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Beroep

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij zend ik u ingediende stukken die betrekking hebben op bovenvermelde procedure. 
De naam en het nummer van deze zaak zijn u eerder meegedeeld. U vindt ze bovenaan 
dit bericht onder "Onderwerp" en "Ons nummer".

Ik verzoek u naar aanleiding van de stukken een verweerschrift in te dienen. U hebt 
daartoe de gelegenheid tot en met 17 december 2018.

Verder verzoek ik u om, indien u een besluit als bedoeld in artikel 6:19, eerste lid, van 
de Algemene wet bestuursrecht heeft genomen of indien u een dergelijk besluit nog gaat 
nemen, de Afdeling daarvan mededeling te doen.

Aangezien dit bericht geautomatiseerd is aangemaakt, is dit niet ondertekend.

Hoogachtend, 
de griffier

De griffie is op 24 en 31 december gesloten.
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Bij correspondentie de datum en het nummer van deze brief vermelden
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de onderwerpregel

Betreft: beroep bestemmingsplan "Buitengebied Steenbergen - Ie herziening'

Edelachtbare Heer, Vrouwe,

Namens mijn cliënt, de vennootschap onder firma, C 8l J.M. Gebuis, alsmede de afzonderlijke 
vennoten, de heer C. Gebuis (Haringvliet 325 te Rotterdam) en de heer J.M. Gebuis en mevrouw 
M. Gebuis-Sanders (beide Kruidhof 61 te Bergen op Zoom) teken ik bij deze beroep aan tegen 
de vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied Steenbergen - le herziening” door de 
raad van de gemeente Steenbergen. Een afschrift van het bestreden besluit wordt u bijgaand 
overgelegd (produktie 1).

Cliënt verzoekt uw afdeling in ieder geval het navolgende bij de beoordeling te betrekken.

Ter inleiding allereerst kort het volgende.

Cliënt is eigenaar van het perceel op de locatie aan de Heensedijk ongenummerd te De Heen, 
gelegen naast Heensedijk 15. Op het perceel is het agrarisch bedrijf van cliënt gevestigd. Het be
treft een grondgebonden agrarisch bedrijf als bedoeld in artikel 1.10 van de planvoorschriften. 
Op het perceel is één gebouw aanwezig.

In het thans vastgestelde bestemmingsplan is voor het perceel de bestemming “Agrarisch” opge
nomen met functieaanduiding specifieke vorm van agrarisch - hulpgebouw.
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Op grond van de planvoorschriñen, meer specifiek artikel 3.1 sub j, houdt deze bestemming in 
dat het perceel is bestemd voor uitsluitend een hulpgebouw dat ten dienste staat van duurzaam 
grondgebonden agrarisch grondgebruik.

Het gebouw op het perceel kwalificeert dus op grond van de functieaanduiding als hulpgebouw 
maar op grond van artikel 1.57 van de planvoorschriften heeft het tevens de planologische status 
van hoofdgebouw.

Het begrip ‘hulpgebouw’ wordt in de planvoorschriften echter niet gedefinieerd, hetgeen cliënt 
in een rechtsonzekere positie brengt voor wat betreft het gebruik dat van dit gebouw mag worden 
gemaakt. Uit de planvoorschriften valt weliswaar af te leiden dat het gebruik ten dienste moet 
staan aan de exploitatie van het agrarische bedrijf waar het gebouw toe behoort, maar de grenzen 
aan dat gebruik zijn onduidelijk. Zo heeft cliënt in zijn zienswijze gevraagd of tijdelijk verblijf in 
of tijdelijke bewoning van het hulpgebouw ten behoeve van werkzaamheden ‘op het land’ bin
nen de reikwijdte van het bestemmingsplan valt. Het antwoord is ongemotiveerd ontkennend. 
Noch geeft de gemeente enig aanknopingspunt voor het (feitelijk) gebruik dat dan wel is toege
staan.

Los daarvan is cliënt van oordeel dat de planvoorschriften zich niet verzetten tegen het tijdelijk 
verblijf in of tijdelijke (niet permanente) bewoning van het hulpgebouw. Zo is van het strijdig 
gebruik als bedoeld in artikel 3.5.1 sub m geen sprake omdat geen sprake is van een bijgebouw 
(het hulpgebouw kwalificeert zoals hiervoor opgemerkt als hoofdgebouw). De gemeente beant
woordt de vraag van cliënt derhalve ten onrechte ontkennend.

Voor het overige maakt cliënt aanspraak op een agrarisch bouwblok ter plaatse ter grootte van de 
maximaal toegestane afmetingen.

In de zienswijze is reeds betoogd dat artikel 3.1 lid 2 sub a van de Verordening Ruimte van de 
Provincie Noord-Brabant ten aanzien van zorgvuldig ruimtegebruik buiten bestaand gebied, uit
gaat van een bestaand bouwperceel.

Van een bouwperceel is krachtens de verordening sprake indien het gaat om een aaneengesloten 
(virtueel) vlak waarop functioneel bij elkaar behorende bebouwing en voorzieningen worden ge
concentreerd, bestaande uit een bouwvlak, waarbinnen de gebouwen zijn toegelaten, met de di
rect daaraan grenzende gronden waar ook bouwwerken geen gebouwen zijnde en vergunning- 
vrije bouwwerken zijn toegestaan;

Van een bestaand bouwperceel is op grond van artikel 1.17 sprake het gaat om een bouwperceel 
waarbinnen het geldend bestemmingsplan het bouwen van gebouwen en bijbehorende bouwwer
ken met een gezamenlijke oppervlakte van meer dan 100 m2 toestaat;

In de toelichting van artikel 3.1 van de Verordening wordt echter ook vermeld dat het doel van 
zorgvuldig ruimtegebruik erop is gericht om bestaand bebouwd gebied zo goed mogelijk te be
nutten. Pas als dat niet kan, wordt gezocht naar de beste plek in het buitengebied om nieuwe 
ruimte te gebruiken.
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In casu gaat het echter om een agrarisch bedrijf dat al lange tijd op de betreffende locatie is ge
vestigd en de gronden exploiteert. Dat klemt ook met de definitie van nieuwvestiging als opge
nomen in artikel 1.64 van de Verordening aangezien het in casu niet gaat om de ‘vestiging op 
een locatie’. Het bedrijf is daar immers al legaal aanwezig en eveneens legaal in bedrijf. Boven
dien is met het bestreden plan wel degelijk een bouwvlak aan het perceel toegekend, zij het dat 
deze enkel is gericht op de positieve bestemming van het hulpgebouw.

De behoefte aan een bouwvlak groter dan het bouwvlak dat nu aan het perceel is toegekend is 
echter gelegen in de mogelijkheid om gebouwen op te richten noodzakelijk voor de toekomstige 
exploitatie van het agrarisch bedrijf. Nu dat bedrijf, zoals gezegd, op zichzelf volstrekt legaal 
aanwezig en in werking is, is het onredelijk dat vervolgens de planologische voorschriften in de 
weg staan aan een zo efficiënt en rendabel mogelijke exploitatie van de grond. Voor een volledi
ge, fulltime exploitatie van het bedrijf is een machineberging, opslag en bedrijfswoning noodza
kelijk. Dat is momenteel niet mogelijk.

Ten slotte heeft de gemeente niet nader geduid op welke wijze het creëren van bouwmogelijkhe
den voor het perceel strijdig is met het gemeentelijke beleid, althans waarom dat beleid niet tot 
het hiervoor beschreven onredelijke gevolg zou leiden.

Cliënt verzoekt uw Afdeling dan ook het beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren en de vast
stelling van het bestemmingsplan “Buitengebied - Steenbergen, le herziening” te vernietigen. 
Een en ander met veroordeling van de raad van de gemeente Steenbergen in de kosten van deze 
procedure.

Ten aanzien van de procesmachtiging zij verwezen naar de lijst van doorlopend gemachtigden 
als door DAS bij uw griffie gedeponeerd.

Ten aanzien van een tijdige voldoening van het griffierecht verzoek ik u gebruik te maken van de 
rekeningcourantverhouding tussen DAS en uw Afdeling.

Met vriendelijke groet, 

DAS

Dhr. mr. M.M.Breukers
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Een in te scannen document begint altijd met een Raster voorloopvel, gevolgd door 
het document. Wanneer het type document uit meerdere documenten bestaat (bij
voorbeeld bijlagen) kunnen er één of meerdere schutbladen toegevoegd worden 
zodat de documenten separaat opgeslagen worden en te benaderen zijn. Een 
schutblad moet altijd in combinatie met een Raster voorloopblad gebruikt worden.
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Raadsvergadering
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Agendanummer

Onderwerp
Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen - 1e herziening

Steenbergen; 22 mei 2018

Aan de raad,

1. Inleiding
Hierbij wordt het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen - 1e herziening ter vaststelling 
aangeboden.

De gemeente Steenbergen heeft twee bestemmingsplannen voor het buitengebied. Er is één 
bestemmingsplan 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. Dit is het 
bestemmingsplan 'Buitengebied Steenbergen'. Voor deze bestemmingsplannen is nu een eerste 
herziening opgesteld. Voor elk bestemmingsplan wordt de herziening afzonderlijk ter vaststelling 
aangeboden. Voor het gehele buitengebied wordt één uniform ruimtelijk beleid gevoerd.

Het bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland - 1e herziening en het bestemmingsplan 
Buitengebied Steenbergen - 1e herziening hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

het doorvoeren van de regels van de provinciale verordening ruimte. Het gaat hier met name over 
de regels voor de zorgvuldige veehouderij, mestbewerking, beperkingen veehouderij, 
geitenhouderij en de begrenzing van gebieden;
er worden, naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State 
van 1 april 2015, geen mogelijkheden geboden voor de vormverandering en vergroting van 
agrarische bouwvlakken van grondgebonden veehouderijen;
er wordt voor agrarische bedrijven, burgerwoningen en recreatiebedrijven aanvullende ruimte 
geboden voor uitbreiding (behoudens ten aanzien van vee), neven- en/of vervolgfuncties. Dit 
moet bijdragen aan de bevordering van de vitaliteit van het buitengebied en/of de 
hergebruikmogelijkheden van vrijkomende agrarische bedrijfslocaties;
het is gewenst om het vigerende bestemmingsplan op onderdelen aan te passen. Hierbij gaat het 
om: het verfijnen van het bestemmingsplan, het wegnemen van overbodige belemmeringen en 
het bestemmingsplan in overeenstemming brengen met de legale situatie; 
tenslotte zijn er de afgelopen járen diverse afzonderlijke planprocedures doorlopen via een 
postzegelbestemmingsplan, wijzigingsplan of projectafwijkingsbesluit. Deze plannen vormen 
momenteel een op zichzelf staand planologisch kader. Deze besluiten worden geïntegreerd in het 
bestemmingsplan voor het buitengebied.

Met de voorliggende eerste herziening van de bestemmingspiannen voor het buitengebied wordt ruimte 
geboden aan de instandhouding en verdere ontwikkeling van de vitaliteit van ons buitengebied.

Ter inzage ligt:



2. Achtergrond
De door u vastgestelde (2013 en 2015) en onherroepelijk geworden bestemmingsplannen 
Buitengebied Steenbergen en Buitengebied Dinteloord en Prinsenland vormen de basis.

- De herziening van de bestemmingsplannen voor het buitengebied volgt uit het raadsproqramma 
2014-2018.

- De uitspraken van de Raad van State van 1 april 2015 en 9 maart 2016 voor de 
bestemmingsplannen van het buitengebied.
De in 2017 gewijzigde Verordening ruimte provincie Noord-Brabant.
Op 28 juni 2017 heeft u in de oordeelsvormende raadsvergadering de behandeling van
onderwerpen voor de herziening van de bestemmingsplannen voor het buitengebied opiniërend 
behandeld.

3. Overwegingen
Onherroepelijke bestemmingsplannen voor het buitengebied
In juni 2013 heeft de gemeenteraad de bestemmingsplannen voor het buitengebied in zijn geheel herzien. 
Vervolgens zijn deze bestemmingsplannen in september 2015 gewijzigd vastgesteld ('bestuurlijke lus’).
De doelstelling van deze bestemmingsplannen is het behoud en de verdere ontwikkeling van een vitaal 
buitengebied. De onherroepelijke bestemmingsplannen Buitengebied Steenbergen en Buitengebied 
Dinteloord bieden een goede basis.

Doelstelling herziening bestemmingsplannen voor het buitengebied
De bestemmingsplannen voor het buitengebied moeten bijdragen aan een vitaal buitengebied. Met de 
onherroepelijk geworden bestemmingsplannen voor het buitengebied is een goede basis gelegd. Echter, 
vanwege ervaringen uit de praktijk, gewijzigde inzichten en veranderde wet- en regelgeving, zijn 
aanpassingen gewenst. In de herziening willen we overbodige belemmeringen weghalen en nog meer 
ruimte bieden voor gewenste en passende ontwikkelingen. Aan de andere kant verplicht de provinciale 
Verordening ruimte de gemeente om bijvoorbeeld aanvullende regels op te nemen voor de 'zorgvuldige 
veehouderij'.

Welke ontwikkelingsruimte wordt geboden in de herziening?
De ontwikkelingsruimte die in de herziening van de bestemmingsplannen voor het buitengebied wordt 
geboden geldt voor een ieder. Wordt er aan de opgenomen eisen I voorwaarden voldaan, dan 'moet' er 
medewerking worden verleend. In de herziening wordt dan ook enkel de ontwikkelingsruimte opgenomen. 
die we in beginsel aan een ieder willen bieden.
Met maatwerk buiten het bestemmingsplan om (bijvoorbeeld postzegelbestemmingsplan) kan er 
medewerking worden verleend aan andere passende ruimtelijke ontwikkelingen, die een bijdrage leveren 
aan een vitaal buitengebied.

Meer ruimte voor ontwikkeling in de herziening
Een vitaal buitengebied is het uitgangspunt voor de bestemmingsplannen voor het buitengebied. In de 
vigerende bestemmingsplannen voor het buitengebied wordt al ruimte geboden voor ontwikkeling 
(nevenfuncties, vervolgfuncties en uitbreidingsruimte). In de herziening willen we op een ruimtelijk 
verantwoorde en passende manier meer ruimte bieden voor de grondgebonden agrarische bedrijven 
((vollegrond)teeltbedrijven) en burgerwoningen. Eveneens wordt er beperkt meer ruimte geboden voor I 
bij recreatiebedrijven, agrarisch verwante bedrijven, agrarisch technische hulpbedrijven en overige 
bedrijven.

De ontwikkelingsruimte moet passend zijn binnen het buitengebied, passen binnen het algehele 
gemeentelijke ruimtelijke beleid (stedelijk gebied, bedrijventerreinen en het buitengebied) en in lijn zijn 
met andere relevante beleidskaders (bijvoorbeeld de recreatieve kansenkaart, het natuurbeleidsplan en 
het economisch beleidsplan). Ten slotte dient er voldaan te worden aan relevante wet- en regelgeving.

Provinciale Verordening ruimte
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De provincie borgt de provinciale ruimtelijke belangen in haar Verordening ruimte. De gemeente moet 
voldoen aan de regels uit de Verordening ruimte. De verplichte regels moeten worden geïmplementeerd. 
Andere regels bieden de gemeente ruimte om een eigen afweging te maken. In de eerste herziening is 
hiermee rekening gehouden. Het gaat hier met name over de regels voor de zorgvuldige veehouderij, 
mestbewerking, beperkingen veehouderij, geitenhouderij en de begrenzing van gebieden (onder andere 

voor de groenblauwe mantel en het Natuur Netwerk Brabant).

Enkele belangrijke onderwerpen voor de eerste herziening
De gemeente heeft een helder beleid voor het buitengebied. Wel zijn er een aantal actuele onderwerpen 
die zowel landelijk, provinciaal, regionaal en lokaal van belang zijn. Het gaat om de onderstaande, in 
willekeurige volgorde opgenomen, onderwerpen.
A. De ontwikkeling van de veehouderij (grondgebonden veehouderijbedrijven en de intensieve 
veehouderijen);
B. Mestbewerking (al dan niet als mest-, co- en/of biomassavergistíng);
C. Bevordering van de vitaliteit van het buitengebied.
Hieronder worden de onderwerpen nader uitgewerkt.

A. De ontwikkeling van de veehouderij 
Provinciale beleid en regelgeving
Brabant heeft de grootste veedichtheid van Nederland. Het maatschappelijk en economisch belang van 
de veehouderij is groot. Agrarische activiteiten zorgen voor voedsel, welvaart en werk. Maar de afgelopen 
járen is ook een maatschappelijke weerstand ontstaan. Want agrarische activiteiten zorgen ook voor 
stank en zorgen over de volksgezondheid. Brabant streeft daarom naar een 'zorgvuldige veehouderij' in 
2020.

In 2020 produceren ondernemers in harmonie met de omgeving en met maximale aandacht voor 
gezondheid, dierenwelzijn en milieu en met een economisch perspectief. Deze transitie is de provincie 
enkele járen geleden gestart.
De provincie stuurt en stimuleert dat een veehouderij zorgvuldig is en daarmee goed past in haar 
omgeving. Er wordt uitgegaan van de gedachte dat ontwikkelruimte verdiend moet worden en niet 
onbegrensd is.
In juli 2017 heeft de provincie de regels voor de veehouderijen aangepast. De gemeente neemt deze 
regels op in haar bestemmingsplannen voor het buitengebied middels de nu voorliggende eerste 
herziening.

Enkele aandachtspunten voor de herziening van de bestemmingsplannen voor het buitengebied
Hieronder zijn in willekeurige volgorde een aantal aandachtspunten opgenomen.

Voor de gemeente is de agrarische sector een belangrijke speler, zowel vanuit economisch 
perspectief als vanuit het oogpunt van het behoud van het buitengebied.
De geldende lijn is om grondgebonden agrarische bedrijven in de vorm van 
(vollegrond)teeltbedrijven uitbreidingsmogelijkheden te bieden. Hierbij gaat het primair om de 
mogelijkheden voor het vergroten of het van vorm veranderen van het agrarisch bouwblok.
Voor de intensieve veehouderij (niet-grondgebonden agrarisch bedrijf) heeft de gemeente beleid. 
Nieuwvestiging van intensieve veehouderijen is niet toegestaan. Bestaande intensieve 
veehouderijen krijgen geen uitbreidingsmogelijkheden qua vormverandering en/of vergroting van 
het bouwvlak. De gemeente wil geen medewerking verlenen aan het uitbreìden van bestaande 
intensieve veehouderijen, middels vormverandering of vergroting van het bouwvlak. Indien een 
uitbreiding noodzakelijk is enkel in het kader van dierenwelzijn, dan kan er middels maatwerk een 
afweging plaatsvinden.
Voor de grondgebonden veehouderij bevinden we ons op een kruispunt. Dit is met name het 
gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 1 april 2015 over het bestemmingsplan 
Buitengebied Steenbergen en de door de provincie ingesîagen weg van de transitie naar de 
‘zorgvuldige veehouderij'.
1. De provincie Noord-Brabant heeft voor alle veehouderijen de regels voor de 'zorgvuldige
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veehouderij' ontwikkeld. Daarnaast is er voor het oosten en delen van midden Brabant de 
methodiek van ‘staldering’ ontwikkeld. Naar onze mening moet 'staldering' een bijdrage leveren 
aan het oplossen van de problematiek binnen de gehele provincie Noord-Brabant. Een regeling 
moet niet leiden tot een verschuiving van problemen van een stalderingsgebied, naar een niet- 
stalderingsgebied. In de gehele provincie zijn leefbaarheid, gezondheid, economie, recreatie, 
ecologie en het voorkomen van leegstand van belang. Daarnaast is de ammoniakemissie in 
West-Brabant ook van belang voor de kwaliteit van de Natura 2000-gebieden en de 
uitbreidingsmogelijkheden van de (bestaande) grondgebonden agrarische sector.
2. De veehouderijsector is in belangrijke mate verantwoordelijk voor de mestproblematiek in 
Brabant.
3. Als gevolg van de wetgeving en jurisprudentie voor Natura 2000-gebieden moeten significant 
negatieve effecten op soorten worden voorkomen. Juridisch gezien kan er in de herziening 
van de bestemmingsplannen voor het buitengebied geen reële uitbreidingsruimte (van vorm 
veranderen of het vergroten van een agrarisch bouwblok) voor de grondgebonden 
veehouderijen worden geboden. Vanwege de Natura 2000-gebieden mag er vanuit de 
bestemmingsplannen voor het buitengebied geen toename van de ammoniakemissie 
mogelijk zijn. Echter, middels maatwerk (bijvoorbeeld postzegelbestemmingsplan) kan er 
voor een individueel grondgebonden veehouderij wel ontwikkelingsruimte worden geboden. 
Natuurlijk moet er wel sprake zijn van een 'zorgvuldige veehouderij' en moet er onder andere 
worden voldaan aan de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
In de herziening wordt dan ook geen ruimte geboden voor het van vorm veranderen of het 
vergroten van de agrarische bouwblokken van grondgebonden zorgvuldige veehouderijen.
De provincie hanteert nog maar één begrip voor alle soorten veehouderijbedrijven. Voor de 
gemeente is het onderscheid naar grondgebonden agrarische bedrijven en niet-grondgebonden 
agrarische bedrijven (intensieve veehouderij) van belang. Dit onderscheid blijft bestaan in de 
herziening

B. Mestbewerking
Provinciale beleid en regelgeving
Brabant streeft naar een duurzame en innovatieve agrofoodsector. Hierbinnen is de veehouderij een 
belangrijke bedrijfstak. Maar dieren produceren ook mest. Teveel mest, een mestoverschot, is schadelijk 
voor het milieu en de biodiversiteit. Om in 2020 een agrofoodsector te realiseren die produceert met 
respect voor natuur en milieu én voor gezondheid en welzijn van mens en dier, streeft de provincie ernaar 
om:

op korte termijn het mestprobleem aan te pakken;
op lange termijn innovatieve en duurzame manieren van mestverwerking te vinden.

In de Verordening ruimte zijn mede rechtstreeks werkende regels voor mestbewerking opgenomen.

Enkele aandachtspunten voor de herziening van de bestemmingsplannen voor het buitengebied
Er wordt, in lijn met het bestaande gemeentelijke beleid, geen ontwikkelingsruimte voor mestbewerking 
opgenomen. Binnen agrarische bedrijven is de mestbewerking enkel toegestaan van ter plaatse 
geproduceerde mest. Echter, (co)vergisting en biomassavergisting zijn niet toegestaan. Voor de overige 
locaties in het plangebied geldt een verbod voor (elke vorm van) mestbewerking.

C. Bevordering vitaliteit in het buitengebied
In de eerste herziening wordt voor agrarische bedrijven, burgerwoningen en recreatiebedrijven 
aanvullende ruimte geboden voor uitbreiding (behoudens voor vee), neven- en/of vervolgfunctìes. Dit 
moet bijdragen aan de bevordering van de vitaliteit van het buitengebied, het voorkomen van leegstand 
en het bevorderen van de hergebruikmogelijkheden van vrijkomende agrarische bedrijfslocaties.

Middels maatwerk buiten het bestemmingsplan om kan er medewerking worden verleend aan 
andere passende ruimtelijke ontwikkelingen die een bijdrage leveren aan een vitaal buitengebied 
en het tegengaan van leegstand.
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De eigenaren van vrijkomende locaties zijn primair aan zet. Door planologische ontwikkelingsruimte 

te bieden vervult de gemeente een faciliterende rol.

Voorontwerp herziening bestemmingsplannen voor het buitengebied .
De voorontwerpen van de herzieningen van de bestemmingsplannen voor het buitengebied zijn in 
augustus 2016 voor vooroverleg aangeboden aan de provincie, het waterschap, de buurgemeenten en d 

veiligheidsregio. Eveneens is het voorontwerp voor inspraak aangeboden aan de lokale ZLTO en 

Stichting Sirene.

Opiniërende behandeling in de oordeelsvormende vergadering van 28 juni 2017 
Op 28 juni 2017 heeft u in de oordeelsvormende raadsvergadering de onderwerpen voor de erziemng 
van de bestemmingsplannen voor het buitengebied opiniërend behandeld. Met behulp van uw input is he 

ontwerp bestemmingsplan opgesteld.

Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen - 1e herziening 
Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen - 1e herziening
(NL.IMR0.0851.bgBPstbherziening1-o001) heeft vanaf 8 februari 2018 zes weken ter inzage gelegen. 
Gedurende deze periode kon een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het 
ontwerp naar voren brengen. Er zijn meerdere zienswijzen ingediend. De behandeling van de zienswijzen 
(ontvankelijkheid, samenvatting, reactie gemeente en gevolg bestemmingsplan) is opgenomen in het 
document ‘Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan 
Buitengebied Steenbergen - 1e herziening' (bijlage bij het vast te stellen bestemmingsplan Buitengebied 
Steenbergen - 1e herziening). Er wordt voorgesteld om de zienswijzen te behandelen conform de ínhoud 

van dit document.

Ambtshalve wijzigingen
In het document ‘Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan 
Buitengebied Steenbergen - 1e herziening' (bijlage bij het vast te stellen bestemmingsplan Buitengebied 
Steenbergen - 1e herziening) is opgenomen op welke onderdelen het vast te stellen bestemmingsplan 
gewijzigd is ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. De doorgevoerde wijzigingen zijn in lijn met 

het gemeentelijke beleid. Wijzigingen hebben met name betrekking op: 
de verankering van de regels voor de zorgvuldige veehouderij;
het aanpassen van de begrenzing van de dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering. Het 
uitgangspunt is dat deze zone buiten de enkelbestemmingen van onder andere agrarische 

bedrijven en burgenwoningen ligt; 
het doorvoeren van een aantal ondergeschikte punten.

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 vasţgesteld. 
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. Voor de 
eerste herziening van het bestemmingsplan voor het buitengebied is geen exploitatieplan opgesteld.

4. Middelen
Niet van toepassing.

5. Risico’s
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld Tevens kan de provincie gebruik 

maken van het instrument 'reactieve aanwijzing’.
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6. Communicatie/Aanpak
Een ieder die een zienswijze heeft ingediend wordt op de hoogte gebracht van het raadsvoorstel en de 
voorgestelde afhandeling van de ingediende zienswijze. Daarnaast brengen zij de dorpsraden, de lokale 
ZLTO en Stichting Sirene op de hoogte.
Na de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt het vaststellingsbesluit op de 
door de wet voorgeschreven wijze bekend gemaakt. De indieners van de zienswijzen worden ook 
geïnformeerd over het vaststellingsbesluit.

7. Voorstel
1. De ingediende zienswijzen ontvankelijk, gegrond, ongegrond en deels gegrond te verklaren conform 
het document ‘Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan 
Buitengebied Steenbergen - 1e herziening’ (bijlage bij het vast te stellen bestemmingsplan Buitengebied 
Steenbergen - 1e herziening);
2. het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen - 1e herziening (NL.IMRO.0851.bgBPstbherziening1- 
v001) gewijzigd vastte stellen, overeenkomstíg de bij het besluit behorende verbeelding, regels, 
toelichting, bijlagen en het ‘Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 
bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen -1* herziening’ (bijlage bij het vast te stellen 
bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen - 1e herziening);
3. op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen.

Hoogachtend, ' X
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, ) 

de secretaris dę burgemeester

M.J.P/öe Jongh, RA R.FV vğnjiďn Belt, MBA
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BM1802411

Raadsvergadering Agendanummer
28 juni 2018

Onderwerp
Aanvulling raadsvoorstel Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen - 1e herziening

Steenbergen; 19 juni 2018

Aan de raad,

1. Inleiding
In de oordeelsvormende raadsvergadering van 4 juni 2018 heeft u het Bestemmingsplan Buitengebied 
Steenbergen - 1e herziening behandeld. De eigenaren van de locatie Oude Heijdijk 95 te De Heen 
hebben middels een brief van 29 mei 2018 een aanvullende zienswijze ingediend en hebben gebruik 
gemaakt van het spreekrecht. Naar aanleiding van het bovenstaande, heeft u ons verzocht om middels 
een aanvullend raadsvoorstel het Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen - 1e herziening aan te 

passen voor de locatie Oude Heijdijk 95 te De Heen.

2. Achtergrond
Niet van toepassing.

3. Overwegingen
Aanvulling op de eerder ingediende zienswijze met betrekking tot de Oude Heijdijk 95 De Heen
Op 5 maart 2018 is een zienswijze ingediend met betrekking tot de Oude Heijdijk 95. Per brief van 29 mei 
2018 is er een aanvullende zienswijze ingediend waarin de grondeigenaren gezamenlijk hebben verzocht 
om de bestemming te wijzigen. De locatie is in het verleden bestemd als ‘Bedrijf’ met de subbestemming 
‘transportbedrijf’. Deze bestemming is voor het eerst in het op 19 december 1996 vastgestelde 
bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen opgenomen. Echter, deze bestemming komt niet overeen 
met het feítelijke gebruik. De woning met bijbehorende percelen wordt door de huidige eigenaren sinds 
1995 gebruikt als burgerwoning. Op 10 mei 1995 is er aan de huidige eigenaren een bouwvergunning 
verleend voor het verbouwen/vernieuwen van de woning Oude Heijdijk 95 te De Heen. De overige 
percelen worden gebruikt voor bedrijfsmatige activiteiten in de vorm van opslag en een aannemersbedrijf 
(maximaal bedrijfscategorie 2).

Behandeling van de ingediende zienswijzen en het aanpassen van het bestemmingsplan 
Er wordt voorgesteld om het bestemmingsplan aan te passen. Er is aangetoond dat de woning gelegen 
aan de Oude Heijdijk 95 te De Heen al sinds 1995 door de huidige eigenaren in gebruik is als 
burgerwoning. Sinds 1995 ontbreekt de feítelijke koppeling tussen de woning en het naastgelegen bedrijf. 
In het kader van de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen in december 1996 
was deze informatie niet bekend bij de gemeente. Nu wordt het bestemmingsplan alsnog aangepast en 
wordt voor de locatie Oude Heijdijk 95 een bestemming voor een burgerwoning opgenomen. Voor het 
naastgelegen bedrijf wordt een bestemming ‘Bedrijf 1’ met de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf - 
aannemers- en opsìagbedrijf tot en met maximaal bedrijfscategorie 2 opgenomen. Bij de bedrijfslocatie 
wordt geen bedrijfswoning toegestaan.

Ter inzage ligt:



Het bovenstaande is opgenomen in het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is aangepast op de 
volgende onderdelen:

in de ‘Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan 
Buitengebied Steenbergen - 1e herziening' is voor de locatie een gewijzigde behandeling van de 
zienswijze opgenomen. Eveneens zijn de bijbehorende onderzoeken bijgesloten; 
op de verbeelding zijn voor de locatie de bestemming ‘Wonen’ (voor de burgerwoning) en de 
bestemming ‘Bedrijf 1 ’ met de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf - aannemers- en 
opslagbedrijf, inclusief de maximale bedrijfscategorie 2 en het uitsluiten van een bedrijfswoning 
(voor het naastgelegen bedrijf) opgenomen;
in artikel 7.1 van de regels is de aard van de toegestane bedrijfsmatige activiteiten geborgd.

4. Middelen
Niet van toepassing.

5. Risico's
Zie het raadsvoorstel voor de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen - 1e 

herziening (kenmerk BM1801957).

6. Communicatie/Aanpak
Niet van toepassing.

7. Voorstel
Instemmen met de aanpassingen van de bijlagen behorende bij het raadsvoorstel voor de vaststelling van 
het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen - 1e herziening (kenmerk BM1801957),

ígh, RAJ.P. d'j

de secretaris,

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders var 'J

Ie burgerpeeşter,
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De raad van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 mei 2018 
(BM1801957) met de bijbehorende aanvulling van 19 juni 2018 (BM 1802411)

Gelet op:
Wet ruimtelijk ordening en Algemene wet bestuursrecht

1. De ingediende zienswijzen ontvankelijk, gegrond, ongegrond en deels gegrond te verklaren 
conform het document ‘Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 
bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen - 1e herziening’ (bijlage bij het vast te stellen 
bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen - 1e herziening);

2. het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen - 1e herziening 
(NL.IMRO,0851.bgBPstbherziening1-v001) gewijzigd vastte stellen, overeenkomstig de bij 
het besluit behorende verbeelding, regels, toelichting, bijlagen en het document 'Nota van 
beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Buitengebied 
Steenbergen - 1e herziening’ (bijlage bij het vast te stellen bestemmingsplan Buitengebied 
Steenbergen - 1e herziening);

3. op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vast te stellen.

besluit:

Steenbergen, 28 juni 2018 
De raad voornoemd, 
de griffier--------^ de vooruitte)

drs. E P.M. van der Meer lén Belt, MBA
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Raad
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Een in te scannen document begint altijd met een Raster voorloopvel, gevolgd door 
het document. Wanneer het type document uit meerdere documenten bestaat (bij
voorbeeld bijlagen) kunnen er één of meerdere schutbladen toegevoegd worden 
zodat de documenten separaat opgeslagen worden en te benaderen zijn. Een 
schutblad moet altijd in combinatie met een Raster voorloopblad gebruikt worden.
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AANTEKENEN 
Raad van State
T.a.V; de- Afdeling Bestuursrechtspraak 
Postbus 20019
2500 EA ' S-GRA VENH AGE

raad van state 
ingekomen

Î 2 0KĪ, 2018

ZAĄKNR:
AAN:
BEHANDELD 0D; "--------«ar—

Fax; 070-3651380

Dossiernummer: 
CME.4.17.001113

Behandeld door:
Dhr. mr. M.M. Breukers

Telefoon: 020-6518888 Datum; 28 september 2018

E-mail: dossiergroep@das.nl Fax: 020-6914737 
vermeld öfis dossiernummer in 
de onderwerpregd

Betreft: beroep bestemmingsplan ’'Buitengebied;Steenbergen - Ie herziening'-

Edelachtbare Heer, Vrouwe,,

Namens míjn cliënt, de vennootschap onder firma, C «fc J.M. Gebuis, alsmede de afzonderlijke 
vennoten, de heer C. Gebuis (Haringvliet 325 te Rotterdam) en de heer J.M. Ģebuis en mevrouw 
M. Gebuis-Sanders (beide Kruidhof 61 te Bergen op Zoom) teken ik bij deze beroep aan tegen 
de vaststelling van het bestemmingsplan '‘Buitengebied Steenbergen -- 1* herziening” door de 
raad van de gemeente Steenbergen. Een afschrift van het bestreden besluit wordt u bijgaand 
overģelegd (produktie 1).

Cliënt verzoekt uw afdeling in ieder geval het navolgende bij de beoordeling te betrekken.

Ter inleiding allereerst kort het volgende.

Cliënt is eigenaar van het perceel op de locatie aan de Heensedijk ongenummerd te De Heen, 
gelegen naasl Heensedijk 15. Op het perceel is het agrarisch bedrijf van cliënt gevestigd, Het be
treft een grondgebonden agrarisch bedrijf aís bedoeld in artikel 1.10 van de planvoorschriften. 
Op het perceel is iéa.gebo uw aanwezig.

ĩn jhettthäns.;vastgestelde beštémmîngsplafttîsAööřTët. perceel de bestemming “Agrarisch” őpgįë- 

nomen metfunctieaanduidingApeeiSeke vorm van agrarisch-- hulpgebouw:.

EAŞA:6ä0ŕìaŗaËô:;3ęeñlät5ìjäSfiäVëfžsHèfitìtmääiçTä|iį3íj::HV: Koyŗrņerķ K iqptge,richt Ve rzskersn
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Op grond van de pianvoorsehriften, meer specifiek artikel 3.1 sub j, houdt deze bestemming in 
daĩ het perceel is bestemd voor uitsluitend een hulpgebouw dat ten dienste staat van duurzaam 
grondgebonden agrarisch grondgebruik.

Het gebouw op het perceel kwalificeert dus op grond van de functieaanduiding als hulpgebouw 
maar op grond van artikel 1.57 van dè planvoorsehriften heeft het. tevens de planologische status 
van hoofdgebouw.

Het begrip ‘hulpgebouw’ wordt in de pianvoorsehriften echter niet gedefinieerd, hetgeen cliënt 
in een rechtsonzekere positie brengt voor wat betreft het gebruik dat van dit gebouw mag worden 
gemaakt. Uit de pianvoorsehriften valt weliswaar af te leiden dat bet gebruik ten dienste moet 
staan aan. dë exploitatie van: het agrarische bedrijf waar het gebouw' toe behoort, maar de grenzen 
aan dat gebruik zijn onduidelijk. Zo heeft cliënt in zijn zienswijze gevraagd of tijdelijk verblijf in 
of lijdelijke bewoning van het hulpgebouw tin behoeve van werkzaamheden ‘op het land’ bin
nen de reikwijdte van het bestemmingsplan valt. Het antwoord is ongemotiveerd ontkennend. 
Noch geeft de gemeente enig aanknopingspunt voor het (feítelijk) gebruik dat dan wel is íoege- 
staan,

Los daarvan is cliënt van oordeel dat de. planvoorschriften zich niet verzetten tegen het tijdelijk 
verblijf in of lijdelijke (niet permanente) bewoning van het hulpgebouw. Zo is van het strijdig 
gebruik als bedoeld in artikel 3.5.1 sub m geen sprake omdat geen sprake is van een bijgebouw 
(het hulpgebouw kwalificeert zoals hiervoor opgemerkt als:hoofdgebouw). De gemeente:beant
woordt de vraag van cliënt derhalve ten onrechte ontkennend.

Voor het overige maakt cliënt aanspraak op een agrarisch bouwblok ter plaatse ter grootte van de 
maximaal toegestane afmetingen..

īn de zienswijze is reeds betoogd dat artikel 3,1 lid 2 sub a van de Verordening Ruimte van de 
Provincie Koord-Bräbant ten áánzien van zorgvuldig ruimtegebruik builen bestaand gebied, uit
gaat van een bestaand bouwperceel.

Van een bouwperceel is krachtens de verordening sprake indien het gaat om een aaneengesloten 
(virtueel) vlak waarop functioneel bij elkaar behorende bebouwing en voorzieningen worden ge
concentreerd, bestaande uit een bouwvlak, waarbinnen de gebouwen zijn toegelaten, met de di
rect daaraan grenzende gronden-waar ook bouwwerken geen gebouwen zijnde en vergunning- 
vrije bouwwerken zijn toegestaan;

Van een bestaand bouwperceel is op grond van artikel 1.17 sprake: het gaat om een bouwperceel 
waarbinnen het geldend bestemmingsplan het bouwen van gebouwen en bijbehorende bouwwer
ken met een gezamenlijke oppervlakte van meer dan 100 nr toestaat;

In de toelichting van artikel 3.1 van de Verordening wordt echter ook vermeld dat het doel van 
zorgv uldig ruimtegebruik erop is gericht om bestaand bebouwd gebied zo goed mogelijk te be
nutten, Pas-ais dat niet: kan, wordt gezocht naar de beste piek in het buitengebied om nieuwe 
ruimte íe gebruiken.
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In casu gaat het echter om een agrarisch bedrijf dat al lange tijd op de betreffende locatie is ge
vestigd en de gronden exploiteert. Dat klemt ook met de definitie van nieuwvestiging als opgë- 
nomen. in artikel 1.64 van de Verordening aangežien bet in easuniehgaatom de vestiging op 
een locatie'. Het bedrijf is daar immers al legaal aanwezig en eveneens legaal in bedrijf. Boven
dien is met het bestreden plan wel degelijk een bouwvlak aan het perceel toegekend, zij het dat 

deze enkel is gericht op de positieve bestemming van. het hulpgebouw.

De behoefte aan een bouwvlak groter dan het bouwvlak dat nu aan het perceel is toegekend is 
echter gelegen in de mogelijkheid om gebouwen op te richten noodzakelijk voor de toekomstige 
exploitatie van hel agrarisch bedrijf. Nu dat bedrijf, zoals gezegd, op zichzelf volstrekt legaal 
aanwezig en in werking is, is het onredelijk dat vervolgens de planologische voorschriften in de 
weg staan aan een zo efficiënt en rendabel mogelijke exploitatie van de grond. Voor een volledi
ge, fulltime exploitatie van het bedrijf iš een machineberglng, opslag en bedrijfswoning noodza

kelijk. Dat is momenteel niet mogelijk.

Ten slotte heeft dë gemeente niet nader geduid op welke wi jze het creëren van bouwmogelijkhe
den voor hst perceel strijdig: is met het gemeentelijke beleid, althans waarom dat beleid niet tot 

het hiervoor beschreven onredelijke gevolg, zou leiden.

Cliënt verzoekt uw Afdeling dan ook het beroep ontvankelijk en gegrond te verklaren en de vast
stelling van het bestemmingsplan “Buitengebied - Steenbergen, lc herziening" te vernietigen. 
Een en ander met veroordeling van de raad van de gemeente Steenbergen in de kosten van deze

Ten aanzien van de procesmaehtĩging zij verwezen naar de lijst van doorlopend gemachtigden 

als door DAS bij uw griffie gedeponeerd.

Ten aanzien van een tijdige voldoening van het griffierecht verzoek ik u gebruik te maken van de 

rekeningcourantverhouding tussen DAS en. uw Afdeling.

Met vriendeMjke::gröet,

procedure.

DAS

Dhr. mr. M.M.Breukers
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gemeente Steenbergen
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BM1801957

Raadsvergadering Agenda.nummer
28 juni 2018:.

Onderwerp
Besterf) mihgspian Buitengebîed^Stęęnbęŗgeņ - 1s herziening

Steenbergen; 22;meh2Q:1;8

Aan de raad.

1. Inleiding
Hierbij wordt tiet bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen - V herziening tef vaststelling 
aangeboden.

De gemeente Steenbergen heeft twee bestemmingsplannen voor het buitengebied. Er is één 
bestemmingsplan voor het buitengebied ten noorden van de. Steenbergsche en Roosendaaìscne Vliet. Dit 
is het bestemmingsplan 'Buitengebied Qínteloord en Prinsenland'. Het tweede bestemmingsplan heeft 
betrekking op het gebed ten zuiden van de Steenbergsche en Roosendaaische Vliet. Dit is het
bestemmingsplan 'Buitengebied Steenbergen' Voor deze bestemmingsplannen is nu een eerste..
herziening opgesteld. Voor elk bestemmingsplan wordt de herziening afzonderlijk ter vaststelling 
aangeboden . Voor het gehele buitengebied wordt één uniform ruimtelijk beleid gevoerd.

Het bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland -16 herziening en het bestemmingsplan 
Buitengebied Steenbergen - 1s herziening hebben betrekking op de volgende onderwerpen:

- het doorvoeren van de regels van de provinciale verordening ruimte. Het gaat hier met name over 
-de.reg;eis::vopr'tíe:zpíg:vü:ļdjige-veehoud:er:tĩi:m:esÉew:erking,:MpeřkîngëhveëhQudėf.ī}:,.. 
geiteftříoúderíj en de begrenzing van gebieden,

- :er:wordënļ:.na3r::^nleĩdi:hg.v3n de üitşRraak van^dB-Äfdeling bestmrsreŵhtspraäk IbäiJ-vw State 
van 1 april 201 S^gesn mogelijkheden 'geboden Voor de vormverandering en vergroting :van 
egrärisehe: bouwvlakken väfl.:ġtoh:dgebondert::vëehoudertjėn:;:
er wordt voor agrarische bedrijven, burgerwoningen en recreatiebedrijven aanvullende ruimte 
geboden voor uitbreiding (behoudens ten aanzien van vee), neven- en/of vervolgfunoties. Dit 
moet bijdragen aan de bevordering van de vitaliteit van het buitengebied en'oí de 
hergebruikmogeíijkheden van vrijkomende agrarische bedrijfslocaties:
het is gewenst om het vigerende bestemmingsplan op onderdelen aan te passen. Hierbij gaat het
om: het verfijnen van het bestemmingsplan, het wegnemen van overbodige belemmeringen en
hethestemmiHg:spian1n:overeehSîerhm:irîg;bře.hgen-iTîetdeiĩe|öffi'śj!uäfíe;;
tenslotte zijn er de afgelopen járen diverse afzonderlijke planprocedures doorlopen via een
postzegelbesîemmingspían, wijzigíngsplan of projectafwrjkingsbesluit Deze plannen vormen
momenteel een op zichzelf staand planologisch kader Deze besluiten worden geïntegreerd in liet
bestemmingsplan voor het buitengebied.

Metdewoorliggeride^eerste. herziening varide besteMMgSpfânnenVĎöf het öuĩĩènphiëd ŵöfffiruimte 
gėböd.ëmaa.n dė. ifìstandfroutiing en veídere ontwikkeling van de vitaliteit van: ons. buitengebied.

Tecinzage ligt:
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2: Achtergrond
"" De dcor U vastgestelde (2013 en 2015) en onherroepelijk geworden bestemmingsplannen 

Buitengebied Steenbergen en Buitengebied ũintelcord en Prinsenland vormen de basis.
- De herziening van de bestemmingsplannen «/ooi het buitengebied Vŭtgt uit het raadsprogramma 

2014 -Ž018
- De Uitspraken van de Raad van Stale van 1 april 2015 en 9 maart 2016 voor de 

bestemmingsplannen van het buitengebied
- De in 2017 gewijzigde Veröřdèríiriğ ruimte provincie Neord-Brabant.
* Op 28:jüfií: 2017 leeft u mŵ oordeelsvormende raartsvergaderingle tehandeljpg vän

onderwerpen voor de herziening van de bestemmingsplannen voor het buitengebied opiniërend 
behandeld.

3 Overwegingen
Onherroepelijke bestemmingsplannen voor het buitengebied
(n juni 2013 heeft de gemeenteraad de bestemmingsplannen voor het buitengebied In zijn geh&el herzien 
Veivoigens zijn deze besiemmingsptannen in september 2015 gewijżîgd vastgesteld ('bestuurlijke lus') 
De aoetsteüinğ vań deze bestemmingsplannen is het behoud en de verdere ontwikkeling van een vitaal 
buitengebied. De onherroepelijke bestemmingsplannen Buitengebied Steenbergen en Buitengebied 
Dirteicord bieden een goede basis.

Dòèìštëiling herziening bestemmingsplannen voor het buitengebied
De bestemmingsplannen vcor tiet buitengebied moéten bijdragen aan een vitaal buitengebied. Met ce 
onherroepelijk geworden bestemmingsplannen voor het-buiiërigebiędïş ^n gpede basis gelegd, Echter,, 
vanwege ervaringen uit de praktijk, gewijzigde inzichten en verancerde wet- en regelgeving, zijn 
aänpasãíñgengeŵënsLincleherzĩeningwÈKenweoverööcíigelelemmeringenweghaíenennog  meer 
ruimte bieden voor gewenste en passende ontwikkelingen. Aan de anderelanţiverpiictìt-cle provffl'eîate 
Verordening ruimte de gemeente om bijvoorbeeld aanvullende regeis op te nemen voorde 'zorgvuldige 
veehouderij'.

Welke ontwikkel! ngsruimte wordt geboden in de herziening?
De ontwikkelingsfuimte die in ce herziening van de bestemmingsplannen voor het buitengebied wordt 
geboden geldt voor een ieder. Wordt er aan de opgenomen eisen l voorwaarden voldaan, dan 'moeť er 
meëiëwëfkinq-wordan verleend.. Iń dé-hemariinp wordt dan ook enkel ďelntwtkKëliriqsruirnte opoenomėrt, 
die we in beginsel aan een iedc-r wiilen bieden.
Met maatwerk:Puiten het besteniitiirigsplan om (bìjvooiüeeìd postzegélbesterniningsplan) kan er 
medewerking worden verleend aan andere passende ruimtelijke ontwikkelingen, die een bijdrage-toveren 
aan een vitaal buitengebied.

Meer ruimte voor ontwikkeling in dé herziening
Een vitaal buitengebied is het uitgangspunt vcor de bestemmingsplannen voor bet buitengebied. In de 
vigerende bestemmingsplannen voor het buitengebied wordt al ruimte geboden voor ontwikkeling 
(nevenfuncties, vervolgfuncties en uitbreídîngsruimte). In de herziening willen we op een ruimtelijk 
verantwoorde en passende manier meer ruimte bieden voor de grondgebonden agrarische bedrijven 
((vollegrond)teeiîbedrijven) en burgerwoningen. Eveneens wordt er beperkt meer ruimte geboden voor I 
bij reereatiebedrijven, agrarisch verwante bedrijven,. agrarisch technische hulpbedriįven en overige 
■bedrijven.

De ontwikkelinasruimtemioet passend zijn- binnen het buitengebied, passen binnen het algehele 
gemeentelijkeTuimtelíjke beleid (stodeiìjk gebied, 'bedrijventerreinen en heTbuítengebied)- en in lijn zijn 
mėťandëre rėiëväritëibeíėkiskadëtšiipjvööflbeëldidëiŕėcreatïāvè kärisërikäärb-HôEnätüüfpļėidspïäridh 
het economisch beieìdspian). Ten;:sip;tte:dient er voidaanl®worden.-aanrelevante wet-,e;n: regelgeving.

Provinciale Verordening ruimte
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□e provincie borgt de provinciale ruimtelijke belangen in haar Verordening ruimte. De gemeente moet 
voldoen aan de regels uit de Verordening ruimte De verplichte regels moeten worden geïmplementeerd 
Andere régels bieden de gemeente ruimte om een eigen afweging te maken tn de eerste herziening is 
hiermee rekening gehouden. Het gaat hier met name over de regels voor de zorgvuldige veehouderij, 
mestbewerking, beperkingen veehouderij, yeilenhouderij en de begrenzing van gebieden (ondei andere 

voor de groenblauwe mantel en het Natuur Netwerk Brabant)

Enkele belangrijke onderwerpen voor de eerste herziening
De gemeente heeft een helder beleid voor het buitengebied Wel zijn ér een aantal actuele onderwerpen 
die zowel landelijk, provinciaal)! regionaal en lokaal van belang zijn. Het gaat ońi de oňderstaandë, ih 

willekeurige volgorde opgenornén, onderwerpen.
A. De ontwikkeling van de veehouderij (grondgebonden veehouderijbedrijven en de intensieve 

veehouderijen);
B Mestbewerking (al dan niet ais mest-, co- en/of biomassavergisting);
C. Bevordering van de vitaliteit van het buitengebied 
Hieronder worden de onderwerpen nader uitgeweikt.

A. De ontwikkeling van de veehouderij 
Provinciale beleid en reqeìcevinq
Brabant heeft de grootste veedichtheid van Nederland. Het maatschappelijk en economisch belang van 
de veehouderij is groot Agrarische activiteiten zorgen voor voedsel, welvaart en werk. Maar de afgelopen 
járen is ook een maatschappelijke weerstand ontstaan Want agrarische activiteiten zorgen ook voor 
stank en zorgen over de volksgezondheid. Brabant streeft daarom naar een 'zorgvuldige veehouderij in 

2020,
In 2020 produceren ondernemers in harmonie met de omgeving en met maximale aandacht voor 
gezondheid, dierenwelzijn en milieu en met een economisch perspectief. Deze transitie is de provincie 
enkele járen geleden gestart.
De provincie stuurt en stimuleert dat een veehouderij zorgvuldig is en daarmee goed past in haar 
omgeving Er wordt uitgegaan van de gedachte dat ontwikkelruimte verdiend moet worden en niet 
onbegrensd is.
In juli 2017 heeft de provincie de regels voor de veehouderijen aangepast. De gemeente neemt deze 
regels op in haar bestemmingsplannen voor het buitengebied middels de nu voorliggende eerste 
herziening

Enkele aandachtspunten voorde herziening van de bestemmingsplannen voor het.buitengebied 
Hieronder zijn in willekeurige volgorde een aantal aandachtspunten opgenomen.

- Voor de gemeente is de agrarische sector een belangrijke speler, zowel vanuil economisch 
perspectief als vanuit hel oogpunt van het behoud van het buitengebied 
De geldende lijn is om grondgebonden agrarische bedrijven in de vorm van 
(voltegrond)teeltbedrijven uitbreidingsmogelijkheden te bieden. Hierbij gaat het primair om de 
mogelijkheden voor het vergroten of het van vorm veranderen van het agrarisch bouwblok.
Voor de intensieve veehouderij (niet-grondgebonden agrarisch bedrijf) heeft de gemeente beleid. 
Nieuwvestiging van intensieve veehouderijen is niettoegestasn. Bestaande intensieve 
veehouderijen krijgen geen uitbreidingsmogelijkheden qua vormverandering en/of vergroting van 
het bouwvlak. De gemeente wil geen medewerking verlenen aan het uiîbreiden van bestaande 
intensieve veehouderijen, middels vormverandering of vergroting van het bouwvlak. Indien een 
uitbreiding noodzakelijk is enkel ih het kader van dierenwelzijn, dan kan er middels maatwerk een 
afweging plaatsvinden.
Voor de grondgebonden veehouderij bevinden we ons op een kruispunt. Dit is met name het 
gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 1 april 2015 over het bestemmingsplan 
Buitengebied Steenbergen en de door tíe provincie ingeslagen weg van de transitie nsar de 
zorgvuldige veehouderij'.
1 De provincie Noord-Brabant heeft voor alle veehouderijen de regels voor de 'zor'çjvtü'diġė'
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veehouderij ontwikkeld: Daarnaast is er voor het oosten en delen van midden Brabant de 
methodiek van 'staldering'ontwikkeld Naar onze mening moet 'Staldering' een bijdrage leveren: 
aan het oplossen van da problematiek b noen dė gehele provincie Nooľd-Brabatrt. Een regeling 
moet niet leiden tot een verschuiving van problemen van een stalderingsgebied, naar een niet- 
staîderingsgebied. In de gehele provincie zijn leefbaarheid, gezondheid, economie, recreatie, 
ecologie en het voorkomen van leegstand van belang Daarnaast is de ammomakeroissie in 
West-Eîrsbant ook van belang voor de kwaliteit van de Nature ŽÖÖO-gebieden eb de 
uitbreidingsmogelijkheden van de (bestaande) groňögebonddň agrarische sector.
2: De veehoudefįjsectöNs ih belahĝrijke niate varantwoordėliļk voorde mestprobíematiekin 
Brabant.
3 Als gevolg van de wetgeving en jorisprucentie voor Naîura 20Û0-gebīeden moeten significant 
negatieve effecten op soorten worden voorkomen, Juridisch gezien kan er in de herziening 
van do bestemmingsplannen:voor het buitengebied geen reële uitbroidingsiuimtc (van vorm 
veranderen of: het vergroten van een agrarisch bouwblok; voor de grondgebonden 
veehouderijen wOrdengehodsri.: Vanwege: de Nature .ZÖÛCfegebieden mag er- vanuit de- 
bestemmingsplannen voor het buitengebied geen toename van do ammeniakemtssie 
mogelijk zijn. Echter middels maatwerk (bijvoorbeeld postzegelbes’emrningsptari) kan er 
voor een índívidueel grondgebonden vėehouäërijwel onrwikkelingsruìmte worden,geboden. 
Natuurlijk moet er wel sprake zijn van een 'zorgvuldige veehouderij' en inoe! eronder andere 
worden voldaan aan ce Programmatische Aanpak Stikstof (DAS;
In de herziening wordt dan ook geon ruimte geboden voor het van vorm veranderen of het 
vergroten van de agrarische bouwblokken van grondgebonden zorgvuldige veehouderijen.

- -Bepŕbvffleìë Hi:iftēe.iïňög friääreėri bėğri'p.vũorëlèsoörtenveehoudèříjbedrijvën. Voor de 
gemeente is het onderscheid naar grondgebonciepregrarische bedrijven en ntet-gŗondgebondeh- 
agrarische bedrijven (intensieve veehouderij) van.belang. Dit onderscheid blijft bestaan in dé 
herziening..

B. Mestbewerfting 
Provinciale beleid en regelgeving
Brabant streeft naar een duurzame en innovatieve agrofoodsector Hierbinnen ts de veehouderij een 
belangrijke bedrijfstak. Maar dieren produceren ook mest Teveel mest, een mestoverschot, is schadelijk 
voor het milieu en de biodiversiteit. Om in 2020 een agrofoodsector te realiseren die produceert met 
respect voor natuur en milieu én voor gezondheid en welzijn van mens en dier, Streeft dc provincie ernaar 
om:

op korte ţerrniļn het mestprobleem aan bepakken:;
~ op lange termijn innovatieve en duurzame rhărifeŵn van mestverwerking te vinden.

In de Verordening ruimte zijn mede rėċhtstreekswërkefldé: regels voor mestbewerking opgenoraen

Enkele aăndáchtspuriteñ.vQor ďeherzieñírid vãh de bestemmtņctsplaņnën voor Iļetbuitenflébied 
Ërwordķ in fijn met hel bestaande gemeentelijke beleid, geen ontwikkelngsruirnte voor mestbewerking 
opgenornen. Bļnnemāgredsçtìeteedrijvendsde- mestbewerking enkelloegestaan vanterplaatse 
geproduceerde mest. Echter, (cö)vergistirig en biomassavergisting zijn niet toëgestaan Voor dė overige: 
lp«re^es:m:h:ęt::p1ąrig:ębįęd:g:eidtęeņ.vę:ŗbpd::vopr::(e:|ļke::vprmvanĵ mestbewerking,

C. BevörcJèŕmg-vitaliteit iö het buitengebied
In de eerste herziening wordt voor agrarische bedrijven* burgerwoningen en recreatiebedriįven 
aanvullende tuimte geboden voor uitbreidiog (behoudens voor vee), neven- en/öf vervolgfunclieâ. Dit 
roeëffijdiágėn ään dėlfevöfdëřinģwän-äëivitälifëltivan hef büitërigëbīėd, ffėï vööfkämen van leegstand 
en:;het:bevprderen:van dehergebrutkmogetijkhedenwan vrijkomende agrarische bedrijf stoeatí es.

MidcSëlsfrnaatWerk'buitenfieíheslemrfiírrgspiān om::kan er -meaewerktog warden Verleend taan 
anders passende ruimtelijke pn.ţwikkeiingeņ: die een bijdragedeveren aan een vitaal buitengebied 
en het tegengaan van leegstand
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De eigenaren van vrijkomende locaties zijíì primair «tan zet. Door planologische ontwikkelingsruímte 
tfe:İÖieâen:ye.®.ļíţ:ŵ:geroee#fę:şĠn:íäffiîterende rol;

Voorontwerp herziening bestemmingsplannen voor bet buitengebied
De voorontwerpen van de herzieningen van de bestemmingsplannen voor bet buitengebied zijn in 
augustus 2016 voor vooroverleg aangeboden aan de provincie, het waterschap, de buurgemeenten en de 
veiligheidsregio Eveneens is het voorontwerp voor inspraak aangeboden aan de lokale ZL10 en 
Stichting Sirene

Opiniërende behandeling in de oordeelsvormende vergadering van 28 juni 2017 
Op 28 juni 2017 heeft u in de oordeelsvormende raadsvergadering de onderwerpen voor de herziening 
van de bestemmingsplannen voor het buitengebied opiniërend behandeld Met behulp van uw input is het 
ontwerp bestemmingsplan opgesteld

Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen - ľ herziening 
Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen - 1B herziening
(NL,IMRO,0851.bgBPstbherzlening 1 o001) heeft vanaf 8 februari 2018 zes weken ter inzage gelegen, 
Gedurende deze periode kon een ieder rvaar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het 
ontwerp naar voren brengen Er zijn meerdere zienswijzen ingediend. De behandeling van de zienswijzen 
(ontvankelijkheid, samenvatting, reactie gemeente en gevolg bestemmingsplan) is opgenomen in het 
document'Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan 
Buitengebied Steenbergen - ť herziening' (bijlage bij het vast te stelten bestemmingsplan Buitengebied 
Steenbergen - 1ê herziening) Er wordt voorgesteld om de zienswijzen te behandelen conform de ínhoud 
van dit document.

Ambtshalve wijzigingen
In het document Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan 
Buitengebied Steenbergen -1® herziening' (bijlage bij het vast te stellen bestemmingsplan Buitengebied 
Steenbergen -1' herziening) is opgenomen op welke onderdelen het vast te stellen bestemmingsplan 
gewijzigd is ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan. De dooi gevoerde wijzigingen zijn in lijn met 
het gemeentelijke beleid Wijzigingen hebben met name betrekking op:

- de verankering van de regels voor de zorgvuldige veehouderij,
- het aanpassen van de begrenzing van de dubbelbestemmìng Wateistaat - Waterkering Het 

uitgangspunt is dat deze zone buiten de enkelbestemmingen van onder andere agrarische 
bedrijven en burgerwoningen ligt:

•» het doorvoeren van een aantal ondergeschikte punten.

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 wtjztgingsbevoegdheid geldt, is een exploitatieplan of een andere manier van 
kostenverhaal eventueel pas noedzakelijk ten tijde van het opstellen van het wijzigingsplan Voor de 
eerste herziening van het bestemmingsplan voor het buitengebied is geen exploitatieplan opgestetd.

4. Middelen
Niet van toepassing

5. Risico's
Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld Tevens kan de provincie gebruik 
maken van het instrument 'reacticve aanwijzing'
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3- Communicgtie/Aanpak
Een teder d ë een zienswijze heeft ingediend wordt op de hoogte gebracht van hei raadsvoorstel en de 
voorgestelde afhandeling van de ingeėièncíe zienswijze: Daarnaast brengen zij de dorpsraden, de lokale 
ZLĨQ en St-iOhltng Sirene op ce hoogte.
Na dė vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad wordt het vaststellingsbesluit op de 
door de wet voorgeschreven wijze bekend gemaakt. De indieners var» de zienswijzen worden ook 
::geïn.íormeęrdöve;r het vastoteMhgŝhestäît..................

1 De ingediėnde zienswijzen ontvankelijk, gegrond; ongegrond en deels gegrond te verklaren conform 
het document ‘Nota van beantwoording zienswijzen erv ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan 
Buitengebied Steenbergen -1® herziening' (bijlage bij het vast te stellen bestemmingsplan Buitengebied 
Steenbergen - 1* herziening);
2. het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen - 1c herziening (NL.îMRO 0851 bgBPstbherzíėningl- 
v001) gewijzigd vast !e stelten, overeenkomstig de bij het besluit behorende verbeelding, regels, 
toelichting, bijlagen en het 'Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 
bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen -1* herziening’ (bijlage bij het vastte stellen 
beştemmmgsplan Buitengebied Steenbergen - f herziening);
5 opgrond van artikel 6 12 Wel ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vastte stellen.

Hoogachtend, ... "n
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, j 
de secretaris de burgemeester

7. Voorstel-

M.J.B-fďe Jongh, RA R Pv vfnjîďn Belt, MBA
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Onderwerp
Aanvulling raadsvoorstel Bestemmingsplan: Buitengebied: Steenbergen - 1e herziening

Steepbergen; 19jgni 2018

Aan de raad

1. Inleiding
in de oordeelsvoiwende raadsvergadering van 4 ium 2018 heeft u het Bestemmingsplan Buitengebied 
Steenbergen - l*::hsmėňrag behandeld. Be-eiğėnäřeń väflŵ löċatié::öüäe::Hëiìaijk:95.të'0:e::Heën 
hebben middels een brief van 2|: meļ 2018 een aanvul[ende zienswijzemgediend enbebbengebruik 
gemaakt väfihëtspreëKŕeGbt; :NSiär áMtëidiftg-völ-ffit :bövensta:a:adë; tlëftüHs liiefzöbittt öffl ľffiöödëlä 
een aanvullend raadsvoorstel het Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen -1e herziening aan. te 
passen voor de locatie Oude Heijdijk 95 te De Heen.

2. Achtergrond
Niietvanitoepassiog:.

3 Overwegingen
Aanvulling op de eerder ingediende zienswijze met betrekking tot de Oude Heijdijk 95 De Heen 
Op 5 maart 2018 is een zienswijze: ingediend met betrekKing tot de Oude. Heijdijk 95 Per brief van 29 mei 
2018 is er een aanvullende zienswijze mgediend waarin de grondeigenaren gezamenlijk hebben verzocht 
om de bestemming te wijzigen. De locatie is in het verleden bestemd als 'Bedrijf' met de sub bestemming 
'transportbedrijf. Deze bestemming is voor hel eerst in het op 19 december 1996 vastgestelde 
bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen opgenomen. Echter, deze bestemming komt niet overeen 
met het feítelijke gebruik. De woning met bijbehorende percelen wordt door de huidige eigenaren sinds 
1995 gebruikt als burgerwoning Op 10 mei 1995 is er aan de huidige eigenaren een bouwvergunning 
verleend voor het vetbouwenfveinieuwen van de woning Qíide Heijdijk 95 te De Heen. De overige 
perEę}en::wordęn:.ge:bruikt:voor bedrijfsmatige activiteifenfin de vorm vaftop&lag.en-een: aannemersbedrijf 
(maximaal bedrijfseategorie 2).

Behandeling ran de ingediende zienswíjzen en het aanpassen van het bestemmingsplan 
Eŕ werdf voofpsteľdo'mAeţibesţem:mífigspten:;aa;n:te:pasşen,.Ir1s:aa:ngiîoond:da.t'de:wonfng.gelegen: 
aan de Oude Heijdijk 95 (ë De' Heen::al sinds 1995door de huidige eigenaren ir. gebruik is als 
burgerwoning. Sinds 1995 ontbreekt de feitelijke koppeling tussen de woning en het naastgelegen bedrijf. 
In het kadei van de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen in december 199G 
was deze informatie níet bekend bij de gemeente. Nu wordt het bestemmingsplan alsnog aangepast en 
wordt voor de locatie Oude Heijdiļk 95 een bestemming voor een burgerwoning opgenomen Voor het 
naastgelegen bedrijf wordt een:bestemming: 'Bedrijf 1‘ met de aanduiding 'specifieke vprmvambedrijf- 
aannemers- en öpstagbedriįjř tot ert met maximaal bedrijfscategor.e 2 epgenomen Bij de bedrijfslocatie: 
■woŗdtgeen bedrijfswoning toegeştaarr.

Ter inzage.ligt:
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Heíbóvenśfâändeiscpgenomenin het bëSfemrtïíńğśplan. Hét bestemmingsplan is aangepast Op de 
volgende onderdelen:

- in ce 'Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan 
Buitengebied Steenbergen - î® herziening' ts voor de locatie een gewijzigde behandeling ván dė 
zienswijze: opgenomen. Eveneens zijn: de bijbehorende onderzoeken bijgesloten;

- op;dg:Mefi5eefding:;Zijtļ::v0or:dei-1öoaţie':de:bastatTiîïiįĮ5g 'WöHeņ*:^v®ŗ:de:bu:rgerwQ:riiBg):en:de 
bestemming ‘Bedrijf ť niet de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf- aannemers- en 
opslag bed rijf, inclusief de maximale bedrijfecategorie 2 en het uitsiuiten van een bedrijfswoning 
(voor hot naastgelegen beď-ijfĵ opgenomen;
in artikel 7.1 van de regels is de aard van de toegestane bedrijfsmatige activifciten geborgd

4. Mödeten
Niet van toepassing.

5. Risico's
:Ziė:hėtraädsvoorstėl vooridė'Vási'stëilïng.vaniheEbestejnrningspJaBBujïëngėöiediSièeŕiKefgen-l* 
-erziening (kenmerk BM1801957)

■:6. Gommunicatieŵanpak 
Niet van toepassing.

7. Voorstel
instemmen met de aanpassingen van de bijlager behorende bij net raadsvoorstel voor de vaststelling van 
hebbestėmmihġspläniBuitèngėfiifiäiSteénbėrgëft:" :ïr:hef:żiéhíhĝ::(k.éñteeŕI::BMÏ8ö:ï:957):.

Hoogachtend
::Burğènnees!er::eft::wet1“”'''““ — o**-——-—

Se; b urgeTņėėşÉer,de secretaris,

j.p.^Jŵrgh, ra
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E3ë:fäää::ÿãri::(if'ė-:ğ:ë:me:enfe-Stèånbėrgen;

Ifl be:hattdëí:İHğ::geĥöroeo::ři:ëî: vöb.rā:tël::van burgemeester enIwëtbGüdefsdrd. 22::hrëi:2ö1:8 
ÍBM180195?) met de bijbehorende aanvulling van 19 j j"i 2018 (BM1802411)

Gelet op:
•Weliuimtėlp Qidëhřhġlëńŕŵlgemenėwetëëśtuurşrecht

1 De ingediende zienswijzen ontvankelijk, gegrond, ongegrond en deels gegrond te verklaren 
conform het document 'Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 
bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen - le herziening' (bijlage bij het vast te stellen 
bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen - 1G herziening);

2. het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen -1* herziening
(NL.tMRö 0851.bgBPstbherziening1-v001) gewijzigd vastte stellen, overeenkomstig de bij 
het besluit behorende verbeelding, regels, toelichting, bijlagen en het document Nota van 
beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Buitengebied 
Steenbergen -1* herziening' (bijlage bij het vast te stellen bestemmingsplan Buitengebied 
Steenbergen - 1ř herziening);

3, op grond van artikeí 6.12 Wet ruimtehjke ordening geen exploitatieplan vast te stelien.

besluit:

Steenbergen, 28 juni 2018 
De raad voomoemd,

\
: ļ:

Į

de gtsffm—

drs. E PM: väHdetMëer

do vor

, \ ť \ jSr.'f : 
'T\Å'- 'jfy.

- V : ,.y ,1 ļį 'jf jįţft J
H. PšvatrtSêirVľBeltrŕWBA



Raap, mw. AJ. (Anna)

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

POSTKAMER-FAX-2 <POSTKAMER-FAX-2@local.raadvanstate.nl> 
vrijdag 12 oktober 2018 16:11
Centrale Fax RvS
FaxServerIP(8@):, 12-10-2018, 15:49:44 (POSTKAMER-FAX-2)
I IACF49M018@
040113IACG10R2110.PDF

FaxServerlP-Mailer
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Kantoor 's-Hertogenbosch I Postbus 23000,1100 DM Amsterdam

Bezoekadres: Onderwijsboulevard 206-224, 5223 DJ 's-Hertogenbosch Telefoon via Amsterdam

AANTEKENEN
Raad van State
T.a.v. de Afdeling Bestuursrechtspraak 
Postbus 20019
2500 EA 'S-GRAVENHAGE

RAAD VAN STATE
INGEKOMEN

2 2 OKI. 2018

ZAAKNR:_______________ ,~.
AAN: ’ lYYYNr-K"-. TO. ~
BEHANDELD PD;________PAR: pį į

Dossiernummer: Telefoon: 020-6518888 Datum: 18 oktober 2018
CME.4.17.001113

Behandeld door: E-mail: dossiergroep@das.nl Fax:020-6914737
Dhr. mr. M.M. Breukers vermeld ons dossiernummer in

de onderwerpregel

Betreft: beroep bestemmingsplan "Buitengebied Steenbergen - Ie herziening' 
uw referentie: 201808253/1/R2

Geachte mevrouw, heer,

In opgemelde zaak treft u bijgaand, naar aanleiding van het verzoek in uw brief van 15 oktober 
jl. een uittreksel uit het Handelsregister van cliënt, VOF Gebuis.

Ik zie uw verdere berichten tegemoet.

Met vriendelijke groet, 

DAS

Dhr. mr. M.M.Breukers

DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeríngmaatschappiį N.V.

Amsterdam De Entree 222 T 020 6517517 (BAN NL07 ABNA 0243 1333 59 (premie) BIC ABNANL2A

Postadres F 020 6914737 (BAN NL46 ABNA 0243 1604 96 (overig)
Postbus 23000 E info@das.nl KvK 33110754

1100 DM Amsterdam www.das.nl 33
0-

01
4
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Uittreksel
Dossiernummer: 64781585 Blad 00001

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel

***************************************************************************

* De onderneming 1 organisatie wil niet dat haar adresgegevens worden

* gebruikt voor ongevraagde postreclame en verkoop aan de deur.*
* Laatstelijk stond ingeschreven:
■k
***************************************************************************

Samenwerkingsverband:
RSIN 855839363
Rechtsvorm Vennootschap Onder Firma
Naam VOF Gebuis
Datum oprichting 01-01-2015
Duur Onbepaald

Onderneming:
Handelsna(a)m(en) VOF Gebuis
Startdatum onderneming 01-08-1998
Bedrij fsomschrij ving SBI-code: 0111 - Teelt van granen, 

peulvruchten en oliehoudende zaden
Werkzame personen 3

Onderneming:
Vestigingsnummer 000014188368
Handelsna(a)m(en) VOF Gebuis
Bezoekadres Kruidhof 61, 4623BC Bergen op Zoom
Telefoonnummer 0164255692
E-mailadres jmgebuis@hetnet.nl
Datum vestiging 01-08-1998
Deze vennootschap drijft de 
vestiging sinds

01-01-2015 (datum registratie: 18-12-2015)

Bedrij fsomschrijving SBI-code: 0111 - Teelt van granen, 
peulvruchten en oliehoudende zaden
Teelt van granen, peulvruchten, oliehoudende 
zaden. Teelt van aardappels, suikerbieten en 
overige wortel- en knolgewassen.

Werkzame personen 3

Venno(o)t(en):
Naam :Gebuis, Coen
Geboortedatum en -plaats :27-03-1979, Leidschendam
Adres :Haringvliet 325, 3011ZP Rotterdam
Datum in functie :01-01-2015 (datum registratie: 18-12-2015)
Bevoegdheid :Bevoegd tot een bedrag van EUR 50.000,00.

:Er zijn overige beperkende bepalingen. 
Raadpleeg opgave.

Naam :Gebuis - Sanders, Marola
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DEN HOLLANDER ADvdc&fPMP VAN STATE
anno 1934 ingekomen

17 OKT. 2018

ZA4K.MR,

«r.ANSE.3''ĵ'j

AANGETEKEND

mr. G.J. Helmig 
mr. J. van Groningen 
mr. W.M. Bijloo 
mr. A.P. Corneiissen 
mr. J.M. van der Wulp 
mr. N. Robijn-Meijer 
mr. A. Buth 
mr. M. Trouwborst 
mr. A.C. Teeuw 
mr. R.M. Königel 
mr. M.J.J. de Winter

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

Postbus 20019
Juridisch medewerker 
mr. E.J. Geluk

2500 EA 'S-GRAVENHAGE Adviseur
mr. A.A. den Hollander

Tevens per fax: 070 - 365 13 80 Oostelijke Achterweg 82
Postbus 50
3240 AB Middelharnis

Middelharnis, 16 oktober 2018

Telefoon 0187-48 50 00 
Telefax 0187-48 61 62 
E-mail info@denhollander.nl 
Website www.denhollander.nl

Zaak : Maatschap Verbeek-Hack/ gemeente Steenbergen 510944 Stichting Derdengelden 
E-mail : apcornelissen@denhollander.nl NL81 RABO 0342 0593 00

Edelachtbaar college,

Bij besluit van 5 september 2018 heeft de gemeenteraad van Steenbergen het bestemmingsplan 

'Buitengebied Steenbergen - le herziening' gewijzigd vastgesteld. Een kopie van dit besluit treft 

u bijgaand aan (productie 1). Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ter inzage tot en met 16 

oktober 2018.

Cliënten, Maatschap J.J.A.M. Verbeek-Hack, A.M.W.A. Verbeek-Hack en L.AJ. Verbeek, gevestigd 

en wonende aan de Kruislandsedijk la te (4651 RH) Steenbergen, kunnen zich niet met dit besluit 

verenigen. Namens hen teken ik daartegen dan ook pro forma beroep aan. Ik verzoek u mij op 

grond van het bepaalde in artikel 6:6 van de Algemene wet bestuursrecht een redelijke termijn 

te geven waarbinnen de gronden van dit beroep moeten worden aangevuld.

Het verschuldigde griffierecht kan ten laste worden gebracht van de rekening-courant van Den 

Hollander Advocaten.

Met vriendelijke groet,

A.P. (Bram) Corneiissen 

Advocaat

Den Hollander Advocaten is de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Den Hollander Advocaten B.V., statutair gevestigd 
te Middelharnis en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24437043. Alle werkzaamheden worden verricht krachtens overeenkomst, gesloten met 
Den Hollander Advocaten B.V. Daarop zijn van toepassing de op de achterzijde van het briefpapier vermelde algemene voorwaarden, waarin een beperking van 
aansprakelijkheid is opgenomen, Nederlands recht van toepassing is verklaard en de rechtbank te Rotterdam exclusief als bevoegde rechter is aangewezen. 
Deze voorwaarden zijn ook in te zien en te verkrijgen op www.denhollander.nl.

Defilet
Markering

Defilet
Markering

Defilet
Markering



Raad
vanStatc

RASTER SCHUTBLAD R2
Een m te scannen document begint altijd met een Raster voorloopvel, gevolgd door
înnìp^Hh?’ Waľ?eer het document uit meerdere documenten bestaat (bij- 
voorbeeld bijlāgen) kunnen er een of meerdere schutbladen toegevoegd worden
ShntMewd0CUľelľ-t!n separaat opgeslagen worden en te benaderen zijn. Een 
schutblad moet altijd in combinatie met een Raster voorloopblad gebruikt worden
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geľneente Steenbergen
De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

t 1 SEP 2018
O ć 1 o 4 o

e

ons kenmerk 

zaaknummer 

uw kenmerk 

uw brief van 

afdeling 

contactpersoon 

telefoonnr. 

bijlage(n)

UM1806510 
ZK18001469 
TvW/06106.014 
21 maart 2018 
Wonen, werken S beleven

14 0167 
3

Van Dun Advies BV 
T.a.v. T. van Welij 
Postel 8
5711 ET SOMEREN

onderwerp Bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen -1e 
herziening

Steenbergen, 3 september 2018

Geachte heer Van Welij, VĚWÛN&ĚN 0 3 SEP, 2Ŭ1Î

In de raadsvergadering van 28 juni 2018 zijn het bestemmingsplan “Buitengebied 
Steenbergen -1® herziening” en uw zienswijze behandeld. De gemeenteraad heeft het 
bestemmingsplan “Buitengebied Steenbergen -1® herziening” gewijzigd vastgesteld.
Het raadsbesluit en de nota van zienswijzen, waarin het definitieve antwoord op uw 
zienswijze is opgenomen, ontvangt u bij deze brief.

De digitale versie van het bestemmingsplan is vanaf 5 september 2018 te raadplegen via 
de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan ligt vanaf 5 september 2018 
ook gedurende zes weken analoog ter inzage in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in 
Steenbergen.
De tervisielegging van het vastgestelde bestemmingsplan wordt op 5 september 2018 
bekendgemaakt in de Steenbergse Bode, de Staatscourant en op de website van de 
gemeente Steenbergen. De publicatie hebben wij voor uw informatie bijgevoegd.

Indien u het niet eens bent met de beslissing tot gewijzigde vaststelling van het 
bestemmingsplan "Buitengebied Steenbergen -1® herziening” en/of de ínhoud van het plan 
kunt u tijdens de tervisielegging van zes weken beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Wij vertrouwen erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
namens burgei iŗen wethouders van Steenbergen,

drs. inţĵr'J.M.P.C. Groenland 
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

Vragen aan de gemeente? Bel-ons vía 140107 óf kíjk op www.* 
Correspondentieadres: Postbus 6, 4650 AA Steenbergen
e-mail: mJo@aenjgenjMLej}ji.bergBej3Ĵ

Bezoekadres:-Buiten da Vşste 1, 4652 GA’Şíeenbergen
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ni' Steenbergen
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BM1801958

De raad van de gemeente Steenbergen;

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 mei 2018
(BM1801957) met de bijbehorende aanvulling van 19 juni 2018 (BM1802411)

Gelet op:
Wet ruimtelijk ordening en Algemene wet bestuursrecht

besluit:

1. De ingediende zienswijzen ontvankelijk, gegrond, ongegrond en deels gegrond te verklaren 
conform het document ‘Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 
bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen - 1e herziening’ (bijlage bij het vast te stellen 
bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen - 1e herziening);

2. het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen - 1e herziening 
(NL.IMR0.0851.bgBPstbherziening1-v001) gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij 
het besluit behorende verbeelding, regels, toelichting, bijlagen en het document ‘Nota van 
beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan Buitengebied 
Steenbergen - 1e herziening’ (bijlage bij het vast te stellen bestemmingsplan Buitengebied 
Steenbergen - 1e herziening);

3. op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening geen exploitatieplan vastte stellen.

Steenbergen, 28 juni 2018 
De raad voornoemd,
de griffier

drs. E P.M. van der Meer

de vooruitte);

R.Pívarrťén Belt, MBA



Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 
bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen -1e herziening

1. Inleiding
1.1. Ontwerp bestemmingsplan
Publicatie
Het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen - 1e herziening heeft voor een ieder zes 
weken ter inzage gelegen met ingang van 8 februari 2018. Gedurende deze periode konden 
zienswijzen over het ontwerp bestemmingsplan worden ingediend bij de gemeente van de 
gemeente Steenbergen.

Inzage
Het ontwerp van het bestemmingsplan was zowel te raadplegen op het gemeentehuis als op 
www.ruimteliikeplannen.nl.
Het ontwerp plan heeft het identificatienummer NL.IMR0.0851.bgBPstbherziening1-o001. 

Zienswijzen
Van de gelegenheid tot het indienen van een zienswijze is door meerdere partijen i personen 
gebruik gemaakt. De ingediende zienswijzen zijn ontvankelijk.
De samenvatting en beantwoording van de zienswijzen alsmede het gevolg voor het vast te stellen 
bestemmingsplan zijn in hoofdstuk 2 opgenomen.

Ambtshalve aanpassingen
De ambtshalve aanpassingen komen in hoofdstuk 3 aan bod.

2 Zienswijzen
Provincie
Samenvatting

1. In de begripsomschrijving artikel 1.69 is een beschrijving opgenomen voor 
‘kwaliteitsverbetering van het landschap’. Er wordt op aangedrongen om de 
begripsbepaling aan te vullen met de voorwaarde dat de kwaliteitsverbetering dient te 
voldoen aan de regionale afspraken, zodat daarmee is geborgd dat zowel kwalitatief 
als kwantitatief aan de vereiste kwaliteitsverbetering wordt voldaan.

2. De sloop van overtollige bebouwing moet worden geborgd. Deze voorwaarde 
ontbreekt in de artikelen 3.6.8, 3.6.9, 16.6.6, 16.6.7, 19.6.3 t/m 19.6.8, 21.6.6, 21.6.7 
en 26.6.5 van het ontwerp bestemmingsplan. Tevens wordt er op aangedrongen het 
plan op dit onderdeel tevens voor de vigerende bepalingen na te lopen.

3. De vestiging van een niet-agrarische functie mag niet mag leiden tot een bedrijf 
behorend tot milieucategorie 3 of hoger. In de artikelen 3.6.1 en 3.6.4 is een 
afwijkingsregeling opgenomen voor het toestaan van bedrijvigheid behorend tot en 
met milieucategorie 3. Tevens is in artikel 3.7.9 lid 1 sub e van het bestemmingsplan 
een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het toestaan van bedrijvigheid tot en met 
milieucategorie 3. Er wordt verzocht om deze bepalingen zodanig aan te passen dat 
bedrijvigheid in milieucategorie 3 uitsluitend is toegestaan als onderbouwd wordt dat 
de aard, uitstraling en impact van de bedrijvigheid overeenkomt met bedrijvigheid uit 
milieucategorie 2.

4. In verschillende detaiîbestemmingen zijn flexibíliteitsbepalingen opgenomen voor 
verblijfsrecreatieve bestemmingen in de vorm van een recreatiewoning. Solitaire



recreatiewoningen zijn niet toegestaan. De artikelen 3.7.12 sub q, 7.7.7 sub o, 8.7.8 
sub o, 9.7.2 sub o, 10.6.5 sub o, 13.5.3 sub b, 16.6.7 sub c, 18.6.4 sub c, 19.6.6 sub c 
en 26.7,3 sub p zijn op dit onderdeel in strijd met bovengenoemde artikelen uit de 
Verordening.

5. In een aantal bestemmingsplanbepalingen is het verbod van mestbewerking expliciet 
opgenomen in de gebruiksregels. Wij wijzen op de artikelen 4.5.2 sub k 'Agrarisch- 
Glastuinbouwgebieď, 7.5 sub I ‘Bedrijf-ľ, 8.5 sub I ‘Bedrijf -2’en 10.4 sub i ‘Bedrijf-4’. Er 
wordt op aangedrongen om deze verbodsbepaling integraal op te nemen voor het hele 
plan.

Reactie
1. Het bestemmingsplan wordt niet aangepast. De opgenomen begripsbepaling artikel 1.72 

kwaliteitsverbetering landschap volgt uit het onherroepelijke bestemmingsplan 
Buitengebied Dinteloord en Prinsenland en het onherroepelijke bestemmingsplan 
Buitengebied Steenbergen. Deze begripsbepaling achtte de provincie in lijn met de 
Verordening ruimte. De nu opgenomen begripsbepaling maakt enkel onderdeel uit van de 
herziening voor de wijziging van het begrip ‘ecologische hoofdstructuur’ in ‘Natuur Netwerk 
Brabant’.

2. Het bestemmingsplan wordt voor de specifiek in de zienswijze genoemde artikelen 
(artikelen 3.6.8, 3.6.9, 16.6.6, 16.6.7, 19.6.3 t/m 19.6.8, 21.6.6, 21.6.7 en 26.6.5) 
aangepast. De voorwaarde van de sloop van overtollige bebouwing wordt toegevoegd. De 
onherroepelijke overige bepalingen worden niet aangepast.

3. Het bestemmingsplan wordt niet aangepast. De opgenomen voorwaarden zijn in lijn met de 
artikelen 6.10, 7.10 en 7.11 lid 1 van de Verordening ruimte.

4. Het bestemmingsplan wordt aangepast. De gemeente biedt meer ruimte voor recreatieve 
ontwikkelingen. Het is niet de bedoeling om solitaire recreatiewoningen te realiseren in het 
buitengebied. Om eventuele verwarring te voorkomen wordt het woord recreatiewoning 
verwijderd uit de artikelen 3.7.12 sub q, 7.7.7 sub o, 8.7.8 sub o, 9.7.2 sub o, 10.6.5 
sub o, 13.5.3 sub b, 16.6.7 sub c, 18.6.4 sub c, 19.6.6 sub c en 26.7.3 sub p.

5. Het bestemmingsplan wordt aangepast. In artikel 3 (agrarisch bedrijf) was reeds 
opgenomen dat (co)vergisting en biomassavergisting niet is toegestaan. Er wordt aan 
toegevoegd dat mestbewerking alleen is toegestaan ten behoeve van ter plaatse 
geproduceerde mest, zolang er geen sprake is van (co)vergisting en biomassavergisting.

Gevolg bestemmingsplan
De eerste herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen wordt aangepast 
conform het bovenstaande.

Tennet
Samenvatting
Er wordt verzocht om de ondergrondse 150 kV hoogspanningsverbinding Dinteloord - Roosendaal 
met de bijbehorende belemmerende strook op te nemen in de herziening, zowel op de verbeelding 
als in de regels. .

Reactie
Het bestemmingsplan wordt aangepast. Zowel de regels als de verbeelding wordt aangepast 
conform het onherroepelijke inpassingsplan voor de 150 kV-verbinding Dinteloord en Roosendaal 
(NL.!MR0.9930.ip150kv-va01).



Gevolg bestemmingsplan
De eerste herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen wordt aangepast 
conform het bovenstaande.

Boonhil 8 
Samenvatting

1. In de eerste herziening is middels een wijzigingsprocedure voorzien in de vergroting van 
een agrarisch bouwblok van een vollegrondsteeitbedrijf. Er is opgenomen dat een agrarisch 
bouwblok maximaal 2 hectare groot mag worden. Er wordt verzocht om geen maximale 
maat voering op te nemen in de wijzigingsbevoegdheid. Het vergroten van een bouwblok 
gaat immers gepaard met een advies van de Adviescommissie Agrarische 
Bouwaanvräĝen. Daarnaast heeft de provincie in haar verordening ruimte geen maximale 
maat opgenomen.

2. In het bestemmingsplan is een nevenfunctie bij een agrarisch bedrijf en vervolgfunctie 
opgenomen in de vorm van agrarisch ~ technisch hulpbedrijf of agrarisch verwant bedrijf.
De nevenfunctie wordt enkel toegestaan binnen het bestaande bouwvolume. Er wordt 
verzocht om ook de uitbreiding van bebouwing ten behoeve van deze nevenfunctie toe te 
staan. Tevens wordt er verzocht om bij deze nevenfunctie binnen de groenblauwe mantel 
ook bedrijfsmatige activiteiten in categorie 3.1 toe te staan.

3. Er is een afwijkingsbevoegdheid opgenomen voor een nevenfunctie voor het bewerken, 
afvoeren, gereedmaken en verpakken van agrarische producten van andere agrarische 
bedrijven. De voorwaarde dat het extra vloeroppervlak niet meer mag bedragen dan 1000 
m2 is onduidelijk. Daarnaast wordt er verzocht om bij deze nevenfunctie binnen de 
groenblauwe mantel ook bedrijfsmatige activiteiten in categorie 3.1 toe te staan.

4. Er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om een agrarisch bouwblok te wijzigen ten 
behoeve van Bedrijf 2. Er wordt verzocht om bij deze vervolgfunctie binnen de groenblauwe 
mantel ook bedrijfsmatige activiteiten in categorie 3.1 toe te staan. Daarnaast wordt er 
verzocht om binnen de groenblauwe mantel geen maximaal bouwblok van 5000 m2 maar 
van 1,5 hectare op te nemen.

Reactie
1. Het bestemmingsplan wordt niet aangepast. Dit onderdeel wordt voor vollegrondsteelt- 

bedrijven gerepareerd in lijn met de bedoeling van het moederplan. Tegen het moederplan 
is door de indiener een soortgelijke zienswijze ingediend. Deze zienswijze is bij de 
behandeling van het moederplan afgewezen. De motivering hiervoor is reeds opgenomen 
in de bijbehorende nota van zienswijzen. Door de indiener is destijds geen beroep 
aangetekend tegen het vaststellingsbesluit.

Gemakshalve is de relevante tekst uit de nota van zienswijzen behorende bij het 
moederplan (vastgesteld op 20 juni 2013) hieronder opgenomen:
Het bestemmingsplan wordt niet aangepast. De raad van de gemeente Steenbergen 
heeft vooruitlopend op het bestemmingsplan een Nota van uitgangspunten voor het 
bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. In deze Nota is de keuze onderbouwd 
voor een maximale oppervlakte van het bouwvlak voor een grondgebonden agrarisch 
bedrijf. Er zijn grenzen gesteld aan de uitbreidingsruimte voor grondgeboden 
agrarische bedrijven. Het bouwvlak mag maximaal 2 hectare bedragen. Hierbij scherpt 
de gemeente de regels ten opzichte van de Verordening ruimte aan en stelt grenzen 
aan de omvang van bouwvlakken voor grondgebonden agrarische bedrijven. De 
gemeente wenst hiermee zuinig ruimtegebruik na te streven alsmede een 
kwaliteitsverbetering van het land schap te bevorderen. Met een bouwvlak van



maximaal 2 hectare wordt derhalve voldoende uitbreidingsruimte geboden. Indien er 
sprake is van individuele bedrijven die boven deze maximale maat willen uitbreiden, 
en deze uitbreiding aanvaardbaar wordt geacht, kan buiten het bestemmingsplan om 
maatwerk worden geleverd door middel van een partiële herziening.
In het bestemmingsplan wordt grondgebonden agrarische bedrijven, niet zijnde 
veehouderijen Z zonder vee, middels een wijzigingsbevoegdheid de mogelijkheden 
geboden om het bouwvlak te vergroten tot maximaal 2 hectare. Deze maatvoering is 
eveneens in lijn met de in het verleden uitgevoerde PlanMer.

2. Het bestemmingsplan wordt niet aangepast. In het moederplan is de ruimtelijke afweging 
gemaakt om deze nevenfunctie enkel toe te staan binnen het bestaande bouwvolume. De 
Verordening ruimte staat bedrijfsmatige activiteiten in categorie 3.1 niet toe binnen de 
Groenblauwe mantel.

3. Het bestemmingsplan wordt niet aangepast. In de afwijkingsbevoegdheid is onder andere 
de volgende voorwaarde opgenomen: de extra vloeroppervlakte voor het bewerken, 
afvoergereedmaken en verpakken van andere agrarische bedrijven mag niet meer 
bedragen dan 1.000 m2. Deze voorwaarde is duidelijk. De Verordening ruimte staat 
bedrijfsmatige activiteiten in categorie 3.1 niet toe binnen de Groenblauwe mantel.

4. Het bestemmingsplan wordt niet aangepast. De Verordening ruimte staat bedrijfsmatige 
activiteiten in categorie 3.1 en de oppervlakte van 1,5 hectare niet toe binnen de 
Groenblauwe mantel.

Gevolg bestemmingsplan
Geen.

Heensediik ongenummerd te De Heen
Samenvatting

1. Er is voor de reeds aanwezige bebouwing binnen de bestemming ‘Agrarisch’ met de 
functieaanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch - hulpgebouw’ opgenomen voor de reeds 
aanwezige bebouwing. Er wordt gevraagd of het binnen de regels is toegestaan om 
gedurende een bepaalde periode per jaar in het hulpgebouw te verblijven c.q. te wonen 
voor zover dat noodzakelijk is voor de agrarische activiteiten ter plaatse;

2. De bestemming van de betreffende gebouwen als ‘hulpgebouw’ is ontoereikend. Op het 
perceel is immers een volwaardig en bovendien zelfstandig agrarisch bedrijf gevestigd. 
Daarnaast is de aanduiding ‘hulpgebouw’ niet passend voor een gebouw dat de status van 
een hoofdgebouw heeft. Er wordt verzocht om aan agrarisch bouwblok toe te kennen. Er is 
sprake van een bestaand bedrijf van 50 hectare met een bestaande en reële 
bedrijfsvoering. Er is naar mening van de indiener geen sprake van nieuwvestiging gezien 
de provinciale regelgeving. Eveneens wordt het principe van zorgvuldig ruimtegebruik 
toegepast.

Reactie
1. Het bestemmingsplan wordt niet aangepast. Het genoemde gebruik is niet toegestaan.
2. Het bestemmingsplan wordt niet aangepast. Het voorliggende bestemmingsplan betreft een 

eerste herziening van het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied van 
Steenbergen. In het moederplan is voor de desbetreffende locatie bewust geen agrarisch 
bouwblok opgenomen. De motivering hiervoor is reeds opgenomen in de bijbehorende nota 
van zienswijzen. Tegen het vaststellingsbesluit van het moederplan is door de indiener 
geen beroep aangetekend. De bestemming voor de desbetreffende locatie is hiermee 
onherroepelijk geworden. Er wordt in lijn met het moederplan in de eerste herziening geen 
agrarisch bouwblok toegekend.



Gemakshalve is de relevante tekst uit de nota van zienswijzen behorende bij het 
moederplan (vastgesteld op 20 juni 2013) hieronder opgenomen:
Het bestemmingsplan wordt niet aangepast. Het bestemmingsplan is conserverend 
van aard. De vigerende bestemming met de bestaande rechten en plichten zijn 
vertaald in het nieuwe bestemmingsplan. In het geldende bestemmingsplan is geen 
agrarisch bouwvlak toegekend aan de desbetreffende locatie. Er is niet aangetoond, 
dat er in het vigerende bestemmingsplan een agrarisch bouwvlak opgenomen had 
moeten worden voor de desbetreffende locatie. Het opnemen van een nieuw agrarisch 
bouwvlak is niet mogelijk op grond van het gelden de gemeentelijke, maar ook 
provinciale beleid. Het provinciale beleid verbiedt de nieuwvestiging van een agrarisch 
bedrijf.
In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de 
hervestiging van een grondgebonden agrarisch bedrijf in het kader van een groot 
openbaar belang. Hierbij gaat het om het verplaatsen van een bestaand bedrijf naar 
een andere locatie vanwege een groot openbaar belang. De opgenomen 
wijzigingsbevoegdheid heeft geen betrekking op het toekennen van een agrarisch 
bouwvlak zonder het verplaatsen van een bestaand bedrijf naar een andere locatie 
vanwege een groot openbaar belang.

Gevolg bestemmingsplan
Geen.

Kruislandsediik 1a
Samenvatting

1. Aan de Kruislandsedijk 1 a wordt een biologisch pluimvee- en akkerbouwbedrijf 
geëxploiteerd. Conform de geldende vergunning (d.d. 30-12-2016) huisvest het bedrijf 
op dit moment 18.108 legkippen. Er wordt verzocht om het agrarisch bouwblok te 
vergroten van 1,1 hectare naar 1,3 hectare, zodat er een nieuwe stal kan worden 
bijgebouwd voor het houden van 18.000 extra biologische leghennen. Bij de 
uitbreiding zal tevens het bestaande stalsysteem in de bestaande stal worden 
aangepast van E 2.11.1 naar E 2.11.2.2. Hierdoor is sprake van een afname van 
ammoniakemíssie. De nieuwe stal zal, qua inrichting, identiek zijn aan de bestaande 
stal.
Middels onderhavig zienswijze wordt verzocht om deze ontwikkeling mee te nemen in het 
nieuwe bestemmingsplan. Indiener geeft aan dat in de bijlage ruimtelijke onderbouwing, 
welke is bijgevoegd aan de zienswijze, wordt onderbouwd dat onderhavig initiatief passend 
is binnen de gemeentelijke en provinciale beleidskaders, voldoet aan alle milieu 
hygiënische en planologische aspecten en passend is binnen de omgeving.
De locatie en opzet van het bedrijf zijn naar mening van de indiener zodanig, dat er een 
gemakkelijk werkbare situatie ontstaat en dat wordt voldaan aan de regelgeving ten 
aanzien van ammoniak-, geur- en fijnstofemissie. De uitbreiding brengt derhalve geen 
significante milieugevolgen teweeg. Tevens wordt aangegeven dat met bijgevoegde 
ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat met het initiatief geen nadelige gevolgen 
ontstaan voor milieu, mens en leefomgeving.

2. Het bestemmingsplan bevat geen wijzigingsbevoegdheid voor het vergroten van het 
bouwblok van een veehouderij. In het ontwerp bestemmingsplan ligt de focus op de 
intensieve veehouderijen. In het plan is er onvoldoende rekening gehouden met de 
grondgebonden en biologische veehouderijen. Er wordt verzocht om alsnog een 
wijzigings-1 afwijkingsbevoegdheid op te nemen voor het vergroten van het bouwblok 
van deze bedrijven.



Reactie
1. Het bestemmingsplan wordt niet aangepast. Hiervoor zijn, in willekeurige volgorde de 

volgende redenen:
- het op 20 juni 2013 vastgestelde bestemmingsplan (moederplan) is conserverend 

van aard. De destijds vigerende bestemmingsplannen met de bestaande rechten 
en plichten zijn vertaald in dit bestemmingsplan. Nu gaat het over een eerste 
herziening van het moederplan. In de toelichting is aangegeven waarvoor de 
herziening bedoeld is;

' de gemeente heeft beleid voor het vergroten van intensieve veehouderijen. Dit beleid is 
verankerd in de ruimtelijke structuurvisie en het bestemmingsplan voor het 
buitengebied. Hierbij wordt verwezen naar hoofdstuk 4.3.2 van de toelichting 
behorende bij het moederplan. 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;

- de gemeente maakt bij de veehouderijen onderscheid naar grondgebonden 
veehouderijen en intensieve veehouderijen. Hiervoor zijn in de regels van het 
bestemmingsplan begripsbepalingen opgenomen. In de ruimtelijke onderbouwing van 
de initiatiefnemer wordt gesproken over een biologisch veehouderij. Dit is voor het 
gemeentelijke beleid ruimtelijk gezien niet onderscheidend;

- er wordt aangegeven dat er sprake is van een grondgebonden veehouderij in plaats van 
een intensieve veehouderij., omdat:
1. het aantal dieren per hectare beschikbare grond beperkt is;
2. het voer voor de dieren wordt zoveel mogelijk op eigen grond geproduceerd en;
3. de mest van deze dieren wordt gebruikt als bemesting voor de teelt van gewassen 

bestemd voor mens of dier.
Deze omschrijving van een grondgebonden agrarisch bedrijf komt niet overeen met het 
geldende bestemmingsplan voor het buitengebied en met het ontwerp van de eerste 
herziening.

De desbetreffende begripsomschrijvingen uit de bestemmingsplannen zijn hieronder 
opgenomen.
Artikel 1.9 agrarisch bedrijf: bedrijf dat gericht is op het voortbrengen van producten 
door middel van het telen van gewassen en/of het houden van dieren, ķijnde: een 
(vollegronds)teeltbedrijf, een veehouderij, een glastuinbouwbedrijf, een overig agrarisch 
bedrijf.
Artikel 1.10 agrarisch bedrijf, grondgebonden: agrarisch bedrijf met een bedrijfsvoering 
die geheel of in overwegende mate niet in gebouwen plaatsvindt.
Artikel 1.11 agrarisch bedrijf, niet-grondgebonden: agrarisch bedrijf met een 
bedrijfsvoering die geheel of in overwegende mate in gebouwen plaatsvindt;
Artikel 1.60 intensieve veehouderij: agrarisch bedrijf met een bedrijfsvoering die geheel 
of in overwegende mate in gebouwen plaatsvindt en gericht is op het houden van 
dieren, zoals rundveemesterij, varkens-, vleeskalver-, pluimvee-, pelsdier-, geiten- of 
schapenhouderij of een combinatie van deze bedrijfsvormen, alsmede naarde aard 
daarmee gelijk te stellen bedrijfsvormen, met uitzondering van grondgebonden 
meikrundveehouderij.



Gezien het bovenstaande dient de veehouderij van de indiener te worden aangemerkt 
als een intensieve veehouderij en niet als een grondgebonden veehouderij; 
het initiatief is niet in lijn met de ruimtelijke structuurvisie en het gemeentelijke beleid 
voor de uitbreiding van veehouderijen;
het bestemmingsplan kent enkel het onderscheid naar grondgebonden en intensieve 
veehouderijen. In het bestemmingsplan is niet geregeld dat er binnen bijvoorbeeld een 
intensieve veehouderij slechts één bepaald soort dieren mag worden gehouden. Bij het 
onderdeel bedrijven en milieuzonering moet hiermee rekening worden gehouden. De 
opgenomen maatgevende richtafstand van 100 meter is dan ook niet correct. Er dient te 
worden uitgegaan van een richtafstand van 200 meter. Dit is van belang, omdat er wordt 
aangegeven dat de dichtsbij gelegen woning van derden is gelegen op een afstand van 
circa 150 meter.
er zijn overwegende bezwaren van milieuhygiënische aard;
de uitbreiding voorziet in de verdubbeling van het aantal dieren. Dit is geen uitbreiding 
die noodzakelijk is enkel in het kader van het dierenwelzijn; 
bij raadsbesluit van 26 november 2015 is er voor de locatie een postzegel- 
bestemmingsplan vastgesteld ten einde het bouwblok te vergroten (van 0,76 hectare 
naar 1,1 hectare) ten behoeve van de grondgebonden akkerbouwactiviteiten. De 
bestaande veehouderijactiviteiten zijn destijds bewust aangeduid als intensieve 
veehouderij. Binnen het plan is eveneens besloten waar de intensieve 
veehouderijactiviteiten toegestaan worden. Binnen het gedeelte voor de 
akkerbouwactiviteiten is het houden van vee niet toegestaan. De gevraagde en akkoord 
bevonden uitbreiding voor de akkerbouwactiviteiten heeft niet plaatsgevonden. Nu 
wenst de indiener een extra vergroting van het bouwblok ten behoeve van 
veehouderijactiviteiten te realiseren. Dit is niet in lijn met het op 26 november 2015 
vastgestelde bestemmingsplan voor de Kruislandsedijk 1a. Uitgangspunt in dit 
bestemmingsplan was mede voorkomen dat de pluimveehouderij ter plaatse kon 
worden uitgebreîd.
De omzetting van een gecombineerd agrarisch bedrijf (gedeeltelijk intensieve 
veehouderij en gedeeltelijk grondgebonden agrarisch bedrijf, zonder vee) naar een 
biologische (intensieve) veehouderij waar twee keer zoveel dieren worden gehouden is 
(ruimtelijk) onaanvaardbaar;
de indiener wenst de stal te realiseren aan de westkant van het bouwblok. Dit is vanuit 
ruimtelijk oogpunt, vanwege de nabijgelegen burgerwoningen aan de Graaf 
Hendrikpolderdijk en de Afgeslechtedijk, onaanvaardbaar. Er is sprake van een 
onevenredige aantasting van de in het geding zijn de belangen van omwonenden; 
er is geen sprake van zorgvuldig ruimtegebruik. De bebouwing kan dichter tegen 
bestaande bebouwing worden gerealiseerd. Voor de uitlopen is een andere vorm 
denkbaar die aansluit bij het vereiste van zorgvuldig ruimtegebruik; 
er is geen sprake van een zorgvuldige grondgebonden veehouderij conform de 
provinciale Verordening ruimte. Er heeft bijvoorbeeld geen overleg en zorgvuldige 
dialoog met de omgeving plaatsgevonden. Op dit punt voldoet het plan niet aan de 
Verordening ruimte (regels voor de zorgvuldige veehouderij); 
de gevraagde uitbreiding is geen onderdeel van het ontwerp bestemmingsplan. In het 
kader van een zorgvuldige belangenafweging is het van belang om hiervoor een 
procedure te doorlopen waarbij vooroverleg, inspraak, zienswijzen en beroep kunnen 
worden doorlopen. Wordt er medewerking verleend, dan resteert enkel beroep. Dit 
achten wij onzorgvuldig;
de gemeente is gezien de verordening ruimte gehouden om verschillende 
aanpassingen binnen 1 jaar na inwerkingtreding van de relevante Verordening ruimte



door te voeren. Het betreft onder andere de regels voor de zorgvuldige veehouderij en 
mestbewerking. De relevante Verordening ruimte is in werking getreden op 15 juli 2017;

- planschade dient voor rekening van de initiatiefnemer te zijn. Met de indiener is geen 
planschadeovereenkomst gesloten. Door de initiatiefnemer is geen planschadeanalyse 
bijgesloten;

- de kosten verbonden aan een initiatief zijn voor de initiatiefnemer (artikel 6.12 Wet 
ruimtelijke ordening). Voor de gemeentelijke kosten dient een anterieure overeenkomst 
te worden gesloten;

- een initiatief dient gepaard te gaan met de kwaliteitsverbetering van het landschap. Er 
wordt aangegeven dat voor de kwaliteitsverbetering van het landschap kan worden 
volstaan met een goede landschappelijke inpassing. Dit is onvoldoende. Het ingediende 
plan voor de landschappelijke inpassing is niet in lijn met het eerder door de gemeente 
akkoord bevonden plan voor de uitbreiding ten behoeve van de akkerbouw. Bovendien 
is de weergegeven locatie voor de realisatie van een stal onaanvaardbaar. Het plan 
voor de landschappelijke inpassing en de benodigde kwaliteitsverbetering voldoet dan 
ook niet;

- bij de uitbreiding van veehouderijen is het van belang om advies in te winnen bij de 
Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen (AAB). De initiatiefnemer was hiervan op 
de hoogte. De initiatiefnemer heeft eerder contact opgenomen met de gemeente over 
een eventuele uitbreiding van het agrarisch bouwblok ten behoeve van het houden van 
vee (middels een separate planprocedure). Dit is ruim voor de terinzagelegging van het 
ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen - 1e herziening geweest. Hierbij is 
ambtelijk aangeven dat de AAB advies moet uitbrengen en onder andere moet 
beoordelen of er sprake is van een intensieve veehouderij of een grondgebonden 
veehouderij. Eveneens dient er te worden aangetoond dat de uitbreiding noodzakelijk is 
voor een doelmatige bedrijfsvoering en de volwaardigheid van het bedrijf. Dit mede, 
omdat in het vigerende postzegelbestemmingsplan voor de Kruislandsedijk 1a 
(raadsbesluit 26 november 2016) sprake is van een intensieve veehouderij. Ook dit plan 
is destijds voorgelegd aan de AAB. De initiatiefnemer heeft er voor gekozen om niet 
mee te werken aan het verzoek en heeft vervolgens deze zienswijze ingediend;

- er dient te worden aangetoond dat de uitbreiding noodzakelijk is voor een doelmatige 
bedrijfsvoering en de volwaardigheid van het bedrijf. Dit is niet aangetoond;

- het initiatief is, gezien het bovenstaande, niet I onvoldoende tijdig kenbaar gemaakt;
- aan de hand van de bekende gegevens is het initiatief beoordeeld op de ruimtelijke 

aanvaardbaarheid;
- het plan is, gezien het bovenstaande onvoldoende concreet;
- het plan is op dit moment enkel beoordeeld op de reeds aangegeven punten. Een 

complete inhoudelijke toets heeft niet plaatsgevonden.
2. Het is niet mogelijk om een wijzigingsbevoegdheid op te nemen. Dit is onderbouwd in de

toelichting.

Gevolg bestemmingsplan 
Geen.

Oude Heiidiik 95 te De Heen
Samenvatting
De locatie Oude Heijdijk 95 te De Heen is bestemd als ‘Bedrijfmet de subbestemming 
transportbedrijf. De bestemming komt niet overeen met het feítelijk gebruik. De woning met 
bijbehorende percelen wordt sinds 1995 gebruikt als burgerwoning. Er wordt verzocht om hiervoor 
nu een woonbestemming op te nemen. De overige percelen worden gebruikt voor bedrijfsmatige



activiteiten in de vorm van opslag en een aannemersbedrijf (bedrijfscategorie 2). Er wordt verzocht 
om de resterende bedrijfsmatige bestemming hieraan aan te passen.
- Op 10 mei 1995 is een bouwvergunning verleend voor het verbouwen/vernieuwen van de woning 

Oude Heijdijk 95 te De Heen. De bouwvergunning is destijds aangevraagd door de huidige 
eigenaar. De huidige eigenaar heeft niets te maken met het transportbedrijf dat ter plaatse 
aanwezig was. Er is derhalve een bouwvergunning verleend voor het sinds 1995 aanwezige 
gebruik van het pand als burgerwoning.
Op het moment van vergunningverlening was het uitbreidingsplan in hoofdzaak van toepassing.
Het desbetreffende bestemmingsplan bevatte geen gebruiksvoorschriften,
zodat het gebruik van het pand als burgerwoning niet in strijd was met het destijds bestaande
regime.

- Vast staat dat het gebruik van het pand als burgerwoning sindsdien onafgebroken heeft 
plaatsgevonden. Het gebruik van het pand als burgerwoning is mogelijk gemaakt door middel van 
een bouwvergunning en was bovendien niet in strijd met het planologisch regime dat in 1995 gold. 
Het gebruik is dus in overeenstemming met het overgangsrecht van het geldende 
bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen.
Gelet op het feit dat het gebruik als burgerwoning niet meer kan worden teruggedraaid zijn 
cliënten van mening dat zij recht kunnen doen gelden op de formele bestemming Wonen voor hun 
percelen.
Er wordt gewezen op het bepaalde in artikel 2 lid 3 sub b van de Verordening ruimte van de 
provincie Noord-Brabant waarin is aangegeven dat onder bestaand bouwperceel en bestaande 
gebruiksactiviteit tevens wordt verstaan een situatie waarvoor handhaving niet meer mogelijk is. 
Gezien de voorgeschiedenis, zoals zojuist geschetst, is handhaving niet meer mogelijk.

Reactie
Het bestemmingsplan wordt aangepast. Er is aangetoond dat de woning gelegen aan de Oude 
Heijdijk 95 te De Heen al sinds 1995 door de huidige eigenaren in gebruik is als burgenwoning. 
Tevens blijkt na nader onderzoek op het gebied van brandveiligheid en industrielawaai dat er geen 
milieu-planologîsche belemmeringen zijn. Rapportages van de nadere onderzoeken zijn als bijlage 
bij deze Nota toegevoegd. Sinds 1995 ontbreekt de feítelijke koppeling tussen de woning en het 
naastgelegen bedrijf. In het kader van de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied 
Steenbergen in december 1996 was deze informatie niet bekend bij de gemeente. Nu wordt het 
bestemmingsplan alsnog aangepast en wordt voor de locatie Oude Heijdijk 95 een bestemming 
voor een burgerwoning opgenomen. Voor het naastgelegen bedrijf wordt een bestemming ‘Bedrijf - 
1’ met de aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf - aannemers- en opslagbedrijf tot en met 
maximaal bedrijfscategorie 2 opgenomen. Bij de bedrijfslocatie wordt geen bedrijfswoning 
toegestaan.

Gevolg bestemmingsplan
Op de verbeelding wordt voor de locatie Oude Heijdijk 95 een bestemming voor een burgerwoning 
opgenomen. Voor het naastgelegen bedrijf wordt een bestemming ‘Bedrijf -1’ met de aanduiding 
‘specifieke vorm van bedrijf - aannemers- en opslagbedrijf tot en met maximaal bedrijfscategorie 2 
opgenomen. Bij de bedrijfslocatie wordt geen bedrijfswoning toegestaan. Dit wordt eveneens 
verankerd in de regels.

Hoofdstuk 3 Ambtshalve wijzigingen
3.1 Inleiding
Het ontwerpbestemmingsplan wordt naast de wijzigingen voortvloeiende op de zienswijzen, ook op 
onderdelen ambtshalve gewijzigd. In onderhavig hoofdstuk is aangegeven waar in de regels en op 
de verbeefdingswijzigingen plaatsvinden.



3.2 wijziging van de regels
De hieronder genoemde artikelen hebben betrekking op de nummering uit het ontwerp 
bestemmingsplan.

- Artikel 3.2.1 lid e wordt, conform de Verordening ruimte, aangepast aan de regels 
voor de zorgvuldige veehouderij binnen de gebieden beperking veehouderij. De 
uitzondering voor grondgebonden veehouderijen wordt toegevoegd;

- artikel 3.2.1 lid f wordt, conform de Verordening ruimte, aangepast aan de regels 
voor de zorgvuldige veehouderij door enkel te verwijzen naar de dierenverblijven. 
Dit is in lijn met de behandeling van een ingediende zienswijze op het ontwerp 
bestemmingsplan Buitengebied Dinteloord en Prinsenland - 1e herziening;

- de bijbehorende voorwaardelijke bepalingen voor de zorgvuldige veehouderij 
worden aangepast aan de bovengenoemde bepalingen. Het betreft de artikelen
3.2.5 en 3.2.6

- in het ontwerp bestemmingsplan is ten opzichte van het moederplan voor 
bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning en burgerwoning een gewijzigde 
bouwregeling opgenomen. Er wordt gekozen om de nu geldende regeling te 
handhaven. Er is gebleken dat deze regeling beter uitvoerbaar is in combinatie met 
het bouwvergunningsvrij bouwen. Het betreft de artikelen 3.2.3, 4.2.3, 7.2.3, 8.2.3, 
9.2.3, 16.2.4, 18.2.3, 21.2.2 en 26.2.3.

- het inmiddels onherroepelijke wijzigingsplan Kruislandsedijk 34 is alsnog 
toegevoegd in de regels en de bijlage bij de regels.

- van het onherroepelijke wijzigingsplan Afgeslechtedijk 8 zijn de regels en de 
bijlage bij de regels toegevoegd.

3.3 Wijziging van de verbeelding

- Het inmiddels onherroepelijke wijzigingsplan Kruislandsedijk 34 is alsnog 
toegevoegd op de verbeelding;

- het plangebied voor het postzegelplan Langeweg 40 wordt niet opgenomen in de 
herziening;

- de dubbelbestemming ‘Waterstaat - Waterkering’ is overeenkomstig de 
systematiek voor de agrarische bouwvlakken tevens niet opgenomen ter plaatse 
van de bestemming ‘Wonen’.



- 'gemevnív Steenbergen

GEWIJZIGDE VASTSTELLING BESTEMMINGSPLAN

"BUITENGEBIED STEENBERGEN - Ie HERZIENING"

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

maken bekend

» dat de gemeenteraad op 28 juni 2018 het bestemmingsplan "Buitengebied Steenbergen - le herziening" 
(NL.IMR0.0851.bgBPstbherzieningl-v001) gewijzigd heeft vastgesteld. Naar aanleiding van ingediende 
zienswijzen over het ontwerpbestemmingsplan is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. De 
behandeling van de zienswijzen is opgenomen in de 'Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve 
wijzigingen bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen - le herziening' die als bijlage is opgenomen in 
het vastgestelde bestemmingsplan. Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan op onderdelen ambtshalve 
gewijzigd. Deze wijzigingen zijn ook opgenomen in de 'Nota van beantwoording zienswijzen en ambtshalve 
wijzigingen bestemmingsplan Buitengebied Steenbergen - le herziening'. De wijzigingen ten opzichte van 
het ontwerpbestemmingsplan zijn verwerkt in het vastgestelde bestemmingsplan.

» dat het bestemmingsplan "Buitengebied Steenbergen - le herziening" vanaf 5 september 2018 gedurende 
zes weken ter inzage ligt:
a. in het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen;
b. op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

« dat binnen zes weken beroep tegen de vaststelling kan worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door;
a. belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan;
b. belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben 

ingediend;
c. belanghebbenden tegen wijzigingen in de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Steenbergen, 5 september 2018
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

drs. ing. J.M.P.C. Groenland 
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling

J
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Edelachtbaar college,

Bij brief van 16 oktober jongstleden heb ik namens cliënten, de maatschap J.J.A.M. Verbeek- 

Hack, A.M.W.A. Verbeek-Hack en L.A.J. Verbeek, Kruislandsedijk la in (4651 RH) Steenbergen, 

pro forma beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan 'Buitengebied Steenbergen - le 

herziening'. U hebt mij vervolgens tot en met 15 november de gelegenheid gegeven de gronden 

aan te vullen.

In deze brief treft u deze gronden aan. Voordat ik de gronden toelicht, geef ik eerst een overzicht 

van de belangrijkste feiten en van de voorgeschiedenis van dit geschil.

1. Feiten en voorgeschiedenis

Cliënten exploiteren aan de Kruislandsedijk la een gemengd akkerbouwbedrijf annex 

pluimveehouderij. Het bedrijf beschikt in totaal over 44 hectare grond, waarvan het grootste 

deel direct rond het bedrijfscentrum is gesitueerd. Op het bedrijfscentrum beschikken cliënten 

over verschillende gebouwen, waaronder een pluimveestal met uitloop voor de kippen.

Mede omdat de zoon L. Verbeek sinds enige tijd vennoot is, hebben cliënten gezocht naar 

verdere uitbreidingsmogelijkheden van het bedrijf. Sinds 2010 is om die reden de oppervlakte 

van het grondareaal vergroot. Bovendien is recent, in 2017, overgeschakeld naar het biologisch 

houden van leghennen. Het aantal legkippen dat in de bestaande pluimveestal wordt gehouden, 

bedraagt sindsdien ruim 18.000.

Den Hollander Advocaten is de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Den Hollander Advocaten B.V., statutair gevestigd 
te Middelharnis en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24437043. Alle werkzaamheden worden verricht krachtens overeenkomst, gesloten met 
Den Hollander Advocaten B.V. Daarop zijn van toepassing de op de achterzijde van het briefpapier vermelde algemene voorwaarden, waarin een beperking van 
aansprakelijkheid is opgenomen, Nederlands recht van toepassing is verklaard en de rechtbank te Rotterdam exclusief als bevoegde rechter is aangewezen. 
Deze voorwaarden zijn ook in te zien en te verkrijgen op www.denhollander.nl.
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Cliënten willen graag een tweede pluimveestal realiseren. Het geldende bestemmingsplan biedt 

voor deze ontwikkeling geen ruimte. Dat komt doordat alleen het gedeelte van het bouwperceel 

waarop de bestaande pluimveestal staat, de functieaanduiding voor intensieve veehouderij 

heeft gekregen. Op de rest van het bouwperceel rust de aanduiding 'veehouderij uitgesloten'. 

Daarnaast geldt dat voor het realiseren van de beoogde stal de oppervlakte van het bouwperceel 

te klein is. Om de beoogde stal (met een oppervlakte circa 2.500 m2) te kunnen realiseren, dient 

het bouwvlak van 1,1 hectare naar 1,3 hectare te worden vergroot. Op de bijvoegde tekening is 

de nieuwe situatie ingetekend en is ook de overschrijding van de begrenzing van het 

bouwperceel aangeduid (productie 1).

Om medewerking aan hun plannen te kunnen verkrijgen, hebben cliënten een zienswijze tegen 

het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Een kopie van deze zienswijze heb ik bijgevoegd 

(productie 2). Aan deze zienswijze is ook een ruimtelijke onderbouwing gehecht, waarin het plan 

concreet wordt uitgewerkt en waarin wordt geconcludeerd dat uitbreiding past in zowel het 

beleid van Rijk, provincie als gemeente.

Niettemin heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan de zienswijze 

verworpen. Daarmee heb ik de aanleiding voor dit beroepschrift geschetst.

2. ínhoud zienswijze en vaststellingsbesluit gemeenteraad

In de zienswijze vragen cliënten om het schrappen van de functieaanduiding waarmee 

uitbreiding van de pluimveehouderij is uitgesloten, evenals een vergroting van het bouwperceel 

naar 1,3 hectare. Daarbij stellen cliënten zich op het standpunt dat de pluimveehouderij een 

biologische tak is met een grondgebonden karakter, die daarom in overeenstemming is met het 

gemeentelijke beleid (lees: de gemeentelijke structuurvisie). Daarnaast strekt de zienswijze ertoe 

bij de vaststelling van het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid of een afwijkingsregeling 

toe te voegen waarmee ook in de toekomst de biologische veehouderij zich verder kan 

ontwikkelen.

Bij de vaststelling heeft de raad deze zienswijze verworpen. In de kern stelt de raad zich op het 

standpunt dat het gemeentelijke beleid zich tegen medewerking aan de plannen verzet. In de 

ogen van de raad is de biologische veehouderij een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf. 

Daarnaast voert de raad een reeks van argumenten aan, waaronder de stelling dat het 

bestemmingsplan een conserverend karakter heeft, de belangen van omwonenden worden 

aangetast (onder meer ook omdat zij tegen het ontwerpplan geen 

rechtsbeschermingsmogelijkheden hebben) en weegt de raad ook mee dat niet is voldaan aan 

de zogeheten Brabantse Zorgvuldigheidsscore.

3. Gronden

Cliënten stellen zich op het standpunt dat het besluit van de raad in strijd is met het 

zorgvuldigheidsbeginsel als bedoeld in artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Van
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strijd met het gemeentelijke beleid is geen sprake, omdat het bedrijf van cliënten een 

grondgebonden status heeft. Bovendien snijden ook de andere argumenten van de raad geen 

hout. Als onderbouwing geldt het volgende.

In het geldende bestemmingsplan heeft de raad onderscheid gemaakt tussen een 

grondgebonden en een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf. Het kenmerkende verschil daarbij 

is of de bedrijfsvoering wel of niet geheel of in overwegende mate in gebouwen plaatsvindt.

Anders dan de raad overweegt, is de pluimveehouderij wel degelijk een grondgebonden bedrijf. 

De kippen worden namelijk op biologische wijze gehouden en deze vorm van veehouderij is 

automatisch grondgebonden. Daartoe verwijs ik naar EG-Verordening 834/27 van de Europese 

Unie van 28 juni 2007. In artikel 14, eerste lid onder b is onder iii bepaald dat een biologische 

veehouderij de dieren op een zodanige wijze huisvest, dat zij permanent toegang hebben tot de 

uitloop in de open lucht, bij voorkeur weidegrond1. De omstandigheid dat de kippen doorlopend 

in de open lucht kunnen lopen, maakt automatisch dat de bedrijfsvoering niet geheel en ook niet 

in overwegende mate in gebouwen plaatsvindt. De raad heeft dit miskend.

Daar komt bij dat, door in de begripsomschrijvingen het houden van de dieren in gebouwen als 

maatstaf te nemen, de uitleg van de raad ertoe leidt dat nooit een biologische pluimveehouderij 

op het grondgebied van de gemeente Steenbergen kan worden toegelaten. Een dergelijke 

vérgaande beperking van de gebruiksmogelijkheden van de agrarische grond verdraagt zich niet 

met het beginsel van een goede ruimtelijke ordening als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet 

ruimtelijke ordening (Wro).

Omdat geen sprake is van een niet-grondgebonden bedrijf, gaat het betoog van de raad over de 

strijdigheid met het gemeentelijke ruimtelijke beleid zoals dat vastligt in de structuurvisie, niet 

op. In deze structuurvisie is voor het gebied waarin het bedrijf van cliënten is gelegen, de 

zogeheten open zeekleipolders, expliciet rekening gehouden met schaalvergroting van 

grondgebonden agrarische bedrijven. Ik heb een kopie van deze passage, opgenomen in 

paragraaf 4.5.2 van de Structuurvisie gemeente Steenbergen, aan dit beroepschrift gehecht 

(productie 3).

Vervolgens zal ik reageren op de andere argumenten in het raadsbesluit. Ik beperk mij daarbij 

tot de belangrijkste stellingen van de raad. Ik begin met het beroep van de raad op het 

conserverende karakter van het bestemmingsplan.

Ook hier doet zich strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel voor. De raad miskent daarmee 

namelijk dat cliënten een concreet uitgewerkt plan hebben voorgelegd, waarin de uitbreiding 

van de pluimveehouderij gedegen en uitvoerig is onderbouwd. Het is vaste rechtspraak dat in 

een dergelijk geval niet meteen beroep op het conserverende karakter van het bestemmingsplan

1 Zie Verordening (EG) nummer 834/2007 van de raad, PB-L189 van 20 juli 2007 inzake de biologische productie en de 

etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nummer 2092/91.
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zonder inhoudelijke beoordeling van dat plan tot vaststelling van het bestemmingsplan kan 

worden overgegaan2.

De raad stelt verder dat de uitbreiding op een te korte afstand van omwonenden wordt 

gesitueerd. Daarbij wijst de raad op de richtafstand voor een pluimveehouderij in de VNG- 

brochure Bedrijven en Milieuzonering, die 200 meter bedraagt. In de ruimtelijke onderbouwing 

is een richtafstand van 100 meter aangehouden, terwijl de feitelijke afstand circa 150 meter 

bedraagt.

De constatering van de raad is juist, maar de afstand van 200 meter wordt bepaald door de geur 

vanwege het bedrijf. In de ruimtelijke onderbouwing is onderzocht in hoeverre geurhinder 

plaatsvindt volgens de bepalingen van de Wet geurhinder en veehouderij, rekening houdend met 

de gemeentelijke geurverordening. Uit de berekeningen blijkt dat de geldende geurnorm 

nergens wordt overschreden. Ik verwijs daarvoor naar paragraaf 4.6 van de ruimtelijke 

onderbouwing.

Aan de hand van de ruimtelijke onderbouwing kan ook niet worden gesteld, zoals de raad doet, 

dat er overwegende bezwaren van milieuhygiënische aard bestaan. Uit de onderbouwing blijkt 

het tegendeel. De raad heeft deze stelling overigens ook niet verder onderbouwd.

De raad stelt verder ten onrechte dat als maatstaf alleen uitbreiding in het kader van het 

dierenwelzijn is toegelaten. In de gemeentelijke structuurvisie is deze maatstaf weliswaar 

opgenomen, maar alleen voor uitbreiding van bestaande intensieve veehouderijen. Van een 

intensieve veehouderij is, als gezegd, evenwel geen sprake.

Onjuist is ook de stelling van de raad dat cliënten hun gemengde bedrijf volledig willen omzetten 

naar een (intensieve) veehouderij. Ook in de beoogde situatie blijft de akkerbouwtak bestaan. 

Het bedrijf is en blijft echter volledig grondgebonden.

Evenzeer onjuist is de stelling dat niet is voldaan aan de regels voor zorgvuldige veehouderij, 

zoals bedoeld in de provinciale Verordening Ruimte. Aan de ruimtelijke onderbouwing is een 

bijlage gehecht, waarin de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij is doorlopen. Daaruit 

blijkt dat het plan voldoende punten scoort. Tot het voeren van overleg met de omgeving, het 

punt waarover de raad de staf breekt, zijn cliënten uiteraard bereid.

De raad stelt verder dat met het opnemen van de beoogde uitbreiding bij de vaststelling van het 

bestemmingsplan belanghebbenden rechtsbescherming wordt onthouden, omdat alleen beijoep 

kan worden ingesteld. Daarmee miskent de raad echter dat het de keuze van de wetgever is 

geweest om tegen een vastgesteld bestemmingsplan alleen het rechtsmiddel van beroep in 

eerste en enige instantie bij uw Afdeling open te stellen. Bovendien wij ik er op dat de raad bij

2 Zie onder meer ABRS 17 augustus 2011, BR 2011/187. Zie ook ABRS 16 november 2011, BR2012/36.

4/5



DEN HOLLANDER ADVOCATEN

de vaststelling zelf ook wijzigingen heeft aangebracht, waartegen belanghebbende zich alleen in 

beroep kunnen verweren.

Onbegrijpelijk is het argument van de raad dat een verhaalsovereenkomst ontbreekt, waarin ook 

het verhaal van planschade wordt geregeld. Tot het sluiten van een dergelijke overeenkomst zijn 

cliënten zonder meer bereid. Aan hen is echter in het geheel geen overeenkomst aangeboden.

De raad beroept zich tot slot op het ontbreken van een agrarisch deskundigenadvies. Daardoor 

kan niet worden vastgesteld of de plannen van cliënten noodzakelijk zijn voor een doelmatige 

bedrijfsvoering en betrekking hebben op een volwaardig bedrijf. Cliënten kunnen echter niet zelf 

het vereiste advies bij de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen (AAB) inwinnen: dat 

dienen burgemeester en wethouders (of, zoals in dit geval: de raad) te doen. Het ontbreken van 

het advies kan dan ook niet aan cliënten worden tegengeworpen3.

4. Conclusie

Ik kom samengevat tot de slotsom dat het besluit van de raad niet in stand kan blijven. Ik verzoek 

u daarom dit besluit te vernietigen en daarbij de raad in de proceskosten te veroordelen.

X vriendelijke groet,

mr. A.P. (Bram) Cornelissen

Advocaat

3 Overigens hebben cliënten via hun adviseur op 22 juni 2018 alsnog aan het college verzocht de AAB om advies te vragen. 
Dit advies is na de vaststelling van het bestemmingsplan uitgebracht. De AAB heeft de doelmatigheid en de noodzaak niet 
onderzocht en (alleen) de (in de ogen van cliënten onjuiste) conclusie getrokken dat hun plannen zien op een niet- 
grondgebonden bedrijf.
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Een in te scannen document begint altijd met een Raster voorloopvel, gevolgd door 
het document. Wanneer het type document uit meerdere documenten bestaat (bij
voorbeeld bijlagen) kunnen er één of meerdere schutbladen toegevoegd worden 
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Uw kenmerk: Ons kenmerk: TvW/06106,014

Onderwerp: Zienswijze inzake bestemmingsplan 'Buitengebied Steenbergen — le herziening' 
Locatie: Kruislandsedijk la, 4651 RH te Steenbergen

Geachte Raad van de gemeente Steenbergen,

Op donderdag 8 februari jl. heeft het college van Burgemeester en wethouders van uw gemeente het 
ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Steenbergen - le herziening' (voorts: het plan) voor een ieder 
ter inzage gelegd. De termijn van terinzagelegging loopt tot 22 december 2018. Namens dhr. L. Verbeek, 
eigenaar van pluimvee- en akkerbouwbedrijf Maatschap J.J.A.M. Verbeek, A.M.W.A. Verbeek-Hack en 
L.A.J. Verbeek, dienen wij hierbij een zienswijze in op het plan.

Aan de Kruislandsedijk la exploiteert cliënt al jarenlang een pluimvee- en akkerbouwbedrijf. Sinds enkele 
járen is men omgeschakeld naar een biologische bedrijfsvoering. Conform het ontwerpbestemmingsplan 
Buitengebied Steenbergen — le herziening' van de gemeente Steenbergen heeft de locatie aan de 
Kruislandsedijk la te Steenbergen de volgende bestemming en aanduidingen toegekend gekreqen, zie 
afbeelding 1:

- Enkelbestemming 'Agrarisch';
Functieaanduiding 'Specifieke vorm van agrarisch - intensieve veehouderij';
Functieaanduiding 'Specifieke vorm van agrarisch - veehouderij uitgesloten'.
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Afbeelding 1: Uitsnede ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Steenbergen - le herziening'.
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Volgens het stelsel van de Wet ruimtelijke ordening is een bestemmingsplan bij uitstek het ruimtelijk 
instrument waarin de wenselijke toekomstige ontwikkelingen van een gebied wordt neergelegd en is deze 
kaderstellend voor verdere ruimtelijke besluitvorming (zie uitspraak van 8 oktober 2014, 
ECLI:NL:RVS:2014:3606 en uitspraak van 12 november 2014, ECLI:NL:RVS:2014:4037). De Raad dient 
bij de vaststelling van een bestemmingsplan rekening te houden met een particulier initiatief betreffende 
ruimtelijke ontwikkelingen, voor zover dat initiatief voldoende concreet is, tijdig kenbaar is gemaakt en 
ten tijde van de vaststelling van het plan op basis van de op dat moment bekende gegevens kan worden 
beoordeeld op de ruimtelijke aanvaardbaarheid.
Gezien het bovenstaande wil cliënt graag gebruik maken van de mogelijkheid om zijn plannen kenbaar te 
maken aan de gemeente om aanpassing van het bestemmingsplan

Zoals eerder aangegeven exploiteert cliënt een biologisch pluimvee- en akkerbouwbedrijf aan de 
Kruislandsedijk la te Steenbergen. Conform de geldende vergunning (d.d. 30-12-2016) huisvest het 
bedrijf op dit moment 18.108 legkippen. De kippen worden gehuisvest in een volièresysteem. Het 
volièresysteem vergroot het leefoppervlak in de stal, doordat de kippen zich naast het volledige 
vloeroppervlak ook vrij in de 4 volières kunnen bewegen. Daarnaast kunnen de kippen gedurende de dag 
naar buiten. Hiervoor heeft het bedrijf 6 afzonderlijke uitlopen.

Gezien de steeds kleiner wordende winstmarges in de (intensieve) veehouderij hebben tot gevolg dat 
tegen een lagere kostprijs moet worden geproduceerd. Dit is enerzijds mogelijk door middel van 
schaalvergroting, zodat alle vaste kosten kunnen worden uitgesmeerd over een groter aantal productie- 
eenheden. Anderzijds is het mogelijk om niet voor de conventionele markt te produceren maar volgens 
een ander concept, waardoor een meerwaarde word gecreëerd en de kostprijs niet verlaagd moet 
worden om zodoende een betere marge te behalen. Gezien dit feit is cliënt enkele járen geleden 
overgestapt op het biologisch houden van kippen. Doordat steeds meer consumenten kiezen voor de 
alternatieve markt, groeit de vraag naar deze producten. Cliënt wil hier graag op inspelen door een 
nieuwe stal te bouwen voor het houden van 18.000 biologische leghennen. Bij de uitbreiding zal tevens 
het bestaande stalsysteem in de bestaande stal worden aangepast van E 2.11.1 naar E 2.11.2.2. Hierdoor 
is sprake van een afname van ammoniak emissie. De nieuwe stal zal, qua inrichting, identiek zijn aan de 
bestaande stal.

Om de gewenste uitbreiding van het bedrijf te kunnen realiseren is een vergroting van het bouwvlak en 
uitbreiding van bebouwing ten behoeve van de veehouderij noodzakelijk. In het ontwerpbestemmingplan 
heeft het bouwvlak een omvang van circa 1,1 hectare. Om de gewenste uitbreiding mogelijk te maken 
dient het bouwvlak vergroot te worden naar een omvang van 1,3 hectare. In de onderstaande afbeelding 
is de huidige en gewenste situatie weergegeven.
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Afbeelding 2: huidige planologische situatie (links), gewenste planologische situatie (rechts)
Gewenst bouwvlak s 1,3 HaBestaand bouwvlak s 1,1 Ha

Zoals reeds vermeld kan de beoogde bedrijfsopzet niet worden gerealiseerd binnen de kaders van het 
ontwerpbestemmingsplan. Zo is er geen wijzigingsbevoegdheid opgenomen om het agrarisch bouwvlak 
te vergroten t.b.v. een veehouderij. Het ontwerpbestemmingsplan ligt in dat kader in lijn met de 
vastgestelde structuurvisie van 18 april 2002 waarin voor het gebied 'open zeeklei polders', waar 
onderhavige locatie in is gelegen, geen uitbreidingen van intensieve veehouderijen wordt toegestaan, 
mits dit in het kader van het dierenwelzijn betreft. Men wil zich op dit gebied richten op de uitbreiding 
van grondgebonden agrarische bedrijven.

Hieruit volgt dat de gemeenteraad van Steenbergen in het ontwerpbestemmingsplan de focus te veel op 
de intensieve veehouderij heeft gevestigd. Men heeft in het plan geen rekening gehouden met 
biologische en grondgebonden veehouderijen, terwijl juist deze typen bedrijven op een verantwoordelijke 
manier vee huisvesten. Zo zijn er verschillende kritische regels opgesteld om biologisch te mogen 
produceren. De biologische veehouderij/landbouw is de meest duurzame manier om landbouw te 
bedrijven en voedsel te produceren waarbij het milieu wordt gespaard, biodiversiteit wordt bevorderd, 
enkel gebruik wordt gemaakt van natuurlijke hulpbronnen, dierenwelzijn hoog in het vaandel staat en de 
kringlopen worden bewaard en gesloten. Zo moet ieder biologisch bedrijf voldoende grond tot zijn 
beschikking hebben omdat minimaal 2007o van het voer voor de dieren afkomstig moet zijn van gronden 
van het eigen bedrijf. De overige 80o7o moet elders vandaan komen, met als voorwaarde dat deze ook 
biologisch zijn geproduceerd. Op deze manier wordt de kringloop gesloten.
Om leghennen, maar ook overige diersoorten, biologisch te mogen huisvesten dient er voldoende 
leefoppervlak per dier aanwezig te zijn. Een groter leefoppervlak vergroot het dierenwelzijn wat 
overeenkomt met de visie van de gemeente Steenbergen. Dit brengt als gevolg met zich mee dat stallen 
groter gebouwd worden om de gewenpte aantal dieren te kunnen huisvesten. In de structuurvisie van de 
gemeente Steenbergen staat beschreven dat ze mee willen werken aan ontwikkelingen in het kader van 
dierenwelzijn en grondgebonden bedrijven. Deze bedrijven zijn belangrijk voor de gemeente en mogen 
niet beperkt worden door ontwikkelingen vanuit de intensieve veehouderij, zoals is beschreven in de 
structuurvisie. Echter zijn in het ontwerpbestemmingsplan geen wijzigings/afwijkingsbevoegdheden 
opgenomen omtrent het vergroten van het bouwvlak voor biologische- en/of grondgebonden bedrijven. 
Hierdoor worden deze bedrijven beperkt in de ontwikkelingsmogelijkheden, wat niet overeenkomt met de 
visie van de gemeente Steenbergen. Graag verzoeken wij u om wijzigings/afwijkingsbevoegdheden op te 
nemen voor het uitbreiden van het bouwvlak voor biologische en grondgebonden bedrijven, conform de 
visie van de gemeente Steenbergen.
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Gezien het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat onderhavig initiatief betrekking heeft op een 
ontwikkeling dat niet aan te merken is als een intensieve ontwikkeling, maar als een biologische 
ontwikkeling die op een verantwoordelijke manier agrarische bedrijvigheid uitoefent. Hierdoor is 
gewaarborgd dat de ontwikkeling voor een biologische veehouderij en in het kader van het dierenwelzijn 
betreft.

Middels onderhavig zienswijze wordt verzocht om deze ontwikkeling mee te nemen in het nieuwe 
bestemmingsplan. In de bijlage ruimtelijke onderbouwing, welke is bijgevoegd aan de zienswijze, wordt 
onderbouwd dat onderhavig initiatief passend is binnen de gemeentelijke en provinciale beleidskaders, 
voldoet aan alle milieu hygiënische en planologische aspecten en passend is binnen de omgeving.
De locatie en opzet van het bedrijf zijn zodanig, dat er een gemakkelijk werkbare situatie ontstaat en dat 
wordt voldaan aan de regelgeving ten aanzien van ammoniak-, geur- en fìjnstofemissie. De uitbreiding 
brengt derhalve geen significante milieugevolgen teweeg. Tevens wordt met bijgevoegde ruimtelijke 
onderbouwing aangetoond dat met onderhavig initiatief geen nadelige gevolgen ontstaan voor milieu, 
mens en leefomgeving.

Tevens verzoeken wij de gemeente om voor toekomstige ontwikkelingen in het kader van biologische 
veehouderij en grondgebonden veehouderij wijzigings/afwijkingsbevoegdheden op te nemen voor 
toekomstige ontwikkelingen/

Graag willen wij de Raad van de gemeente Steenbergen verzoeken om de ontwikkeling mee te nemen bij 
het vaststellen van het definitieve bestemmingsplan.

Vertrouwende op een correcte uitvoering uwerzijds, verblijven wij, namens dhr. L. Verbeek van 
Maatschap J.J.A.M. Verbeek, A.M.W.A. Verbeek-Hack en L.AJ. Verbeek.

Hoogachtend,
Van Dun Advies BV

Teun van Welij

Bijlage:
Ruimtelijke onderbouwing (met bijbehorende bijlagen)
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1. Inleiding
In dit hoofdstuk komen de aanleiding en het doel, het vigerend planologisch regime en de procedure 
aan bod.

1.1 Aanleiding en doel
Dhr. L. Verbeek van Maatschap J.J.A.M. Verbeek, A.M.W.A. Verbeek-Hack en L.A.J. Verbeek 
exploiteert een biologische pluimvee- en akkerbouwbedrijf aan de Kruislandsedijk la te Steenbergen. 
Het bedrijf is in de huidige situatie in het bezit van een omgevingsvergunning (d.d. 30-12-2016) voor 
het houden van in totaal 18.108 legkippen en (groot)ouderdieren van legrassen.

De kippen worden gehuisvest in een volièresysteem. Het volièresysteem vergroot het leefoppervlak in 
de stal, doordat de dieren zich naast het volledige vloeroppervlak ook vrij in de 4 volières kunnen 
bewegen. Elke volière bestaat uit 3 verdiepingen boven het vloeroppervlak, 2 verdiepingen roosters 
met mestbanden en 1 verdieping legnesten. Doordat de legkippen biologisch worden gehuisvest 
beschikken zij over een buitenuitloop. Door de biologische huisvesting in combinatie met een 
volièresysteem hebben de kippen meer ruimte wat ten goede komt aan het dierenwelzijn.

Men is voornemens om een nieuwe stal te bouwen, welke qua indeling identiek zal zijn aan de huidige 
stal. Zo zal de nieuwe stal eveneens zo worden ingedeeld dat de kippen bilogisch gehuisvest mogen 
worden. De kippen worden volgens de biologische richtlijnen in een volièresysteem. Tevens zal naast 
de stal een buitenuitloop aanwezig waardoor de kippen naar buiten kunnen.

Om de gewenste uitbreiding van het bedrijf te kunnen realiseren is een vergroting van het bouwvlak 
en uitbreiding van bebouwing ten behoeve van de veehouderij noodzakelijk. Hierbij zal het bouwvlak 
worden vergroot van 1,1 hectare naar 1,3 hectare.

In de nieuwe situatie zal zowel de bestaande stal als de nieuwe stal worden voorzien van een 
beluchtingscapaciteit van minimaal 0,5 m3 per dier. Dit verlaagt de ammoniakemissie met meer dan 
50ozb. In de beoogde situatie zal daarom sprake zijn van een verlaging van ammoniak van 112,82 kg 
NH3. Voor zowel de geuremissie als de fijnstofconcentratie geldt dat deze door de voorgenomen 
ontwikkeling zal toenemen. Echter, vallen beide aspecten binnen de wettelijke kaders zoals blijkt uit 
de uitgevoerde berekeningen in hoofdstuk 4.

De gewenste uitbreiding kan niet gerealiseerd worden binnen de kaders van het 
ontwerpbestemmingsplan. Zo is er geen wijzigingsbevoegdheid opgenomen om het agrarisch 
bouwvlak te vergroten t.b.v. een veehouderij. Volgens het stelsel van de Wet ruimtelijke ordening is 
een bestemmingsplan bij uitstek het ruimtelijk instrument waarin de wenselijke toekomstige 
ontwikkelingen van een gebied wordt neergelegd en deze kaderstellend voor verdere ruimtelijke 
besluitvorming. Hierbij dient de Raad rekening te houden met een particulier initiatief betreffende 
ruimtelijke ontwikkelingen, voor zover dat initiatief voldoende concreet is, tijdig kenbaar is gemakt en 
ten tijde van vaststelling van het plan op basis van de op dat moment bekende gegevens kan worden 
beoordeeld op de ruimtelijke aanvaardbaarheid. Middels de ingediende zienswijze en onderhavige 
ruimtelijke onderbouwing wil de initiatiefnemer zijn plannen kenbaar maken aan de gemeente.

1.2 Vigerend planologisch regime
Voor onderhavige locatie is op dit moment het bestemmingsplan 'Kruislandsedijk la', welke is 
vastgesteld op 26-11-2015, vigerend. Volgens dit bestemmingsplan heeft onderhavige locatie de 
volgende bestemming en aanduidingen:

Enkelbestemming 
Bouwvlak 
Functieaanduiding 
Functieaanduiding

'Agrarisch';
'Bouwvlak';
'Specifieke vorm van agrarisch - intensieve veehouderij'; 
'Specifieke vorm van agrarisch - veehouderij uitgesloten'.
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Afbeelding 1: Uitsnede vigerend bestemmingsplan.

De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen het ontwerpbestemmingslan doordat de nieuw te 
bouwen stal niet past binnen het huidige bouwvlak. Tevens is ter plaatse van de voorgenomen 
ontwikkeling de aanduiding 'veehouderij uitgesloten' opgenomen waardoor de ontwikkeling niet 
mogelijk is. Echter, is de gemeente Steenbergen op dit moment bezig met een nieuw 
bestemmingsplanprocedure. De initiatiefnemer wil graag van de gelegenheid gebruik maken om zijn 
ontwikkeling planologisch mogelijk te maken. Middels onderhavig rapport wordt aangetoond dat het 
vergroten van het bouwvlak met de nieuw te bouwen stal geen nadelige gevolgen heeft voor de 
omgeving en het ontwerpbestemmingsplan.

1.3 Procedure
Deze ruimtelijke onderbouwing maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan 'Buitengebied 
Steenbergen - le herziening'. Middels onderhavig onderbouwing kan de gemeente Steenbergen de 
ontwikkeling meenemen bij vaststelling van het bestemmingsplan.

1.4 Leeswijzer
In voorliggende toelichting is in het eerste hoofdstuk een inleiding op het initiatief gegeven, waarin de 
aanleiding, het doel, het vigerend planologische regime en de te doorlopen procedure is beschreven. 
Hierna is in het tweede hoofdstuk een beschrijving opgenomen van de bestaande en beoogde situatie.

In hoofdstuk 3 van voorliggende onderbouwing wordt het van toepassing zijnde beleid uiteengezet, 
welke het provinciaal en gemeentelijk beleid betreft. Hierna worden in hoofdstuk 4 de 
milieuhygiënische en planologische aspecten beschreven.
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2. Projectbeschrijving

2.1 Bestaande situatie
Zoals reeds in de inleiding is benoemd, exploiteert de heer Verbeek een biologisch pluimveebedrijf. In 
de huidige situatie beschikt het bedrijf over een biologische pluimveestal waarin 18.108 leghennen 
worden gehuisvest. Tevens beschikt het bedrijf over twee loodsen waarin tractoren en machines staan 
opgeslagen t.b.v. het akkerbouwbedrijf. De inrichting is gelegen in het buitengebied van de gemeente 
Steenbergen. Op ongeveer 980 meter is de bebouwde kom van Steenbergen gelegen. In de directe 
nabijheid van de inrichting zijn enkele burgerwoningen (aan de Graaf Hendrikpolderdijk) en woningen 
behorende bij agrarische gelegen. Er is geen sprake van een veedicht gebied. De directe omgeving 
waar de activiteit wordt verricht is voornamelijk in gebruik als grasland en bouwland. Op een afstand 
van ongeveer 200 meter is de meest dichtbij gelegen woning van derden (Graaf Hendrikpolderdijk 2) 
gelegen. Op circa 380 meter ten noorden van de inrichting is de snelweg A4 gelegen. De 
onderstaande afbeelding is de ligging van het bedrijf in de omgeving weergegeven.

Afbeelding 2: Ligging plangebied, locatie met rode cirkel weergegeven

De omgeving van het plangebied kenmerkt zich door het zeekleipolderlandschap van open agrarische 
gebieden met dijken. De openheid en grootschaligheid van het landschap zijn hier de belangrijkste en 
kenmerkendste waarden.

2.2 Beoogde situatie
De ontwikkeling heeft betrekking op het uitbreiden van het pluimveebedrijf. In de beoogde situatie is 
men voornemens om een nieuwe stal te bouwen voor het huisvesten van 18.000 leghennen. Hierdoor 
zal het bedrijf in totaal 36.108 leghennen huisvesten. In de onderstaande tabel is de huidige en 
beoogde dieraantallen te zien.

Tabel 1: Vergunde situatie (d.d. 30-12-2016)

Stal
nr.

Huls va sting* systeem

Dier- categorie
Aantal
dieren

Aantal
dler-

plaatsen

Ammoniak Geur (OUe/s) Fljnstof PM 10 (g/jaar)
FIJnsto

(OU
PM2.5

aar)

Coda HoudarlJ/hoktypa

Kg NHj 
per dier

Totaal kg
w,

CHJg/s
/dier

Totaal
OUJs

g/dler
/Jaar

T otaal
gram

g/dler
/jaar

Totaal
gram

2 E 2.11.1 minimaal 5070 van de leef rulrrte Is rooster 
met daaronder een mastband. Mastbanden 
minimaal eenmaal per week af draaien. 
Roosters minimaal in tw ee etages (BWL 
2004.09.V1)

legkippen en (groot- 
)ouderdleren van 
legrassen 18.108 18.108 0,090 1.629,720 0,34 6.156,72 65 1177020 3,9 70621

1.629.720 SS -50.720 totaal 1.177.020,0
gram

totaal 70621,2
gram



Tabel 2: Beoogde situatie

Hu is vestings systeem Aantal Ammoniak Geur (OUe/s) Fljnstof PM 10 (g/jaar)
Fljnstof PM2.5 

(g/Jaar)

Coda HouderlJ/hoktypa Dfar- categorie
Aantal
dieren

dier*
plaatsen

KghH,
per dier

Totaal kg
NH,

OUe /*
/dier

Totaal

OUe/s
g/dier
/Jaar

Totaal

gram

g/dler
/jaar

Totaal
gram

E 2.11.2.2 45-55Vo van de leefruimte roosters met
daaronder een mestband met beluchting. 
Mastbanden minimaal tw eemaal per w eek 
afdraaien. Roosters ninimaal in twee 
etages. Beluchtingcapaciteit minimaal 0,5 
m3 per dier per uur (BWL 2004.10.V3)

legkippen en (groot- 
)ouderdieren van 
legrassen

18.108 18.108 0,042 760,536 0,34 6.156,72 65 1177020 3,9 70621

E 2.11.2.2

45-55‘ft van de leefruimte roosters met
daaronder een mestband met beluchting. 
Mestbanden ninimaal tw eemaal per w eek 
afdraaien. Roosters minimaal in twee 
etages. Beluchtingcapaciteit minimaal 0,5 
m3 per dier per uur (BWL 2004.10.V3)

legkippen en (groot- 
)ouderdieren van 
legrassen

18.000 18.000 0,042 756,000 0,34 6.120,00 65 1170000 3,9 70200

totaal
1.516,536

totaal
OUe/s

r----------------
12.276,720

totaal
gram

r----------------
2.347.020,0

totaal

gram

F
70.621,2

In de beoogde situatie zal het huisvestingstysteem van de bestaande stal veranderen. De 
beluchtingscapaciteit zal worden verhoogt waardoor meer dan 50o7o ammoniak wordt gereduceerd. De 
nieuw te bouwen stal zal van hetzelfde stalsysteem worden voorzien. De leghennen die gehuisvest 
worden, worden volgens biologische richtlijnen gehuisvest.
De nieuwe stal zal ten westen van het bestaande bouwvlak gebouwd worden. In bijlage 1 is een 
situatietekening van de voorgenomen ontwikkeling te zien. Om de beoogde ontwikkeling te realiseren 
zal het huidige bouwvlak moeten worden vergroot van 1,1 hectare naar 1,3 hectare. Om het 
vergroten van het bouwvlak met bijbehorende stal landschappelijk in te passen is een landschappelijk 
inpassingsplan opgesteld, welke in bijlage 10 is toegevoegd.
De voorgenomen ontwikkeling leidt tot een afname in ammoniak van circa 112 kg NH3. Voor zowel de 
geur- als fijnstofemissie geldt dat deze zal toenemen. Echter blijft zowel de geuremissie als de 
fijnstofconcentratie binnen de gestelde eisen. In onderhavige toelichting wordt hier nader op 
ingegaan.

- .



3. Beleidskader
In dit hoofdstuk wordt het voor onderhavige ontwikkeling relevante ruimtelijke rijksbeleid, provinciaal 
en gemeentelijk beleid uiteengezet. Daarnaast wordt de beoogde ontwikkeling in dit hoofdstuk tevens 
aan dit beleid getoetst.

3.1 Rijksbeleid
Gezien onderhavig initiatief dermate kleinschalig van aard is heeft deze geen invloed op het rijksbeleid 
en wordt derhalve in dit hoofdstuk niet beschreven.

3.2 Provinciaal beleid
Het geldende ruimtelijke beleid van de provincie Noord-Brabant is vervat in de Structuurvisie 2010 - 
partiële herziening 2014 en de Verordening ruimte Noord-Brabant Noord-Brabant.

3.2.1 Structuurvisie 2010 - partiële herziening 2014 (Sv 2014)
De Structuurvisie 2010 - partiële herziening 2014 (Sv 2014) betreft een herziening van de op 1 
oktober 2010 vastgestelde Structuurvisie ruimtelijke ordening. De partiële herziening is door 
Provinciale Staten van Noord-Brabant op 7 februari 2014 vastgesteld en is in werking getreden op 19 
maart 2014.

De Structuurvisie geeft de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 weer (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 
genoemde visie in de partiële herziening is doorvertaald in de regels van de Verordening ruimte 2014. 
Daarnaast ondersteunt de structuurvisie het beleid op andere provinciale beleidsterreinen, zoals het 
economisch-, mobiliteits-, sociaal-, cultureel-, milieu- en natuurbeleid.

Volgens de structurenkaart, zie afbeelding 3, is onderhavig plangebied gelegen in het gemengd 
landelijk gebied, te weten in de structuur 'Accentgebied agrarische ontwikkeling'. Deze gebieden zijn 
aangewezen om de positie van de aanwezige sectoren te versterken. Hierbij richt de provincie zich op 
behoud en versterking van de economische positie en verduurzaming van de aanwezige agrarische 
sector.

Onderhavig initiatief betreft de uitbreiding van het biologische pluimveebedrijf en draagt hiermee bij 
aan de versterking van de economische positie. Onderhavig initiatief past derhalve binnen de 
uitgangspunten van de Sv 2014.

Accentgebied agrarische ontwikkeling 

Gemengd landelijk gebied

Afbeelding 3: Uitsnedestructuurvisiekaart
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3.2.2 Verordening ruimte Noord-Brabant (Vr)
In de Wro is geregeld dat de provincie in een aparte verordening regels kan opstellen die door elke 
gemeente in Noord-Brabant moet worden toegepast bij ruimtelijke besluiten. Derhalve hebben de 
Provinciale Staten van Noord-Brabant een Verordening ruimte vastgesteld. De laatste versie van deze 
verordening is vastgesteld op 8 juli 2017 en per 15 juli 2017 in werking getreden. De bepalingen voor 
deze onderwerpen zijn gebaseerd op het provinciale beleid zoals dat opgenomen is in de 
Structuurvisie 2010 - partiële herziening 2014.

De ontwikkelingsmogelijkheden voor locaties volgen uit het gebied waarin ze gelegen zijn. In de 
Verordening ruimte is onderscheid gemaakt tussen structuren en aanduidingen. De structuren bestaan 
uit 'bestaand stedelijk gebied', 'Natuur Netwerk Brabant, 'groenblauwe mantel' en 'gemengd landelijk 
gebied'. Deze vier structuren zijn Brabant-dekkend. Per structuur zijn er regels uitgewerkt onder welke 
voorwaarden welke functies ontwikkeld kunnen worden. Onderhavig plangebied is gelegen binnen de 
structuur 'Gemengd landelijk gebied'.

De aanduidingen zijn opgenomen binnen de themakaarten. Deze themakaarten betreffen 
aanduidingen ten aanzien van 'stedelijke ontwikkeling', 'cultuurhistorie', 'agrarische ontwikkeling en 
windturbines', 'water' en 'natuur en landschap'.

Binnen het plangebied zijn aanduidingen opgenomen op de themakaart 'Agrarische ontwikkeling en 
windturbines'. Op deze themakaart is de locatie gelegen in zoekgebied windturbines.

v Aanduiding - Beperidngen veehouderij 
ŪD Aanduiding - Dcorgroeigebìed glastuinbouw 

Ēsl Aanduiding - Maatwerk glastuinbouw 

- - - Aanduiding - Sanerings- en verplaatsingslocatie 
Ë3 Aanduiding - Staldennşsgebíed 

O i Aanduiding - Teeltgebied Zundert 

E3 Aanduiding - Teeitondersteunende kassen 

m Aanduiding - Vestígingsgebied glastuinbouw 

E2 Aanduiding - Zoekgebied windturbines

Rechtstreeks werkende regel voor sanerings- en verplaatsingslocatie - BIV 

- Rechtstreeks v/erkende regel voor sanerings- en verplaatsingslocatie - GTB 

- 8 Rechtstreeks werkende regel voor sanerings- en verplaatsingslocatie - RBV 

CU Rechtstreeks werkende regel voor sanerings- en verplaatsingslocatie - ViV 

Structuur - Gemengd landelijk gebied

Afbeelding 4: Uitsnede themakaart 'Agrarische ontwikkeling en windturbines'

Ten aanzien van onderhavig initiatief zijn er meerdere sporen die gevolgd moeten worden in het kader 
van toetsing aan de Vr. Ten eerste zijn er algemene regels voor de bevordering van de ruimtelijke 
kwaliteit van toepassing, die opgenomen zijn in hoofdstuk 2 van de Vr. Daarnaast moet getoetst 
worden aan hoofdstuk 3, structuren. In hoofdstuk 3 zijn in artikel 7 regels opgenomen voor locaties 
gelegen in gemengd landelijk gebied. Tot slot is de locatie ook gelegen in zoekgebied Windturbines 
(artikel 33). Toetsing aan deze aanduiding zal buiten beschouwing worden gelaten, daar onderhavig 
ļnitiatief geen betrekking heeft op de ontwikkeling van windmolens.

Algemene regels fhoofdstuk 2 Vr):
Heofdstuk 2 van de Vr stelt algemene regels ter bevordering van de ruimtelijke kwaliteit (artikel 3). In 
deze regels wordt gesteld dat bijgedragen moet worden aan de zorg voor het behoud en de 
bevordering van de ruimtelijke kwaliteit. De bevordering van de ruimtelijke kwaliteit wordt uitgesplitst 
in de zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit (artikel 3.1 Vr) en de kwaliteitsverbetering van het landschap 
(artikel 3.2 Vr).

—^-------
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Zorgplicht ruimtelijke kwaliteit (art. 3.1 Vr):



In artikel 3.1 wordt gesteld dat bij ruimtelijke ontwikkelingen het principe van zorgvuldig 
ruimtegebruik wordt toegepast. Het doel hierbij is om bestaande bebouwing zo goed mogelijk te 
benutten. Het principe zorgvuldig ruimtegebruik bij ruimtelijke ontwikkelingen houdt in ieder geval in 
dat bij ruimtelijke ontwikkelingen gebruik wordt gemaakt van een bestaand bouwperceel en dat een 
uitbreiding van het op grond van het geldende bestemmingsplan toegestane ruimtebeslag slechts is 
toegesţaan mits de financiële, juridische of feítelijke mogelijkheden ontbreken om de beoogde 
ruimtelijke ontwikkeling binnen dat toegestane ruimtebeslag te doen plaatsvinden.

De ontwikkeling zal voor het grootste gedeelte plaatsvinden binnen het huidige bouwvlak. Echter, om 
voldoende ruimte te creëren om de kippen biologisch te mogen huisvesten, zal het bouwvlak vergroot 
worden met 0,2 hectare. Biologisch gehouden kippen dienen meer ruimte tot zijn beschikking te 
hebben dan traditioneel gehouden kippen. Hierdoor dient voldoende ruimte beschikbaar te zijn om de 
stal te bouwen. De nieuwe stal met beoogde dieraantallen voldoet aan de eisen om de kippen 
biologisch te mogen huisvesten. Tot slot dienen er buitenuitlopen aanwezig te zijn. De uitlopen 
worden aan beide zijdes van de stallen gerealiseerd. Om aan de wettelijke eisen te voldoen dienen de 
uitlopen voldoende ruimte te bieden aan de kippen. In het kader hiervan zal vergroting van het 
bouwvlak ook noodzakelijk zijn zodat voldoende ruimte tussen de bestaande loodsen en nieuw te 
bouwen stal wordt gecreëerd voor de buitenuitloop. Daarnaast zal er voldaan moeten worden aan de 
wettelijke eisen omtrent biologisch huisvesten van kippen. Om de geproduceerde eieren te mogen 
afzetten in Duitsland zal voldaan moeten worden aan de Duitse eisen. Deze eisen zijn strenger dan de 
Nederlandse. Zo mogen kippen niet met meer dan 3.000 kippen in een stalruimte geplaatst worden. 
Om dit te realiseren zal de stal worden uitgevoerd met verschillende compartimenten waarbij 
maximaal 3.000 kippen per compartiment zijn gehuisvest. Dit zorgt er voor dat de stal automatisch 
groter gebouwd moet zijn dan traditionele om te voldoen aan deze eisen.

Gezien het feit dat de stal zo dicht mogelijk tegen de bestaande gebouwen aan worden gebouwd en 
het feit dat het grootste gedeelte van het bouwvlak hierdoor wordt benut, is gewaarborgd dat 
zorgvuldig om wordt gegaan met de beschikbare ruimte.

Ten behoeve van het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit dient voorliggende 
toelichting een verantwoording te bevatten waaruit blijkt dat rekening is gehouden met de gevolgen 
van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling voor de in het plan begrepen gronden en de naaste 
omgeving, in het bijzonder wat betreft de bodemkwaliteit, waterhuishouding, archeologische en 
cultuurhistorische waarden, ecologische waarden, aardkundige waarden en landschappelijke waarden. 
Daarnaast dient, gelet op de bestaande en toekomstige functies in de omgeving en de effecten die de 
ontwikkeling op die functies heeft, de omvang van de ruimtelijke ontwikkeling te passen in de 
omgeving. De toetsing van de gevolgen van het initiatief op bovengenoemde aspecten is uitgebreid 
uiteengezet in hoofdstuk 4 van voorliggende toelichting.

Tevens dient binnen het plangebied een adequate afwikkeling van personen- en goederenvervoer 
verzekerd te zijn, waaronder een goede aansluiting op de aanwezige infrastructuur van weg, water of 
spoor. De locatie ontsluit aan de Kruislandsedijk. Via deze weg kan zeer gemakkelijk richting de stad 
Steenbergen bereikt worden. De Kruislandsedijk is een grote straat waar geregeld vrachtwagens en 
auto's over heen rijden. De ontwikkeling zal geen grootschalige nadelige gevolgen met zich mee 
brengen met betrekking tot de aanwezige infrastructuur.

Kwaliteitsverbetering van het iandschap (art. 3.2 Vr):
Een bestemmingsplan buiten bestaand stedelijk .gebied dient gepaard te gaan met een fysieke 
verbetering van het Iandschap. Daarnaast dient te^ worden aangetoond hoe deze fysieke verbetering 
ook financieel, juridisch en feítelijk wordt verzekerd. Een verbetering zoals hierboven beschreven kan
o.a. bestaan uit een landschappelijke inpassing, behoud of herstel van cultuurhistorisch waardevolle 
bebouwing of terreinen, wegnemen van verharding of het slopen van bebouwing. Deze vormen van 
kwaliteitsverbetering dienen dan ook te worden geborgd in het bestemmingsplan. Over de exacte 
invulling van de kwaliteitsverbetering zijn in het regionaal ruimtelijk overleg tussen gemeenten en 
provincie afspraken gemaakt. Binnen de gemeente Steenbergen is het afsprakenkader van de regio 
West-Brabant van toepassing. Hierin is de ontwikkeling aangemerkt als een categorie 2 ontwikkeling.
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Dit betekent dat met enkel een goede landschappelijke inpassing voldoende kwaliteitsverbetering van 
het landschap is zodat wordt voldaan aan dit artikel.

De aanleg en instandhouding van deze landschappelijke inpassing wordt feítelijk en juridisch 
verzekerd middels de opname van een bepaling in de regels van het bestemmingsplan. Middels de 
onderstaande regel op te nemen in het bestemmingsplan, wordt gewaarborgd dat de landschappelijke 
inpassing door de initiatiefnemer wordt uitgevoerd.

Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing
Binnen 2 jaar na het onherroepelijk worden van onderhavig bestemmingsplan dient de 
landschappelijke inpassing zoals opgenomen in het landschappelijk inpassingsp/an, bijlage 10 
bij de bijbehorende toelichting, gerealiseerd te zijn.
Het gebruiken en (doen) laten gebruiken van de voor 'Agrarisch' aangewezen gronden is 
a/ieen toegestaan wanneer de landschappelijke inpassing zoals opgeste/d in bijlage 10 bij de 
bijbehorende toelichting duurzaam wordt beheerd en in stand wordt gehouden.

De beoogde ontwikkeling is derhalve in overeenstemming met artikel 3.2 van de Vr.

Gemengd landelijke gebied tart 7 Vrl
In artikel 7.3 van de Vr zijn regels opgenomen voor veehouderijen in gemengd landelijk gebied. Dit 
artikel bepaald dat bij een uitbreiding van veehouderij en de toename van de bestaande 
bebouwingsoppervlakte alleen is toegestaan indien aan de voorwaarden wordt voldaan.
Hĵ!į “^wvlak in onderhavige situatie wordt vergroot naar een omvang van 1,3 hectare. Derhalve is 
artikel 7.3, eerste lid van de Vr van toepassing. In artikel 7.3 Vr is bepaald dat:
1. Geborgd dient te worden dat ter plaatse alleen een zorgvuldige veehouderij;
In het ontwerpbestemmingsplan is reeds een bepaling opgenomen dat bij uitbreiding van bebouwing 
t.b.v. een veehouderij moet worden getoetst aan de BZV. In bijlage 9 is de toetsing van de BZV 
weergegeven. Hierin is te zien dat het bedrijf voldoende punten scoort, conform de bepaling zoals
reeds is opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan en Nadere regels Verordening ruimte Noord- 
Brabant — BZV 2.0.

2. Het bouwperceel ten hoogste 1,5 hectare bedraagt;
Het bouwvlak zal in de beoogde situatie een omvang hebben van 1,3 hectare

3' aļwļkfļ1S vanuit een goede leefomgeving en gelet op de aspecten ais benoemd in artikel 
J.l, derde hd, inpasbaar is in de omgeving;

Aan deze voorwaarde wordt voldaan blijkens hoofdstuk 4 van onderhavige onderbouwing.

4. Is aangetoond dat de kans op cumulatieve geurhinder (achtergrondbeiasting) op geurgevoeiige 
objecten, m de bebouwde komt niet hoger is dan 120Zo en in het buitengebied niet hoger is dan 20 
/o, tenzij er indien blijkt dat de achtergrondbeiasting hoger is dan voornoemde percentages- 
maatrege/en worden getroffen door de veehouderij die tot een daling leiden van de 
achtergrondbeiasting, welke ten minste de eigen bijdrage aan de overschrijding van de 
achtergrondbeiasting compenseert;

In paragraaf 4.6.2 is de achtergrond belasting berekend. Hieruit blijkt dat de achtergrondbelastinq
binnen de gestelde normen van 1207o en 20o7o blijft.

5. Is aangetoond dat de achtergrondconcentratie, vermeerderd met de bijdrage van het initiatief 
een jaargemiddelde fijnstofconcentratie (PM10) op gevoelige objecten verõorzaakt van maximaal 
31,2 pg/rrf;

Uit de fijnstofberekening welke in bijlage 6 te vinden is, blijkt dat de jaargemiddelde 
fijnstofconcentratie maximaal 18.65 pg/m3 bedraagt. Hierdoor blijft de jaargemiddelde concentratie 
fijnstof onder de gestelde norm van 31,2 pg/m3.

6. De landschappelijke inpassing tenminste 100Zo van de omvang van het bouwperceel omvat;



In het kader van de ingediende zienswijze is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld welke te 
vinden is in bijlage 10. Hieruit blijkt dat de landschappelijke inpassing tenminste KP/o van de omvang 
van het totale bouwperceel bevat, minimaal 1.300 m2.

7. Een zorgvuldig dialoog is gevoerd, gericht op het betrekken van de belangen van de omgeving in 
de pianontwikkeiing.

Indien de gemeente instemt met de voorgenomen ontwikkeling zal een zorgvuldige dialoog gevoerd 
worden met de directe omwonenden. Een verslag hiervan zal overhandigd worden aan de gemeente

Uit de bovenstaande toetsing blijkt dat het bedrijf voldoet aan de regels zoals deze zijn opgesteld in 
de regels van de Verordening Ruimte Noord-Brabant. Derhalve is het initiatief in overeenstemming 
met de regels uit de Verordening Ruimte Noord-Brabant.

3.3 Gemeentelijk beleid
Het gemeentelijk beleid is vervat in de gemeentelijke structuurvisie en het bestemmingsplan.

3.3.1 Structuurvisie
De gemeente Steenbergen heeft op 18 april 2012 een structuurvisie vastgesteld waarin, op 
hoofdlijnen, het ruimtelijk beleid van de gemeente Steenbergen voor de komende 10 tot 15 jaar. De 
structuurvisie heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente. Op bepaalde onderdelen 
wijkt de structuurvisie af van de provinciale Verordening Ruimte.

De voorgenomen ontwikkeling heeft betrekking op de ontwikkeling van een veehouderij gelegen in 
het landelijk gebied. Het gebied kenmerkt zich door een polderlandschap van open agrarische 
gebieden met dijken. De openheid en grootschaligheid van het landschap vormen hier de 
belangrijkste waarden.
De agrarische sector vormt in de gemeente Steenbergen de belangrijkste ruimtegebruiker en de 
belangrijkste economische activiteit. Het grootste deel van de gemeente is zeer geschikt voor het 
uitoefenen van landbouw. Dit komt met name door de vruchtbare klei dat in de gemeente aanwezig 
is.

Volgens de structuurvisie is de locatie gelegen in het overgangsgebied van zeeklei- en zandlandschap, 
waarbij het beleid in dit gebied tussen de open zeekleipolders en het gebied rond de Vliet in ligt, zoals 
weergegeven in afbeelding 5. In de praktijk is de locatie meer gelegen in het open polderlandschap 
van het zeekleigebied, waardoor aangesloten zal worden aan het beleid zoals deze hier geldend is. 
Het streven in dit gebied is gericht op het handhaven en versterken van de openheid van het 
landschap. De gemeente is hierin duidelijk door aan te geven geen medewerking te willen verlenen 
aan ontwikkelingen die de openheid van het landschap aantasten, zoals de vestiging van windmolens. 
Wel geeft de gemeente in haar structuurvisie duidelijk aan open te staan voor verdere ontwikkeling en 
versterking van de voor Steenbergen belangrijke en kenmerkende landbouwsector. Aan (nieuwe) 
ontwikkelingen ten aanzien van de intensieve veehouderij wordt echter niet meegewerkt omdat dit de 
openheid van het gebied te veel aantast. Echter geeft de gemeente aan dat ontwikkelingen van 
intensieve veehouderijen met betrekking tot dierenwelzijn en grondgebonden agrarische bedrijven, 
wel mogen ontwikkelen.



De ontwikkeling van onderhavig initiatief sluit aan bij de visie van de gemeente Steenbergen. Zo zal 
een nieuwe biologische stal worden gebouwd die volledig voldoet aan de welzijnseisen. Om hun 
product ook in Duitsland te mogen afzetten moet zelfs voldaan worden aan de Duitse richtlijnen, 
welke strenger zijn dan de Nederlandse. Zo zal de stal uitgerust zijn met een volièresysteem waarbij 
de kippen op verschillende verdiepingen kunnen scharrelen. Tevens beschikt de stal over openingen 
waardoor de kippen buiten kunnen scharrelen. Het rondscharrelen van kippen in de buitenlucht 
versterkt het open karakter van het gebied.

Doordat het bedrijf volledig biologisch is zal het bedrijf moeten werken volgens de richtlijnen zoals 
deze zijn opgesteld door de SKAL, Volgens deze richtlijnen volgt een biologische veeteler het principe 
van de grondgebondenheid. Concreet betekent dit dat iedere veehouder;

Het aantal dieren per hectare beschikbare grond beperkt;
Het voer voor zijn dieren zo veel mogelijk op zijn eigen gronden produceert;
De mest van deze dieren gebruikt als bemesting voor de teelt van gewassen bestemd voor 
mens of dier.

Afbeelding 5: Uitsnede kaart structuurvisie Steenbergen'

Optìn zeekieipolcfer 

Kreken tegen het zand 

Besloten gebied op bet zand 

Slikken en gorzen 

Vlietzone

Gezien het bovenstaand betekent dit dat het bedrijf gezien kan worden als een grondgebonden bedrijf 
i.p.v. een intensieve veehouderij. In combinatie met de voorgenomen ontwikkeling waarbij aandacht 
wordt besteed aan dierenwelzijn, is het initiatief in overeenstemming met het beleid van de gemeente 
Steenbergen.

3.3.2 Bestemmingsplan
Zoals reeds in de inleiding van voorliggende toelichting beschreven zijn in 
ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Steenbergen - le herziening' voor het plangebied 
volgende aanduidingen opgenomen:

'Agrarisch';
'Bouwvlak';
'Specifieke vorm van agrarisch - intensieve veehouderij'; 
'Specifieke vormjvan agrarisch - veehouderij uitgesloten'.

Enkelbestemming
Bouwvlak
Functieaanduiding
Functieaanduiding
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Afbeelding 6: Uitsnede vigerend bestemmingsplan.

In het vigerende bestemmingsplan is de beoogde ontwikkeling van initiatiefnemer niet rechtstreeks 
mogelijk. Op dit moment heeft de gemeente Steenbergen het bestemmingsplan 'Buitengebied 
Steenbergen - le herziening' in ontwerp. De beoogde ontwikkeling is hierin echter planologisch gezien 
niet mogelijk doordat de locatie de aanduiding 'Veehouderij uitgesloten' opgenomen heeft en het 
bouwvlak vergroot dient te worden om de ontwikkeling mogelijk te maken. Voor het vergoten van het 
bouwvlak zijn derhalve geen afwijkingsbevoegdheden opgenomen. De initiatiefnemer wil met 
onderhavige ruimtelijke onderbouwing zijn plannen graag kenbaar maken aan de gemeente, zodat 
deze bij vaststelling van dit bestemmingsplan wordt meegenomen.

In het huidige ontwerpbestemmingsplan zijn geen afwijkings- of wijzigingsbevoegdheden opgenomen 
voor het vergroten van het agrarisch bouwvlak. Echter, is het initiatief in overeenstemming met de 
Verordening ruimte en gemeentelijke structuurvisie. Tevens zal in het volgende hoofdstuk kenbaar 
worden gemaakt dat het initiatief voldoet aan de milieuhygiënische en planologische aspecten, 
waardoor het initiatief mee genomen kan worden in het vast te stellen bestemmingsplan.

teiijke ì ts Steenberger



4. Milieuhygiënische en planologische aspecten
Op grond van het bepaalde in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is het verplicht om inzicht te 
bieden in de relevante milieuhygiënische en planologische aspecten, In dit hoofdstuk worden deze 
aspecten beschreven.

4.1 Milieueffectrapportage en vormvrije m.e.r.-beoordeling
Een milieueffectrapportage (MER), en de bijbehorende procedure (m.e.r.), is een hulpmiddel om de 
belangen van het milieu volwaardig te betrekken bij de besluitvorming omtrent plannen en projecten. 
Het gaat hierbij wel enkel om plannen en projecten die kunnen leiden tot initiatieven waarmee het 
milieu mogelijk nadelig kan worden beïnvloed. Als uitgangspunt geldt voor plannen onderstaande 
criteria om te beoordelen of een MER noodzakelijk is:

Plannen die kaderstellend zijn voor toekomstige m.e.r.- (beoordelings)plichtige besluiten; 
Plannen waarvoor een passende beoordeling nodig is in verband met een mogelijk significant 
negatief effect op Natura 2000 gebieden.

Een plan is kaderstellend voor een toekomstig m.e.r.- (beoordelings)plichtig besluit indien er sprake is 
van een overschrijding van de grenswaarden uit de C- of D-lijst van het Besluit m.e.r. Voor de 
oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken, mesten of houden van vee zijn 
de grenswaarden opgenomen in categorie C14 en D14. Voor het houden van pluimvee zijn in C14 en 
D14 grenswaarden opgenomen van respectievelijk 40.000 stuks pluimvee. In de beoogde 
bedrijfsopzet is sprake van een uitbreiding met 18.000 dieren, welke onder de grenswaarden uit de C- 
en D-lijst blijft.

Er is derhalve geen sprake van een toekomstig m.e.r.-(beoordelings)plichtig besluit. Wat betreft het 
eerste criteria geldt er derhalve geen plicht tot het opstellen van een MER.

Onder de grenzen uit de C- en D-lijst van het Besluit m.e.r. geldt nog wel de plicht om een 'vormvrije 
m.e.r.-beoordeling' uit te voeren. Dit houdt in dat er bekeken moet worden of er bij het initiatief 
sprake is van dusdanig bijzondere omstandigheden of milieueffecten dat er toch een MER moet 
worden opgesteld. Hierbij wordt gekeken naar de selectiecriteria uit bijlage III bij de m.e.r.-richtlijn 
(2011/92/EU), welke o.a. de omvang van het project, de cumulatie met andere projecten en het 
gebruik van natuurlijke hulpbronnen betreffen. Deze zaken zijn uitgebreid onderzocht in het kader van 
onderhavige toelichting, tezamen met alle andere milieuhygiënische en planologische aspecten. Hieruit 
zijn geen bezwaren gebleken, waaruit bovendien geconcludeerd kan worden dat er geen noodzaak is 
tot het opstellen van een MER.

Ten aanzien van het tweede criteria inzake een mogelijke MER-plicht, geldt dat er bij onderhavige 
situatie geen sprake is van een plan waarvoor een passende beoordeling nodig is in verband met een 
mogelijk significant negatief effect op Natura 2000-gebieden. Zoals uit onderhavige toelichting blijkt 
zijn significant negatieve effecten op de Natura 2000-gebieden uitgesloten

Er is dus geen sprake van de verplichting tot het opstellen van een MER en het doorlopen van de 
bijbehorende procedure. Wel heeft er een vormvrije m.e.r.-beoordeling plaatsgevonden, waarbij alle 
relevante planologische en milieuhygiënische aspecten zijn getoetst en akkoord bevonden.

4.2 Waterhuishouding
Per 1 november 2003 is het verplicht om bij ruimtelijke ingrepen de watertoets toe te passen. Deze 
verplichting is wettelijk geregelļd in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In deze watertoets moet 
inzicht worden geboden in de effecten van het initiatief op de waterhuishouding. In het kader van de 
watertoets dient de gemeente voorafgaand aan de procedure het voornemen van de ruimtelijke 
ingreep aan het waterschap te verzenden. De gemeente en het waterschap kunnen afspraken maken 
over de wijze waarop het aspect water in het ruimtelijk plan is opgenomen. In deze waterparagraaf 
komen de volgende onderdelen aan bod:

* Beschrijving waterrelevant beleid;
‘ Bestaande waterhuishoudkundige situatie;
* Beoogde waterhuishoudkundige situatie.



4.2.1 Waterre/evant beleid
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is vanaf 22 december 2000 van kracht. De KRW heeft als 
doel om te komen tot schone, ecologisch gezonde stroomgebieden, waarin water op een duurzame 
manier wordt gebruikt. Om dit doel te bereiken is een systematiek opgesteld die alle Europese 
lidstaten in de nationale wetgeving moeten implementeren en uitvoeren. De Nederlandse regering 
heeft invulling aan de KRW gegeven middels de Waterwet, die in werking is getreden op 22 december 
2009. De Waterwet regelt het beheer van het oppervlakte- en grondwater en verbetert ook de 
samenhang tussen het waterbeleid en ruimtelijke ordening. De visies met betrekking tot het 
waterbeleid worden door de verschillende bestuurslagen in diverse plannen beschreven.

Het beleid van de provincie Noord-Brabant richt zich op het bereiken en in stand houden van 
watersystemen die ruimte bieden aan een gezond leefmilieu voor mens, dier en plant. Daarbij zijn 
economische en ecologische ontwikkelingen met elkaar in evenwicht en is het hebben en houden van 
een veilige en bewoonbare provincie een randvoorwaarde. Dit beleid is vertaald in de Structuurvisie 
2010 en de Verordening ruimte Noord-Brabant. Onderhavige locatie is niet nader aangeduid op de 
themakaart 'Water' van de Verordening ruimte, waardoor geen nadere regels van toepassing zijn.

Afbeelding 7: Uitsnede Verordening ruimte themakaart 'Water', locatie weergegeven met blauwe pij!
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De watertoets en de wijze waarop de provincie daar mee omgaat is beschreven in het Provinciaal 
Milieu en Waterplan (PMWP). Provinciale Staten hebben op 18 december 2015 het Provinciaal Milieu- 
en Waterplan 2016 - 2021 'Samen naar een duurzaam gezonde en veilige leefomgeving in Brabant 
vastgesteld (PMWP). Hiermee zijn twee aparte provinciale plannen samengevoegd, te weten het 
voormalige 'PWP 2010-2015' en het 'Provinciale Milieuplan 2012-2015'. Het doel van dit plan is het 
creëren van een gezonde leefomgeving voor mens, dier en plant, waarin we veilig kunnen wonen en 
waar ruimte is voor economische, maatschappelijke en ecologische ontwikkelingen. Het aspect water 
maakt hier onderdeel van uit. Kort gezegd gaat het PMWP voor:
» voldoende water voor mens, plan en dier;
» schone en gezonde leefomgeving (bodem,j water en lucht);
» bescherming van Brabant tegen overstromingen en externe risico's;
» verduurzaming van de grondstoffen-, energie- en voedselvoorziening.

Gemeenten en waterschappen dienen hun waterbeleid te baseren op de uitgangspunten die de 
provincie in hun PMWP stelt. De PMWP is enkel voor de provincie Noord-Brabant zelf bindend.
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Afbeelding 8: Uitsnede PMWP kaart, locatie weergegeven met blauwe pij!

Zoals weergegeven is in afbeelding 8 heeft het plangebied in het PMWP de waterhuishoudkundige 
functie 'Water voor het gemengd landelijk gebied' toegekend gekregen. Deze aanduiding komt 
overeen met de aanduiding 'gemengd landelijk gebied' uit de Structuurvisie ruimtelijke ordening en 
Verordening ruimte. Het waterbeheer richt zich op een goede waterhuishouding voor een duurzame 
en concurrerende landbouw. Randvoorwaarden zijn de verplichtingen uit de Kaderrichtlijn Water en 
afstemming met de maatregelen voor de Natura 2000-gebieden en de Natte natuurparels. Voor het 
overige geldt geen specifiek beschermingsbeleid

Op de kaart 2 en 3 behorende bij de PMWP heeft onderhavige locatie geen aanduiding gekregen. 
Gezien vanuit het beleidskader van de PMWP is dus geen specifiek beschermingsregime van 
toepassing binnen het plangebied. Gezien hetgeen hierboven beschreven dat er geen aanduiding 
opgenomen is op de kaarten 2 en 3 en dat op kaart 1 geen specifiek beschermingsbeleid geldt, past 
onderhavig initiatief binnen het beleidskader van de PMWP.

Waterschap Brabantse Delta is de beheerder van zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het grond
en oppervlaktewater in de omgeving van het plangebied. Het waterbeheer is gericht op het duurzaam 
beheren van het watersysteem, waarbij uitgegaan wordt van een watersysteembenadering. In het 
'Waterbeheerplan 2016-2021 Grenzeloos verbindend' beschrijft het waterschap de hoofdlijnen van 
haar beleid uitgewerkt in verschillende thema's. Het huidige waterbeheerplan beschrijft de plannen 
voor de periode 2016 - 2021. De langetermijnstrategie uit het voorgaande beheerplan wordt 
voortgezet voor de verschillende thema's, zoals waterkwaliteitsverbetering, vermindering van de kans 
op wateroverlast en verdrogingsbestrijding. Voor ruimtelijke ontwikkelingen met betrekking tot de 
agrarische sector ziet het waterschap kans voor een robuustere inrichting: minder kapitaalintensieve 
teelten op plekken met risico's op wateroverlast en meer ruimte voor het langer vasthouden of tijdelijk 
bergen van water in de (peilbeheerste) gebieden.

4.2.2 Bestaande waterhuishoudkundige situatie
In de bestaande waterhuishoudkundige situatie wordt het bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard 
geloosd op het gemeentelijk riool. Voor het overige wordt eir uit de inrichting enkel niet-verontreinigd 
hemelwater geloosd. Dit hemelwater is afkomstig van regenwater dat op de daken en erfverharding 
valt. Gemiddeld valt er jaarlijks 0,8 m3 niet-verontreinigd hemelwater per m2 verhard oppervlak. Dit 
hemelwater wordt door middel van afschot van daken en erfverharding geloosd op omliggende 
perceelssloten. Op het bedrijf wordt aandacht besteed aan het schoonhouden van het verhard 
oppervlak. Er is sprake van good-house-keeping management. De erfverharding en de daken worden 
zo vaak als voor de goede orde noodzakelijk is schoon gehouden. Op het bedrijf vinden geen 
bijzondere activiteiten plaats die ertoe kunnen leiden dat er stoffen in aanraking kunnen komen met 
het hemelwater. Het niet-verontreinigde hemelwater kan dus zonder problemen worden geloosd op 
de omliggende perceelssloten.



4.2.3 Beoogde waterhuishoudkundige situatie
Zoals aangegeven is waterschap Brabantse Delta de beheerder van de kwaliteit en kwantiteit van het 
grond- en oppervlaktewater binnen het plangebied. Middels de Keur van Waterschap Brabantse Delta, 
welke in werking is getreden op 1 maart 2015, is bepaald bij welke ontwikkelingen mitigerende 
maatregen getroffen moeten worden. Deze mitigerende maatregelen kunnen onder andere bestaan 
uit het treffen van een retentievoorziening. De handreiking watertoets van Waterschap Aa en Maas 
schrijft voor dat bij bestemmingsplanwijzigingen mitigerende maatregelen nodig zijn indien sprake is 
van een toename van het verhard oppervlak. Verder zijn deze mitigerende maatregelen van 
toepassing bij elke toename van het verhard oppervlak, indien de locatie is gelegen in een 
keurbeschermingsgebied of attentiegebied. De planlocatie is niet gelegen in een 
keurwaterbeschermingsgebied of attentiegebied. Bij bovengenoemde geldt steeds dat het om een 
toename van het verhard oppervlak gaat na de datum van de inwerkingtreding van de Keur 2009 (22- 
12-2009). V

In de beoogde situatie is er een toename van circa 2.460 m2 verhard oppervlak. Omdat er een 
toename verharding is dient er een compenserende maatregel getroffen te worden om het 
hemelwater op te vangen. De grootte van de retentievoorziening wordt berekend conform de 
rekenregel welke in de nieuwe Algemene regels van de Keur van de waterschappen is geïntroduceerd. 
Deze rekenregel luidt als volgt:

Benodigde compensatie (in m3) = toename verhard oppervlak (m2) x
'gevoeligheidsfactor' x 0,06 (m)

De toename verhard oppervlak bestaat uit de nieuwe stal met een oppervlak van 2.460 m2 en 
erfverharding van circa 300 m2. Totaal dus 2.760 m2 toename verhard oppervlak.
De gevoeligheidsfactor is af te leiden uit de kaart welke bij de nieuwe Keur is gevoegd. Hierbij is het 
grondgebied van het desbetreffende waterschap, in dit geval Brabantse Deltaverdeeld in drie 
categorieën. Naarmate de gevoeligheid van een gebied of oppervlaktewatersysteem voor de gevolgen 
van piekafvoeren lager is, is minder compensatie nodig. Er worden drie waarden voor de 
gevoeligheidsfactor gehanteerd: Va (Laag), V2 (Gemiddeld) en 1 (Hoog).

Afbeelding 9: Uitsnede kaart 'Gevoeligheidsfactor', locatie met rode cirkel weergegeven

Zoals uit afbeelding 9 blijkt is er voor de locatie aan de Kruislandsedijk la een gevoeligheidsfactor van 
1 (hoog) van toepassing.

De factor 0,06 (m) vertegenwoordigt een waterschijf van 60 mm (600 ir^/ha) welke de hoeveelheid 
water aangeeft die onder maatgevende omstandigheden daadwerkelijk op het watersysteem terecht
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zou komen als er geen voorziening wordt aangelegd. Deze is door het waterschap vastgelegd op basis 
van eigen onderzoek en toekomstscenario's. Dit is een vast gegeven in de formule.

Alle onderdelen van de rekenregel zijn bekend. Betekent dat de volgende rekensom gemaakt kan 
worden.

Benodigde compensatie s 2.760 m2x 1 x 0,06 s 1.656 m3

Indien de gemeente akkoord gaat met de voorgenomen ontwikkeling zal in overleg met het 
waterschap en de gemeente gekeken worden naar een geschikte locatie voor het aanleggen van een 
retentievoorziening en in welke vorm deze zal moeten worden aangelegd.

4.3 Natuur
Voorafgaand aan de gewenste wijziging dient onderzocht te worden of er sprake is van een aantasting 
van wettelijk beschermde natuurwaarden op basis van de groene wet- en regelgeving. Onderstaand 
zijn de diverse aspecten ten aanzien van natuurwaarden beschreven.

4.3.1 Natuurnetwerk Nederland (NNN)
In de twintigste eeuw is veel Nederlandse natuur verdwenen. De overgebleven gebieden zijn vaak 
klein en liggen veelal ver uit elkaar. Hierdoor hebben bepaalde organismen moeite om gebieden te 
bereiken en zich er te handhaven, waardoor de diversiteit van planten, dieren en micro-organismen 
(de biodiversiteit) ook sterk achteruit gaat. Om de biodiversiteit te behouden en te versterken is het 
Natuurnetwerk Nederland opgericht.

De Natuurnetwerk Nederland is een netwerk van natuurgebieden en verbindingszones. Het 
Natuurnetwerk Nederland (NNN) is in de eerste plaats belangrijk als netwerk van leefgebieden voor 
veel planten en dieren. In het NNN liggen:

Bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken;
Gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt;
Landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer;
Ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van Noordzee en de 
Waddenzee;
Alle Natura 2000-gebieden.

Het Rijk heeft het algemene NNN-beleid in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 
vastgelegd. Op grond van artikel 2.10.2 van het Barro moeten provincies bij provinciale verordening 
de NNN-gebieden aanwijzen en nauwkeurig begrenzen. Op grond van artikel 2.10.3 Barro moeten zij 
ook de wezenlijke kenmerken en waarden van die gebieden vastleggen. Daarnaast wijzen de 
provincies de natuurdoelen in de NNN aan. Elk NNN-gebied heeft een zogenaamd natuurdoel. Een 
natuurdoel beschrijft een bepaalde natuurkwaliteit en wordt gebruikt als een toetsbare doelstelling 
voor een natuurgebied.

Natuur Netwerk Brabant (NNB)
Vanaf 2014 zijn de provincies verantwoordelijke voor de begrenzing en de ontwikkeling van het NNN. 
De provincie Noord-Brabant heeft in zijn Verordening de gebieden opgenomen als Natuur Netwerk 
Brabant. Men wil in 2027 alle gaten in het netwerk hebben gedicht met nieuwe natuur. Ongeveer 
9007o van het Natuur Netwerk Brabant wordt gevormd door bestaande natuurgebieden. Tussen deze 
gebieden is men voornemens qm verbindingen te leggen in de vorm van Ecologische 
verbindingszones. Door deze verbindingen tussen natuurgebieden kunnen dieren van het ene gebied 

naar het andere foerageren.

De concrete ambities van de provincie Noord-Brabant staan in het Natuurbeheerplan Noord-Brabant 
2016. De begrenzing van het netwerk is daarnaast ook opgenomen in de Verordening ruimte. Het 
NNB kent geen specifiek beschermingsregime, anders dan via het ruimtelijke spoor. Conform de 
themakaart 'natuur en landschap' van de Vr is binnen het plangebied geen NNB aanwezig, zie 
afbeelding 10. De beoogde ontwikkelingen hebben derhalve geen invloed op de concrete ambities uit 
het Natuurbeheerplan 2016.
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Afbeelding 10: Uitsnede Verordening ruimte themakaart 'Natuur en Landschap', locatie met blauwe 
piji weergegeven

4.3.2 Wet natuurbescherming
De Wet natuurbescherming vervangt sinds 1 januari 2017 drie wetten: de Natuurbeschermingswet 
1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Doel van de Wet natuurbescherming is drieledig:

1. bescherming van de biodiversiteit in Nederland;
2. decentralisatie van verantwoordelijkheden;
3. vereenvoudiging van regels.

In deze paragraaf wordt getoetst of de ontwikkeling invloed heeft op de beschermde gebieden en 
soorten die zijn opgenomen in de Wet natuurbescherming

Gebiedsbescherming
De gebiedsbescherming is beperkt tot de Natura 2000-gebìeden en eventueel buiten het Natuur 
Netwerk gelegen bijzondere provinciale natuurgebieden. De bescherming van het Natuur Netwerk 
Nederland is reeds beschermd in het Barro en provinciale verordening.
In Nederland zijn 164 Natura 2000-gebieden aangewezen. Voorbeelden van de Natura 2000-gebieden 
zijn Biesbosch, Krammer-Volkerak en Brabantse Wal. De provincie Noord-Brabant heeft geen 
bijzondere provinciale natuurgebieden vastgesteld.

Per Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen (voor soorten en vegetatietypen) 
opgesteld. Iedereen die vermoedt of kan weten dat zijn handelen of nalaten, gelet op de 
instandhoudingdoelen, nadelige gevolgen voor een Natura 2000-gebied kan hebben, is verplicht deze 
handelingen achterwege te laten of te beperken. Het bevoegd gezag kan schadelijke activiteiten 
beperken en eisen dat een vergunning i.h.k.v. Wet Natuurbescherming (Wnb) wordt aangevraagd. 
Regulier beheer en bestaand gebruik zijn (of worden) opgenomen in Natura 2000-beheerplannen. Na 
vaststelling van de beheerplannen hoeft daarvoor geen vergunning aangevraagd te worden.

Het dichtstbij gelegen Natura 2000-gebied betreft Krammer-Volkerak welke is gelegen op een afstand 
van circa 5,8 kilometer.

De uitbreiding van de veehouderij kan negatieve effecten hebben op de Natura 2000-gebieden. Er zijn 
verschillende factoren welken kunnen leiden tot de verstoring van beschermde vogel- en habitattypen 
en soorten. Met name de storingsfactoren verzuring en vermesting door stikstof uit de lucht zijn van 
toepassing bij de ontwikkeling van veehouderijen. Daarnaast kunnen andere factoren eveneens leiden 
tot een verstoring van habitattypen en soorten.

Verzuring en vermesting door stikstof uit de lucht
Voor de beoogde situatie is middels het modelberekeningsprogramma AERIUS de stikstofdepositie 
omliggende Natura 2000-gebieden berekend. Middels het rekenprogramma AERIUS wordt de 
stikstofdepositie berekend op omliggende Natura 2000-gebieden, zie bijlage 2. Indien er sprake is van



stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden moet ontwikkelingsruimte geclaimd worden. Om de 
omvang van de benodigde ontwikkelingsruimte te bepalen moet een verschil berekening worden 
uitgevoerd van de uitgangssituatie en de beoogde situatie.

Uit de AERIUS-verschilberekening van de uitgangssituatie (WGB d.d. 30-12-2016) en beoogde 
situatie, zoals opgenomen in bijlage 3, blijkt dat er sprake is van een beperkte stikstofdepositie op 
omliggende PAS-gebieden. Uit de AERIUS-verschilberekening blijkt dat er sprake is van een 
gelijkblijvende stikstofdepositie op de omliggende Natura 2000-gebieden. Dit houdt in dat in de 
beoogde situatie geen af/toename van stikstofdepositie is.

Overige storinasfactoren
De beoogde uitbreiding van de veehouderij leidt verder niet tot andere voorkomende storende 
factoren op omliggende Natura 2000-gebieden zoals oppervlakteverlies, versnippering, 
verontreiniging, verdroging, verstoring door geluid, optische verstoring, verstoring door mechanische 
effecten en bewuste verandering soortensamenstelling.

Gezien het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat negatieve effecten op soorten en 
habitattypen in beschermde Natura 2000-gebieden zijn uitgesloten.

Bescherming van soorten
De soortenbeschermende werking is rechtstreeks opgenomen in de Wnb. In hoofdstuk 3 van de Wnb 
zijn de beschermingsregimes in drie aparte paragrafen neergelegd. Per beschermingsregime is 
bepaald welke verboden er gelden en onder welke voorwaarden ontheffing of vrijstelling kan worden 
verleend door het bevoegd gezag. Hieronder zijn de drie beschermingsregimes weergegeven:

1. Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn; Dit zijn alle van nature in Nederland in het wild 
levende vogels (zoals bedoelt in artikel 1 van de Vogelrichtlijn).

2. Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn; Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage IV 
van de Habitatrichtlijn, Bijlage I en II van het Verdrag van Bern en Bijlage II van het Verdrag 
van Bonn. In de bijlagen van de Verdragen van Bern en Bonn worden ook vogels genoemd.

3. Beschermingsregime andere soorten. Dit zijn soorten die genoemd zijn in Bijlage onderdeel A 
en B van de Wet natuurbescherming. Het gaat hier om de bescherming van zoogdieren, 
amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten voorkomend in 
Nederland.

In Nederland komen ongeveer 30.000 soorten dieren en planten voor. De Wnb regelt de bescherming 
van circa 300 in het wild voorkomende soorten inheemse planten en dieren.

In de Wnb is onder meer bepaald dat beschermde diersoorten niet gedood, gevangen of verontrust 
mogen worden en plantensoorten niet geplukt, uitgestoken of verzameld mogen worden. Bovendien 
dient iedereen voldoende zorg in acht te nemen voor in het wild levende dieren en planten. Daarnaast 
is het niet toegestaan om hun directe leefomgeving, waaronder nesten en holen, te beschadigen, te 
vernielen of te verstoren.

Bij het beoordelen van de in het plangebied voorkomende beschermde soorten gaat het primair om 
soorten die door de ingreep direct beïnvloed worden, doordat:

Zij fysiek aangetast worden (doden/verwonden van dieren, verwijderen van planten);
- Zij verstoord worden (toename van geluid of licht);

Hun vaste verblijfplaatsen c.q. groeiplaatsen aangetast of verstoord worden.

Gelet op de aard van het initiatief aan de Kruislandsedijk la, dient met name bepaald te worden of ter 
plaatse van de nieuw te realiseren pluimveestal, beschermde natuurwaarden bevinden, die verstoord 
zouden kunnen worden. Verboden handelingen dienen desondanks zoveel mogelijk te worden 
voorkomen en handelingen mogen niet leiden tot aantasting van de gunstige staat van 
instandhouding. Het (onopzettelijk) doden, verwonden of verontrusten van deze soorten dient zo veel 
mogelijk voorkomen te worden. Gezien het huidige intensieve gebruik van het bouwvlak en de 
landbouwgronden grenzend aan het bouwvlak is de aanwezigheid van beschermde of bijzondere 
soorten echter niet te verwachten.



Tevens kan door middel van de Flora- en Faunascan van Arcadis gekeken worden of de 
werkzaamheden voor het realiseren van de beoogde situatie een bedreiging vormen voor de 
beschermde soorten. De resultaten van deze scan zijn opgenomen in afbeelding 11. Het huidige 
landschapselement waar de toekomstige stallen, loods en bedrijfswoning gerealiseerd worden kan 
getypeerd worden als graslandgebied met sloten. De ruimtelijke ingreep betreft het bouwen van een 
nieuwe pluimveestal. Uit de scan volgt dat de aanwezigheid van beschermde soorten en een 
overtreding van hoofdstuk 3 van de Wet natuurbescherming onwaarschijnlijk is.

Geconcludeerd kan worden dat er geen ontheffing noodzakelijk is in het kader van de Wet 
natuurbescherming.

Resultaten van uw Flora- en faunascan__________________________________________________

Toelichting:
Hier ziet u een overzicht van de geselecteerde landschapselementen en voorgenomen Ingrepen. Daaronder staan 
aüc: sanwĉzîge beperv- er stokt beschermde soorten, samengevat In soortgroepen. Dit ťŕĵ ie g c epen waar bilde 
beoordeling van de vergunningaanvraag de aandacht naar uit dient te gaan.

Landschapselementen
Graslandgebied met sloten 

Graslăīidgebied met landschapselementen

Ruimtelijke ingrepen
[7}. öijį/aanbouwen

Soortgroep Beperkt beschermd
vleermtizen
overigs zoogdieren
broedvogefc met vaste nesten g|

reptielen
amfibieën
vissen
hogere pfanten

Let op: houd altijd rekening met broedende vogeis, hun nesten en eieren. De meeste vogels 
broeden in de periode van 15 maart t/m 15 juli, maar ook daarvoor en daarna kunnen 
broedende vogels worden aangetroffen. Uilen, blauwe reigers en roeken broeden vaak al ruim 
vóór 15 maart.

Afbeelding 11: Uitsnede Flora- en faunascan

4.4 Cultuurhistorie, aardkunde en archeologie
Voorafgaand aan de realisatie van de beoogde bedrijfsopzet dient onderzocht te worden of er sprake 
is van aantasting van archeologische, cultuurhistorische en aardkundige waarden.

4.4.1 Cultuurhistorie en aardkunde
Uit de cultuurhistoriekaart van de provinciale Verordening ruimte Noord-Brabant blijkt dat het 
plangebied niet gelegen is in een cultuurhistorisch vlak of een aardkundig waardevol gebied. 
Daarnaast kent de locatie geen complexen van cultuurhistorisch belang. Wel is tegenover de locatie 
een aardkundig waardevol gebied gelegen, te weten De Roode Weel. Doordat de ontwikkeling buiten 
dit gebied plaatsvindt, op een bestaande locatie en binnen de bestaande stedelijke en 
landschappelijke structuur, wordt geen afbreuk gedaan aan de cultuurhistorische en aardkundige 
waarden van dit gebied.
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Afbeelding 12: Uitsnede Verordening ruimte themakaart 'Cultuurhistorie', locatie met blauwe piji 
weergegeven
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4.4.2 Archeologie
De zorg voor archeologische monumenten wordt geregeld in het proces van de ruimtelijke ordening. 
Zo is wettelijk bepaald dat gemeenten in nieuwe bestemmingsplannen rekening moeten houden met 
de in de grond aanwezige, dan wel te verwachten, archeologische waarden. Bij deze nieuwe plannen 
kunnen voorwaarden worden gesteld aan omgevingsvergunning voor de activiteiten bouw, aanleggen 
e.d. In zowel het vigerende bestemmingsplan 'Bestemmingsplan Kruislandsedijk la' als het ontwerp 
bestemmingsplan 'Buitengebied Steenbergen - le herziening' heeft de locatie aan de Kruislandsedijk 
la te Steenbergen géén nadere aanduiding gekregen met betrekking tot mogelijk aanwezig 
archeologische waarden.
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Afbeelding 13: Uitsnede CHW-Kaart, locatie met rode cirkel weergegeven

In afbeelding 13 is een uitsnede van de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie 
Noord-Brabant weergegeven. Hieruit blijkt dat de locatie niet is gelegen in archeologische 
landschappen.
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Gezien het bovenstaande en het feit dat er geen nadere archeologische aanduiding is toegekend in 
het vigerende- en ontwerpbestemmingsplan, mag er vanuit gegaan worden dat in voldoende mate is 
beoordeeld dat archeologische waarden ter plaatse van het plangebied uitgesloten zijn. Nader 
archeologisch onderzoek wordt derhalve niet noodzakelijk geacht.

4.5 Bedrijven en milieuzonering
De handreiking 'Bedrijven en Milieuzonering' (editie 2009) is een publicatie van de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten en dient als hulpmiddel voor milieuzonering in de ruimtelijke planvorming. 
Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven een passende locatie in de nabijheid van woningen 
krijgen en dat nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bedrijven gesitueerd worden. Het 
waar nodig ruimtelijk scheiden van bedrijven en woningen bij nieuwe ontwikkelingen dient twee 
doelen:

Het reeds in het ruimtelijke spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en 
gevaar voor woningen;
Aan bedrijven voldoende zekerheid bieden dat zij hun activiteiten duurzaam binnen 
aanvaardbare voorwaarden kunnen uitvoeren.

De VNG-publicatie is een hulpmiddel om de afstanden tussen bedrijvigheid en woningen concreet in te 
vullen. Gemeenten beslissen uiteindelijk zelf over een bepaalde locatie. De handreiking geeft 
informatie over de ruimtelijk relevante milieuaspecten en bijbehorende richtafstanden van een scala 
aan bedrijfsactiviteiten. Deze richtafstanden zijn afgestemd op de omgevingskwaliteit. Er wordt 
onderscheid gemaakt in de omgevingstypen:

Rustige woonwijk en rustig buitengebied: een woonwijk (of vergelijkbaar omgevingstype) die 
is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Er komen enkel wijkgebonden 
voorzieningen voor en er is weinig verstoring door verkeer.
Gemengd gebied: een gebied met matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen 
komen functies zoals winkels, horeca en kleine bedrijven voor of er is sprake lintbebouwing in 
het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid. Ook gebieden direct 
naast de hoofdinfrastructuur gelegen behoren tot het omgevingstype gemengd gebied, hier is 
sprake van verhoogde milieubelasting door geluid.

Onderhavige locatie is gelegen in omgevingstype 'rustig buitengebied'. Dit omgevingstype wordt 
gekenmerkt door een geringe functiemenging. In de omgeving bevinden zich uitsluitend 
burgerwoningen en agrarische bedrijven.

Een pluimveehouderij, gericht op het houden van leghennen, behoort tot milieucategorie 3.2. Voor 
een bedrijf uit deze milieucategorie, gelegen in rustig buitengebied, is de richtafstand 100 m. De 
dichtstbij gelegen woning van derden, gelegen aan de Graaf Hendrikpolderdijk 2 te Steenbergen, 
bevindt zich op een afstand van ca. 150 meter van de voorgenomen ontwikkeling.
Met deze afstanden wordt ruimschoots voldaan aan de indicatief aan te houden afstand voor alle 
aspecten. Het voorgenomen initiatief waarborgt een voldoende ruimtelijke scheiding, zodat overlast 
voorkomen wordt. Voor de aspecten geur en fijnstof is in de volgende paragrafen een nadere 
toelichting opgenomen.

4.6 Geur
4.6.1 Individuele hinder
De Wet geurhinder en veehouderij betreft een wet waarmee de nationale regels inzake geurhinder ten 
opzichte van de tot veehouderijen behorende dierenverblijven vastgesteld staan, i Voor kleinere 
bedrijven zijn deze regels opgenomen in het Activiteitenbesiuit.
De wetgeving heeft tot doel het beschermen van mens en milieu tegen de negatieve effecten van 
geurbelasting door het opnemen van geurnormen of vaste afstanden. Hierbij is het mogelijk dat de 
gemeenteraad afwijkende normen vaststelt in een gemeentelijke geurverordening. Met deze 
opgenomen normen moet rekening gehouden worden bij beslissingen in het kader van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht. De gemeente Steenbergen heeft op 22 april 2008 een 
geurverordening vastgesteld om af te wijken van deze wettelijke normen. De raad van de gemeente 
Steenbergen heeft de woonkern de Heen aangewezen als invloedsgebied. Voor dit gebied is een 
afwijkende geurnorm vastgesteld. Dit gebied is gelegen op 5,7 kilometer van het bedrijf en derhalve



niet meegenomen in de geurberekening. In de rest van de gemeente is de wettelijke geurnorm van 
toepassing van respectievelijk 8,0 OUe/s voor het buitengebied en 2,0 OUe/s voor de bebouwde kom. 
De gemeente Steenbergen is niet gelegen in een concentratiegebied.

Binnen het plangebied worden dieren gehouden waarvoor in de wet geuremissiefactoren zijn 
opgenomen. Deze geuremissie wordt samen met de brongegevens van de stallen ingevoerd in het 
rekenprogramma V-stacks, dit programma rekent de geurbelasting uit op objecten in de omgeving. De 
berekende geurbelasting wordt getoetst aan de geurnormen die gelden op de woningen in de directe 
omgeving van het plangebied. Voor woningen die behoren tot andere veehouderijen (of op of na 19 
maart 2000 heeft opgehouden deel uit te maken van een veehouderij) zijn enkel vaste afstanden van 
toepassing.

In de bijlage 4 van onderhavige onderbouwing zijn de invoergegevens opgenomen. In deze bijlage is 
een uitdraai van de rekenresultaten afkomstig uit het rekenprogramma terug te vinden. In tabel 4 is 
een samenvatting van de resultaten en de toetsing opgenomen. De tabel geeft de geurbelasting ten 
opzichte van het geurgevoelig object weer en de bijbehorende geurnorm.

Tabel 4: rekenresultaten geurbelasting
Volgnummer GGLID Xcoordinaat Ycoordinaat Geurnorm Geurbelasting
1 Afgeslechtedijk 51 82 682 400 677 8.0 0,5
2 Gr. H. Polderdijk 2 82 928 400 763 8,0 1,6
3 Kruislandsedijk 4 83 058 400 653 8,0 1,5
4 Kruislandsedijk 6 83 459 400 886 8,0 0,6
5 Kruislandsedijk 8 83 713 401 165 8,0 0,3
6 Triangel 8 83 578 401 625 8,0 0,3
7 Dinteloordseweg 8 82 461 401 288 8,0 0,3
8 De kuip 11 (kom) 82 032 401 025 2,0 0,3

Zoals op te maken is uit de tabel vindt er geen overbelasting plaats op de geurgevoelige objecten.

De afstand vanaf het emissiepunt tot geurgevoelige objecten welke behoren tot andere veehouderijen 
(of op of na 19 maart 2000 heeft opgehouden deel uit te maken van een veehouderij) bedraagt in 
onderhavige situatie minimaal 676 m (Triangel 2). De afstand tot dit object dient minimaal 50 meter 
te bedragen.

Naast toetsing aan de geurnormen en vaste afstanden is in de Wet geurhinder en veehouderij ook 
een minimale afstand tussen de buitenzijde van een dierverblijf en een geurgevoelig object 
opgenomen (artikel 5 Wgv). Deze afstand dient minimaal 50 meter te bedragen indien het 
geurgevoelig object binnen de bebouwde kom is gelegen en minimaal 25 meter tot geurgevoelige 
objecten buiten de bebouwde kom.
In onderhavige aanvraag bedraagt de afstand vanaf de buitenzijde van het dierenverblijf tot het 
dichtstbijzijnde object gelegen buiten de bebouwde kom, Graaf Hendrikpolderdijk 2, circa 150 m.

Het agrarisch bedrijf voldoet aan de geurnormen op alle geurgevoelige objecten. Daarnaast voldoet 
de veehouderij aan de vaste afstanden tot geurgevoelige objecten. Hierdoor zijn er wat betreft het 
aspect individuele geurhinder van het agrarische bedrijf geen beperkingen.

4.6.2 Cumulatieve geurhinder (Verordening Ruimte Noord-Brabant)
Conform del Verordening Ruimte Noord-Brabant van de provincie dient aaragetoond te worden dat de 
kans op cumulatieve geurhinder (achtergrondbelasting) op geurgevoelige objecten, in de bebouwde 
kom niet hoger is dan 1207o en in het buitengebied niet hoger is dan 20 “/o. Voor de veehouderij 
binnen het plangebied is middels V-Stacks gebied een berekening gemaakt waarbij de cumulatieve 
geurhinder is berekend. Voor de berekening zijn alle bedrijven meegenomen welke een geuruitstoot 
hebben binnen een straal van twee kilometer rondom de geurgevoelige objecten. De gegevens van 
veehouderijen van derden zijn afkomstig uit de databestanden van Web-BVB van de gemeente 
Steenbergen, deze invoergegevens zijn terug te vinden in de bijlage 5 van onderhavige toelichting.



Voor het bedrijf van de initiatiefnemer zijn de werkelijke brongegevens binnen de inrichting ingevuld, 
deze zijn tevens opgenomen in de bijlage van onderhavige toelichting.

Er zijn zowel geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom als buiten de bebouwde kom 
geselecteerd. Uit de berekeningen blijkt dat sprake is van een cumulatieve geurbelasting van 
maximaal 2,109 OUe/it^op het meest nabij gelegen geurgevoelige object, Graaf Hendrikpolderdijk 2. 
Dit zorgt voor een percentage geurgehinderden van 6 0Zo. van Het meest belaste geurgevoelige punt 
binnen de bebouwde kom, De Kuip 11, heeft een cumulatieve geurbelasting van 0,915 OUe/iti3. Dit 
zorgt voor een percentage geurgehinderden van 3 0Za. Alle rekenresultaten zijn weergegeven in de 
onderstaande tabel.

Tabel 5: Rekenresultaten achtergrondbelastinq
Volgnummer GGLID Xcoordinaat Vcoordinaat Cumulatieve

Geurbelastinq
1 Afgeslechtedijk 51 82 682 400 677 0.702
2 Gr. H. Polderdijk 2 82 928 400 763 2.109
3 Kruislandsedijk 4 83 058 400 653 1.879
4 Kruislandsedijk 6 83 459 400 886 0.960
5 Kruislandsedijk 8 83 713 401 165 0.479
6 Triangel 8 83 578 401 625 0.601
7 Dinteloordseweg 8 82 461 401 288 0.995
8 De kuip 11 (kom) 82 032 401 025 0.915

Gezien het feit dat er op alle geurgevoelige locaties geen sprake is van een overbelasting is 
afdoende aangetoond dat wordt voldaan aan de voorwaarde van dit artikel.

4.6.3 Woon- en leefklimaat
In het kader van onderhavige ruimtelijke procedure is het wenselijk dat de ontwikkeling geen negatief 
effect heeft op het woon- en leefklimaat in de omgeving van het plangebied. Ook na de beoogde 
ontwikkeling dient er sprake te zijn van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Het woon- en leefklimaat wordt bepaald door een vergelijking te maken met de geurbelasting als 
gevolg van de veelvoud van de veehouderijen in de omgeving van het betreffende geurgevoelige 
object (cumulatieve geurhinder) en de geurbelasting afkomstig van de veehouderij binnen het 
plangebied (voorgrondbelasting). Bij het bepalen van de geurhinder geldt als vuistregel dat de 
voorgrondbelasting maatgevend is indien deze tenminste de helft bedraagt van de cumulatieve 
geurhinder. In tabel 6 zijn de resultaten van beide berekeningen van de beoogde bedrijfsopzet 
weergeven en is bepaald welke belasting het meest bepalend in de toetsing van het woon- en 
leefklimaat.

Tabel 6: Samenvatting berekeningen tb. v. woon- en leefklimaat
Volgnummer GGLID Achtergrond

belasting
Voorgrond
belasting

Meest
bepalende
belasting

Percentage
geurgehinderden

1 Afgeslechtedijk 51 0.702 0,5 Voorgrond 407ì
2 Gr. H. Polderdijk 2 2.109 1,6 Voorgrond Wo
P Kruislandsedijk 4 1.879 1,5 I Voorgrond 9 “/o
4 Kruislandsedijk 6 0.960 0,6 Voorgrond 507o
5 Kruislandsedijk 8 0.479 0,3 Voorgrond 3 “/o
6 Triangel 8 0.601 0,3 Achtergrond 20Zo
7 Dinteloordseweg 8 0.995 0,3 Achtergrond 4^0
8 De kuip 11 (kom) 0.915 0,3 Achtergrond 307o

PRA Odournet BV heeft in opdracht van het ministerie van VROM de relatie tussen geurbelasting en 
geurhinder onderzocht. Aan de hand van de meest bepalende belasting is het percentage



geurgehinderden berekend. Naar aanleiding van het percentage geurgehinderden kan vervolgens de 
kwaliteit van het woon- en leefklimaat worden berekend, zie bovenstaande berekening. Het RIVM 
hanteert bij haar milieurapportages voor het aspect geurhinder onderstaande milieukwaliteitscriteria:

Tabel 7: Relatie percentage geurgehinderden en milieukwaliteit (bron: GGD-richtiijn geurhinder, 2002)Milieukwaliteit (ìeurgehinderden |07í)|zeer goed <5goed 5- 10redelijk goed 10-15nuttig 15-20tamelijk slecht 20-25slecht 25- 30zeer slecht 30 - 35extreem slecht 35 -40
Conform de meest bepalende woning in de bebouwde kom, De Kuip 11, is het percentage 
geurgehinderden hier 3 “/o, wat als zeer goed wordt aangemerkt.
In het buitengebied acht de provincie een percentage van 20o7o geurgehinderden als aanvaardbaar. 
De meest bepalende woning is hier gelegen aan het Graaf Hendrikpolderdijk 2, waar het percentage 
geurgehinderden 10 “/o is. Dit wordt aangemerkt als goed tot redelijk goed.

Zoals uit de berekening blijkt is er in de omgeving rondom het plangebied sprake van een 
milieukwaliteit variërend van zeer goed tot redelijk goed. Ten aanzien van het aspect geur kan 
derhalve worden gesteld dat er een aanvaardbaar woon- en leefklimaat heerst in de beoogde situatie.

4.7 Ammoniak
Ammoniak is een belangrijk milieuthema bij veehouderijen. Er is wet- en regelgeving voor het 
beoordelen van het aspect ammoniak. Hierna wordt het initiatief getoetst aan deze wet- en 
regelgeving.

4.7.1 Kwetsbare gebieden
In het Activiteitenbesluit zijn regels opgenomen omtrent ammoniakemissies van veehouderijen. In het 
Activiteitenbesluit zijn regels gesteld voor het oprichten en uitbreiden van veehouderijen die zijn 
gelegen in of op minder dan 250 meter van een (zeer) kwetsbaar bos- of natuurgebied. Deze 
bedrijven mogen hun bedrijf slechts uitbreiden indien de ammonlakemissie na uitbreiding niet hoger is 
dan het gecorrigeerde emissieplafond. Wanneer de ammoniakemissie op grond van de geldende 
vergunning lager is dan het gecorrigeerd emissieplafond, mag de ammoniakemissie na uitbreiding niet 
hoger zijn dan de vergunde ammoniakemissie.

Zeer kwetsbare gebieden WAV

Zeer kwetsbare gebieden WAV 250 
m-zone

Welberg

Afbeelding 14: Uitsnede WAV-kaart, locatie weergegeven met rode pij!
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In de bovenstaande afbeelding is weergegeven dat het bedrijf buiten een zone van 250 meter van 
een zeer kwetsbaar gebied is gelegen. In het kader van de Wet ammoniak en veehouderij kan het 
bedrijf uitbreiden in ammoniak. Echter, zal in de beoogde situatie sprake zijn van een afname in 
ammoniak van 112,82 kg NH3.

4.7.2 Besluit emissiearme huisvesting
Naast de regels voor bedrijven binnen de 250 meter-zones bevat de Wav generieke regelgeving voor 
de toepassing van emissiearme stalsystemen. Op 23 juni 2015 is het Besluit emissiearme huisvesting 
vastgesteld (voorts Besluit). Dit Besluit vervangt het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij 
en is op 1-8-2015 in werking getreden.
In dit Besluit is onderscheid gemaakt tussen melk- en kalfkoeien (artikel 3) en varkens, kippen en 
kalkoenen (artikel 5). Binnen het Besluit zijn maximale emissiewaarden opgenomen, in bijlage 1 bij 
het Besluit, voor nieuwe stallen (kolom B en C) en zijn de maximale emissiewaarden voor bestaande 
stallen gewijzigd (kolom A).

Op het bedrijf worden de legkippen in zowel de bestaande stal als de nieuwe stal biologisch 
gehuisvest. Conform artikel 2, lid 2 sub b van het Besluit emissiearme huisvesting zijn voor dieren die 
biologisch gehouden worden geen maximale emissiewaarden van toepassing.

Hieruit volgt dat de beoogde bedrijfsopzet voldoet aan het gestelde in het Besluit emissiearme 
huisvesting wat betreft het aspect ammoniak.

4.8 Geluid
De Wet geluidhinder is sinds 1979 het juridisch kader voor het Nederlandse geluidsbeleid. Deze wet 
zorgt voor de bescherming van geluidsgevoelige bestemmingen tegen geluidhinder van 
wegverkeerslawaai, spoorweglawaai en industrielawaai. Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van 
zonering en geluidsnormen. De geluidsproductie van een pluimvee- en akkerbouwbedrijf is in 
hoofdzaak afkomstig van transportbewegingen, het laden en lossen, ventilatie en overige motoren 
binnen de inrichting. In de Wet geluidhinder is bepaald dat voor locaties in het bestemmingsplan waar 
woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen kunnen worden gerealiseerd, de geluidbelasting 
wordt onderzocht binnen de zones behorende bij verkeersbewegingen, spoorwegen en 
industrieterreinen. In voorliggende situatie is geen sprake van een nieuwe geluidgevoelige 
bestemming, het betreft namelijk de realisatie van een nieuwe stal. In de inrichting vinden wel 
activiteiten plaats welke een geluidsuitstraling hebben naar de omgeving. De eventuele 
geluidbelasting als gevolg van de bedrijfsvoering is laag en de activiteiten vinden veelal inpandig of 
nabij de stallen plaats. Bovendien is de afstand tot de geluidgevoelige objecten dermate groot dat de 
activiteiten geen overlast zullen veroorzaken.

4.9 Luchtkwaliteit
In de Wet milieubeheer is de Europese richtlijn geïmplementeerd op het gebied van grenswaarden 
voor diverse stoffen. Het doel van de wet is mensen te beschermen tegen risico's van 
luchtverontreiniging. Voor de kwaliteit van de buitenlucht zijn in bijlage 2 bij de Wm bepaalde 
milieukwaliteitseisen voor de buitenlucht opgenomen. Deze milieukwaliteitseisen betreffen 
grenswaarden van concentraties voor zwaveldioxide, stikstofoxiden (NOx als N02) zwevende deeltjes 
(PMio en PM2,s)ř lood, koolmonoxide en benzeen.

In de agrarische sector is voornamelijk de emissie van fìjnstof bepalend voor de luchtkwaliteit op de 
omgeving. Fìjnstof, zowel PMi0 en PM2,s komt voornamelijk door emissie van huid-, mest-, voer- en 
strooiseldeeltjes uit de stallen. Dit gebeurt continu (24 uur per dag). De belangrijkste bron bij eert 
veehouderij zijn de stallen. Het vrijkomen van fìjnstof ten gevolge van overige activiteiten op het 
bedrijf zijn verwaarloosbaar ten opzichte van de emissie uit de stallen. Voor het bepalen van de 
concentraties fìjnstof in de omgeving van veehouderijen, zijn gegevens nodig over de hoeveelheid 
fìjnstof die dieren produceren. Deze hoeveelheid varieert per dier en is afhankelijk van het 
huisvestingssysteem zoals het type stal. De emissiefactoren voor fìjnstof geven per 
huisvestingssysteem aan hoeveel fìjnstof een bepaald dier per jaar produceert. De Animal Sciences 
Group (ASG) van de Universiteit Wageningen stelt de factoren op die door de overheid jaarlijks 
worden gepubliceerd.



PM10
Met behulp van het rekenprogramma ISL3a, zie bijlage 6, is een berekening gemaakt van de belasting 
van fijnstof PM10 van de beoogde bedrijfsopzet op de gevoelige objecten in de omgeving. Door middel 
van het invullen van de invoergegevens (brongegevens en gegevens beschermde objecten) wordt 
berekend wat de jaargemiddelde fijnstofconcentratie (microgram/m3) en het aantal 
overschrijdingsdagen ter plaatse van de rekenpunten is.

Uit de uitgevoerde berekening voor PMi0 volgt dat de jaargemiddelde concentratie fijnstof maximaal 
18.65 pg/m3 bedraagt. De beoogde bedrijfsopzet voldoet dus ruimschoots aan de grenswaarde voor 
de jaargemiddelde concentratie (40 pg/m3 conform Wet Luchtkwaliteit). Tevens volgt dat het aantal 
overschrijdingsdagen van het 24-uursgemiddelde van 50 pg/m3 6,6 dagen bedraagt, wat eveneens 
ruimschoots voldoet aan de norm (35 dagen conform Wet Luchtkwaliteit).

PM2,5
Vanaf 1 januari 2015 geldt een grenswaarde voor PM2,5 waaraan moet worden voldaan. Deze 
grenswaarde is opgenomen in bijlage 2 bij de Wet milieubeheer en bedraagt 25 pg/m3 voor de 
jaargemiddelde concentratie. In tegenstelling tot PM10 zijn voor PM2,5 geen normen opgenomen met 
betrekking tot overschrijdingsdagen.

Uit de uitgevoerde ISL3a berekening voor PM2;5, zie bijlage 7, volgt dat de jaargemiddelde 
concentratie fijnstof maximaal 11,010 pg/m3 bedraagt. De beoogde bedrijfsopzet voldoet dus 
ruimschoots aan de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie (25 pg/m3 conform Wet 
Luchtkwaliteit).

Met de beoogde bedrijfsopzet aan de Kruislandsedijk la wordt ruimschoots aan de grenswaarde voor 
PM2,s voldaan.

Ten aanzien van luchtkwaliteit zijn er derhalve geen bezwaren ten aanzien van de gewenste 
ontwikkeling.

Naast de regels voor bedrijven in de Wet milieubeheer en Wet Luchtkwaliteit zijn er met betrekking 
tot fijnstof PMio regels opgenomen in het Besluit emissiearme huisvesting (voorts Besluit). Dit Besluit 
is op 23 juni 2015 en vanaf 1-8-2015 in werking getreden.

Voor onderhavige locatie geldt dat de legkippen biologisch worden gehuisvest waardoor toetsing aan 
het besluit niet van toepassing is.

4.10 Volksgezondheid
Gezondheidsrisico's zijn een optelsom van blootstelling, gevaar en impact. Bij blootstelling wordt er 
gekeken hoeveel ziekteverwerkers een persoon binnen moet krijgen om geïnfecteerd te raken of ziek 
te worden. Gevaren zijn er in diverse vormen, zoals biologisch (bijv. ziekteverwekkende bacteriën), 
chemisch (bijv. diergeneesmiddelen of bestrijdingsmiddelen) of fysisch (zoals elektriciteit of ter plaatse 
gewond raken). Impact staat voor de grootte van het effect dat veroorzaakt wordt.

Iedere veehouderij moet voldoen aan diverse wet- en regelgeving voor diverse milieuaspecten, zoals 
ammoniakuitstoot, geur, fijnstof, aanwezigheid en gebruik van gevaarlijke stoffen, aan- en afvoer van 
meststoffen, geluid, brandveiligheid, etc. Indien een veehouderij niet voldoet, zal een vergunning dus 
niet verleend worden. Er mag vanuit worden gegaan dat de grenswaarden die in 'de wet zijn 
opgenomen de volksgezondheid in voldoende mate beschermen.

Bij naleving van de milieuwetgeving, het volledig benutten van de technische mogelijkheden en het 
management van de hygiënebarrière worden de volksgezondheidsrisico's bij het initiatief tot een 
minimum beperkt. Vooralsnog wordt er derhalve getoetst aan de wettelijke grenswaarden voor 
diverse stoffen, zoals geur en fijnstof. Daar deze grenswaarden nationaal zijn vastgesteld en de 
beoogde bedrijfsopzet hieraan voldoet, mag er vanuit worden gegaan dat deze waarden de 
volksgezondheid afdoende beschermen.



In onderstaande tekst wordt verder onderbouwd op welke wijze in de plannen en de bedrijfsvoering 
van de ondernemer rekening wordt gehouden met de volksgezondheid. Tevens is een toelichting 
opgesteld, waarin wordt ingegaan op de aspecten die te maken kunnen hebben met risico's voor de 
volksgezondheid.
De toelichting is gebaseerd op het Aanvullend Toetsingsinstrument uit de Handreiking veehouderij en 
volksgezondheid d.d. 3 maart 2016, die is opgesteld in opdracht van het Bestuurlijk Platform 
Omgevingsrecht (BPO). Deze handreiking is tot stand gekomen met medewerking van diverse 
bestuurlijke organisaties (Provincie, omgevingsdiensten en gemeentes) en de GGD.

In deze Handreiking is tevens een stappenplan opgenomen. Op basis van dit stappenplan kan worden 
vastgesteld of een aanvraag voor advisering aan de GGD moet worden voorgelegd. Onderstaand 
wordt dit stappenplan doorlopen.

Het stappenplan
In het stappenplan zijn de volgende 8 aspecten verwerkt:

1. De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv);
2. De Wet milieubeheer, titel 5.2 luchtkwaliteitseisen (fijn stof);
3. De Verordening ruimte 2014;
4. Afstandsadvies GGD Nederland;
5. De wijze waarop met overbelasting geur wordt omgegaan;
6. De aanwezige diersoort(en) binnen een veehouderij;
7. De aanwezigheid van mestbewerking en verwerking;
8. Ongerustheid bij omwonenden.

De afwegingsaspecten worden voor deze aanvraag hierna nader toegelicht:
1. Voldoet de ontwikkeling aan de Wgv en de gemeentelijke geurverordening?

Uit paragraaf 4.6 volgt dat wordt voldaan aan de Wet geurhinder en veehouderij en 
gemeentelijke geurverordening. De berekende geurbelasting is het hoogst op de woning aan de 
Graaf Hendrikpolderdijk 2, de geurbelasting bedraagt hier 1,6 OUE/m3. De geurhinder op de kom 
bedraagt 0,3 OUE/m3.

2. Voldoet de ontwikkeling aan de Wet milieubeheer, titel 5.2 luchtkwaliteitseisen (fíjn stof)?
Voor fijn stof (PM10) geldt een norm van 40 pg/m3 (jaargemiddelde concentratie) en maximaal 
35 overschrijdingsdagen met een belasting van 50 pg/m3. De berekende fìjnstofconcentratie is 
het hoogst op de woning aan de Kruislandsedijk 4. De berekende fìjnstofconcentratie bedraagt op 
deze woning 18,65 pg/m3. Dit is lager dan de wettelijke norm van 50 pg/m3. Het aantal 
overschrijdingsdagen op een bedraagt maximaal 6,6 dagen wat eveneens onder de wettelijke 
norm bedraagt.
Sinds 2015 moet ook voldaan worden aan de grenswaarde voor de jaargemiddelde PM2,5- 
concentratie van 25 pg/m3. Uit de ISL3a-berekening, welke is opgenomen als bij deze toelichting, 
blijkt dat de hoogste concentratie 11,010 pg/m3 bedraagt.

3. Voldoet de ontwikkeling aan de vereisten uit de Verordening ruimte Noord-Brabant op het gebied 
van geur en fijn stof?
In de Vr Noord-Brabant zijn normen opgenomen voor de kans op cumulatieve geurhinder 
(maximaal 1207o voor de bebouwde kom en 20o7o voor het buitengebied), tenzij er -indien blijkt 
dat de achtergrondbelasting hoger is dan voornoemde percentages- maatregelen worden 
getroffen Idoor de veehouderij die tot een daling leiden van de achtergiíondbelasting, welke ten 

minste de eigen bijdrage aan de overschrijding van de achtergrondbelasting compenseert, en een 
maximale fìjnstofconcentratie (31,2 pg/m3). Indien niet aan deze normen wordt voldaan, is een 
advies van de GGD nodig. Uit paragraaf 4.6 en 4.9 blijkt dat kan worden voldaan aan 
bovenstaande vereisten uit de Verordening ruimte Noord-Brabant op het gebied van geur en fijn 
stof.



4. Aanvullend op de wettelijke luchtkwaliteitseisen wordt bij een significante toename van de 
bijdrage van het bedrijf aan de PMlO-concentratie 1,2 pg/m3) een GGD-advies noodzakelijk 
geacht.
Gezien de gelijkblijvende achtergrondconcentratie kan gesteld worden dat door de ontwikkeling 
van het bedrijf, de bijdrage van het bedrijf aan de PMlO-concentratie op een woning met 
maximaal 0,61pgZm3 toeneemt zoals in bijlage 8 is te zien. Dit betekend dat de significante 
toename van het bedrijf onder de 1,2 pg/m3 bedraagt waardoor geen GGD-advies noodzakelijk 
wordt geacht.

5. Voldoet de ontwikkeling aan de minimale afstand van 250 meter tussen een veehouderij en de 
bebouwde kom of specifieke gevoelige bestemming (scholen, kinderdagverblijven, etc.)?
De bebouwde kom van Steenbergen ligt op circa 1 kilometer afstand. Binnen een afstand van 
250 meter liggen geen specifiek gevoelige bestemmingen.

6. Worden binnen de veehouderij geiten gehouden, of een combinatie van varkens en pluimvee, of 
is de afstand tussen een varkens- en piuimveebedrijf in de omgeving minder dan 100 meter?
Er worden op het bedrijf enkel pluimvee gehouden. Binnen een straal van 100 meter zijn geen 
varkens- en/of pluimveebedrijven gelegen.

7. Wordt er op het bedrijf mest bewerkt?
Er vindt op het bedrijf geen mestbewerking plaats.

8. Is bij omwonenden sprake van veei ongerustheid over de volksgezondheid?
Indien er veel ongerustheid bestaat over de volksgezondheid moet een GGD-advies gevraagd 
worden. Het is aan het bevoegd gezag om te beoordelen of sprake is van een dusdanige 
ongerustheid dat advisering vanuit de GGD noodzakelijk is.
Uit het verleden is geen verontrusting vanuit de omgeving gemeld bij de initiatiefnemer.

Het doorlopen van het stappenplan met bovenstaande antwoorden leidt tot de conclusie dat 
advisering vanuit de GGD niet noodzakelijk is.

Sinds de publicatie van de onderzoeken buigt het Rijk zich met de veehouderijsectoren, in het 
bijzonder de pluimveesector, over maatregelen om de luchtkwaliteit rondom veehouderijen te 
verbeteren. Bekeken wordt hoe tot een plan van aanpak kan worden gekomen waarin deze 
maatregelen zijn ingebed. Na de zomer volgt nadere informatie over de te nemen maatregelen en het 
vervolgonderzoek (zie brief aan de Tweede Kamer van 7 juli 2016).
De ontwikkeling door het Rijk - op advies van de Gezondheidsraad - van een landelijk toetsingskader 
voor endotoxine (zie pagina 3 en paragraaf 2.4) is nog niet afgerond. Het Bestuurlijk Platform 
Omgevingsrecht heeft daarom de 'Notitie Handelingsperspectieven Veehouderij en Volksgezondheid: 
Endotoxine toetsingskader 1.0' opgesteld. Aan de hand hiervan kan gesteld worden of sprake is van 
een overschrijding van de advieswaarde van de Gezondheidsraad.

Uit deze toetsing blijkt dat het aantal kg fijnstof per jaar afkomstig van de locatie aan de 
Kruislandsedijk la een minimale afstand tot de dichtstbij gelegen woning vraagt van minimaal 163 
meter. De dichtstbij gelegen woning aan de Graaf Hendrikolderdijk 2 is gelegen op een afstand van 
meer dan 163 meter van het dichtstbijzijnde emissiepunt van de nieuw te bouwen stal. In de 
berekening is de uitstoot van fijnstof van alle kippen die in de beoogde situatie worden gehuisvest zijn 
hierbij bij elkaar opgeteld (worstcase scenario). Doordat de dichtstbijzijnde woning gelegen is op meer 
dan 163 meter afstand van het dichtstbijzijnde emissiepunt en gerekend is met een worstcase 
scenario kan geconcludeerd worden dat het initiatief voldoet.

4.11 Landschappelijke inpassing
Met betrekking tot onderhavig initiatief dient er sprake te zijn van een goede landschappelijke 
inpassing, dit om onder andere de kwaliteitsverbetering van het landschap te waarborgen.



Volgens de Verordening ruimte Noord-Brabant dient voor de voorgenomen ontwikkeling minimaal 
IOū/o landschappelijk inpassing plaats te vinden, dit komt neer op 1.300 m2 dat landschappelijk 
ingepast moet zijn.

De landschappelijke inpassing van het beoogd initiatief aan de Kruislandsedijk la te Steenbergen 
wordt hierbij afgestemd op de kwaliteiten en kenmerken van het ter plaatse aanwezig landschap. 
Hierbij is aangesloten bij de 'Structuurvisie Steenbergen'.

In de huidige situatie kenmerkt het gebied zich doordat het is gelegen binnen het overgangsgebied 
van het openpoldergebied. Kenmerken van dit gebied zijn de grootschalige open polders met 
vergezichten het landschap in. Er is nauwelijks opgaande beplanting aanwezig, enkel ter plaatse van 
de dijken zijn boomsingels aanwezig. Ook is er sporadisch beplanting aanwezig ter plaatse van de 
boerenerven die in het landschap zijn gelegen. Het streven is daarom voornamelijk gericht op het 
behoud en versterken van de openheid van het landschap.

In de beoogde situatie zal 1.400 m2 landschappelijk ingepast worden. Rondom de nieuwe bebouwing 
zal een bloem- en kruidenrijk grasland worden aangelegd met hierin een rij van zwarte elzen, zodat 
de overgang van het bouwperceel naar het omliggende landschap wordt verzacht. De openheid en de 
vergezichten het landschap in blijven hierbij behouden. Verdere opgaande beplanting aansluitend aan 
het bouwvlak is niet gewenst, gezien de uitgangspunten van het open polderlandschap.

In bijlage 10 is het inpassingsplan weergegeven. Middels dit inpassingsplan is een goede en 
gebiedseigen landschappelijke inpassing van het beoogde initiatief verzekerd en wordt voldaan aan de 
vereiste kwaliteitsverbetering van het landschap.

4.12 Bodemkwaliteit
Binnen de bedrijfsvoering vinden enkele bodembedreigende activiteiten plaats. Deze activiteiten 
hebben betrekking op het onderhoud aan de werktuigen en de opslag van mest en voer ten behoeve 
van de veehouderij. Op het bedrijf zullen bovendien kleine gebruikshoeveelheden medicijnen, 
reinigings- en ontsmettingsmiddelen aanwezig zijn. Deze worden opgeslagen in afsluitbare 
(koel)kasten. Door gebruik te maken van zeer reguliere voorzieningen, zoals vloeistofkerende vloeren, 
vloeistofdichte mestkelders, lekbakken en afgesloten kasten wordt het bodembedreigende risico 
verwaarloosbaar gemaakt. Door visuele controle, de aanwezigheid van absorptiemiddelen en de 
aanwezigheid van de bodembeschermende voorzieningen wordt het bodemrisico nog verder 
teruggebracht.

In het Activiteiten besluit zijn regels opgenomen voor de bescherming van de bodemkwaliteit. Middels 
het treffen van de beschreven technische maatregelen en voorzieningen is er sprake van een 
verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging.

Ten aanzien van het aspect bodem zijn er derhalve geen bezwaren voor de gewenste ontwikkeling.

4.13 Externe veiligheid
Externe veiligheid heeft betrekking op de risico's die mensen lopen ten gevolge van mogelijke 
ongelukken met gevaarlijke stoffen bij bedrijven en transportverbindingen (wegen, spoorwegen, 
waterwegen en buisleidingen). Externe veiligheid gaat nadrukkelijk niet over de veiligheid van de 
mensen die werkzaam zijn binnen het bedrijf of binnen een risicogebied van een transportroute.

4.13.1 Regelgeving
De regelgeving rondom externe veiligheid is opgenomen in diverse besluiten en regelingen. Besluiten 
en regelingen, waarin de aanvaardbare risico's zijn vastgelegd, voor Kruislandsedijk la kunnen zijn:
« Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi),
» Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb),
» Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt),

De normen in de besluiten zijn vastgelegd in de vorm van grenswaarden en richtwaarden. De 
grenswaarden geven de milieukwaliteit aan die op een bepaald tijdstip ten minste moet zijn bereikt,



en die, waar zij aanwezig is, ten minste in stand moet worden gehouden. De richtwaarden geven de 
kwaliteit aan die op een bepaald tijdstip zoveel mogelijk moet zijn bereikt en die, waar zij aanwezig is, 
zoveel mogelijk in stand moet worden gehouden.

Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan normen vermeld in bovengenoemde 
regelgeving. Een ontwikkeling is niet toegestaan indien deze leidt tot een overschrijding van de 
grenswaarden. Van de richtwaarden kan gemotiveerd worden afgeweken.

4.13.2 Toetsing aan beleid

Afbeelding 15: Uitsnede risicokaart

Besluit externe veiligheid inrichtingen ('Bevi’l
Gezien de aard van de voorgenomen activiteiten op de planlocatie is het Bevi niet van toepassing. De 
werkzaamheden omvatten niet het gebruik, opslag of vervoer van gevaarlijke stoffen.

Uit de risicokaart blijkt dat er geen risicovolle inrichtingen en kwetsbare objecten aanwezig zijn op of 
nabij het plangebied. Het dichtstbijzijnde risicovolle inrichting is gelegen op 1.270 meter van 
onderhavige locatie. Er ontstaan daardoor geen belemmeringen voor de beoogde ontwikkelingen op 
het plangebied. Door de bouw van de nieuwe stal worden geen nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten 
gerealiseerd. Aangezien onderhavige projectlocatie niet is gelegen binnen een risicoaanduiding of 
binnen veiligheidsafstanden zijn geen risico's aanwezig voor de nieuwe stal.

Derhalve kan worden geconcludeerd dat er voor dit project geen belemmeringen zijn vanuit het 
oogpunt van externe veiligheid.

Besluit externe veiligheid transportroutes fBevť)
De ontwikkeling is gelegen buiten de invloedsfeer van zowel het spoortraject als de [Rijksjweg. 
Derhalve is verdere beoordeling aan het Bevt niet van toepassing.

Besluit externe veiligheid buisleidinqen ('Bevb'l
In zowel het vigerende bestemmingsplan als het ontwerpbestemmingsplan is in de [nabijheid geen 
dubbelbestemming 'Leiding - opgenomen. De voorgenomen ontwikkelingen liggen buiten deze 
dubbelbestemming en de voorgenomen ontwikkelingen hebben geen invloed op het bepaalde in de 
bijbehorende regels. Derhalve is verdere beoordeling aan het Bevb niet van toepassing.

4.14 Technische infrastructuur
In of nabij het plangebied liggen geen planologisch relevante buisleidingen en lopen tevens geen 
relevante straalpaden (zoals te zien op de risicokaart in afbeelding 15). Voordat er gebouwd wordt zal



er een KLIC-melding gemaakt worden om relevante kabels en leidingen van het plangebied in beeld te 
brengen.
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5. Uitvoerbaarheid

5.1 Financiële uitvoerbaarheid
De voorgestane ontwikkeling aan de Kruislandsedijk la betreft een particulier initiatief. De met de 
ontwikkeling gepaard gaande kosten worden dan ook gedragen door de desbetreffende particuliere 
initiatiefnemer. Hiermee is de financiële haalbaarheid voor de gemeente gegarandeerd. Dit plan heeft 
geen financiële consequenties voor de gemeente. Dit kan worden vastgelegd in een anterieure 
overeenkomst, waarbij de eventuele planschade voor rekening komt voor de initiatiefnemer. De 
economische uitvoerbaarheid is hiermee voldoende aangetoond.

5.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

5.2.1 Zienswijzen en beroep
De vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan vind plaats volgens artikel 3.9a van de Wet 
ruimtelijke ordening. Het bestemmingsplan is in dit kader ter visie gelegd gedurende een periode van 
zes weken. Gedurende deze periode wordt een ieder in de gelegenheid gesteld zijn zienswijzen 
kenbaar te maken tegen het plan. De zienswijze waar deze ruimtelijke onderbouwing onderdeel van 
uit maakt dient door de gemeente behandeld te worden in de zienswijzenota.

Na vaststelling wordt het bestemmingsplan voor de tweede maal zes weken ter visie gelegd. 
Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden tegen het vaststellingsbesluit beroep instellen bij 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tevens kan er beroep worden ingesteld 
tegen de eventueel gewijzigde onderdelen. Indien geen beroep wordt ingesteld, is het plan na deze 
beroepstermijn onherroepelijk en treedt het plan in werking.



6. Bijlagen

Bijlage 1: Situatietekening
Bijlage 2: AERIUS berekening (beoogd)
Bijlage 3: AERIUS verschilberekening
Bijlage 4: Geurberekening
Bijlage 5: Invoergegevens achtergrondbelasting
Bijlage 6: Fijnstofberekening PM 10
Bijlage 7: Fijnstofberekening PM2.5
Bijlage 8: Bronbijdrage fijnstof
Bijlage 9: BZV-toets (met bijbehorende bijlagen)
Bijlage 10: Landschappelijk inpassingsplan
Bijlage 11: Plattegrondtekening vergunde situatie

ūũőBľùoiiw^c įúymiamfseďík Sm öeras



Raad
vanState RASTER SCHUTBLAD R2

Een in te scannen document begint altijd met een Raster voorloopvel, gevolgd door 
het document. Wanneer het type document uit meerdere documenten bestaat (bij
voorbeeld bijlagen) kunnen er één of meerdere schutbladen toegevoegd worden 
zodat de documenten separaat opgeslagen worden en te benaderen zijn. Een 
schutblad moet altijd ín combinatie met een Raster voorloopblad gebruikt worden.
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3 VISIE OP HOOFDLIJNEN

Uitgangspunten
Uitgangspunt van deze Structuurvisie is dat hierin vooral het bestaande beleid uit de 
Structuurvisie Plus en de Gebiedsvisie wordt voortgezet en dat het nieuwe beleid zoals 
omschreven in recente beleidsnotities daarmee in samenhang wordt gebracht.
Tevens wordt een samenhang gegeven met de rijks, provinciale en regionale visies die 
recent zijn uitgewerkt. Deze visies zijn of worden op korte termijn vastgesteld. In bijlage 
1 is een uitgebreide tekst opgenomen. Onderstaand wordt alleen dat weergegeven wat 
voor de toekomstige ontwikkelingen van Steenbergen van invloed en /of relevant is.

Algemeen relevant beleid

Rijksbeleid

Het vastgestelde Rijksbeleid (Planologische Kern Beslissing Ruimte voor de rivier) heeft 
het Volkerak Zoommeer aangewezen voor waterberging. De voorbereidingen voor deze 
Rijksopgave zijn in volle gang en de werken moeten eind 2015 operationeel zijn. In het 
door de staatssecretaris vast te stellen Rijksinpassingsplan (RIP) Volkerak Zoommeer 
zullen (mogelijk) ook buitendijkse gebieden aangewezen worden voor waterberging. Na 
vaststelling van het RIP zal dit plan haar doorvertaling krijgen in de gemeentelijke (be- 
stemmings)plannen. Daarnaast ligt Steenbergen in het uitwerkingsgebied: Volkerak, 
West-Brabant en Oostflakkee van het Uitvoeringsprogramma Zuidwestelijke Delta. Voor 
Steenbergen betekent dit kansen voor de ontwikkeling van de waterrecreatie bij het 
verzilten van het Volkerak Zoommeer.
Hiernaast heeft het Rijk de structuurvisie 'Infrastructuur en ruimte' in voorbereiding, 
waarvan in mei de conceptversie is gepubliceerd. Hierin wordt nagenoeg de gehele ge
meente als "kansrijk gebied" voor windenergie aangeduid.

NATIONALS SUWI7EÎ.UKE MCOFDST RUÍ7T UUR 
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Kaartbeeld uit ontwerp structuurvisie 'Infrastructuur en ruimte'

In deze rijksnota is ook opgenomen dat de economische motoren in de Zuid westelijke 
delta waaronder de 'biobased economy' gefaciliteerd moeten worden.



Provinciaal en regionaal beleid
In de in 2010 vastgestelde provinciale structuurvisie zijn voor Noord-Brabant een zeven
tal uitwerkingsgebieden/ gebiedsontwikkelingen vastgelegd. Steenbergen ligt zowel in het 
gebied Brabantse Wal als Waterpoort en draagt bij aan de realisatie van deze gebieds
ontwikkelingen.
Procesmatig krijgt het project Waterpoort de functie van integratiekader voor alle ruimte
lijk 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 ont
wikkeling (biobased economy, recreatie, etc.) landschap, natuur en cultuurhistorie een 
belangrijke rol. De structuurvisie moet gezien worden als een belangrijke basis voor de 
uitwerking van het project Waterpoort en Brabantse Wal.

Kaartbeeld uit provinciale struduurvisie.

In de vastgestelde regiovisie voor West-Brabant heeft Steenbergen als regionale cen
trumgemeente een positie gekregen. Met de aanleg van de A4 en de ontwikkeling van 
het AFC Nieuw-Prinsenland, zijn randvoorwaarden aanwezig voor een sterke economi
sche ontwikkeling.
In de ontwerp Strategische Agenda 2010-2020 van de West Brabant Stad wordt voor 
Steenbergen sterk gefocust op de strategische ligging tussen Rotterdam en Antwerpen. 
Opgenomen is dat dit kansen biedt voor de 'biobased economy' en de toeristisch recrea
tieve ontwikkelingen.
De gemeente Steenbergen zal zich op deze twee punten de komende járen sterk profile
ren. Dit zal in nauwe afstemming met de buurgemeenten worden uitgevoerd.

Ten aanzien van het bevorderen van de waterrecreatie is er een apart regionaal samen
werkingsverband met omliggende gemeenten onder de noemer "Brabant aan Zee" opge
richt. Het doel van het samenwerkingsverband is om de economische betekenis van 
(water)recreatie in West-Brabant te doen toenemen. De Jachthaven van Steenbergen is 
in dit kader als majeur project naar voren gebracht. Het plan is om de Jachthaven te 
ontwikkelen tot een transferium op het gebiecļ van land-en waterrecreatie. Dit project 

vormt een scharnierfunctie tussen de provinciale gebiedsopgaven Waterpoort en Bra
bantse Wal; het vormt een poort tussen het water en de Wal.



West-BrabantSíad in de 
Rijn-Ŝcheíde-Maas-Delta
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Kaartbeeld WestBrabantStad in de Rijn-Scheíde-Maas-Deita
Visie: hoogdynamisch versus laagdynamisch
De ruimtelijke visie van de gemeente Steenbergen is reeds omschreven in de Gebiedsvi- 
sie uit 2007. Hierin stond een scheiding centraal tussen de hoogdynamische gebieden en 
de laagdynamische gebieden. Deze visie blijft gehandhaafd. Achtergrond van de visie is 
dat geconstateerd is dat de grootschalige ontwikkelingen die op de gemeente Steenber
gen afkopen, grote invloed hebben op het landschap.
dat er een goede sturing is op waar grootschalige ontwikkelingen wel mogelijk zijn 
waar grootschalige ontwikkelingen zoveel mogelijk worden tegengegaan in het kader var 
het behoud van de bestaande landschappelijke karakteristiek. In het kader van zorgvul
dig ruimtegebruik zal concrete invulling van de hoogdynamische gebieden alleen plaats 
vinden als voldoende is aangetoond dat er ook daadwerkelijk behoefte is. De behoefte 
oepalíng zal plaatsvinden via de methodiek van de zogenaamde SER ladder. Kort samen- 
gevat houdt dit in dat de behoefte aan bijvoorbeeld woningbouw of bedrijvigheid inzich- 
teiijk dient te worden gemaakt in samenhang met een inventarisatie van de situatie i 
f'uimte in de bestaande woonwijken cf op bestaande bedrijventerreinen. Als er sprake i 
van behoorlijke leegstand op bijvoorbeeld een bedrijventerrein zal de uîtbreidìngsbehoef- 
:e voor nieuwe bedrijventerreinen ook minder zijn.

Hoogdynamische gebieden
Er worden twee hoogdynamische gebieden onderscheiden. Dit zijn de gebieden waar de 
ontwikkelingen in hoofdzaak dienen plaats te vinden. Het eerste gebied is Steenbergen 
en de zone hier direct omheen. Ontwikkelingen zijn hier te verwachten gezien de aanleg 
van de A4, die aan de westelijke zijde van Steenbergen komt. De gebieden gelegen 
tussen de bestaande kern en de nieuwe snelweg lenen zich in principe goed voor func
tiewijziging en ruimtelijke ontwikkeling. Er dient middels gericht lange termijn beleid, 
bewust met deze potenties om te worden gegaan, om verloedering van het landschap te 
voorkomen.
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Zicht op Suikerunie (Noordzeedijk) Bedrijventerrein Reinìerpoider 2

Het tweede hoogdynamische gebied betreft de zone rondom de monding van de Dintel. 
Hier bevinden zich onder meer de kern Dinteloord, een jachthaven, het bedrijventerrein 
Dintelmond en het Agro ík Food Cluster Nieuw-Prinsenland (AFC NP). Daarmee is het nu 
ook al een hoogdynamisch gebied, waar verdere ontwikkelingen denkbaar zijn. Ook hier 
is het denkbaar dat functiewijzigingen plaats vinden tussen de bestaande kern Dinteloord 
en de A4 en kan ruimte worden geboden voor lokaal gebonden bedrijven, horeca (hotel, 
restaurant en/of pension) of woningbouw (bijvoorbeeld ruimte voor ruimte), of een com
binatie van genoemde functies.
Ten slotte kan het grootschalige recreatiegebied Dintelpark worden genoemd dat moge
lijk aan de monding van de Dintel wordt gerealiseerd.

Laagdynamische gebieden
In principe zijn alle gebieden die niet binnen de hoogdynamische zones vallen aangewe
zen als laagdynamisch. Hierbinnen zijn vier deelgebieden te onderscheiden.

De zone rondom de Vliet vormt een belangrijk gebied voor recreatie, natuur, landschap 
en de waterhuishouding. Bestaande agrarische of niet agrarische bedrijven kunnen g 

ndhaafd biijven en onder voorwaarden te vertalen in het bestemmingsplan eventueeha,
uit!

I
itbreidenļ Het beleid is hier in eerste instantie gericht op het versterken van het land

schappelijke 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 moge
lijk.

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.

H overgangsgebied tussen zand en kieļ aan de zuidoostzijde van Steenbergen vormen 
het derde laagdynamische gebied. Dit gebied is opgedeeld in een besloten bosgebied en 
het meer open krekenlandschap. In deze gebieden staat zowel de landbouwsector als het 
behoud en versterken van het groene karakter voorop.

Ten slotte kan het gebied De Dintelse Gorzen en Heense Slikken worden genoemd. Dit 
gebied is puur aangewezen voor natuurontwikkeling en -behoud. Andere functies worden 
hier niet wenselijk geacht.

(
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De Heense Dijk: open polderlandschap Cou/issen/andschap Oudtand (Waterhoefke)

De visie in hoofdlijnen is verbeeld in onderstaande kaart. Het betreft de kaart die ook al 
is opgenomen in de Gebiedsvisie uit 2007.
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aart visie op hoofdlijnen (uit: Gebiedsvisie 2007)
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18 4.1 INLEIDING

In dit hoofdstuk is de visie op hoofdiijnen uitgewerkt in een visie op onderdelen. Hierbij 
komen de volgende onderwerpen aan de orde:
» Wonen
» Werken/Economie
* Voorzieningen
* Landelijk gebied/buitengebied
» Toerisme en recreatie
» Verkeer

In het kader van de duidelijkheid en leesbaarheid van deze Structuurvisie in samenhang 
met het andere gemeentelijke beleid is wat betreft de indeling grotendeels aangesloten 
op de indeling van de dorpsontwikkelingsplannen.



4.5 LANDELIJK GEBIED 
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4.5.1 Huidige situatie

In het buitengebied zijn de volgende aspecten van belang: landschap, natuur, cultuurhis
torie en agrarische bedrijvigheid.

Landschap
De gemeente Steenbergen heeft een polderlandschap van open agrarische gebieden met 
dijken en wordt doorsneden door enkele kreken. De openheid en grootschaligheid van 
het landschap zijn hier belangrijke waarden. De grootschalige zeekleipolders zijn kenmer
kend voor dit deel van de delta. De Dintel en de Vliet, met hun buitendijkse gronden, 
geven door hun ligging een duidelijke oost-west richting aan het landschap. Het zandge
bied en de overgangszone van zand naar klei hebben duidelijk andere kwaliteiten en 
potenties dan het zeekleigebied. Historische elementen in het landschap zijn de vesting
werken rondom Steenbergen en fort Henricus.

Open polderlandschap t.h. v. Waterweg Bossen en coulissen t.h. v. Oudíand (N259)
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In het zuidoostelijke deel van de gemeente bestaat de bodem uit zandgronden met enke
le bosgebieden. Hier kenmerkt het landschap zich door een kleinschalige afwisseling van 
groene elementen en agrarische gebieden. Een interessant en waardevol gebied is het 
Oudland met het Landgoed Dassenberg en het Oudlandsch Laag ten zuiden van de kern 
Steenbergen. Het gebied kent namelijk een grote afwisseling tussen open en dichte 
gebieden.

Natuur
In Steenbergen liggen diverse natuurgebieden. De belangrijkste zijn:
» De Dintelse Gorzen en de Slikken van De Heen;
» Steenbergse Vliet;
» Kreken Roode Weelcomplex;
« Gastelsveer;

« Natuurgebied Oost-Graaf Hendrikpolder;
* Gebied van landgoed Dassenberg, de Ligne en Oudlandsch Laag;
« Rietkreek;
» Het Oudland;

* Gebieden langs de Scheide-Rijnverbinding;
* Het Molenkreekstelsel;
» De Barend.



Daarnaast kan nog verwezen worden naar de Oude Vlietpolderdijk en de primaire water
keringen welke een belangrijke natuurwaarde hebben.

De Steenbergse I Roosendaalse Vliet is, gezien de ontwikkelingen die er plaatsvinden, 
een gebied met een geheel eigen dynamiek en problematiek. Op geen andere plek in de 
gemeente vraagt de afstemming tussen natuur en recreatie om zoveel aandacht en zorg
vuldigheid. Om die reden is het van belang dit gebied in de Structuurvisie als apart deel
gebied te benaderen.

Cultuurhistorie
In het landelijk gebied zijn de kreekrestanten, fort Henricus, de twee molens, de polder
dijken en het sluizencomplex en de sluiswachterswoning aan de monding van de Steen
bergse Vliet (Benedensas) en het sluizencomplex stroomopwaarts aan de Vliet (Bo
vensas) cultuurhistorisch waardevol. Ook het Oudland (en in het bijzonder het landgoed 
Dassenburg) heeft een hoge cultuurhistorische waarde. Ten slotte vormen de restanten 
van de bunkers, gelegen in het open agrarische gebied ten westen van het kassencom
plex Westland en nabij buurtschap Heense Molen, bijzondere elementen.

yin
Cultuurhistorie: Benedensas Cultuurhistorie: bunkers in het iandschap

1B1

Fort Henricus vormt het meest noordelijkste fort van de West-Brabantse Waterlinie, 
op zijn beurt weer onderdeel uītmaakt van de Zuiderwaterlinie, die loopt van het Zeeuv 

: Sluis tot Grave bij Nijmegen. De drie forten Moermont, Prinssen en de Roovere bij 
an op Zoom maken ook onderdeel uit van de West-Brabantse Waterlinie. De Water

linie moest de scheepvaartverbinding tussen Zeeland en Holland en de steden Bergen op 
Zoom en Steenbergen beschermen tegen aanvallen vanuit het zuidoosten. Een ingenieus 
inundatiesysteem zorgde voor de bescherming. Op de hieronder opgenomen oude kaa 

; de oorspronkelijke ligging opgenomen. Het riviertje de Ligne vormt, naast Fort Henri
cus, het enige nog zichtbare onderdeel van de Waterlinie in het Iandschap.

'xį-í'i įġ



Agrarische bedrijvigheid
De landbouw is in de gemeente Steenbergen de belangrijkste ruimtegebruiker en de 
belangrijkste economische activiteit. Het grootste deel van de gemeente is zeer geschikt 
voor landbouw. De bodem bestaan overwegend uit vruchtbare klei. Het agrarische 
grondgebruik in Steenbergen kenmerkt zich door het hoge aandeel akker- en volle- 
grondstuinbouw. Naast landbouw is er ten zuidwesten van de kern Steenbergen een 
groot glastuinbouwgebied en zijn er een aantal bedrijventerreinen.

v

Open polderlandschap: Oude Vlietpolderweg Open polderlandschap: Heense Molenweg
mmm I

. 2 Toekomstige situatie

Algemeen
Voor het toekomstige beleid voor het buitengebied vormt de in hoofdstuk 3 genoemde 
visie op hoofdlijnen de belangrijkste kapstok voor het vormgeven van het beleid. Er 
wordt hierbij een onderscheid gemaakt in laag en hoogdynamische gebieden. In de 
hoogdynamische gebieden zijn ontwikkelingsmogelijkheden opgenomen voor bijvoor
beeld bedrijvigheid en intensieve recreatie. In de laagdynamische gebieden geldt als 
beleidsuitgangspunt het behoud en versterken van huidige waarden. In deze paragraaf 
aangaande het landelijk gebied wordt weergegeven hoe er met de laagdynamische ge
bieden wordt omgegaan. Zolang er nog geen ontwikkelingen zijn in de op de kaart aan

gegeven zoekgebieden hoogdynamische ontwikkelingen gelden hier dezelfde uitgangs
punten als verwoord voor de laagdynamische gebieden.

Dintelse Gorzen en Heense Slikken
Dit gebied zal in overeenstemming met de huidige situatie puur gericht zijn op natuurbe
houd en natuurontwikkeling. Andere functies zullen hier niet worden toegestaan. Waarbij 
aangetekend dat extensieve recreatie, met name wandelen, in het gebied wel mogelijk is.

Steenbergse en Roosendaalse Vliet
De Steenbergse en Roosendaalse Vliet is een uniek gebied met een eigen dynamiek en 
een eigen problematiek en is om deze reden als zelfstandig deelgebied in deze Structuur- 
visie opgenomen. De kernkwaliteiten van het gebied zijn natuur, water, rust en ruimte. 
Het gebied kan worden) gezien als een groen/blauwe contramal voor grote (en kleinere) 

stedelijke ontwikkelingen. Tevens is het Benedensas, als één van de mooiste locaties van 
de gemeente, de toegangspoort tot de Steenbergse en Roosendaalse Vliet. Dit gebied en 

de recreatieve poorten in De Heen (haven + camping) en Steenbergen (steenbergse 
haven) vormen een spil in de gebiedsontwikkelingen Waterpoort en Brabantse Wal 
De Vliet maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. De omliggende gronden 
zijn door de provincie in de verordening Ruimte opgenomen in de groenblauwe mantel.
In de bijlage 1 'Relevant beleid' vindt u hierop een nadere toelichting.
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Steenbergse Vliet ter hoogte van V/ietdijk Steen bergse V/iet t.h.v. Steen bergse Haven
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In het gebied wordt in principe gekozen voor de natuur- en landschapsontwikkeling in 
samenhang met de ontwikkeling van toerisme en recreatie. Nieuwe recreatieve initiatie
ven en ruimtelijke claims mogen niet leiden tot aantasting van de kernkwaliteiten. Con
form de Verordening Ruimte van de provincie dienen deze zelfs bij te dragen aan ver
sterking van de kernkwaliteiten. Ook de versterking van cultuurhistorische waarden is 
belangrijk zoals blijkt uit de plannen tot restauratie van fort Henricus.

Er is in dit laagdynamische gebied geen ruimte voor de vestiging van andere functies. 
Bestaande (agrarische) functies kunnen worden gehandhaafd en krijgen nog een beperk
te uitbreidingsruimte, voldoende om reële perspectieven te bieden voor het voortbestaan 
op deze locatie.
In dit gebied wordt volop ruimte geboden voor de omvorming van bestaande functies 
naar, en het benutten van, vrijkomende agrarische bebouwing en overige bebouwing 
voor recreatief-toeristische functies. Hierbij wordt aangesloten bij de regeling voor vrij
komende agrarische bebouwing uit de provinciale Verordening Ruimte.

In het gebied rond De Vliet zal nog verdere natuurontwikkeling plaatsvinden. Als gevolg 
van een nog verdere ontwikkeling van de natuur rondom de Vliet worden de recreatieve 
potenties van het gebied verder uitgebouwd en versterkt. Ook de versterking van cul
tuurhistorische waarden is belangrijk in dit gebied. Het plan tot restauratie van Fort Hen
ricus vormt een belangrijk initiatief in deze.

Open zeekleipolders
Het streven in het laagdynamische gebied van de open zeekleipolders is gericht op het 
handhaven en versterken van de openheid van het landschap. Aan ontwikkelingen die de 
openheid van het landschap aantasten, zoals de vestiging van windmolens zal niet wor
den meegewerkt.
In de open zeekleipolders zijn wel mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling en ver
sterking van de voor Steenbergen belangrijke en kenmerkende landbouwsector, waaron
der ook begrepen het bieden van extra mogelijkheden in het kader van de verbrede 
landbouw. Aan de vestiging van nieuwe intensieve veehouderij en uitbreiding van be
staande intensieve veehouderijen wordt echter niet meegewerkt, mede omdat de vesti
ging vafi dergelijke bedrijven de openheid te veel aantast. De enige uitzondering op het 

voorgaande wordt gemaakt voor uitbreidingen in het kader van dierenwelzijn. In dit 
gebied wordt rekening gehouden met de schaalvergroting van de grondgebonden agrari
sche sector. Daarnaast wil de gemeente de kwaliteit van het gebied behouden door 
eveneens ruimte te bieden aan andere bestaande functies, nevenfuncties zoals recreatief 
medegebruik en vervolgfuncties. Het behoud en de ontwikkeling van recreatie en toeris
me vormt een speerpunt.



In tegenstelling tot het laagdynamische gebied rond De Vliet waarbij in geval van vrijko
mende (agrarische) bebouwing nadrukkelijk wordt gestuurd op een recreatieve invulling 
zijn in dit gebied naast een meer kleinschalige recreatieve invulling van vrijkomende 
(agrarische) bebouwing ook mogelijkheden voor hergebruik voor andere bedrijfsmatige 
doeleinden en/of wonen, waarbij vanzelfsprekend wel de regelgeving opgenomen in de 
verordening Ruimte in acht wordt genomen.

Afstemming met provinciaal beleid
De Verordening Ruimte stelt dat onderscheid dient te worden gemaakt tussen drie gebieden:

* gebieden waarbinnen verschillende functies met elkaar in evenwicht worden ontwikkeld.

* gebieden waar agrarische functies in samenhang met andere functies worden uitgeoefend.

* gebieden waar primair de agrarische functies worden behouden en versterkt en waar 

menging met andere functies wordt voorkomen.

In de gemeente Steenbergen is ervoor gekozen geen gebieden aan te wijzen als primair 

agrarisch gebied waar menging met andere functies wordt voorkomen.

Overgangsgebied zand/kiei
fÊÊttKKÊÊĒKKÊKÊÊIÊÊÊÊiitttttļ gelegen in de zuidoosthoek van de gemeente 

staat het behoud van het besloten en groen karakter voorop. In dit gebied zijn de grond
gebonden agrarische sector, natuur/landschap en water de dragers. Ook vormt in dit 
gebied recreatie en toerisme een speerpunt. Qua beleid ligt dit gebied tussen de open 
zeekleipolders en het gebied rond de Vliet in. Qua gebruiksmogelijkheden van bestaande 
functies, nevenfuncties en vervolgfuncties wordt aangesloten bij het beleid zoals opge
nomen in de open zeekleipolders. Qua natuurontwikkeling wordt echter weer meer aan
gesloten bij het beleid rondom De Vliet. Het versterken van de natuur en het groene 
karakter heeft ook hier prioriteit. Hierbij zijn vooral het Oudland en de Cruijslandse Kre
ken van belang. Zo zal de als gevolg van de aanleg van de A4 verplicht te realiseren 

natuurcompensatie grotendeels gerealiseerd worden door uitbreiding van de bosgebieden 
in het Oudland. De ontwikkeling van de Cruijslandse kreken als ecologische verbindings- 
zone/natte natuurparel heeft prioriteit, hoewel hierbij moet worden aangetekend dat de 
financiering als gevolg van het wegvallen van subsidiemogelijkheden mogelijk moeilijk zal 
liggen. Nader onderzoek is op dit punt noodzakelijk, zie ook hoofdstuk 5 'Uitvoeringspa- 
ragraaf structuurvisie'.
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Waardevo! open polderlandschap (Moorseweg) Bo vensas
L

Natuur en landschapscompensatie
De gemeente wil voorkomen dat de natuur- en landschapscompensatie te zeer wordt 
versnipperd en streeft ernaar deze in eerste instantie te concentreren op een beperkt 
aantal locaties. Het betreft ten eerste de zone aan weerszijden van de Vliet. Dit gebied is 
op de Structuurvisiekaart aangeduid. Hiernaast gaat het om de Cruijslandse Kreken en



het natuurgebied het Oudland aan de zuidoostzijde van Steenbergen. Het is belangrijk de 
natuurontwikkeling te concentreren aangezien op deze wijze grootschalige initiatieven 
met een duidelijke meerwaarde voor natuur en recreatie in samenhang kunnen worden 
ontwikkeld. Voor de uitvoering van natuur en landschapscompensatie wordt een specifie
ke beleidsnotitie ontwikkeld.

Landgoederen
Landgoederen kunnen bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van het landschap en de 
belevingswaarde van het buitengebied. Het is echter wel van belang dat landgoederen op 
een passende locatie worden gerealiseerd. De realisatie van landgoederen bijvoorbeeld 
midden in het open agrarische gebied is niet wenselijk, aangezien hiermee het karakter 
van het open polderlandschap kan worden beschadigd. Om deze reden worden landgoe
deren alleen toegestaan in of nabij bestaande natuurgebieden of bestaande kernen. Door 
landgoederen te realiseren in - of nabij bestaande natuurgebieden kan worden bijgedra
gen aan de ruimtelijke kwaliteit, extensieve recreatieve wandelmogelijkheden en kan de 
gewenste natuurontwikkeling mogelijk worden gemaakt. De natuurgebieden in de nabij
heid, waarvan de ontwikkeling van landgoederen mogelijk is, zijn het Oudland aan de 
zuidoostzijde van Steenbergen en de zone rond De Vliet.
Hiernaast worden landgoederen wenselijk geacht direct naast bestaande kernen. Dit zijn 
locaties waar landgoederen kunnen bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit, een goede 
ruimtelijke afronding van de kernen en aan de leefbaarheid van het dorp. Zo is ten wes
ten van Dinteloord het landgoed Westcreecke gerealiseerd, dat hier kan functioneren als 
overgangszone naar het buitengebied en als openbaar toegankelijk groen (wandel- en 
uitloopgebied) voor de inwoners van Dinteloord.

Afstemming met provinciaal beleid
De Verordening Ruimte maakt nieuwe landgoederen mogelijk van ten minste 10 ha. in de 
groenblauwe mantel of agrarisch gebied, niet zijnde een landbouwontwikkelingsgebied of een 
vestigingsgebìed glastuinbouw.

Het genoemde beleid in onderhavige Structuurvisie is hiermee niet in strijd en kan worden 
beschouwd als een verdere verbijzondering van dit beleid.

Cultuurhistorie
De cultuurhistorische elementen in het buitengebied dienen te worden versterkt.
Het noordelijkste fort van de West-Brabantse Waterlinie; fort Henricus, gelegen aan de 
West-Havendijk, zal worden hersteld zodat de oude contouren van het fort in het land
schap weer zichtbaar worden. De werkzaamheden hiertoe zijn al gestart.
Ten aanzien van de molens en de bunkers wordt gezocht naar een passende recreatieve 
invulling waarbij natuurlijk behoud en waar mogelijk ook versterking van de cultuurhisto
rische waarde van belang is. Het benedensas zal als belangrijk monument zeker gehand
haafd blijven en daar waar mogelijk qua toeristische aantrekkingskracht worden ver
sterkt. Het zelfde geldt voor het bovensas.

Windmolens
De gemeente Steenbergen wil de kenmerkende waardevolle openheid van het landschap 
beschermen en behouden. De plaatsing van windturbines (ook in parken en lijnopstellin
gen) tast de waardevolle openheid van het Steenbergse landschap op een onaanvaardba
re wijze aan en ondermijnt daarmee ook de toeristisch recreatieve ambities van de ge
meente.



Windmolens kunnen enkel geclusterd worden gerealiseerd binnen het hoogdynamische 
gebied AFC Nieuw Prinsenland. Naast het bovenstaande is de gemeente eveneens bereid 
om medewerking te verlenen aan de opschaling van de bestaande windturbines aan de 
Karolinadijk te Dinteloord. Bij de opschaling van de bestaande windturbines gaat het om 
het vervangen van de bestaande windmolens door windturbines met meer vermogen. Als 
gevolg van de opschaling zal het aantal windturbines niet toenemen.

Door het bovenstaande beleid wil de gemeente Steenbergen een bijdrage leveren aan de 
realisatie van duurzame energie in de vorm van windenergie.

De gemeente Steenbergen stelt voor de uitvoering van dit beleid de volgende voorwaar
den:

* De gemeente streeft naar de ontwikkeling van een zo hoog mogelijk vermogen (in 
megawatts) met zo weinig mogelijk windturbines;

* De realisering van windturbines gaat gepaard met een kwaliteitsverbetering van 
het Steenbergse landschap. De verbetering kan betrekking hebben op de kwaliteit 
van bodem, water, natuur, landschap, cultuurhistorie of de extensieve recreatieve 
mogelijkheden van het gebied.

Bestaande windmolens bij Dinteloord
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Duurzaamheid
In deze structuurvisie wordt ten aanzien van het aspect duurzaamheid alleen aandacht 
besteed aan de windmolens. Dit omdat hier momenteel actuele verzoeken voor liggen en 

ten tweede omdat windenergie grote ruimtelijke implicaties heeft. Aan andere vormen 
van duurzame opwekking van energie, zoals zonne-energie, wordt in deze structuurvisie 
nog geen aandacht besteed. Dit omdat het duurzaamheidsbeleid van de gemeente 
Steenbergen njg niet is vastgesteld. Mocht blijken in de toekomst bij de vaststelling vļan 

de geplande duurzaamheidsnota dat andere vormen van duurzame energie zullen wor
den bevorderd, die een ruimtelijke impact hebben, dan zal dit indien noodzakelijk tot een 
aanpassing leiden van de structuurvisie. Waarbij aangetekend wordt dat dít níet per se 
beperkt behoefd te worden tot het landelijk gebied.



4.6 TOERISME EN RECREATIE

4.6.1 Analyse huidige situatie

Algemeen

De gemeente heeft een belangrijke toeristische en recreatieve functie. De recreatieve en 
toeristische sector in de gemeente Steenbergen is momenteel goed voor in totaal 5,807o 
van de totale werkgelegenheid. Met de combinatie van open ruimte, natuur, rust en 
water zijn er binnen de gemeente volop economische potenties voor de sector. De toeris- 
tisch-recreatieve sector biedt Steenbergen de mogelijkheid om de economische structuur 
te versterken. Het samenwerkingsverband Waterpoort zal een belangrijke impuls geven 
om de recreatieve sector verder te versterken en te ontwikkelen.

Haven Dinteloord (Havenweg) Recreatief wonen bij haven Steenbergen

De waterrecreatie is in de gemeente Steenbergen heel belangrijk. Bij Steenbergen, Dinte
loord en De Heen bevinden zich jachthavens. Ook ter hoogte van de monding van de 
Vliet op de Volkerak bevindt zich een jachthaven (Benedensas). Door de ligging langs de 
Vliet en de Dintel liggen deze jachthavens strategisch ten opzichte van de belangrijke 
recreatieve vaarroutes (waaronder de zogenaamde Staande Mastroute). Op het grondge
bied van de gemeente zijn verschillende campings gelegen. De vraag naar kampeermo- 
gelijkheden bij de boer is beperkt.

Er bestaan ten slotte veel mogelijkheden voor extensieve recreatie. Daarbij kan gedacht 
worden aan wandelen, fietsen, autotochten, kleine watersport en vissen. Hiertoe zijn ook 
voorzieningen gerealiseerd zoals picknickplaatsen, vissteigers en bewegwijzering.

Kernen

In de kernen liggen eveneens jachthavens. In Steenbergen bevindt zich een jachthaven, 
die in de komende járen verder zal worden opgewaardeerd. Langs de haven hebben de 
afgelopen járen diverse nieuwbouwontwikkelingen plaatsgevonden, waarmee de aantrek
kelijkheid van dit gebied is verbeterd. De Heen heeft eveneens een jachthaven, waarom
heen zich diverse (verblijfs-)recreatieve functies bevinden. Ook Dinteloord heeft een 
aantal jachthavens met aanverwante recreatieve functies.



.2 Toekomstige situatie

Algemeen

Strategisch gezien is de ontwikkeling van toerisme en (water)recreatie voor de toekomst 
van Steenbergen van groot belang. De Kadernota 'Recreatie en toerisme' constateert dat 
de unieke ligging van Steenbergen aan het water veel kansen biedt. Die kansen zijn in 
kaart gebracht in de 'Visie Waterrecreatie' en uitgewerkt in het Implementatieprogramma 
bij de Watervisie. Dit programma geeft een overzicht van projectideeën, lopende en 
toekomstige projecten die de vergroting van de beleving van het water vanaf het water 
en vanaf het land tot doel hebben. Hiernaast heeft de gemeente samen met onderne
mers en andere betrokkenen een toekomstvisie voor de landrecreatie opgesteld.
Het implementatie/uitvoeringsprogramma is geactualiseerd. In het geactualiseerde pro
gramma zijn landrecreatie en waterrecreatie samengevoegd.
De ontwikkeling van toerisme en recreatie is één van de belangrijkste beleidsonderdelen 
voor de komende decennia. Er spelen vele initiatieven. Die kunnen op gespannen voet 
staan met het beleid voor landschaps- en natuurwaarden. Hier moet een goede balans 
worden gevonden.

Verblijfsrecreatie bij De Heen Monding van de Dintei (Sasdijk)
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B Specifieke onderwerpen 

Waterrecreatie algemeen
Zoals ook sterk in het Economische Beleidsplan Steenbergen 2009-2020 naar voren komt, 
wil de gemeente Steenbergen sterk inzetten op waterrecreatie. Ook in het provinciale 
gebiedsontwikkelingsproject Waterpoort vormt waterrecreatie een belangrijke peiler. De 
combinatie van open ruimte, natuur, rust en water vormen belangrijke toeristische waar
den voor Steenbergen, waarvan gebruik moet worden gemaakt. De havens vormen 
belangrijke elementen voor het watertoerisme.
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Haven bij De Heen Haven Steenbergen



Raad
vanState RASTER SCHUTBLAD R2

Een in te scannen document begint altijd met een Raster voorloopvel, gevolgd door 
het document. Wanneer het type document uit meerdere documenten bestaat (bij
voorbeeld bijlagen) kunnen er één of meerdere schutbladen toegevoegd worden 
zodat de documenten separaat opgeslagen worden en te benaderen zijn. Een 
schutblad moet altijd in combinatie meteen Raster voorloopblad gebruikt worden.
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Edelachtbaar college,

Bij brief van 16 oktober jongstleden heb ik namens cliënten, de maatschap J.J.A.M. Verbeek- 

Hack, A.M.W.A. Verbeek-Hack en L.AJ. Verbeek, Kruislandsedijk la in (4651 RH) Steenbergen, 

pro forma beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan 'Buitengebied Steenbergen - le 

herziening'. U hebt mij vervolgens tot en met 15 november de gelegenheid gegeven de gronden 

aan te vullen.

In deze brief treft u deze gronden aan. Voordat ik de gronden toelicht, geef ik eerst een overzicht 

van de belangrijkste feiten en van de voorgeschiedenis van dit geschil.

1. Feiten en voorgeschiedenis

Cliënten exploiteren aan de Kruislandsedijk la een gemengd akkerbouwbedrijf annex 
pluimveehouderij. Het bedrijf beschikt in totaal over 44 hectare grond, waarvan het grootste 

deel direct rond het bedrijfscentrum is gesitueerd. Op het bedrijfscentrum beschikken cliënten 

over verschillende gebouwen, waaronder een pluimveestal met uitloop voor de kippen.

Mede omdat de zoon L. Verbeek sinds enige tijd vennoot is, hebben cliënten gezocht naar 

verdere uitbreidingsmogelijkheden van het bedrijf. Sinds 2010 is om die reden de oppervlakte 

van het grondareaal vergroot. Bovendien is recent, in 2017, overgeschakeld naar het biologisch 

houden van leghennen. Het aantal legkippen dat in de bestaande pluimveestal wordt gehouden, 

bedraagt sindsdien ruim 18.000.

Don Hollander Advocaten is de handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Den Hollander Advocaten B.V., statutair gevestigd 
te Middelharnis en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24437043. Alle werkzaamheden worden verricht krachtens overeenkomst, gesloten met 
Den Hollander Advocaten B.V. Daarop zijn van toepassing de op de achterzijde van het briefpapier vermelde algemene voorwaarden, waarin een beperking van 
aansprakelijkheid ís opgonamerŗ Nederlands recht van toepassing is verklaard en de rechtbank te Rotterdam exclusief als bevoegde rechter is aangewezen. 
Deze voorwaarden zijn ook in te zien en te verkrijgen op www.denhollander.nl.
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Cliënten willen graag een tweede pluimveestal realiseren. Het geldende bestemmingsplan biedt 

voor deze ontwikkeling geen ruimte. Dat komt doordat alleen het gedeelte van het bouwperceel 

waarop de bestaande pluimveestal staat, de functieaanduiding voor intensieve veehouderij 
heeft gekregen. Op de rest van het bouwperceel rust de aanduiding 'veehouderij uitgesloten'. 

Daarnaast geldt dat voor het realiseren van de beoogde stal de oppervlakte van het bouwperceel 
te klein is. Om de beoogde stal (met een oppervlakte circa 2.500 m2) te kunnen realiseren, dient 

het bouwvlak van 1,1 hectare naar 1,3 hectare te worden vergroot. Op de bijvoegde tekening is 

de nieuwe situatie ingetekend en is ook de overschrijding van de begrenzing van het 

bouwperceel aangeduid (productie 1).

Om medewerking aan hun plannen te kunnen verkrijgen, hebben cliënten een zienswijze tegen 
het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Een kopie van deze zienswijze heb ik bijgevoegd 
(productie 2). Aan deze zienswijze is ook een ruimtelijke onderbouwing gehecht, waarin het plan 

concreet wordt uitgewerkt en waarin wordt geconcludeerd dat uitbreiding past in zowel het 
beleid van Rijk, provincie ais gemeente.

Niettemin heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van het bestemmingsplan de zienswijze 

verworpen. Daarmee heb ik de aanleiding voor dit beroepschrift geschetst.

2. ínhoud zienswijze en vaststellingsbesluit gemeenteraad

In de zienswijze vragen cliënten om het schrappen van de functieaanduiding waarmee 

uitbreiding van de pluimveehouderij is uitgesloten, evenals een vergroting van het bouwperceel 

naar 1,3 hectare. Daarbij stellen cliënten zich op het standpunt dat de pluimveehouderij een 
biologische tak is met een grondgebonden karakter, die daarom in overeenstemming is met het 

gemeentelijke beleid (lees: de gemeentelijke structuurvisie). Daarnaast strekt de zienswijze ertoe 
bij de vaststelling van het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid of een afwijkingsregeling 

toe te voegen waarmee ook in de toekomst de biologische veehouderij zich verder kan 
ontwikkelen.

Bij de vaststelling heeft de raad deze zienswijze verworpen. In de kern stelt de raad zich op het 

standpunt dat het gemeentelijke beleid zich tegen medewerking aan de plannen verzet. In de 

ogen van de raad is de biologische veehouderij een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf. 

Daarnaast voert de raad een reeks van argumenten aan, waaronder de stelling dat het 
bestemmingsplan een conserverend karakter heeft, de belangen van omwonenden worden 

aangetast (onder meer ook omdat zij tegen het ontwerpplan geen 

rechtsbeschermingsmogelijkheden hebben) en weegt ,de raad ook mee dat niet is voldaan aan 

de zogeheten Brabantse Zorgvuldigheidsscore. '

3. Gronden

Cliënten stellen zich op het standpunt dat het besluit van de raad in strijd is met het 

zorgvuldigheidsbeginsel als bedoeld in artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Van

DEN HOLLANDER ADVOCATEN
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strijd met het gemeentelijke beleid is geen sprake, omdat het bedrijf van dienten een 

grondgebonden status heeft. Bovendien snijden ook de andere argumenten van de raad geen 
hout. Als onderbouwing geldt het volgende.

In het geldende bestemmingsplan heeft de raad onderscheid gemaakt tussen een 

grondgebonden en een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf. Het kenmerkende verschil daarbij 

is of de bedrijfsvoering wel of niet geheel of in overwegende mate in gebouwen plaatsvindt.

Anders dan de raad overweegt, is de pluimveehouderij wel degelijk een grondgebonden bedrijf. 

De kippen worden namelijk op biologische wijze gehouden en deze vorm van veehouderij is 

automatisch grondgebonden. Daartoe verwijs ik naar EG-Verordening 834/27 van de Europese 

Unie van 28 juni 2007. In artikel 14, eerste lid onder b is onder íii bepaald dat een biologische 

veehouderij de dieren op een zodanige wijze huisvest, dat zij permanent toegang hebben tot de 

uitloop in de open lucht, bij voorkeur weidegrond1. De omstandigheid dat de kippen doorlopend 

in de open lucht kunnen lopen, maakt automatisch dat de bedrijfsvoering niet geheel en ook niet 

in overwegende mate in gebouwen plaatsvindt. De raad heeft dit miskend.

Daar komt bij dat, door in de begripsomschrijvingen het houden van de dieren in gebouwen als 

maatstaf te nemen, de uitleg van de raad ertoe leidt dat nooit een biologische pluimveehouderij 

op het grondgebied van de gemeente Steenbergen kan worden toegelaten. Een dergelijke 

vérgaande beperking van de gebruiksmogelijkheden van de agrarische grond verdraagt zich niet 

met het beginsel van een goede ruimtelijke ordening als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet 

ruimtelijke ordening (Wro).

Omdat geen sprake is van een niet-grondgebonden bedrijf, gaat het betoog van de raad over de 

strijdigheid met het gemeentelijke ruimtelijke beleid zoals dat vastligt in de structuurvisie, niet 

op. In deze structuurvisie is voor het gebied waarin het bedrijf van cliënten is gelegen, de 

zogeheten open zeekleipolders, expliciet rekening gehouden met schaalvergroting van 

grondgebonden agrarische bedrijven. Ik heb een kopie van deze passage, opgenomen in 

paragraaf 4.5,2 van de Structuurvisie gemeente Steenbergen, aan dit beroepschrift gehecht 
(productie 3).

Vervolgens zal ik reageren op de andere argumenten in het raadsbesluit. Ik beperk mij daarbij 

tot de belangrijkste stellingen van de raad. Ik begin met het beroep van de raad op het 

conserverende karakter van het bestemmingsplan.

Ook hier doet zich strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel voor. De raad miskent daarmee 

namelijk dat cliënten een concreet uitgewerkt plan hebben voorgelegd, waarin de uitbreiding 

van de pluimveehouderij gedegen en uitvoerig is onderbouwd. Het is vaste rechtspraak dat in 

een dergelijk geval niet met een beroep op het conserverende karakter van het bestemmingsplan

DEN HOLLANDER ADVOCATEN

1 Zie Verordening (EG) nummer 834/2007 van de raad, PB-L189 van 20 juli 2007 Inzake de biologische productie en de 
etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nummer 2092/91.
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zonder inhoudelijke beoordeling van dat plan tot vaststelling van het bestemmingsplan kan 
worden overgegaan2.

De raad stelt verder dat de uitbreiding op een te korte afstand van omwonenden wordt 

gesitueerd. Daarbij wijst de raad op de richtafstand voor een pluimveehouderij in de VNG- 

brochure Bedrijven en Milieuzonering, die 200 meter bedraagt. In de ruimtelijke onderbouwing 

is een richtafstand van 100 meter aangehouden, terwijl de feitelijke afstand circa 150 meter 
bedraagt.

De constatering van de raad is juist, maar de afstand van 200 meter wordt bepaald door de geur 

vanwege het bedrijf. In de ruimtelijke onderbouwing is onderzocht in hoeverre geurhinder 

plaatsvindt volgens de bepalingen van de Wet geurhinder en veehouderij, rekening houdend met 

de gemeentelijke geurverordening. Uit de berekeningen blijkt dat de geldende geurnorm 

nergens wordt overschreden. Ik verwijs daarvoor naar paragraaf 4.6 van de ruimtelijke 
onderbouwing.

Aan de hand van de ruimtelijke onderbouwing kan ook niet warden gesteld, zoals de raad doet, 

dat er overwegende bezwaren van milieuhygiënische aard bestaan. Uit de onderbouwing blijkt 

het tegendeel. De raad heeft deze stelling overigens ook niet verder onderbouwd.

De raad stelt verder ten onrechte dat als maatstaf alleen uitbreiding in het kader van het 

dierenwelzijn is toegelaten. In de gemeentelijke structuurvisie is deze maatstaf weliswaar 

opgenomen, maar alleen voor uitbreiding van bestaande intensieve veehouderijen. Van een 

intensieve veehouderij is, als gezegd, evenwel geen sprake.

Onjuist is ook destelling van de raad dat cliënten hun gemengde bedrijf volledig willen omzetten 

naar een (intensieve) veehouderij. Ook in de beoogde situatie blijft de akkerbouwtak bestaan. 

Het bedrijf is en blijft echter volledig grondgebonden.

Evenzeer onjuist is de stelling dat niet is voldaan aan de regels voor zorgvuldige veehouderij, 
zoais bedoeld in de provinciale Verordening Ruimte. Aan de ruimtelijke onderbouwing is een 

bijlage gehecht, waarin de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij is doorlopen. Daaruit 

blijkt dat het plan voldoende punten scoort. Tot het voeren van overleg met de omgeving, het 

punt waarover de raad de staf breekt, zijn cliënten uiteraard bereid.

De raad stelt verder dat met het opnemen van de beoogde uitbreiding bij de vaststelling van het 

bestemmingsplan belanghebbenden rechtsbescherming wordt onthouden, omdat alleen beroep 

kan worden ingesteld. Daarmee miskent de raad echter dat het de keuze van de wetgever is 

geweest om tegen een vastgesteld bestemmingsplan alleen het rechtsmiddel van beroep in 

eerste en enige instantie bij uw Afdeling open te stellen. Bovendien wij ik er op dat de raad bij

DEN HOLLANDER ADVOCATEN

2 Zie onder meer ABRS 17 augustus 2011, BR 2011/187. Zie ook ABRS 16 november 2011, BR2012/36.
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de vaststelling zelf ook wijzigingen heeft aangebracht, waartegen belanghebbende zich alleen in 

beroep kunnen verweren.

Onbegrijpelijk is het argument van de raad dat een verhaalsovereenkomst ontbreekt, waarin ook 

het verhaal van planschade wordt geregeld. Tot het sluiten van een dergelijke overeenkomst zijn 

cliënten zonder meer bereid. Aan hen is echter in het geheel geen overeenkomst aangeboden.

De raad beroept zich tot slot op het ontbreken van een agrarisch deskundigenadvies. Daardoor 

kan niet worden vastgesteld of de plannen van cliënten noodzakelijk zijn voor een doelmatige 

bedrijfsvoering en betrekking hebben op een volwaardig bedrijf. Cliënten kunnen echter niet zelf 

het vereiste advies bij de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen (AABj inwinnen: dat 

dienen burgemeester en wethouders (of, zoals in dit geval: de raad) te doen. Het ontbreken van 

het advies kan dan ook niet aan cliënten worden tegengeworpen3.

4. Conclusie

Ik kom samengevat tot de slotsom dat het besluit van de raad niet in stand kan blijven. Ik verzoek 

u daarom dit besluit te vernietigen en daarbij de raad in de proceskosten te veroordelen.

DEN HOLLANDER ADVOCATEN

:t vriendelijke groet,

mr. A.P. (Bram) Cornelissen 

Advocaat

3 Overigens hebben cliënten via hun adviseur op 22 juni 2018 alsnog aan het college verzocht de AAB cm advies te vragen. 
Dit advies is na de vaststelling van het bestemmingsplan uitgebracht. De AAB heeft de doelmatigheid en de noodzaak niet 
onderzocht en (alleen) de (in de ogen van cliënten onjuiste) conclusie getrokken dat hun plannen zien op een niet- 
grondgebonden bedrijf.
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