspunten van het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen zitten enkele verschillen. Deze 

verschillen volgen met name uit nieuw gemeentelijk en provinciaal beleid.  Aangezien de gemeente in het gehele 

buitengebied een uniform beleid nastreeft is voor de ontwikkeling van beide bestemmingsplannen voor het 

buitengebied de nota van uitgangspunten van het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen leidend. 
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Voor de grondgebonden agrarische sector wordt ontwikkelingruimte geboden. Deze bedrijven kunnen
hun agrarisch bouwvlak vergroten tot maximaal 2 hectare. Ook wordt ruimte geboden voor het gebruik
van teeltondersteunende voorzieningen, nevenfuncties/verbrede landbouw, het huisvesten van de
"eigen" tijdelijke medewerkers / arbeidsmigranten en vervolgfuncties op vrijkomende agrarische
bedrijven.
De niet grondgebonden agrarische bedrijven (intensieve veehouderijen, solitair gelegen
glastuinbouwbedrijven en overige niet grondgebonden bedrijven) krijgen geen uitbreidingsruimte
binnen de bestemmingsplannen. Het realiseren van een intensieve veehouderij als neventak bij een
grondgebonden agrarisch bedrijf wordt uitgesloten. In de bestemmingsplannen buitengebied worden bij
agrarische bedrijven in beginsel de al bestaande agrarische bouwblokken opgenomen.

Nieuwvestiging van agrarische bedrijven (grondgebonden bedrijven, intensieve veehouderij bedrijven,
glastuinbouwbedrijven en/of overige niet grondgebonden agrarische bedrijven) wordt binnen de
bestemmingsplannen niet mogelijk gemaakt. Één uitzondering wordt opgenomen voor de
nieuwvestiging van grondgebonden agrarische bedrijven die moeten verplaatsen voor een groot
openbaar belang.

De hervestiging van of omschakeling naar een grondgebonden agrarisch bedrijf wordt mogelijk gemaakt.
Het is dus mogelijk om een intensieve veehouderij, een solitair gelegen glastuinbouwbedrijf of een
overig niet grondgebonden agrarisch bedrijf te wijzigen in een grondgebonden agrarisch bedrijf. Ook
kan binnen de regels een grondgebonden agrarisch bedrijf worden gevestigd op een locatie waarop al
een bouwvlak met een andere bestemming (wonen, agrarisch verwant bedrijf, niet aan het
buitengebied gebonden bedrijf, etc.) rust. Eveneens is het toegestaan om binnen het bestaande
bouwvlak van grondgebonden agrarische bedrijfsvorm te veranderen.

Naast de agrarische sector zijn andere functies van belang voor de vitaliteit van het Steenbergse
buitengebied, zoals recreatie en toerisme, aan het buitengebied gebonden niet agrarische bedrijvigheid,
niet agrarische bedrijven welke een bijdrage leveren aan een gemengde plattelandseconomie,
bestaande andere niet agrarische bedrijven, maatschappelijke voorzieningen en burgerwoningen. In het
buitengebied wordt ruimte geboden aan deze verschillende functies. Er wordt een zonering gehanteerd
voor toekomstige ontwikkeling.

De bestaande recreatiebedrijven worden opgenomen in de bestemmingsplannen. Binnen de
bestemmingsplannen wordt de mogelijkheid geboden ommiddels een wijzigings of binnenplanse
afwijkingsbevoegdheid, de dag en/of verblijfsrecreatieve bedrijfsmatige activiteiten te wijzigen en de
nu toegestane bebouwing gedeeltelijk uit te breiden binnen de bestaande bouwvlakken.

Voor de realisatie van recreatiebedrijven in het buitengebied hanteert de gemeente een zonering.
In het buitendijks gelegen gebied rondom de Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet wordt primair en
onder voorwaarden de ruimte geboden aan de ontwikkeling van recreatie en toerisme in de vorm van
aan het buitengebied gebonden dagrecreatie, verblijfsrecreatie en horeca. In het bestemmingsplan
wordt hier niet de mogelijkheid geboden om vrijkomende locaties te wijzigen ten behoeve van andere
functies.

Buiten het buitendijks gelegen gebied rondom de Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet wordt onder
voorwaarden ruimte geboden aan vervolgfuncties zoals, burgerwoningen, kleinschalige bedrijvigheid,
kleinschalige recreatie en toerisme (bijvoorbeeld bed & breakfast, minicamping, kleinschalige horeca,
fietsverhuur, huifkarrenverhuur, kaasmakerij) en maatschappelijke voorzieningen in de vorm van
zorgboerderijen.

In het bestemmingsplan wordt geen ruimte geboden aan windenergie en biomassavergisting.

Relatie met het bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland

De gemeente Steenbergen streeft in het hele buitengebied een uniform beleid na. Het
bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland wordt dan ook aangepast aan de op 29
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september 2011 vastgestelde Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan Buitengebied
Steenbergen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

- een grondgeboden agrarisch bedrijf kan onder voorwaarden het bouwvlak vergroten tot
maximaal 2 hectare (was 1,5 hectare);

- bij een grondgeboden agrarische bedrijf kan onder voorwaarden een differentiatievlak voor
permanente teeltondersteunende voorzieningen worden gerealiseerd;

- op een grondgeboden agrarisch bedrijf wordt onder voorwaarden de mogelijkheid geboden om
binnen het bouwvlak maximaal 5.000m2 teeltondersteunende kassen te kunnen realiseren;

- in het buitengebied wordt meer ruimte geboden aan vervolgfuncties, waarbij tevens de
omschreven methode van zonering wordt gebruikt.

1.3 Het plan

Met de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan "Buitengebied
Steenbergen" op 29 september 2011 door de gemeenteraad van Steenbergen is het startsein gegeven
voor het opstellen van een bestemmingsplan voor het gebied ten zuiden van de Steenbergsche en
Roosendaalsche Vliet en tevens voor het aanpassen van het Voorontwerp bestemmingsplan
"Buitengebied Dinteloord en Prinsenland".

1.4 M.e.r plicht

De m.e.r. plicht volgt uit het feit dat binnen het plangebied van de op te stellen bestemmingsplannen de
bestaande agrarische bouwblokken worden opgenomen en er ruimte wordt geboden voor de
vergroting van bouwvlakken (tot maximaal 2 hectare) voor grondgebonden agrarische bedrijven.

In Onderdeel D. activiteiten, plannen en besluiten, ten aanzien waarvan de m.e.r. procedure (Besluit
m.e.r) van toepassing is, zijn categorieën van activiteiten aangegeven, waaraan drempelwaarden zijn
gekoppeld. Indien deze drempelwaarden overschreden worden geldt een m.e.r. beoordelingsplicht.
Onderdeel D.14 bepaalt dat het oprichten, wijzigen of uitbreiden van een installatie voor het fokken,
mesten of houden van dieren boven bepaalde aantallen m.e.r. beoordelingsplicht is. Aangezien enkele
bedrijven binnen de bestemmingsplannen deze drempelwaarden overschrijden geldt een m.e.r.
(beoordelings)plicht.

Op grond van de Wet milieubeheer is het verplicht om bij bestemmingsplannen met een kaderstellend
karakter, die m.e.r. (beoordelings)plichtige activiteiten mogelijk maken een plan m.e.r. procedure te
doorlopen. Dit betekent dat het opstellen van een Plan MER2 en het doorlopen van de bijbehorende
procedure verplicht is voor de hierboven genoemde bestemmingsplannen.

Omdat de gemeente een uniform beleid nastreeft in het gehele buitengebied is het mogelijk om één
milieueffectrapportage voor beide bestemmingsplannen op te stellen.

1.5 MER bestemmingsplannen buitengebied en de notitie Reikwijdte en Detailniveau

In de m.e.r. procedure is een raadpleging van de betrokken besturen over de inhoud (reikwijdte en
detailniveau) van het MER verplicht. Voor de "algehele herziening bestemmingsplannen voor het
buitengebied van de gemeente Steenbergen" is gekozen voor een schriftelijke raadpleging van de
betrokken bestuurlijke instanties. Hiertoe is de voorliggende notitie Reikwijdte en Detailniveau
opgesteld. In de notitie worden de kaders van, en de onderzoeksmethodiek voor, de m.e.r. beschreven.
De notitie wordt voorgelegd aan de te raadplegen instanties en vormt de start van de m.e.r procedure.

2. In dit rapport worden de termen MER en m.e.r. gebruikt. MER staat voor het milieueffectrapport, m.e.r. staat voor de 

procedure van de milieueffectrapportage als geheel.  
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2 De m.e.r. procedure

2.1 Wat is een plan m.e.r.?

Een plan m.e.r. procedure heeft tot doel het milieubelang volwaardig in de plan en besluitvorming mee
te nemen. De plan m.e.r. procedure kent procedurele eisen en inhoudelijke eisen die wettelijk zijn
vastgelegd.

Een plan m.e.r. procedure kent naast procedurele stappen ook producten. Het Plan MER is een
rapportage waarin de milieueffecten van het op te stellen ruimtelijk plan aan de hand van alternatieven
cq scenario's worden beschreven.

Een plan m.e.r. procedure wordt doorlopen bij plannen met een kaderstellen karakter. Dit zijn
bijvoorbeeld structuurvisies en ook vaak bestemmingsplannen.

2.2 Procedurele en inhoudelijke eisen aan een plan m.e.r.

De m.e.r. procedure voor de bestemmingsplannen buitengebied kent de volgende procedurele eisen:

Kennisgeving en zienswijzen;

Het voornemen om een plan te gaan opstellen of een m.e.r. plichtige activiteit te ondernemen en
hiervoor de m.e.r. procedure te doorlopen moet op een geschikte wijze openbaar worden
aangekondigd. Deze kennisgeving wordt gedaan door het bevoegd gezag. De kennisgeving vindt plaats
in een of meer dag , nieuws , of huis aan huisbladen of op een andere geschikte wijze.

Voor het verkrijgen van zienswijzen moeten door het bevoegd gezag stukken ter inzage worden gelegd.
Hiervoor zijn in de Wet geen vereisten opgenomen; het bevoegd gezag mag zelf bepalen wat ter inzage
wordt gelegd, voor hoe lang, wie zienswijzen mogen indienen en op welke wijze.

Raadpleging en advies over de reikwijdte en het detailniveau van de m.e.r.;

Bij de m.e.r. procedure raadpleegt het bevoegd gezag, het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het

voorbereiden dan wel vaststellen van het betreffende plan of besluit, in alle gevallen de adviseurs en

andere bestuursorganen over de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen milieueffectrapport

(MER). Het gaat daarbij om adviseurs en bestuursorganen die vanwege het wettelijk voorschrift waarop

het plan of besluit berust bij de voorbereiding hiervan moeten worden betrokken. Daarnaast worden

wettelijke adviseurs betrokken zoals Inspectie Ministerie van Infrastructuur & Milieu, Inspectie

Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Rijksdienst voor het Cultureel

Erfgoed. Voor de vorm van het advies en de raadpleging over reikwijdte en detailniveau van het op te

stellen MER zijn in de Wet geen vereisten opgenomen. 

Op verzoek advies Commissie m.e.r. over reikwijdte en detailniveau (niet verplicht);

Advies door de landelijke onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.)

is in deze fase van de procedure op verzoek mogelijk, maar niet verplicht.

Opstellen milieueffectrapport;

Een MER bevat tenminste een beschrijving van:

- probleem en doelstelling;

- de voorgenomen activiteit, alternatieven (scenario's) of varianten;

- relevante plannen en besluiten;

- de huidige situatie en autonome ontwikkeling van het studiegebied;

- de effecten van de voorgenomen activiteit op het studiegebied en een vergelijking van de

alternatieven;
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- mitigerende en compenserende maatregelen

- leemten in kennis en aanzet tot evaluatieprogramma;

- samenvatting.

Kennisgeving en zienswijzen, advies commissie m.e.r.

Bij het doorlopen van de m.e.r. procedure wordt in alle gevallen, door het bevoegd gezag, het
bestuursorgaan dat bevoegd is tot het voorbereiden dan wel vaststellen van het betreffende plan of
besluit, openbaar kennis gegeven van het MER, het MER ter inzage gelegd, een ieder in de gelegenheid
gesteld zienswijzen over het MER naar voren te brengen. Ook wordt advies gevraagd aan de betrokken
bestuursorganen en adviseurs en aan de Commissie m.e.r..

Besluit nemen inclusief motivering hoe de m.e.r. in de planvorming is betrokken, mededeling en

bekendmaking besluit;

Het plan of besluit wordt pas vastgesteld door het bevoegd gezag als de m.e.r. procedure tot aan deze
stap correct en volledig is doorlopen en de gegevens in het MER redelijkerwijs aan het uiteindelijke plan
of besluit ten grondslag kunnen worden gelegd. Bekendmaking en mededeling van het vastgestelde plan
of besluit vinden plaats conform de eisen en termijnen uit de procedure van totstandkoming van het
betreffende plan of besluit.

Bezwaar en beroep

De mogelijkheden om bezwaar te kunnen maken en beroep aan te kunnen tekenen tegen het
vastgestelde plan of tegen het besluit volgen uit de wettelijke bepalingen waarin de betreffende
moeder of basisprocedure is vastgelegd.

Evaluatie van effecten tijdens en na realisatie.

Na vaststelling van een m.e.r. plichtig plan of het nemen van een m.e.r. plichtig besluit moet het
betreffende bevoegd gezag de daadwerkelijke milieugevolgen van de uitvoering van de voorgenomen
activiteit onderzoeken.

Formeel is het bevoegd gezag, in dit geval gemeenteraad van de gemeente Steenbergen,
verantwoordelijk voor de acties in het kader van de m.e.r.
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3 Beleids en besluitvormingskader

3.1 Beleidskader algemeen

Het milieueffectrapport zal globaal ingaan op relevante ruimtelijke en sectorale beleidsthema's. Voor
een uitgebreide beschrijving van het beleidskader en het voornemen wordt verwezen naar de Nota van
Uitgangspunten voor het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen. Hierin zijn de voor het gehele
gebied relevante ruimtelijke en sectorale beleidsthema's opgenomen. De thema's hebben vooral
betrekking op de in het gebied aanwezige functies alsmede de aanwezige waarden.

De volgende beleidsonderwerpen komen in het bestemmingsplan en MER aan bod: bijzondere waarden,
agrarische bedrijven, beleid vrijkomende agrarische bedrijven & nieuwe economische dragers, niet
agrarische bedrijven, verblijfsruimte tijdelijke medewerkers en arbeidsmigranten, burgerwoningen, aan
huis gebonden beroep of bedrijf, cultuurhistorische waardevolle bebouwing, afhankelijke woonruimte
(mantelzorg), dag en verblijfsrecreatie, horeca, maatschappelijke voorzieningen, milieuaspecten,
windturbines, antennebeleid, biomassavergistingsinstallaties, waterkeringen & waterbergingsgebieden
en de rijksweg A4.

In de Nota van Uitgangspunten is aansluiting gezocht bij meerdere gemeentelijke beleidskaders,
waaronder het Economische Beleidsplan, de Gebiedsvisie gemeente Steenbergen, de Nota Cultureel
Erfgoed, de Visie Landrecreatie, de Visie Waterrecreatie, de verschillende dorpsontwikkelingsplannen en
de Nota van Uitgangspunten voor het bestemmingsplan "Buitengebied Dinteloord en Prinsenland".

Naast het gemeentelijk beleid is met name het (gewijzigde) ruimtelijke beleid van de provincie Noord
Brabant van belang. Het gaat om de op 1 maart 2011 in werking getreden Verordening Ruimte en de op
1 januari 2011 in werking getreden Structuurvisie Ruimtelijke Ordening.

Figuur 2 is een uitsnede uit de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening. Daarbij duiden de gele structuren op
accentgebieden voor agrarische ontwikkeling en de groene gebieden op gebieden met hogere natuur
en landschappelijke waarden (kerngebied groenblauw en groenblauwe mantel). De rode gebieden zijn
de woonkernen.
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figuur 2: Overzichtskaart Structuurvisie RO provincie Noord Brabant (provincie Noord Brabant, 2010)

In het MER wordt specifiek ingegaan op het beleid ten aanzien een aantal relevante milieuaspecten (zie
hoofdstuk 6 van deze notitie). Één van de belangrijkste beleidsvelden in dit MER is de depositie van
stikstof (Programmatische Aanpak Stikstof) in relatie tot Natura 2000 gebieden. Hiermee is ecologie het
belangrijkste beleidsveld in het op te stellen MER.
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4 Huidige situatie en autonome ontwikkeling

Om de milieueffecten van het plan te kunnen beoordelen en alternatieven te kunnen vergelijken is een
vergelijkingsbasis nodig. In MER termen heet dit de 'referentiesituatie'.
De huidige situatie en de autonome ontwikkelingen vormen de referentie bij het bepalen van de
effecten van "de bestemmingsplannen buitengebied in de gemeente Steenbergen" op de omgeving.
Maar wat is nu precies de referentiesituatie? Het is bij bestemmingsplannen (met name voor het
buitengebied) lastig te bepalen welke elementen bij het voornemen horen en welke bij de
referentiesituatie. Dat komt bijvoorbeeld omdat niet alle voornemens uit het vorige plan zijn
gerealiseerd op het moment dat het volgende/nieuw plan wordt vastgesteld.

De referentiesituatie beschrijft daarom de toekomstige toestand van het milieu als de
bestemmingsplannen niet doorgaan. Dit betekent dat bij de huidige, feitelijke toestand van het milieu in
het studiegebied en de te verwachten 'autonome ontwikkelingen' in de milieusituatie worden opgeteld.

4.1 Algemene karakteristieken van het gebied

Het Steenbergse buitengebied wordt gekenmerkt door vele waarden. Kenmerkend zijn voornamelijk de
zeekleigebieden, de zandgronden en de overgang daartussen. Binnen het plangebied liggen beschermde
aardkundige waarden (Polder Cruijsland en Dintelse Gorzen). Beschermde cultuurhistorische waarden
zijn eveneens aanwezig (polder het Oudland, Zuiderwaterlinie, Landgoed Dassenberg). In het plangebied
liggen verspreid enkele gebieden met een indicatieve hoge/middelhoge archeologische
verwachtingswaarde.

In het gebied zijn eveneens ecologische waarden aanwezig. Het gaat onder andere om:
- De Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet (EHS, EVZ zoekgebied, Groenblauwe Mantel,

zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen)

- De Dintelse Gorzen (Natura 2000, EHS)
- Schelde Rijn kanaal (EHS)
- Het Oudland (EHS, Groenblauwe Mantel, attentiegebied EHS)
- Verschillende beken en kreken (Groenblauw Mantel, EVZ zoekgebied, zoekgebied voor behoud

en herstel watersystemen).

Kenmerkende landschappelijke waarden zijn te vinden in het zeekleigebied en de overgang naar de
zandgronden.

De agrarische sector speelt als groot grondgebruiker in het buitengebied een belangrijke rol. In de
gemeente Steenbergen zijn vele agrarische bedrijven gevestigd. De meeste (intensieve) veehouderijen
bevinden zich ten zuiden van de Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet.
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figuur 3: overzicht spreiding veehouderijbedrijven binnen de gemeente Steenbergen

4.2 Referentiesituatie

In het Plan MER zullen de verwachte gevolgen van het voornemen en eventuele varianten/alternatieven
worden vergeleken met de verwachte situatie indien het bestemmingsplan niet wordt uitgevoerd, de
zogenaamde situatie bij autonome ontwikkeling. Deze referentie(situatie) wordt bepaald door
realistisch te verwachten ontwikkelingen die passen binnen het geldende bestemmingsplan. In het MER
zal de referentiesituatie worden beschreven en in beeld worden gebracht.

De referentiesituatie voor de bestemmingsplannen buitengebied van de gemeente Steenbergen bestaat
uit de volgende elementen:

- de huidige feitelijke situatie (alle vergunde activiteiten die zijn gerealiseerd);
- de toekomstige zekere ontwikkelingen binnen en buiten het plangebied: dit zijn bestemde en

vergunde activiteiten die zeker binnenkort ingevuld worden. Hieronder vallen in elk geval ook
de aanleg van de snelweg A4 en het Agro Food Cluster Nieuw Prinsenland;

- generieke, planoverstijgende ontwikkelingen, zoals normen die voortvloeien uit het Besluit
Huisvesting (voor veehouderij) of de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).

Al andere ontwikkelingen behoren tot het voornemen (zie hoofdstuk 5).
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5 De voorgenomen activiteit

In het MER zullen de voorgenomen activiteiten (='het voornemen') worden vergeleken met de
referentiesituatie.

Het voornemen bestaat uit de volgende elementen:
- (her)bestemmingen die al wel vergund zijn dan wel planologisch mogelijk zijn gemaakt, maar

die nog niet benut worden. Denk daarbij aan niet benutte vergunningruimte en bedrijven die
zijn gestopt maar waarvan de vergunning nog geldig is;

- alle nieuwe activiteiten en (her)bestemmingen die nog niet planologisch mogelijk zijn gemaakt;
- illegale situaties die worden gelegaliseerd.

In het MER krijgen een aantal activiteiten specifiek de aandacht. Dit zijn:
- de intensieve landbouw (nog niet benutte vergunningruimte, geen uitbreidingsmogelijkheden)
- de grondgebonden landbouw (nog niet benutte vergunningruimte en wijzigingsbevoegdheid

voor bouwvlakvergroting tot maximaal 2 hectare)

- Glastuinbouw (opnemen bestaand glastuinbouwgebied in bestemmingsplan, geen
uitbreidingsmogelijkheden)

- Teeltondersteunende voorzieningen (ook buiten het agrarisch bouwvlak)

- Teeltondersteunende kassen op grondgebonden agrarisch bouwvlak tot ten hoogste 5000m2
- Vervolgfuncties vrijkomende bouwvlakken (zonering)
- Recreatie (o.a. bestaande jachthavens, dagrecreatie, verblijfsrecreatie, horeca en verbrede

landbouw)

Van deze activiteiten wordt in beeld gebracht in hoeverre er sprake is van milieueffecten.

5.1 Alternatieven en scenario's

Aangezien binnen de bestemmingsplannen buitengebied van de gemeente Steenbergen geen locaties
zijn aangewezen voor grootschalige ontwikkelingen is het beschrijven van (locatie)alternatieven weinig
zinvol. Immers beperkte uitbreiding/wijziging van activiteiten wordt binnen de bestemmingsplannen
alleen mogelijk gemaakt op locaties waar ook reeds nu een bepaalde vorm van bedrijvigheid of activiteit
voorkomt.

De precieze omvang van de toekomstige functies in het gebied zijn nog onduidelijk, met name in
hoeverre gebruik zal worden gemaakt van de ontwikkelingsmogelijkheden in de veehouderij. Door
toepassing van scenario's kunnen mogelijke bandbreedtes in de milieueffecten in beeld worden
gebracht. Twee scenario's worden in het MER uitgewerkt, waarbij verschillen in de
ontwikkelingsmogelijkheden voor de veehouderij zijn opgenomen. Het MER beschrijft dan in ieder geval
wat de gevolgen voor het milieu zijn als gevolg van de ontwikkeling die maximaal verwacht worden. Dus
wanneer maximaal gebruik wordt gemaakt van de geboden ontwikkelingsruimte. Daarnaast worden de
gevolgen van een meer realistische scenario in beeld gebracht.

Bij het ontwikkelen van de scenario's wordt gebruik gemaakt van sectorale trendgegevens die
beschikbaar zijn bij bijvoorbeeld het Landbouw Economisch Instituut en/of het CBS. De exacte invulling
van de scenario's (uitgangspunten en aannames) worden in overleg met de gemeente nader bepaald.

In de volgende twee paragrafen worden de scenario's op hoofdlijnen beschreven.
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5.1.1 Scenario 1 Realistische groei

Dit scenario houdt rekening met een realistische (gemiddelde) groei.

Hoofdprincipes realistisch scenario

 Het aantal dieren neemt niet of nauwelijks toe, maar door de tendens naar schaalvergroting en
concentratie zal het aantal bedrijven binnen de gemeente afnemen;

 Binnen de groenblauwe mantel neemt het aantal dieren in de intensieve veehouderijen af
 Binnen het gemengd landelijk gebied zal het aantal dieren intensieve veehouderijen min of meer

gelijk blijven;
 Binnen de gehele gemeente is sprake van schaalvergroting in de melkveehouderij, waarbij de

kleinere bedrijven stoppen en het aantal dieren op de grotere bedrijven toeneemt. Het totaal aantal
dieren in het gebied verandert niet.

5.1.2 Scenario 2 Maximaal realistische groei

Dit scenario houdt rekening met de maximaal te verwachten realistische groei.

Hoofdprincipes maximaal realistisch scenario

 Het totaal aantal dieren neemt toe;
 Binnen de accentgebieden agrarische ontwikkeling is uitgegaan van groei van het aantal dieren in

de intensieve veehouderij;
 Binnen de gehele gemeente wordt gebruik gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid voor uitbreiding

van het bouwvlak voor grondgebonden agrarische bedrijven (tot maximaal 2 ha) met een
evenredige groei van het aantal dieren.
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6 Welke effecten worden in het Plan MER beschouwd?

In onderstaande paragraaf is aangegeven welke effecten in het MER worden beschouwd en op welke
manier. Omdat niet alle milieueffecten van dezelfde omvang zullen zijn en dus van even groot belang bij
de besluitvorming vindt vooraf een soort van filtering plaats, in vaktermen ook wel 'scoping' genoemd.

6.1 'Scoping' op de belangrijkste effecten en aanpak

Scoping houdt kernachtig het volgende in: Toespitsen van de informatie in het MER op de voor de
besluitvorming relevante informatie. Met dit door scoping verkregen inzicht moet het mogelijk zijn
onderbouwde keuzes te maken ten aanzien van de uit te werken informatie.

De bestemmingsplannen buitengebied van de gemeente Steenbergen maken geen grootschalige
ontwikkelingen mogelijk. De bestemmingsplannen zijn overwegend conserverend van aard. De beperkte
ontwikkelingsmogelijkheden zijn gekoppeld aan het bestaande (agrarische) bouwvlak.

Niet alle ontwikkelingen in het buitengebied Steenbergen zijn daarom even belangrijk en relevant voor
het milieu. De effecten van ontwikkelingen met minimale of geen milieugevolgen zullen weinig relevant
zijn voor de uiteindelijke besluitvorming over de bestemmingsplannen. Het is op Plan MER niveau
bijvoorbeeld weinig relevant dat vrijkomende agrarische bebouwing benut kan worden als
zorgboerderij. Het MER wordt dusdanig opgesteld dat de belangrijkste ontwikkelingen en de effecten
daarvan (in cumulatie) zorgvuldig worden onderzocht en voor de overige ontwikkelingen goed wordt
onderbouwd dat milieueffecten minimaal zijn of zelfs niet aanwezig. Kortom het MER helpt het kaf van
het koren te scheiden.

De uitstoot van Ammoniak door de landbouw wordt in het MER als een zeer belangrijk, zoniet het meest
belangrijke, effect beschouwd.

Onderzoeksaanpak effecten landbouw op Natura 2000 gebied.

De effecten die in het Plan MER worden beschouwd komen voor een deel overeen met de effecten die
ook in het kader van de Voortoets en Passende Beoordeling worden onderzocht. Voor het bepalen van
eventuele effecten op Natura 2000 gebieden is echter wel sprake van een bijzondere situatie. De
alternatieven of scenario's moeten (bij wet bepaald) namelijk vergeleken worden met de feitelijke,
actuele situatie van de natuur in deze gebieden. De vergelijkingsbasis is dus niet het zelfde als de
referentiesituatie in het MER (zie paragraaf 4.2).

Om te onderzoeken in hoeverre ammoniakemmissie van invloed is op de omliggende natuurgebieden
(Natura 2000) worden ammoniakberekeningen uitgevoerd. De uitkomsten van deze berekeningen
worden verwerkt in een Voortoets en/of een Passende Beoordeling in het kader van de
Natuurbeschermingswet. Dit gebeurt in twee stappen.

Allereerst wordt bepaald of als gevolgd van het maximaal realistische scenario een dusdanige
verslechtering optreedt dat de kritische depositiegrenswaarden van de meest gevoelige soorten in de
Natura 2000 gebieden overschreden wordt. Is dit niet het geval dan worden de uitkomsten opgenomen
in de Voortoets.

Is dit wél het geval dan wordt een Passende Beoordeling opgesteld en wordt ook het realistische
scenario doorberekend. Deze stap kan overgeslagen worden indien na het doorrekenen van het
maximaal realistische scenario al duidelijk is dat de kritische depositiegrenswaarden in de Natura 2000
gebieden niet zullen worden overschreden. Immers, de ammoniakemissie in het realistische scenario zal
lager zijn.
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6.2 Beoordelingskader

De bestemmingsplannen voor het buitengebied van de gemeente Steenbergen maken een aantal
ontwikkelingen mogelijk die (mogelijk) belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen hebben. Deze
activiteiten zijn in hoofdstuk 5 genoemd. Deze ontwikkelingen zullen in het MER beoordeeld.

De belangrijkste mogelijk te verwachten milieugevolgen van de ontwikkelingen die door de
bestemmingsplannen buitengebied van de gemeente Steenbergen mogelijk worden gemaakt zijn:

- Effecten van stikstof op Natura 2000 in termen van verzuring en vermesting en leefbaarheid
- Effecten van glastuinbouw en teeltondersteunende voorzieningen op het landschap
- Effecten van een toename van recreatieve activiteiten (verstoring) op de EHS en Natura 2000.

Deze effecten zullen in het MER worden beschreven en kwantitatief onderbouwd. Effecten binnen de
thema's verkeer, geluid, luchtkwaliteit, bodem, water, archeologie, klimaat en duurzaamheid en sociale
gevolgen zullen alleen beschreven worden indien blijkt dat ze relevant zijn voor de besluitvorming. Voor
zover dit niet het geval is zal dit gemotiveerd worden in het MER.

6.3 Uitwerking beoordelingskader/verwachte effecten

Hieronder is een overzicht gegeven van de mogelijke effecten per activiteit.

Landbouw (waaronder glastuinbouw)

Het voorgenomen bestemmingsplan zal meer ruimte bieden aan grondgebonden agrarische bedrijven
(vergroting bouwkavels). Deze uitbreidingen zullen op microniveau negatieve gevolgen hebben voor
landschappelijke, cultuurhistorische en archeologische waarden. De mogelijke bouwvlakvergroting en
teeltondersteunende voorzieningen hebben mogelijk landschappelijke consequenties. In het MER zal
een beschrijving worden gegeven van de aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische en
archeologische waarden op gebiedsniveau. In het MER zal op hoofdlijnen worden ingegaan op de
effecten.

De mogelijkheden voor vergroting van de grondgebonden agrarische bedrijven kan leiden tot een
toename van de emissie van stikstof (in de vorm van ammoniak). Deze emissies kunnen leiden tot extra
depositie in het nabijgelegen Natura 2000 gebied Krammer Volkerak en andere gevoelige milieus
binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). De te verwachten effecten zullen door middel van
berekeningen in beeld worden gebracht.

Uitbreiding van grondgebonden landbouw kan mogelijkerwijs ook gevolgen hebben voor leefbaarheid
en gezondheid (o.a. geurhinder). In het MER zal hier globaal en in algemene zin op worden ingegaan.

Recreatie en toerisme

In het kader van het voorgenomen bestemmingsplannen worden geen omvangrijke ontwikkelingen in
de vorm van nieuwe dagrecreatieve of verblijfsrecreatieve voorzieningen voorzien. Wel bieden de
bestemmingsplannen beperkte en kleinschalige ontwikkelmogelijkheden, met name in de zone langs de
Steenbergsche en Roosendaalsche Vliet. In hoeverre de activiteiten effect zullen hebben wordt in de
MER onderzocht.

Wonen

In het kader van het voorgenomen bestemmingsplan worden vrijwel geen nieuwe woonmogelijkheden
voorzien. Er worden geen relevante milieueffecten verwacht. Dit wordt dan ook niet in het MER
onderzocht.
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Overige niet agrarische bedrijvigheid

Functiewijziging en bedrijfsverbreding wordt onder voorwaarden toegestaan. Naar verwachting doen
zich echter geen relevante milieueffecten voor. Dit wordt dan ook niet onderzocht in het MER.



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 2:  
 

Rapportage risicoanalyse rijksweg A4 



 
 



























 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bijlage 3:  
 

Rapportage risicoanalyse buisleidingen 



 
 











































 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 4:  
 

Nota externe veiligheid 
 



 
 























































































































































 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 5:  
 

Locaties regeling beëindiging veehouderijtakken 



 
 







 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 6:  
 

Nota van Uitgangspunten Bestemmingsplan Buitengebied 
Dinteloord en Prinsenland (vastgesteld door de 

gemeenteraad op 20 december 2007) 



 
 























































































 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bijlage 7:  
 

Nota van Uitgangspunten bestemmingsplan Buitengebied 
Steenbergen (vastgesteld door de gemeenteraad op 

29 september 2011) 



 
 



































































































 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 8:  
 

Retrospectieve toets bestemmingsplan 
Buitengebied Dinteloord en Prinsenland 



 
 

 











 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 9: 
 

Nota inspraak en vooroverleg 26 januari 2013  



 
 































































 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bijlage 10:  
 

Akoestisch onderzoek gezoneerd terrein 



 
 







































































































































 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 11: 
 

Onderzoek Natuurwaarden 



 
 















































































 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 12: 
 

Nota van Zienswijzen 
 
 



 
 

 
 
 































































































































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 13: 

Aanvullende toelichting naar aanleiding van tussenuitspraak 
Raad van State 
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1 INLEIDING 

 

1.1 Aanleiding en doel 

Door de gemeenteraad van de gemeente Steenbergen zijn op 20 juni 2013 de 

bestemmingsplannen “Buitengebied Steenbergen” en “Buitengebied Dinteloord en 

Prinsenland” vastgesteld.  

 

Op 1 april 2015 heeft de Raad van State naar aanleiding van de ingestelde beroepen 

en het daarop ingediende verweer tussenuitspraak gedaan inzake de 

bestemmingsplannen “Buitengebied Steenbergen” (ABRvS 201308952/1/RS) en 

“Buitengebied Dinteloord en Prinsenland” (ABRvS 201308992/1/R3).  

  

Naar aanleiding van deze tussenuitspraken verzoekt de Raad van State de 

gemeenteraad van de gemeente Steenbergen middels toepassing van de bestuurlijke 

lus, zoals opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht, een reparatiebesluit te 

nemen. Binnen 26 weken na verzending van de tussenuitspraak dient het besluit van 

20 juni 2013 te zijn hersteld overeenkomstig hetgeen door de Raad van State aan de 

gemeenteraad is opgedragen.  

 

Onderhavige aanvullende toelichting vormt het kader van het nieuw te nemen besluit 

door de gemeenteraad. In deze aanvullende toelichting wordt ingegaan op de naar 

aanleiding van de uitspraken gerepareerde onderdelen binnen de 

bestemmingsplannen “Buitengebied Steenbergen” en “Buitengebied Dinteloord en 

Prinsenland”. De onderhavige aanvulling hoort derhalve bij beide 

bestemmingsplannen en is als bijlage bij beide toelichtingen gevoegd.  
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2 GEREPAREERDE ONDERDELEN 

 

2.1 Regeling archeologie 

Inleiding 
Op het gemeentebestuur rust de plicht zich voldoende te informeren omtrent de 

archeologische situatie in een gebied alvorens bij een bestemmingsplan uitvoerbare 

bestemmingen kunnen worden aangewezen en concrete bouwregels voor die 

bestemmingen kunnen worden vastgesteld. Deze plicht vloeit voort uit de Wet op de 

archeologische monumentenzorg (Wamz).  

 

In het bestemmingsplan “Buitengebied Steenbergen” is naar aanleiding van de 

Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW, 3e generatie) een 

gebiedsaanduiding opgenomen met bijbehorende planregeling (artikel 41.1.1 onder 

h). Binnen deze aanduiding geldt een hoge of middelhoge archeologische 

verwachtingswaarde. Daarbij is dusdanig rekening gehouden dat de agrarische 

functies niet onnodig worden belemmerd. De agrarische bouwvlakken zijn 

bijvoorbeeld vrijgehouden van de gebiedsaanduiding met bijbehorende planregeling. 

 

Tegen de opgenomen gebiedsaanduiding met planregeling is een gegrond beroep 

ingesteld. Met de opgenomen planregeling is namelijk geen uitzondering gemaakt dat 

de hoge of middelhoge archeologische verwachtingswaarde niet geldt indien, al dan 

niet met archeologisch onderzoek, is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische 

waarden te verwachten zijn of kunnen worden geschaad. Bijvoorbeeld in een situatie 

waarbij door reeds langdurige agrarische bodemexploitatie eventuele archeologische 

waarden reeds ernstig zijn verstoord.   

 

Reparatie 
In de uitzonderingsbepalingen op het verbod tot het uitvoeren van werken of van 

werkzaamheden als opgenomen in artikel 41.1.3 van het bestemmingsplan 

“Buitengebied Steenbergen” is een aanvulling toegevoegd dat het verbod niet geldt 

indien, al dan niet met archeologisch onderzoek, aannemelijk is gemaakt dat er geen 

archeologische waarden te verwachten zijn of kunnen worden geschaad.  

 

Het beroep richtte zich enkel tegen het bestemmingsplan “Buitengebied 

Steenbergen”. Om te voorkomen dat in het plangebied van het bestemmingsplan 

“Buitengebied Dinteloord en Prinsenland”, waarbij dezelfde juridisch-planologische 

regeling is opgenomen, eenzelfde belemmerende werking van de verbodsbepaling 

ontstaat is dezelfde aanvulling opgenomen. In artikel 29.1.2 van de planregels van dat 

bestemmingsplan is toegevoegd dat het verbod niet geldt indien, al dan niet met 

archeologisch onderzoek, aannemelijk is gemaakt dat er geen archeologische 

waarden te verwachten zijn of kunnen worden geschaad.  

 

 



 

   
6  Gemeente Steenbergen 

2.2 Verantwoording bouwwerken en werken, geen bouwwerken zijnde, of 
werkzaamheden buiten bouwvlak van twee intensieve veehouderijen  

Inleiding 
In het bestemmingsplan “Buitengebied Steenbergen” bevinden zich respectievelijk ter 

plaatse van de adressen Heensedijk 16b en de Boonhil 25a een intensieve 

veehouderij. De bedrijven hebben de bestemming ‘Agrarisch’ met bijbehorend 

bouwvlak en zijn aangeduid als ‘intensieve veehouderij’.  

 

Door beide eigenaren van de agrarische bedrijven is gegrond beroep ingesteld tegen 

de vorm van de opgenomen agrarische bestemming met bijbehorend bouwvlak. 

Buiten beide agrarische bestemmingen liggen vergunde dan wel legale 

erfverhardingen en voorzieningen behorende bij het agrarisch bedrijf.  

 

Met de reparatie van het bestemmingsplan worden de bestaande rechten en plichten 

van beide agrarische bedrijven geborgd.  

 

Ter zitting bij de Raad van State is gebleken dat het opgenomen agrarisch bouwvlak 

uit het voorgaande bestemmingsplan niet groot genoeg was. In het kader van de 

bestuurlijke lus is de gemeente nagaan wat legaal c.q. vergund is en wat positief 

bestemd moet worden.  

 
Voor de locatie Boonhil 25a is van belang: 

- de interpretatie van het voormalige bestemmingsplan voor het buitengebied; 

- de verleende bouwvergunningen van 11 mei 1995, 15 januari 2007 en 22 

februari 2011; 

- de verleende milieuvergunning van 6 januari 2003. 

 

Voor de locatie Heensedijk 16b is van belang: 

- de interpretatie van het voormalige bestemmingsplan voor het buitengebied; 

- de in 2005 akkoord bevonden melding propaantank; 

- de op 25 juni 2010 verleende milieuvergunning door het college van 

Gedeputeerde staten van Noord-Brabant; 

- de verleende bouwvergunning van 8 februari 1999. 

 
Voormalige bestemmingsplan 

In het op 20 juni 2013 vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied Steenbergen” is 

voor de locaties een agrarisch bouwvlak opgenomen. Het agrarisch bouwvlak voor de 

intensieve veehouderij aan de Boonhil 25a te Kruisland is overgenomen uit het 

voormalige bestemmingsplan “Buitengebied Steenbergen”, vastgesteld door de 

gemeenteraad op 19 december 1996. Aan de locatie Heensedijk 16b te De Heen gold 

toentertijd nog geen agrarisch bouwvlak en is een bouwblok toegekend strak rondom 

de vergunde gebouwen.  

 
Voor de beoordeling van de bestaande rechten en plichten van beide agrarische 

bedrijven is het voormalige bestemmingsplan relevant. Hierbij gaat het om artikel 10 

uit het bestemmingsplan met de bestemming ‘Agrarisch gebied met landschappelijke 
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waarde met de differentiatie openheid’. Deze bestemming was van toepassing op 

beide locaties.    
 

De gronden met de bestemming ‘Agrarisch gebied met landschappelijke waarde’ zijn 

onder andere bestemd voor duurzaam agrarisch grondgebruik en agrarische 

bedrijfsuitoefening. Op deze gronden mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

daaronder begrepen erfafscheidingen, tot een hoogte van maximaal 2,5 meter worden 

opgericht. Binnen de differentiatie openheid geldt enkel een aanlegvergunningplicht 

voor het aanbrengen van houtgewas. De aanlegvergunningplicht is niet van 

toepassing op landbouwkundige werken en werkzaamheden welke tot de normale 

agrarische bedrijfsvoering worden gerekend.  

 
Voor de interpretatie van de rechten en plichten uit het voormalige bestemmingsplan 

is in dit geval de grammaticale interpretatie van belang. Hierbij wordt aansluiting 

gezocht bij de ‘Van Dale Groot woordenboek van de Nederlandse taal’. Hieronder 

wordt nader ingegaan op de woorden ‘agrarisch’ en ‘landbouw’. ‘Agrarisch’ is: op de 

landbouw of de landbouwers betrekking hebbend. ‘Landbouw’ omvat in economische 

zin zowel veeteelt, weideteelt, tuinbouw en bosbouw als akkerbouw.  

 
Gezien het bovenstaande was het binnen de grenzen van het bestemmingsplan 

toegestaan om voorzieningen voor een intensieve veehouderij buiten het bouwblok te 

realiseren.  

 
Voor de locatie Boonhil 25a te Kruisland gaat het over het mestbassin, de 

propaantank, de silo’s en een aantal oppervlakteverhardingen. De bouwwerken zijn 

vergund middels de verleende vergunningen.    

  

Voor de locatie Heensedijk 16b te De Heen gaat het over een aantal 

oppervlakteverhardingen, de propaantank en een elektriciteitshuisje. De aangelegde 

toegangsweg naar het agrarisch bedrijf voldoet reeds aan de in 1996 en 2013 

vastgestelde bestemmingsplannen.  

 
Voor beide bedrijven dient de vorm van de agrarische bestemming met bijbehorend 

bouwvlak aangepast te worden, met dien verstande dat dit niet leidt tot een vergroting 

van bebouwing ten behoeve van het houden van dieren binnen de intensieve 

veehouderij. Binnen de aangepaste vorm dienen derhalve enkel die functies mogelijk 

gemaakt te worden die ter plaatse legaal dan wel vergund aanwezig zijn en/of voldoen 

aan de het voormalige bestemmingsplan. Hiervoor is op de verbeelding en in de 

regels een specifieke aanduiding opgenomen.   

 
Reparatie 
Voor de locatie Heensedijk 16b is de bestemming ‘Agrarisch’ aangepast en zijn 

binnen specifieke aanduidingen erfverharding, een stroomhuisje, een gastank en een 

spoelplaats opgenomen. 

 

Voor de locatie Boonhil 25a zijn de bestemming en het bouwvlak aangepast zodat 

naast de vergunde stallen van 122 diep de bijbehorende overstekken van 1,10 meter 
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binnen het bouwvlak liggen. De erfverhardingen, de mestopslag en de silo’s zijn 

binnen de bestemming ‘Agrarisch’ met de specifieke aanduiding opgenomen.  

 

2.3 Motivering omzetting diverse voormalige agrarische bedrijfslocaties naar 
woonfunctie 

Inleiding 
In het plangebied van beide bestemmingsplannen bevinden zich locaties die als 

voormalig agrarisch bedrijf (vab) een woonbestemming hebben gekregen. Op deze 

locaties is de agrarische bedrijfsvoering beëindigd en is een reguliere 

woonbestemming een gangbare vervolgoplossing. Door de provincie Noord-Brabant is 

door middel van gegrond beroep echter kenbaar gemaakt voor enkele locaties geen 

medewerking te verlenen naar de omzetting tot wonen, doordat ter plaatse 

onvoldoende gemotiveerd is waarom de overtollige bebouwing (onder andere 

stalruimten en loodsen) behouden mag blijven. Het gaat hier om oppervlakten groter 

dan de in beginsel toegestane oppervlakte van 80 m² bij reguliere burgerwoningen en 

ook ruimschoots meer dan het gebruikelijk en aanvaardbare oppervlak van 200 m² bij 

voormalige agrarische bedrijven.  

 

De Afdeling verzoekt de gemeente te voorzien in een passende oplossing voor enkele 

locaties. Verzocht wordt om door middel van een ruimtelijke motivering aan te tonen 

dat op de locaties een groter oppervlakte aan bijgebouwen toelaatbaar is dan 

gebruikelijk en aanvaardbaar. De motivering dient in lijn te zijn met de zorgplicht voor 

ruimtelijke kwaliteit en kwaliteitsverbetering als opgenomen in de provinciale 

Verordening ruimte 2014. Onderhavige reparatie voorziet in de passende oplossing. 

Het gaat om de volgende locaties met bijbehorende oplossing: 

 
Buitengebied Steenbergen 
- Hanedreef 27 te Kruisland, motivering met woonbestemming 

- Westlandse Langeweg 7 te Steenbergen, herstel agrarische bestemming 

 

Buitengebied Dinteloord en Prinsenland 

- Zuidlangeweg 5 en 7 te Dinteloord, herstel agrarische bestemming 

- Molendijk 117 te Dinteloord, motivering met woonbestemming 

- Zuidzeedijk 16 te Dinteloord, motivering met woonbestemming 

- Steenbergseweg 99 te Dinteloord, motivering met woonbestemming 

 

In hoofdstuk 3 van deze toelichting komen de locaties uitgebreider aan bod. Voor de 

twee locaties die terugvallen op de oude agrarische bestemming is vooralsnog 

onvoldoende motivering voorhanden om aan te tonen dat de opgenomen 

woonbestemmingen voldoen aan het vereiste van kwaliteitsverbetering. 

 
Reparatie 
Met de reparatie van onderhavige bestemmingsplannen zijn de bovengenoemde 

locaties voorzien van een passende motivering dat de woonbestemming voldoet aan 

de voorwaarden van de Verordening ruimte 2014 dan wel dat teruggevallen wordt op 

de agrarische bestemming met bijbehorend geldend bouwvlak.  
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3 UITWERKING MOTIVERING VAB’S 

 

3.1 Inleiding 

Binnen het buitengebied van de gemeente Steenbergen bevonden zich zes locaties 

met een agrarische bestemming en bijbehorend bouwvlak met een bijbehorend 

vergund en al dan niet aanwezige agrarisch bedrijf. De bedrijfsvoering is op de 

locaties echter geruime tijd geleden beëindigd en zijn de milieuvergunningen 

ingetrokken. In de nieuwe bestemmingsplannen voor het buitengebied, zoals 

vastgesteld door de gemeenteraad op 20 juni 2013, is op deze locaties de 

bestemming ‘Wonen’ als vervolgbestemming opgenomen.  

 

Binnen de opgenomen woonbestemmingen met een oppervlakte van maximaal    

1.500 m² bevinden zich na bedrijfsbeëindiging opstallen die als bijgebouw bij de 

woning zijn gaan behoren. Een voor een voormalig agrarisch bedrijf geaccepteerde 

gebruikelijke en gangbare oppervlakte aan resterende bijgebouwen is 200 m². Binnen 

de zes locaties is de oppervlakte van de overgebleven bijgebouwen echter 

ruimschoots groter. Voldoende gemotiveerd dient derhalve te worden dat de omvang 

van de aanwezige bijgebouwen noodzakelijk is voor de vervolgfunctie wonen en 

passend in het landschap is, alsmede dat per locatie voldaan is aan de bijdrage 

kwaliteitsverbetering als vastgelegd in de provinciale Verordening ruimte 2014. In de 

navolgende paragraaf wordt het beleidskader toegelicht. De paragraven daarop 

volgend gaan per locatie in op de motivering dat de omvang van de bijgebouwen 

gewenst is en welke bijdrage aan kwaliteitsverbetering heeft plaatsgevonden.  

 

3.2 Ruimtelijk beleidskader  
3.2.1 Verordening ruimte 2014  

Inleiding 
In de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (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 15 juli 2015 is de 

nieuwe versie van 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, waterberging, 

cultuurhistorie en het agrarisch gebied.  

 
De Verordening ruimte 2014 is opgebouwd volgens het principe van een 

bestemmingsplan. Dit houdt in dat er zowel 'gebiedsgerichte regels' zijn gesteld als 

'algemene regels'. In de algemene regels is de bevordering ruimtelijke kwaliteit door 

kwaliteitsverbetering van het landschap (artikel 3.2 Vr 2014) opgenomen. Dit artikel 
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wordt voorafgegaan door artikel 3.1 Vr 2014, waarbij een motiveringsplicht geldt voor 

ruimtelijke ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied.  

 

Hoofdstuk 2: Algemene regels 
Artikel 3.1: Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 
In de Verordening ruimte 2014 wordt in artikel 3.1 sub 1 aangegeven dat de toelichting 

bij een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling een 

verantwoording bevat dat: 

a. het plan bijdraagt aan de zorg voor het behoud en de bevordering van de 

ruimtelijke kwaliteit van het daarbij betrokken gebied en de naaste omgeving; 

b. toepassing is gegeven aan het principe van zorgvuldig ruimtegebruik. 

   

Artikel 3.2: Kwaliteitsverbetering van het landschap 
De Verordening ruimte stelt dat een ruimtelijk plan als bedoeld in artikel 3.2 Vr 2014 

een verantwoording dient te bevatten van de wijze waarop financieel, juridisch en 

feitelijk is verzekerd dat de realisatie van een beoogde ruimtelijke ontwikkeling buiten 

bestaand stedelijk gebied gepaard gaat met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke 

verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, 

landschap of cultuurhistorie of van extensieve recreatieve mogelijkheden van het 

gebied waarop de ontwikkeling haar werking heeft of van het gebied waarvan de 

gemeente voorgenomen ontwikkeling in hoofdlijnen heeft beschreven. Indien een 

fysieke kwaliteitsverbetering, zoals hierboven beschreven, niet mogelijk is of op 

zichzelf niet voldoende is, dient te worden verzekerd dat een passende financiële 

bijdrage in een landschapsfonds wordt gedaan en dat over de werking van dat fonds 

regelmatig verslag wordt gedaan in het ruimtelijke regionaal overleg. De gemeente 

Steenbergen onderkent deze regeling van de kwaliteitsverbetering zoals vermeld in de 

uitvoeringsparagraaf van haar structuurvisie. 

 

3.2.2 Notitie Afsprakenkader Kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio West-
Brabant 

In het regionaal ruimtelijk overleg tussen gemeenten en provincie (RRO) hebben de 

gemeenten in de regio West-Brabant, waar de gemeente Steenbergen onderdeel van 

uitmaakt, met de provincie afgesproken om te komen tot nadere afspraken over de 

toepassing van de verplichting tot kwaliteitsverbetering van het landschap in de 

praktijk. Door het RRO Regio West-Brabant is de kwaliteitsverbetering van het 

landschap uitgewerkt in de notitie ‘Afsprakenkader Kwaliteitsverbetering van het 

landschap in de regio West-Brabant’, aldus vastgesteld op 18 december 2014.  

 

Het omzetten van een agrarische bestemming naar een woonbestemming wordt 

binnen de Verordening ruimte 2014 toelaatbaar geacht. Een dergelijke omzetting dient 

wel bij te dragen aan de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit. Als voorwaarde wordt 

gesteld dat er sprake is van de sloop van overtollige bebouwing. Indien bebouwing 

resteert dient in lijn met artikel 3.1 Vr 2014 gemotiveerd te worden dat de resterende 

bebouwing een doelmatig gebruik behouden. Een dergelijke omzetting, met 

resterende bebouwing wordt beschouwd als een ruimtelijke ontwikkeling, zodat 
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toepassing moet worden gegeven aan het principe kwaliteitsverbetering van het 

landschap. 

 

Met de regionale notitie is bepaald dat er drie categorieën van ruimtelijke 

ontwikkelingen zijn.  

- Categorie 1: Ruimtelijke ontwikkelingen met nauwelijks tot geen landschappelijke 

invloed en waarbij geen (extra) kwaliteitsverbetering van het landschap wordt 

geëist.  

- Categorie 2: Ruimtelijke ontwikkelingen met weinig landschappelijke invloed, dan 

wel ruimtelijke ontwikkelingen die van nature aan het buitengebied zijn gebonden, 

of plaatsvinden in hiervoor aangewezen gebieden. De kwaliteitsverbetering vindt 

plaats in de vorm van landschappelijke inpassingsmaatregelen. Deze categorie is 

niet limitatief.  

- Categorie 3: Ruimtelijke ontwikkelingen welke niet tot categorie 1 of 2 behoren. De 

kwaliteitsverbetering wordt berekend op basis van de bestemmingswinst.  

 
De omzetting van een agrarische bestemming naar een woonbestemming wordt in de 

bestemmingsplannen voor het buitengebied van Steenbergen beschouwd als een 

ruimtelijke ontwikkeling binnen categorie 2. Binnen deze categorie kan een agrarische 

bedrijfsbestemming naar een woonbestemming worden omgezet waarbij het 

bestemmingsvlak verkleind wordt tot maximaal 5.000 m², overtollige 

bedrijfsbebouwing wordt gesloopt en maximaal 500 m² aan voormalige 

bedrijfsbebouwing mag resteren. De omzetting heeft namelijk relatief een beperkte 

invloed op de omgeving en nieuwe bouwmogelijkheden worden niet geboden 

 

Daarbij zal met de omzetting moeten worden voorzien in een motivering dat de 

resterende bebouwing een doelmatig gebruik behoud en dat er sprake is van een 

goede landschappelijke inpassing. Hiermee wordt beoogd de omzetting in samenhang 

met de al bestaande situatie en rekening houdend met de kwaliteiten van de 

omgeving, landschappelijk verantwoord in te passen en wordt de landschappelijke 

kwaliteit verbeterd. 

 

Onder landschappelijke inpassing wordt verstaan een zodanige vormgeving en 

inpassing dat deze optimaal is afgestemd op bestaande dan wel nog te ontwikkelen 

landschappelijke (ruimtelijke, natuurlijke en cultuurhistorische) landschapskwaliteiten. 

Dit kan door middel van architectuur (vormgeving, situering bebouwing, 

materiaalgebruik), aanleg van landschappelijke en/of natuurlijke elementen al dan niet 

in combinatie met sloop van bouwwerken. 

 

In de navolgende paragraven is per locatie gemotiveerd dat de woonbestemming met 

de bijbehorende oppervlakte aan bijgebouwen bijdraagt aan het principe van 

kwaliteitsverbetering van het landschap. Ter plaatse vindt een passende 

landschappelijke inpassing plaats. De bestemmingsvlakken hebben een omvang van 

ongeveer 1.500 m². De oppervlakte van de bedrijfsgebouwen bedraagt maximaal     

(circa) 500 m² en hebben een doelmatig gebruik. Met onderhavig 

reparatiebestemmingsplan is de kwaliteitsverbetering in de vorm van landschappelijke 

inpassing juridisch-planologisch vastgelegd. Per locatie is beschreven wat de 

bestaande situatie is, welke maatregelen zijn getroffen c.q. worden getroffen en hoe 

deze zijn vastgelegd en als zodanig in stand worden gehouden.  
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Een uitzondering vormen de locaties Westlandse Langeweg 7 te Steenbergen en 

Zuidlangeweg 5 en 7 te Dinteloord. Hier ontbreekt voldoende ruimtelijke motivering 

voor een passende woonbestemming en wordt teruggevallen op de voorheen 

vigerende agrarische bestemming met bijbehorend bouwvlak.  

 

3.3 Hanedreef 27 te Kruisland (bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen) 

Inleiding 
Op het adres Hanedreef 27 te Kruisland is op het perceel, circa 8.600 m² groot, een 

woning met circa 510 m² aan bijgebouwen aanwezig. In het bestemmingsplan 

“Buitengebied Steenbergen” als vastgesteld op 20 juni 2013 hebben de woning en de 

bijgebouwen de bestemming ‘Wonen’. Eén bijgebouw is specifiek aangeduid. De 

aangrenzende tuin en erven hebben de bestemming ‘Agrarisch met waarden – 

Landschapswaarden’. In het voorheen vigerende bestemmingsplan “Buitengebied 

Steenbergen - 2e partiële herziening” als vastgesteld op 22 februari 2001 heeft het 

adres de bestemming ‘Agrarisch bouwblok” met als subbestemming konijnenfokkerij 

gekregen, doordat een milieuvergunning voor het houden van dieren is verleend. Het 

agrarisch bouwblok had een oppervlakte van circa 3.000 m². In het bestemmingsplan 

“Buitengebied Steenbergen” als vastgesteld op 19 december 1996 was voor de locatie 

echter een woonbestemming opgenomen overeenkomstig de toenmalig reeds 

bestaande woonsituatie. Sinds 2001 zijn er volgens het milieudossier echter geen 

dieren meer gehouden. De milieuvergunning is derhalve ingetrokken. Bij de herziening 

van het bestemmingsplan in 2013 is teruggevallen op de woonbestemming als 

geldend vanaf 1996. Daarbij is de omvang van de woonbestemming reeds 

teruggebracht naar circa 1.500 m² met daarbinnen enkel de woning en strak begrensd 

de nog aanwezige bijgebouwen met een gezamenlijke oppervlakte van 510 m². De 

omliggende gronden hebben de bestemming ‘Agrarisch met waarden – 

Landschapswaarden’ gekregen. 

 

 

Situatie Hanedreef 27 omstreeks 2002. De 
stallen en verhardingen zijn nog aanwezig.  

Situatie Hanedreef 27 omstreeks 2013. 
Een groot deel van de stallen is gesloopt 
en verhardingen zijn verwijderd.  
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Uitsnede verbeelding bestemmingsplan “Buitengebied Steenbergen” als vastgesteld op 20 
juni 2013 met weergave adres Hanedreef 27.  

Eigendomssituatie binnen de blauwe vlakken met gronden en opstallen Hanedreef 27.  
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Bestaande en gewenste situatie 
Op het adres is het wonen reeds geruime tijd als hoofdfunctie aanwezig, zoals 

vastgelegd in het bestemmingplan van 1996. Door de jaren heen hebben vanaf 2001 

verschillende eigenaren, waaronder de huidige, reeds circa 530 m² aan overtollige 

bebouwing gesloopt en 290 m² aan verhardingen verwijderd. Daarnaast zijn 2.000 m² 

bos, een houtwal van circa 100 meter lang en een poel aangelegd. Deze worden als 

zodanig in stand gehouden. Ten opzichte van het planologische regime uit 1996 is de 

woonbestemming verkleind tot 1.500 m² en is de vorm van het bouwvlak enkel 

rondom de bestaande bebouwing gelegd. Nieuwe bouwmogelijkheden zijn derhalve 

niet mogelijk.  

 

De huidige omvang aan bijgebouwen, met een totale oppervlakte van 510 m², wordt 

doelmatig gebruikt. Het bijgebouw van circa 440 m² wordt gebruikt voor 

privédoeleinden. De huidige eigenaar heeft tevens de wens om ter plaatse van deze 

voormalige stal een bed & breakfast te realiseren. Aansluitend is een theetuin 

voorzien. Het bijgebouw met een oppervlakte van circa 70 m² doet dienst voor de 

opslag van tuingereedschap ten behoeve van het onderhoud van de grote tuin..  

 

 

Uitsnede plankaart voormalig bestemmingsplan met weergave agrarisch bouwblok en 
toenmalig aanwezige bebouwing (2002) 
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Binnen de woonbestemming is, rekening houdend met categorie II uit de notitie 

‘Afsprakenkader Kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio West-Brabant’, 

circa 10 m² te veel aan bijgebouwen aanwezig. Binnen categorie II wordt in beginsel 

maximaal 500 m² aan voormalige agrarische bedrijfsgebouwen toelaatbaar geacht, 

terwijl 510 m² aan gezamenlijke bijgebouwen aanwezig is. De lijst is echter niet 

limitatief. Gezien de wens om ter plaatse een bed & breakfast met theetuin te 

realiseren en de zeer beperkte afwijking met 10 m² van het opgenomen uitgangspunt 

wordt voor de locatie Hanedreef 27 aansluiting gezocht met categorie II.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor het realiseren van de bed & breakfast kan gebruik worden gemaakt van een 

binnenplanse afwijkingsbevoegdheid als opgenomen in artikel 26.6.4 van de 

planregels. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden: 

1. het wonen is en blijft als hoofdfunctie aanwezig; 

2. er is geen sprake van een zelfstandige bedrijfsmatige activiteit; 

3. per woning zijn maximaal 5 kamers met in totaal maximaal 10 slaapplaatsen 

toegestaan; 

4. is uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan. Maximaal 40% van de bestaande 

bebouwing met een maximum van 150 m² mag voor deze functie worden benut; 

5. het bebouwingspercentage op het bouwperceel mag niet meer bedragen dan 60%; 

6. de maximale verblijfsduur door dezelfde persoon op de recreatieve voorziening 

bedraagt 6 weken per jaar; 

7. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, 

waaronder die van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven; 

8. er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats; 

9. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid; 

10. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, 

archeologische waterhuishoudkundige, abiotische of milieuhygiënische aard; 

Impressie inrichting bijgebouw met bed & breakfast en theetuin.  



 

   
16  Gemeente Steenbergen 

11. permanente bewoning of (tijdelijke) huisvesting van (tijdelijke) werknemers is niet 

toegestaan. Er moet sprake zijn van verblijfsrecreatie; 

12. er zijn geen overwegende bezwaren in het kader van brandveiligheid; 

13. er dient een verblijfsregister te worden bijgehouden; 

14. het afwijken is niet toegestaan ter plaatse van de ecologische hoofdstructuur zoals 

aangeduid op de verbeelding; 

15. verlening van de omgevingsvergunning kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt 

bijgedragen aan de kwaliteitsverbetering van het landschap. 

 
Toetsend aan de ruimtelijke voorwaarden van de afwijkingsbevoegdheid kan voldaan 

worden aan de afwijkingsbevoegdheid: 

1. Het wonen blijft de hoofdfunctie op het adres; 

2. De bed & breakfast is een nevenactiviteit bij het wonen; 

3. Ter plaatse van de schuur zijn drie kamers voorzien met maximaal zes 

slaapplaatsen; 

4. Binnen het bouwvlak wordt gebleven. Binnen de voormalige stal van 440 m² wordt 

maximaal 150 m² gereserveerd voor de bed & breakfast.  

5. Rondom de schuur zijn de gronden in gebruik als wonen of als tuin bij het wonen. 

Onevenredige hinder wordt door het kleinschalige karakter van de bed & breakfast 

niet aannemelijk geacht. Alle functies zijn inpandig en worden niet anders gebruikt 

als zijnde het zou behoren tot het reguliere wonen. De aan te leggen theetuin staat 

daarbij ten dienste van de bed & breakfast maar tevens voor regulier woongenot. 

6. Met de realisatie van drie kamers in het bijgebouw vindt parkeren en ontsluiting 

plaats bij de woning aan de Hanendreef 27. Zodoende blijft het achterterrein 

geschikt als tuin.  

7. Op het perceel worden minimaal drie parkeerplaatsen gerealiseerd ten behoeve 

van de drie kamers voor de bed & breakfast. 

8. De gronden zijn passend voor het gebruik als bed & breakfast. Geen waarden 

worden geschaad vanwege het reeds bestaande en in gebruik zijnde privékarakter 

van de gronden van eigenaar.  

9. Ter plaatse van het perceel bevindt zich geen ecologische hoofdstructuur. 

10. Met de realisatie van de bed & breakfast wordt het bijgebouw opgeknapt en 

worden de asbest dakplaten verwijderd (vormgeving). Tevens worden door de 

eigenaar aanvullende landschappelijke inrichtingsmaatregelen getroffen op zijn 

perceel. Deze kwaliteitsverbeterende maatregelen worden juridisch-planologisch 

vastgelegd.  

 

Gerealiseerde kwaliteitsverbetering 
Het perceel aan de Hanedreef 27 kent bestaande houtopstanden. Zowel de 

straatzijde, de oostzijde en de noordzijde van het perceel zijn beplant. Binnen de 

noordelijke houtopstanden (2000 m²) is reeds een poel en een watergang aanwezig.   

 

De ruimtelijke ontwikkeling betreft het gebruiken van de gronden en gebouwen voor 

het wonen en het toekennen van een woonbestemming. De eigenaren hebben 

daarnaast de wens om ter plaatse een bed & breakfast met theetuin te realiseren. 

Hiertoe zal nog een binnenplanse afwijkingsprocedure worden doorlopen. 
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Om het gebruik van de gronden en gebouwen als wonen te verantwoorden bestaat de 

kwaliteitsverbetering uit landschappelijke inpassing van de eigendommen door: 

- Het behoud van de bestaande beplanting en de poel; 

- De sloop van voormalige stallen en loodsen met een oppervlakte van circa 530 m²; 

- De verwijderde oppervlakteverhardingen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Nieuw vast te stellen bestemmingsplan na reparatie 
Met de reparatie van onderhavig bestemmingsplan voor het buitengebied is op de 

gronden van de eigenaar de gerealiseerde en te realiseren landschappelijke inpassing 

ter verantwoording van de huidige omvang van de bijgebouwen juridisch-planologisch 

geborgd. Binnen de bestemmingen ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’ 

en ‘Wonen’ is een aanduiding toegevoegd dat de gronden ter plaatse al dan niet 

tevens bestemd zijn voor landschappelijke inpassing en dat de gronden als zodanig in 

stand dienen te worden gehouden overeenkomstig het in de bijlage bij de regels 

opgenomen landschapsplan.  

Weergave kwaliteitsverbetering locatie Hanedreef 27.  
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Uitsnede verbeelding “Buitengebied Steenbergen”. Binnen de rode contour vindt de 
bijdrage kwaliteitsverbetering van het landschap plaats door middel van landschappelijke 
inpassing van het perceel. Deze contour is met een aanduiding juridisch-planologisch 
geborgd.  
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3.4 Molendijk 117 te Dinteloord (bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord 
en Prinsenland) 

Inleiding 
Op het adres Molendijk 117 te Dinteloord bevindt zich op een perceel van circa 1,9 

hectare een recent opgeknapte cultuurhistorisch waardevolle burgerwoning. 

Daarnaast zijn bijgebouwen aanwezig met een totale oppervlakte van 400 m². Er 

bevindt zich een loods van circa 380 m² alsmede een berging van 20 m². De loods 

wordt gebruikt voor het hobbymatig houden van dieren en twee paarden alsmede voor 

de opslag van onderhoudsmateriaal voor het perceel van eigenaar. Het kleine gebouw 

doet tevens dienst voor opslag van privédoeleinden. Het adres is bestemd tot 

‘Wonen’. De woonbestemming bedraagt 1.500 m². De loods is specifiek aangeduid als 

bijgebouw. Deze is uitsluitend binnen de aanduiding toegestaan. De aangrenzende 

tuin en erven hebben de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’. 

In het voormalige bestemmingsplan was de locatie bestemd als agrarisch bouwblok. 

De omvang van het bouwblok was 10.000 m². 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitsnede verbeelding bestemmingsplan “Buitengebied Dinteloord en Prinsenland” als 
vastgesteld op 20 juni 2013 met weergave adres Molendijk 117.  
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Eigendomssituatie binnen het blauwe vlak met gronden en opstallen Molendijk 117.  

Uitsnede plankaart voormalig bestemmingsplan met weergave agrarisch bouwblok en 
toenmalig aanwezige bebouwing binnen de rode circkel.  
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Bestaande en gewenste situatie 
De locatie wordt sinds 2006 gebruikt als een burgerwoning. Vanaf 1998 was de 

woning onbewoond. De cultuurhistorisch waardevolle woning is opgeknapt. Op de 

Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie is de woning aangeduid als 

‘overige bouwkunst’.  

 

De bestaande bijgebouwen met een gezamenlijk oppervlak van 400 m² zijn geen 

overtollige bedrijfsbebouwing. De bebouwing wordt gebruikt voor berging voor 

privédoeleinden, het hobbymatig houden van dieren en voor de stalling van machines 

en materialen voor het onderhoud van de locatie van circa 1,9 hectare. 

 

De opgenomen woonbestemming alsmede de bijgebouwen zijn, conform categorie II 

uit de notitie ‘Afsprakenkader Kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio 

West-Brabant’, kleiner dan respectievelijk 5.000 m² en 500 m². De locatie dient 

derhalve voorzien te worden van een passende landschappelijke inpassing om 

tegemoet te komen aan het principe van kwaliteitsverbetering van het landschap.  

 
Gerealiseerde kwaliteitsverbetering 
Het perceel aan de Molendijk 117 betreft een erf met onder andere een 

cultuurhistorisch waardevol woonhuis, een schuur, een kleine berging, houtwallen van 

onder andere hazelaar en linde, boomgroepen, solitaire bomen en een rij leibomen. 

Het karakter van het erf is open van aard aan de noordelijke zijde, de zuidzijde 

(richting de kern van Dinteloord) is besloten van aard door de aanwezigheid van de 

houtopstanden. De ruimtelijke ontwikkeling betreft het gebruiken van de gronden en 

gebouwen voor het wonen en het toekennen van een woonbestemming.  

 

Om het gebruik van de gronden en gebouwen als wonen te verantwoorden bestaat de 

kwaliteitsverbetering uit landschappelijke inpassing van de eigendommen door het 

behouden van de houtopstanden op het perceel. Daarnaast is het cultuurhistorisch 

waardevolle woonhuis gerenoveerd.  

 

De reconstructie van het cultuurhistorisch waardevolle woonhuis door de huidige 

eigenaar is een passende en toegevoegde waarde voor de omgeving. De bestaande 

loods is vanuit ruimtelijke kwaliteit gezien een minder waardevol object, maar door het 

behoud van de houtwal langs de loods doet deze - vanuit de kern van Dinteloord 

gezien - geen afbreuk aan het landschap. Het perceel is daarmee afdoende 

landschappelijk ingepast.  
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Nieuw vast te stellen bestemmingsplan na reparatie 
Met de reparatie van onderhavig bestemmingsplan voor het buitengebied is op het 

perceel de gerealiseerde landschappelijke inpassing ter verantwoording van de 

huidige omvang van de bijgebouwen juridisch-planologisch geborgd. Binnen de 

bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’ en ‘Wonen’ is een 

aanduiding toegevoegd dat de gronden ter plaatse al dan niet tevens bestemd zijn 

voor landschappelijke inpassing en dat de gronden als zodanig in stand dienen te 

worden gehouden overeenkomstig het in de bijlage bij de regels opgenomen 

landschapsplan. Tevens is de bescherming van de cultuurhistorisch waardevolle 

woning geborgd door middel van een aanduiding ‘cultuurhistorische waarden’. 

Weergave kwaliteitsverbetering locatie Molendijk 117. 
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Uitsnede verbeelding “Buitengebied Dinteloord en Prinsenland”. Binnen de rode contour 
vindt de bijdrage kwaliteitsverbetering van het landschap plaats door middel van 
landschappelijke inpassing van het perceel. Deze contour is met een aanduiding juridisch-
planologisch geborgd. Het woonhuis is aanvullend aangeduid als ‘cultuurhistorische 
waarden’, ter waarborging van het belang van het cultuurhistorisch waardevolle woonhuis.  
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3.5 Zuidzeedijk 16 te Dinteloord (bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord 
en Prinsenland) 

Inleiding 
Op het adres Zuidzeedijk 16 te Dinteloord bevindt zich op een perceel van circa 1,2 

hectare een burgerwoning met een schuur van circa 270 m² en een berging van circa 

65 m². In het bestemmingsplan “Buitengebied Dinteloord en Prinsenland” als 

vastgesteld op 20 juni 2013 hebben de woning en de bijgebouwen de bestemming 

‘Wonen’. De woonbestemming bedraagt 1.375 m². De aangrenzende tuin en erven 

hebben de bestemming ‘Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden’.  

 

Over de gronden van eigenaar loopt een deel van een belangrijk semi-verhard 

recreatief fietspad richting het Bovensas (circa 400 meter). Het fietspad is bestemd 

met een verkeersbestemming. De huidige eigenaren van de Zuidzeedijk 16 hebben 

meegewerkt aan de realisatie van het fietspad, welke onderdeel is van een fietsroute 

langs het Bovensas. 

 

In het oude bestemmingsplan waren twee agrarische bouwblokken opgenomen voor 

de locatie Zuidzeedijk 16. Er waren daarmee twee zelfstandige agrarische bedrijven 

toegestaan. De bouwblokken hadden een omvang van ongeveer 1130 m² en 600 m². 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitsnede verbeelding bestemmingsplan “Buitengebied Dinteloord en Prinsenland” als 
vastgesteld op 20 juni 2013 met weergave adres Zuidzeedijk 16. 
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Bestaande en gewenste situatie 
De locatie wordt sinds 1995 door de huidige eigenaren gebruikt als burgerwoning. De 

bestaande bijgebouwen met een gezamenlijk oppervlak van 335 m² zijn geen 

overtollige bedrijfsbebouwing. De bebouwing wordt gebruikt voor de opslag van eigen 

goederen. Voor het onderhoud van de locatie van ongeveer 1,2 hectare is eveneens 

opslagruimte nodig voor machines en materieel. De ruimtelijke ontwikkeling betreft het 

gebruiken van de gronden en gebouwen voor het wonen en het toekennen van een 

woonbestemming.  

 

 

Uitsnede plankaart voormalig 
bestemmingsplan met weergave twee 
agrarische bouwblokken. 

Eigendomssituatie binnen het blauwe vlak met gronden en opstallen Zuidzeedijk 16.  
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De opgenomen woonbestemming alsmede de bijgebouwen zijn, conform categorie II 

uit de notitie ‘Afsprakenkader Kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio 

West-Brabant’, kleiner dan respectievelijk 5.000 m² en 500 m². De locatie dient 

derhalve voorzien te worden van een passende landschappelijke inpassing om 

tegemoet te komen aan het principe van kwaliteitsverbetering van het landschap.  

 

Gerealiseerde kwaliteitsverbetering 
Om het gebruik van de gronden en gebouwen als wonen te verantwoorden bestaat de 

kwaliteitsverbetering uit landschappelijke inpassing van de eigendommen door middel 

van gerealiseerde aanplant en het behouden van de volwassen houtopstanden op het 

terrein. Daarnaast heeft reeds de realisatie plaatsgevonden van een recreatief en 

openbaar toegankelijk fietspad over het kavel met een lengte van 400 meter. Dit 

onverharde fietspad heeft een overwegend open karakter richting de naastgelegen 

weilanden en wordt begeleid door bermbeplanting. Het open karakter wordt 

sporadisch onderbroken door de aanwezigheid van zowel dichte als open bomenrijen.  

 

Door de aanleg en het behoud van de bestaande houtopstanden blijft het erf 

landschappelijk ingepast in het landschap. In de voorgenomen ontwikkeling vinden 

geen veranderingen plaats die afbraak doen aan het omliggende landschap. De 

toevoeging van het fietspad over het kavel biedt daarbij als recreatieve dienst een 

toegevoegde waarde voor het landschap. De ontwikkeling is daarmee afdoende 

landschappelijk ingepast.  
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Weergave kwaliteitsverbetering locatie Zuidzeedijk 16.  
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Nieuw vast te stellen bestemmingsplan na reparatie 
Met de reparatie van onderhavig bestemmingsplan voor het buitengebied is op het 

perceel de gerealiseerde landschappelijke inpassing ter verantwoording van de 

huidige omvang van de bijgebouwen juridisch-planologisch geborgd. Binnen de 

bestemming ‘Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden’ alsmede 

‘Verkeer -  1’ is een aanduiding toegevoegd dat de gronden ter plaatse al dan niet 

tevens bestemd zijn voor landschappelijke inpassing en dat de gronden als zodanig in 

stand dienen te worden gehouden overeenkomstig het in de bijlage bij de regels 

opgenomen landschapsplan.  

 

 

 

 

Uitsnede verbeelding “Buitengebied Dinteloord en Prinsenland”. Binnen de rode contour 
vindt de bijdrage kwaliteitsverbetering van het landschap plaats door middel van 
landschappelijke inpassing van het perceel. Deze contour is met een aanduiding juridisch-
planologisch geborgd.  



 

   
Aanvullende toelichting reparatie bestemmingsplannen buitengebied Steenbergen 29 

3.6 Steenbergseweg 99 te Dinteloord (bestemmingsplan Buitengebied 
Dinteloord en Prinsenland) 

Inleiding 
Op het adres bevindt zich een burgerwoning met diverse bijgebouwen met een 

gezamenlijke oppervlakte van circa 220 m². De woning is gedeeltelijk ondergebracht 

in de schuur. Het restant van de schuur met een oppervlakte van 90 m² wordt gebruikt 

voor een bedrijf aan huis. Daarnaast bevinden zich op het adres bijgebouwen die 

dienst doen als berging (105 m²) en voor het hobbymatig houden van dieren (24 m²). 

In het bestemmingsplan “Buitengebied Dinteloord en Prinsenland” als vastgesteld op 

20 juni 2013 hebben de woning en de bijgebouwen de bestemming ‘Wonen’. De 

woonbestemming bedraagt circa 1.500 m². De aangrenzende tuin en erven hebben de 

bestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’. In het voorgaande 

bestemmingsplan was de locatie bestemd als agrarisch bouwblok met een 

oppervlakte van 7.500 m².  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitsnede verbeelding bestemmingsplan “Buitengebied Dinteloord en Prinsenland” als 
vastgesteld op 20 juni 2013 met weergave adres Steenbergseweg 99. 
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Eigendomssituatie met opstallen Steenbergseweg 99.  

Uitsnede plankaart voormalig 
bestemmingsplan met weergave 
agrarisch bouwblok. 
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Bestaande en gewenste situatie 
De locatie wordt sinds 2008 gebruikt als burgerwoning. De bestaande bijgebouwen 

met een gezamenlijk oppervlak van 220 m² zijn geen overtollige bedrijfsbebouwing. 

De bebouwing wordt gebruikt voor het aan bedrijf aan huis, berging voor 

privédoeleinden en het hobbymatig houden van dieren. De ruimtelijke ontwikkeling 

betreft het gebruiken van de gronden en gebouwen voor het wonen, inclusief bedrijf 

aan huis en het toekennen van een woonbestemming.  

 

De opgenomen woonbestemming alsmede de bijgebouwen zijn, conform categorie II 

uit de notitie ‘Afsprakenkader Kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio 

West-Brabant’, kleiner dan respectievelijk 5.000 m² en 500 m². De locatie dient 

derhalve voorzien te worden van een passende landschappelijke inpassing om 

tegemoet te komen aan het principe van kwaliteitsverbetering van het landschap.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Weergave kwaliteitsverbetering locatie Steenbergseweg 99. 
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Gerealiseerde kwaliteitsverbetering 
Op het perceel is door de huidige eigenaren overtollige bebouwing (150 m²) gesloopt 

en zijn puin (450 m³), asbest (250 m²) en verharding (1.000 m²) verwijderd. Daarnaast 

is op basis van een inrichtingsplan van het Brabantse Landschap de locatie 

landschappelijk ingepast. Dit plan bestaat uit het toevoegen van een houtwal en extra 

beplanting aan de achterzijde van het perceel en de toevoeging van een haag 

(haagbeuk) en bomen (haagbeuk en ruwe berk) langs de zijkanten en voorzijde van 

het perceel. De resterende bebouwing is qua verschijningsvorm op elkaar afgestemd. 

 

De ruimtelijke ontwikkeling waarborgt het behoud van de bestaande landschappelijke 

kwaliteiten van het gebied en versterkt deze door de toegevoegde beplanting. De 

sloop van overtollige bebouwing doet geen afbreuk aan het landschappelijke beeld 

van het erf maar komt deze juist ten goede. Ook de afstemming van de gebouwen 

onderling is van toegevoegde waarde op het landschap. De ontwikkeling is hiermee 

afdoende landschappelijk ingepast.  

 
Nieuw vast te stellen bestemmingsplan na reparatie 
Met de reparatie van onderhavig bestemmingsplan voor het buitengebied is op het 

perceel de gerealiseerde landschappelijke inpassing ter verantwoording van de 

huidige omvang van de bijgebouwen juridisch-planologisch geborgd. Binnen de 

bestemming ‘Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden’ en ‘Wonen’ is 

een aanduiding toegevoegd dat de gronden ter plaatse al dan niet tevens bestemd 

zijn voor landschappelijke inpassing en dat de gronden als zodanig in stand dienen te 

worden gehouden overeenkomstig het in de bijlage bij de regels opgenomen 

landschapsplan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitsnede verbeelding “Buitengebied Dinteloord en Prinsenland”. Binnen de rode contour 
vindt de bijdrage kwaliteitsverbetering van het landschap plaats door middel van 
landschappelijke inpassing van het perceel. Deze contour is met een aanduiding juridisch-
planologisch geborgd.  
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3.7 Herstel agrarische bestemming 

 

3.7.1 Westlandse Langeweg 7 te Steenbergen 

Inleiding 
In het bestemmingsplan “Buitengebied Steenbergen” als vastgesteld door de raad op 

20 juni 2013 heeft het adres een woonbestemming. De woonbestemming heeft een 

oppervlakte van 1.500 m². Op het adres bevinden zich een burgerwoning en 

bijgebouwen met een oppervlakte van circa 260 m². In het voormalige 

bestemmingsplan was voor de locatie een bestemming voor een agrarisch bouwblok 

opgenomen. De omvang van het bouwblok was 4.000 m². 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestaande en gewenste situatie 
Door de eigenaar van het adres is vooralsnog onvoldoende motivering aangedragen 

voor het gebruik van de huidige omvang van de bijgebouwen. Daarnaast draagt het 

adres vooralsnog onvoldoende bij aan het principe van kwaliteitsverbetering van het 

landschap. De gerealiseerde aankleding van de tuin is op dit moment onvoldoende 

voor een goede landschappelijke inpassing.   
 
Nieuw vast te stellen bestemmingsplan na reparatie 
Met de reparatie van onderhavig bestemmingsplan voor het buitengebied wordt voor 

een correct juridisch-planologisch regime teruggevallen op de voorheen geldende 

agrarische bestemming met bijbehorend bouwvlak. De bestemming is afgestemd op 

de voormalige bestemming ‘Agrarisch bouwblok’. 

 

Uitsnede verbeelding bestemmingsplan “Buitengebied Steenbergen” als vastgesteld op 20 
juni 2013 met weergave adres Westlandse Langeweg 7. 
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3.7.2 Zuidlangeweg 5 en 7 te Dinteloord 

Inleiding 
In het bestemmingsplan “Dinteloord en Prinsenland” als vastgesteld door de raad op 

20 juni 2013 is voor beide adressen een woonbestemming opgenomen. Bij het adres 

Zuidlangeweg 5 hoort een perceel van circa 2.2 hectare. Op het adres bevinden zich 

een woning, een loods (320 m²) en drie bijgebouwen (respectievelijke oppervlakten 

van 50 m², 50 m² en 55 m²).  

 

Op het adres Zuidlangeweg 7 bevindt zich tevens een burgerwoning en bijgebouwen 

met een oppervlakte van circa 260 m².  

 

In het voormalige bestemmingsplan is voor de locaties Zuidlangeweg 5 en 7 een 

bestemming voor één agrarisch bouwblok opgenomen. Op dit bouwblok zijn twee 

dienstwoningen toegestaan. De omvang van het bouwblok was 10.000 m². 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bestaande en gewenste situatie 
Per adres is door de eigenaar vooralsnog onvoldoende motivering aangedragen voor 

het gebruik van de huidige omvang van de bijgebouwen. Daarnaast dragen de 

adressen vooralsnog onvoldoende bij aan het principe van kwaliteitsverbetering van 

het landschap in de vorm van de landschappelijke inpassing.  
 

Uitsnede verbeelding bestemmingsplan “Buitengebied Dinteloord en Prinsenland” als 
vastgesteld op 20 juni 2013 met weergave adressen Zuidlangeweg 5 en 7. 
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Nieuw vast te stellen bestemmingsplan na reparatie 
Met de reparatie van onderhavig bestemmingsplan voor het buitengebied wordt voor 

een correct juridisch-planologisch regime teruggevallen op de voorheen geldende 

agrarische bestemming met bijbehorend bouwvlak. De bestemming is afgestemd op 

de voormalige bestemming ‘Agrarisch bouwblok’. Binnen het bouwvlak worden twee 

bedrijfswoningen mogelijk gemaakt met de aanduiding ‘maximaal aantal 

wooneenheden’.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 1 
Uitsneden aangepaste verbeeldingen VAB’s  

en intensieve veehouderijen 
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(sa-ovg)
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