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Bestemmingsplan "Langeweg 40"
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Aan de raad,

1. Inleiding
Op 12 juli 2016 heeft het college de bereidheid uitgesproken om in principe en onder voorwaarden 
planologisch medewerking te verlenen aan het wijzigen van de agrarische bestemming aan de Langeweg 
40 en Langeweg 38 in Kruisland. De agrarische bestemming wordt gewijzigd naar wonen. Het bouwvlak 
waarbinnen Langeweg 40 is gelegen, is gekoppeld aan het bouwvlak met een voormalig agrarisch 
bedrijfsgebouw nabij Langeweg 38. Om de bestemmingen op deze percelen te wijzigen en de 
bouwvlakken los te koppelen van elkaar, moet het bestemmingsplan ter plaatse herzien worden. Met 
bijgaand bestemmingsplan “Langeweg 40” wordt het voorgaande juridisch-planologisch vastgelegd. De 
voorbereidende planologische procedure is doorlopen en het bestemmingsplan kan ter vaststelling aan 
uw raad worden voorgelegd.

2. Achtergrond
De erven van Langeweg 40 zijn voornemens het voormalige agrarische perceel met woning aan de 
Langeweg 40 in Kruisland te verkopen. Het principeverzoek uit 2016 is destijds ingediend door een 
potentiële koper met toestemming van de erven van Langeweg 40. Ondanks de uitgesproken 
principebereidheid is het perceel uiteindelijk niet verkocht. De erven van Langeweg 40 hebben vervolgens 
besloten de planologische procedure zelf voort te zetten, een en ander met toestemming van de eigenaar 
van Langeweg 38.

3. Overwegingen
Ter verduidelijking wordt allereerst de geldende planologische situatie toegelicht.

Agrarische bestemming met gekoppeld bouwvlak
Het perceel Langeweg 40 is gelegen in het geldende bestemmingsplan “Buitengebied Steenbergen” en 
heeft de bestemming ‘Agrarisch’ en ‘Agrarisch met waarden - Landschapswaarden’. De locatie wordt niet 
meer gebruikt als agrarisch bedrijf. Op het perceel zijn binnen het agrarisch bouwvlak de voormalige 
agrarische bedrijfswoning met opstallen aanwezig. Gezien de geringe oppervlakte van het bouwvlak en 
de staat van de huidige bebouwing is het niet te verwachten dat het perceel in de toekomst nog in gebruik 
zal worden genomen ten dienste van de agrarische bestemming.
Aan de Langeweg 38 is sprake van een bestaande burgerwoning binnen de bestemming ‘Wonen’. De 
loods achter deze burgerwoning behoorde toe aan het voormalig agrarisch bedrijf aan de Langeweg 40. 
De eigenaar van de burgerwoning Langeweg 38 heeft de loods in het verleden gekocht van de eigenaar 
van Langeweg 40. Deze loods wordt nu gebruikt voor het hobbymatig stallen en onderhouden van oude 
legervoertuigen.

Ter inzage ligt:



Luchtfoto's van de huidige situatie.
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In de vigerende planologische situatie is sprake van een koppeling tussen het agrarisch bouwvlak
Langeweg 40 en het agrarisch bouwvlak achter Langeweg 38 waarbinnen de loods is gelegen.
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Uitsnede vigerend bestemmingsplan met gekoppeld bouwvlak. Uitsnede vigerend bestemmingsplan incl. huisnummering. 
Binnen de rode contour is het plangebied gelegen.

Aangezien de betreffende gronden op basis van feitelijk gebruik en eigendomssituatie geen relatie meer 
tot elkaar hebben, is het wenselijk de planologische situatie hierop aan te passen. Dit past binnen het 
beleid voor Vrijkomende Agrarische Bedrijven (VAB’s), waarbinnen ruimte wordt geboden voor de 
ontwikkeling van niet-agrarische functies, zoals toerisme, recreatie, kleinschalige bedrijvigheid, 
zorgfuncties en wonen. In deze specifieke situatie is gekozen voor de functie wonen, die gezien de 
bestemmingen van omliggende percelen, goed aansluit bij de directe omgeving.
Om de planologische situatie aan te passen is het bestemmingsplan “Langeweg 40” opgesteld. Het 
bestemmingsplan voorziet in de loskoppeling van de agrarische bouwvlakken Langeweg 40 en Langeweg 
38. De bestemming ter plaatse van Langeweg 40 wordt gewijzigd van ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’,
‘Agrarisch met waarden - Landschapswaarden’ en ‘Groen’, deze laatste ten behoeve van de 
landschappelijke inpassing. Men verwacht dat met de woonbestemming de verkoop van de woning 
Langeweg 40 bespoedigd kan worden.
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De loods aan de Langeweg 38 wordt met dit bestemmingsplan losgekoppeld van het bouwvlak aan de 
Langeweg 40. De loods dient op basis van het feítelijk gebruik onderdeel uit te maken van het 
bestemmingsvlak ‘Wonen’ bij het perceel aan de Langeweg 38. De resterende agrarische gronden die nu 
onderdeel uitmaken van het bouwvlak worden bestemd als ‘Agrarisch met waarden-Landschapswaarden’, 
overeenkomstig de gronden in de directe omgeving.

Tervisie/egging ontwerpbestemmingsplan
Op 13 maart 2018 heeft het college ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan “Langeweg 40” en 
besloten het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage te leggen. Op de door de wet 
voorgeschreven wijze heeft een openbare kennisgeving plaatsgevonden van de tervisielegging van het 
ontwerpbestemmingsplan “Langeweg 40”. Provincie Noord-Brabant en waterschap Brabantse Delta zijn 
eveneens geïnformeerd. Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 22 maart 2018 tot en met 2 mei 2018 
ter inzage gelegen in het gemeentehuis en was tevens te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Overleg met provincie
Tijdens de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan heeft de provincie telefonisch aangegeven 
dat het bestemmingsplan past binnen de kaders van de Verordening ruimte Noord-Brabant, maar dat de 
uitgevoerde berekening voor de kwaliteitsverbetering van het landschap niet geheel klopt. De in de 
berekening opgenomen bedragen voor een woonbestemming worden te laag bevonden, met name omdat 
er bij Langeweg 38 meer oppervlakte aan bijgebouwen wordt toegestaan. De provincie heeft verzocht om 
binnen twee weken na het telefonisch overleg een aangepaste berekening te ontvangen, op grond 
waarvan zij kunnen beoordelen of het indienen van een zienswijze alsnog noodzakelijk is.

Naar aanleiding van het bovenstaande is de berekening voor de kwaliteitsverbetering aangepast. Om tot 
de juiste bedragen te komen is voor het perceel Langeweg 38 een waardebepaling uitgevoerd die in de 
bijlage van het bestemmingsplan is opgenomen. De gewijzigde waardevermeerdering is verwerkt in de 
toelichting van het bestemmingsplan in paragraaf 3.3.2.
Omdat het bestemmingsplan op het perceel Langeweg 38 meer bijgebouwen toestaat, wordt hiervoor op 
de verbeelding de aanduiding “maximum oppervlakte bijgebouwen (m2)” opgenomen. In artikel 5.2.3 van 
de regels wordt opgenomen dat ter plaatse van voornoemde aanduiding een maximale oppervlakte van 
990 m2 aan bijbehorende bijgebouwen is toegestaan. Deze oppervlakte bijbehorende bijgebouwen is 
reeds legaal op het perceel aanwezig (voormalige agrarische bedrijfsgebouwen).
Voorgaande aanpassingen zijn voorgelegd aan de provincie Noord-Brabant binnen de met hen 
afgesproken termijn.

Zienswijzen
Binnen de wettelijke termijn zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan 
“Langeweg 40”. Voornoemd overleg met de provincie leidt wel tot aanpassingen in het 
ontwerpbestemmingsplan.

Hogere waarden Wet geluidhinder
Aan de Langeweg 40 wordt de agrarische bestemming gewijzigd naar wonen. Er is daarbij sprake van 
een vormverandering van het bouwvlak om te komen tot een logische indeling van het perceel. Uit 
akoestisch onderzoek, dat onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan, is gebleken dat in het nieuwe 
bouwvlak niet voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarden van 48 dB op grond van de Wet 
geluidhinder. In het onderzoek wordt geconcludeerd dat de geluidsbelasting ter plaatse niet gereduceerd 
kan worden door bronmaatregelen, overdrachtsmaatregelen of maatregelen bij de ontvanger. Omdat de 
maximaal te ontheffen grenswaarde van 58 dB niet wordt overschreden, heeft het college besloten een 
hogere grenswaarde procedure op grond van de Wet geluidhinder te volgen. Het ontwerp ‘Besluit hogere 
waarden Wet geluidhinder ‘Bestemmingsplan Langeweg 40” is gelijktijdig met het 
ontwerpbestemmingsplan “Langeweg 40” ter inzage gelegd. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. De 
hogere waarden zijn inmiddels vastgesteld.
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4, Middelen
Op grond van afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) stelt de gemeenteraad bij het vaststellen 
van een bestemmingsplan tevens een exploitatieplan vast. Hiervan kan worden afgeweken als het 
verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het bestemmingsplan begrepen gronden 
anderszins is verzekerd. Ten behoeve van deze ontwikkeling is met de initiatiefnemer een anterieure 
grondexploitatieovereenkomst en een realisatieovereenkomst gesloten. Hierdoor is het verhaal van 
kosten anderszins verzekerd en behoeft er geen exploitatieplan te worden vastgesteld. Daarnaast is met 
initiatiefnemer een planschadeovereenkomst gesloten op grond van afdeling 6.1 Wro, zodat eventuele 
verzoeken om tegemoetkoming in schade voor rekening komen van initiatiefnemer. Door het sluiten van 
genoemde overeenkomsten komen alle kosten voor rekening van de initiatiefnemer.

5, Risico’s
Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan “Langeweg 40” kan beroep worden ingesteld bij de Raad 
van State door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te 
hebben ingediend. Anderen kunnen ook beroep aantekenen, maar dan alleen tegen de wijzigingen ten 
opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.
Financiële risico’s worden, met inachtneming van hetgeen vermeld is bij Middelen, afgedekt door de 
gesloten overeenkomsten.

6. Communicatie/Aanpak
Na de vaststelling van het bestemmingsplan wordt uw raadsbesluit op de door de wet voorgeschreven 
wijze bekendgemaakt via diverse media.

7. Voorstel
Het bestemmingsplan "Langeweg 40” (NL.IMR0.0851.klBPIangeweg40-v001) gewijzigd vast te stellen, 
zulks overeenkomstig de bij het besluit behorende toelichting, regels, bijlagen en verbeelding.

Hoogachtend, Į
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 
de secretaris de burgemeester

M.J.P. dj It, MBA
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