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1. Inleiding 
 
In dit hoofdstuk komen de aanleiding en het doel, de ligging van het plangebied, het vigerend 

planologisch regime en de procedure aan bod.  
 

1.1 Aanleiding en doel 

Het gemengde agrarische bedrijf van de familie van Merriënboer is 
sinds 1936 gevestigd aan de Grote Spellestraat 3 te Kruisland. Het 

bedrijf is in de loop der jaren steeds overgegaan van vader op zoon 
en in 2008 overgenomen door de derde generatie. Het bedrijf is 

destijds ingedeeld naar de werkzaamheden passend bij de tijd van 

toen, bestaande uit melkvee en akkerbouw.  
 

Sindsdien heeft het bedrijf de nodige groei doorgemaakt.  Het 
bedrijf wordt inmiddels in maatschap geëxploiteerd door dhr. van 

Merriënboer en mevr. Bovée. Er worden aardappels, pootgoed, 
suikerbieten, tarwe en zaai- en plantuien geteeld op in totaal circa 

46 ha. Om te kunnen blijven meedraaien in de sector is groei van de 

akkerbouwtak noodzakelijk en wordt deze de komende jaren 
uitgebouwd naar een te betelen oppervlakte van 77,5 ha. 

 
Sinds november 2017 voldoet de melkveehouderij aan de voorwaarden voor een SKAL gecertificeerde 

bedrijfsvoering. Voor de volledigheid is het certificaat hiervoor als Bijlage 1 aan deze toelichting 

toegevoegd. Ten behoeve van de biologische bedrijfsvoering is tevens circa 18,5 ha grasland 
omgeschakeld naar biologisch, waaronder de huiskavel van circa 9 ha. De wens is om ook een 

gedeelte van de akkerbouw om te schakelen naar een SKAL-gecertificeerde productie. De diversiteit 
aan producten en de omschakeling naar biologische veeteelt en akkerbouw vragen om ruimere 

opslagvoorzieningen.  
 

Daarnaast zorgt de situering van de woning dagelijks voor verkeersonveilige situaties in combinatie 

met de openbare weg. Het huidige erf is gelegen in een onoverzichtelijke bocht, waardoor er zeer 
slecht zicht is bij het af en aan rijden van vrachtwagens en landbouwverkeer. Tijdens het 

oogstseizoen komt het regelmatig voor dat het huidige erf te weinig oppervlakte heeft, waardoor er 
voor wachtsituaties gebruik wordt gemaakt van de openbare weg. Om een gedegen rangeer- en 

werkterrein voor de toekomst te kunnen creëren is verplaatsing van de bedrijfswoning noodzakelijk.  

 
Verder heeft mevr. Bovée al vanaf het moment dat ze meedraait in het bedrijf de wens om middels 

een kleinschalige tuinderij met een variëteit aan groentes, die via een landwinkel en groentepakketten 
kunnen worden afgezet, de burger te betrekken bij de boerderij. Dit in samenhang met activiteiten 

zoals kookworkshops, open dagen en dagbesteding voor mensen die wat minder goed meekomen in 
de maatschappij.  

 

Om al deze wensen en ideeën tot uitvoering te brengen is een groter bouwvlak noodzakelijk. Derhalve 
wordt een partiële herziening van het bestemmingsplan voorbereid. 

 
1.2 Ligging van het plangebied 

Het plangebied is gelegen aan de Grote Spellestraat 3 te Kruisland, wat is gelegen in het buitengebied 

van de gemeente Steenbergen. De kern Kruisland is gelegen op een afstand van circa 2,5 km ten 
noordoosten van het plangebied, zie  Afbeelding 1. 
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Afbeelding 1: Ligging en luchtfoto plangebied 
 
1.3 Vigerend planologisch regime 

Het vigerende planologische regime ter plaatse is vervat in de bestemmingsplannen ‘Buitengebied 
Steenbergen’, aldus vastgesteld d.d. 24-09-2015, en ‘Buitengebied Steenbergen – 1e herziening’, aldus 

vastgesteld d.d. 28-06-2018. Conform deze bestemmingsplannen zijn de volgende bestemmingen en 
aanduidingen van toepassing op het plangebied, zie Afbeelding 2: 

- Enkelbestemming ‘Agrarisch’ (ter plaatse van het bestaande bouwvlak); 

- Enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’ (gedeeltelijk); 
- Enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden’ (gedeeltelijk); 

- Bouwvlak; 
- Gebiedsaanduiding ‘milieuzone – groenblauwe mantel’; 

- Gebiedsaanduiding ‘overig – archeologische verwachtingswaarde’. 

 

 
Afbeelding 2: Uitsnede verbeelding bestemmingsplan 'Buitengebied Steenbergen’ 
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1.4 Procedure 

Voor het gewenste initiatief dient een bestemmingsplan te worden vastgesteld, conform artikel 3.1 

van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Onderhavig bestemmingsplan doorloopt als volgt de 
procedure. 
 
Blijkens artikel 3.8 Wro is op de voorbereiding van een bestemmingsplan afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Dit houdt in dat het ontwerpbestemmingsplan 

gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage wordt gelegd. Tijdens deze periode van 6 weken 
kunnen belanghebbenden hun zienswijzen kenbaar maken. Gedurende de inzagetermijn ligt het 

ontwerpbestemmingsplan (verbeelding, regels en toelichting, inclusief bijbehorende bijlagen) ter 
inzage.  

 
Binnen 12 weken nadat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen, moet de gemeente 

beslissen over de vaststelling van het bestemmingsplan. Hierbij worden eventuele zienswijzen in acht 

genomen.  
 

Nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, wordt het opnieuw 6 weken ter inzage gelegd. Binnen 
deze 6 weken kunnen belanghebbenden die tijdig zienswijzen kenbaar hebben gemaakt bij het 

ontwerp of belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij niet in de gelegenheid zijn geweest om 

tijdig zienswijzen kenbaar te maken, beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State.  

 
Als er geen beroep wordt ingesteld, dan is het bestemmingsplan daags na afloop van de 

beroepsperiode onherroepelijk. Zodra het bestemmingsplan in werking is getreden kunnen de 
benodigde omgevingsvergunningen voor het beoogde initiatief worden aangevraagd.  

 

1.5 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 toelichting 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. 
 

De juridische planbeschrijving is vervat in hoofdstuk 5 van voorliggende toelichting waarin een 

beschrijving van de juridische achtergrond van onderhavig bestemmingsplan, een toelichting op de 
verbeelding en een toelichting op de regels wordt gegeven. De financiële  en maatschappelijke 

uitvoerbaarheid van het initiatief wordt verantwoord in het daaropvolgende hoofdstuk.  
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2. Planbeschrijving 
 

In dit hoofdstuk wordt de bestaande en beoogde situatie beschreven. Hierin komt naar voren welke 
veranderingen er plaats vinden binnen het plangebied. 

 
2.1 Bestaande situatie 

Dhr. van Merriënboer en mevr. Bovée, hierna initiatiefnemers, exploiteren aan de  Grote Spellestraat 3 

te Kruisland een gemengd bedrijf, bestaande uit melkvee en akkerbouw. In Afbeelding 3 is een 
situatietekening van de bestaande bedrijfsopzet opgenomen.  

 
Het huidige bouwvlak heeft een omvang van 6.630 m2. Hierin zijn de bedrijfswoning (A) gelegen met 

een omvang van 195 m2. Daar aangebouwd is een werktuigenberging/opslagruimte annex jongveestal 

(D) met een totale omvang van 500 m2. Aangrenzend is een opslagloods (E) gelegen voor 
aardappelen en uien. Deze heeft een omvang van 574 m2. In gebouw B en C zijn de melkstal met 

aangrenzende potstal gelegen. Gezamenlijk hebben deze gebouwen een omvang van 840 m2. Verder 
zijn er op het erf een graskuil (1), graskuil (2) en maïskuil (3) en mest opslag (4) gelegen. In totaal 

heeft het kader van het bouwvlak dat in gebruik is ten behoeve van het melkvee, aangeduid met de 
stippellijn, een omvang van 2.400 m2.  

 

 
Afbeelding 3: Situatietekening bestaande bedrijfsopzet 
 
Het bedrijf heeft 21,5 ha grond in eigendom, waaronder de huiskavel ter grootte van circa 9 ha. 

Daarnaast heeft het bedrijf circa 43 ha grond in gebruik ten behoeve van de akkerbouwtak. Er worden 
jaarlijks circa 20 ha aardappels, 5 ha pootgoed, 3 ha suikerbieten, 8 ha tarwe en 10 ha zaai- en 

plantuien geteeld. Het merendeel van de akkerbouwwerkzaamheden worden in eigen beheer 

uitgevoerd. Het bedrijf beschikt dan ook over een flink machine- en werktuigenpark met onder andere 
vijf trekkers, drie kipwagens, hooibouwwerktuigen, werktuigen voor grondbewerking, zaai- en 

pootmachines, apparatuur voor het uitrijden van mest en voor het beregenen. Voor de stalling van 
deze machines is binnen het huidige bouwvlak niet voldoende ruimte, derhalve wordt elders ruimte 

gehuurd. 
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De melkveehouderijtak van het bedrijf heeft een omvang van 25 melkkoeien en een 20 stuks jongvee. 

Sinds november 2017 voldoet de melkveehouderij aan de voorwaarden voor een SKAL gecertificeerde 

bedrijfsvoering. Hiervoor wordt tevens op alle eigendomsgrond, met uitzondering van een veldkavel 
van circa 3 ha, biologisch geteeld. Deze graslandpercelen zijn doorgezaaid met rode en witte klaver. 

De teelt van biologische snijmaïs maakt vanaf dit jaar ook onderdeel uit van de teelt van 
voedergewassen en zal geteeld worden op gehuurde grond. 

 

2.2 Beoogde situatie 
Zoals reeds uiteen is gezet in de inleiding hebben initiatiefnemers de wens om de akkerbouwtak van 

het bedrijf in de toekomst verder uit te breiden om mee te kunnen blijven draaien in de sector. Ze 
hopen door te kunnen groeien naar een gebruiksareaal van circa 77,5 ha.  

 
Naast de biologische melkveehouderij, is het ook de wens om een deel van het akkerbouw areaal in te 

vullen met een biologische productiewijze. Dit brengt namelijk de ideale natuurlijke balans in de 

kringloop van biologische koeien, biologische mest en biologische akkerbouw. Initiatiefnemers zijn van 
mening dat dit het beste is voor de gezondheid van mens en milieu. Daarnaast is dit het ideaal beeld 

voor een duurzame productiewijze, waar de samenleving op dit moment zo om vraagt.  
 

Voor deze biologische tak is het noodzakelijk dat de producten separaat opgeslagen worden. Ook 

willen initiatiefnemers de producten graag in kleinere verpakkingshoeveelheden kunnen aanbieden. 
Tevens neemt de vraag naar verse producten toe. Om snel te kunnen schakelen en efficiënt te 

kunnen werken zal de logistieke routing op het bedrijf geoptimaliseerd moeten worden. De diversiteit 
aan producten en de omschakeling naar biologische veeteelt en akkerbouw vragen dus om ruimere 

opslagvoorzieningen.  
 

Heikel punt in de logistieke routing van het bedrijf is de ligging van de huidige bedrijfswoning ten 

opzichte van de openbare weg. Het huidige erf is gelegen in een onoverzichtelijke bocht, waardoor er 
zeer slecht zicht is bij het af en aan rijden van vrachtwagens en landbouwverkeer. Tijdens het 

oogstseizoen komt het regelmatig voor dat het huidige erf te weinig oppervlakte heeft, waardoor er 
voor wachtsituaties gebruik wordt gemaakt van de openbare weg. Om een gedegen rangeer- en 

werkterrein te kunnen creëren voor de toekomst is verplaatsing van de bedrijfswoning noodzakelijk. 

Dit verbetert de verkeersveiligheid, rijrichtingen en belasting van het bedrijfsverkeer.  
 

Verder heeft mevr. Bovée al vanaf het moment dat ze meedraait in het bedrijf de wens om middels 
een kleinschalige tuinderij met een variëteit aan groentes, die via een landwinkel en groentepakketten 

kunnen worden afgezet, de burger te betrekken bij de boerderij. Dit in samenhang met activiteiten 

zoals kookworkshops, open dagen en dagbesteding voor mensen die wat minder goed meekomen in 
de maatschappij. Initiatiefnemers vinden het namelijk belangrijk dat de maatschappij, met name de 

jongere generatie, in contact blijft met de agrarische sector. Dat men weet waar hetgeen dagelijks op 
hun bord ligt vandaan komt en wat daar allemaal voor nodig is. 

 
Om al deze wensen en ideeën tot uitvoering te brengen is een groter bouwvlak noodzakelijk. Op 

Afbeelding 4 is een situatietekening van de beoogde bedrijfsopzet opgenomen. Het beoogde bouwvlak  

wordt in zowel noordelijke als zuidelijke richting uitgebreid naar een totale omvang van 10.535 m2. 
Het stroomhok van Essent, dat is gelegen in het kadastrale perceel van de gemeente Steenbergen, 

sectie AC, nummer 332, valt buiten het plangebied. 
 

In het noordelijke gedeelte van het bouwvlak ontstaat ruimte voor een nieuwe bedrijfswoning met 

bijbehorende bijgebouwen. Tevens wensen initiatiefnemers hier een proeftuin voor biologische teelten 
aan te leggen. Door deze situering ontstaat min of meer een scheiding tussen het privéterrein en het 

bedrijfsterrein en kunnen onveilige kruisende bewegingen voorkomen worden.  
 

De bedrijfswoning wordt gesloopt om het werkterrein te vergroten en de ontsluiting op de openbare 
weg te verbeteren. Aan de zuidzijde wordt het bouwvlak met 10 meter uitgebreid. Zo kan de 

werktuigenberging worden uitgebreid om ruimte te bieden aan het machine- en werktuigenpark en 

huur bij derden voor opslag niet meer nodig is. De opslagloods kan worden uitgebreid voor de groei in 
de akkerbouwtak en de omschakeling naar (gedeeltelijk) biologische teelten. Door de kuilplaten te 
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verplaatsen ontstaat ruimte om de melkveestal te renoveren en uit te breiden. Dit maakt het mogelijk 

om te groeien in dieraantallen en het komt tevens het dier- en welzijnsniveau ten goede. Uitbreiding 

van de melkveehouderij zal echter mede afhankelijk zijn van de ontwikkelingen ten aanzien van de 
fosfaatrechten voor de melkveehouderij. 

 
Het geheel wordt zorgvuldig landschappelijk ingepast met houtsingels en solitaire bomen, welke 

aansluiten bij de bestaande groenstructuren in de omgeving. Zo wordt de bedrijfsbebouwing aan het 

zicht onttrokken en het aanzicht op het bedrijf landelijk verfraaid. In paragraaf 4.7 wordt nader 
ingegaan op het landschappelijk inpassingsplan. 

 

 
Afbeelding 4: Situatietekening beoogde bedrijfsopzet 
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3. Beleidskader 
 

In dit hoofdstuk wordt het relevante beleid uiteengezet. Onderhavig initiatief wordt getoetst aan het 
provinciaal en gemeentelijk beleid. Het beleidskader op nationaal niveau wordt niet beschreven gezien 

onderhavig initiatief dusdanig klein van aard is dat deze geen invloed heeft op nationaal beleid. 
 

3.1 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.  

 
3.1.1 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 
Noord-Brabant. Daarnaast ondersteunt de structuurvisie het beleid op andere provinciale 

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

Volgens de structurenkaart, zie Afbeelding 5, is onderhavig plangebied gedeeltelijk gelegen in het 

gemengd landelijk gebied en gedeeltelijk in de groenblauwe mantel.  
In het gemengde landelijke gebied vindt een vermenging van functies plaats. Naast het gebruik van 

de gronden ten behoeve van de land- en tuinbouw, is er ook plaats voor natuur, water, recreatie, 
toerisme en kleinschalige stedelijke functies. Daar de locatie gelegen is in het gemengde landelijk 

gebied, hanteert de provincie het multifunctionele gebruik als uitgangspunt. Het gebied is 
multifunctioneel doordat naast onderhavige veehouderij ook toerisme, kleinschalige stedelijke 

functies, waterfuncties, natuur en recreatie plaatsvinden. 

De groenblauwe structuur omvat de samenhangende gebieden in Noord-Brabant, waaronder de 
ecologische hoofdstructuur, waar natuur- en waterfuncties behouden en ontwikkeld worden. De 

structuur bestaat voornamelijk uit beken en andere waterlopen en uit bos- en natuurgebieden. 
Daarnaast liggen ook gebieden met een andere functie (zoals agrarisch of recreatie) binnen de 

groenblauwe mantel, als die gebieden van belang zijn voor de natuur- en waterfuncties. Hierbij is de 

agrarische sector één van de grootste en belangrijkste grondgebruikers binnen de groenblauwe 
mantel. Nieuwe ontwikkelingen binnen dit gebied zijn mogelijk, als deze bestaande natuur-, bodem- 

en waterfuncties respecteren en waar mogelijk bijdragen aan een kwaliteitsverbetering van deze 
functies of het landschap. De ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven in deze gebieden 

zijn opgenomen in de Verordening ruimte.  
 

Onderhavig initiatief betreft de uitbreiding van een gemengd agrarisch bedrijf, bestaande uit melkvee 

en akkerbouw. Daarnaast zullen nevenactiviteiten worden ondernomen om de burger bij het 
boerenleven te betrekken. Dit is passend in een multifunctioneel gebied. De ontwikkeling gaat 

gepaard met een landschappelijke inpassing waardoor de bestaande landschappelijke kwaliteiten van 
de groenblauwe mantel in de omgeving behouden en versterkt worden. Ook worden de belangrijke 

natuur-, bodem- en waterfuncties gerespecteerd. Derhalve sluit onderhavig initiatief aan bij de ambitie 

van de provincie voor zowel het gemengd landelijk gebied als voor de groenblauwe structuur.  
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Afbeelding 5: Uitsnede structurenkaart Sv 2014 
  

3.1.2 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 7 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 gedeeltelijk 
gelegen binnen de structuur ‘groenblauwe mantel’ en gedeeltelijk in ‘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’. 
 

Voor het plangebied zijn geen aanduidingen opgenomen op de verschillende themakaarten. 
 



Toelichting bestemmingsplan – Grote Spellestraat 3 te Kruisland  11  
 

 
Afbeelding 6: Uitsnede integrale plankaart met structuren en aanduidingen Vr 
  

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 de regels voor uitbreiding van een (vollegronds)teeltbedrijf. Deze zijn voor de 

groenblauwe mantel opgenomen in artikel 6.2, eerste lid, en voor het gemengd landelijk gebied in 

artikel 7.2, eerste lid. In artikel 2, vierde lid, is hierover opgenomen dat, indien meerdere bepalingen 
van toepassing zijn binnen één bouwperceel, de meest beperkende bepaling van toepassing is. In dit 

geval de bepalingen voor de groenblauwe mantel,in artikel 6.2. Hier zal dan ook aan getoetst worden. 
Tevens moet getoetst worden aan de regels voor uitbreiding van een veehouderij. Deze zijn voor de 

groenblauwe mantel (artikel 6.3, eerste lid) en het gemengd landelijk gebied (artikel 7.3, eerste lid) 
gelijk. Ook wordt getoetst aan de voorwaarden voor bouw van een woning ter vervanging van een 

bestaande woning, daar deze wordt opgericht in de groenblauwe mantel vervat in artikel 6.7, derde 

lid. 
  

Algemene regels (hoofdstuk 2 Vr): 
Hoofdstuk 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). 
 

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 
toegestaan mits de financiële, juridische of feitelijke mogelijkheden ontbreken om de beoogde 

ruimtelijke ontwikkeling binnen dat toegestane ruimtebeslag te doen plaatsvinden. 
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In de huidige situatie zijn alle gebouwen volledig in gebruik ten behoeve van de melkveehouderij en 

de akkerbouwtak. Het volledige bouwvlak is in gebruik ten behoeve van bedrijfsbebouwing, 
opslagvoorzieningen en erfverharding t.b.v. parkeer- en manoeuvreerruimte. Hierbij moet opgemerkt 

worden dat deze laatste functie eigenlijk niet toereikend is voor de huidige bedrijfsomvang. 
Initiatiefnemers wensen het bedrijf graag te ontwikkelen richting de toekomst, maar hier is binnen het 

bestaande bouwvlak geen ruimte voor. In het kader van vooroverleg met de gemeente is er reeds 

advies ingewonnen bij de Adviescommissie Agrarische bouwaanvragen (AAB) over de noodzakelijkheid 
van de uitbreiding voor de agrarische bedrijfsvoering. Naar aanleiding van dit advies is in 

samenspraak met de gemeente het beoogde bouwvlak overeen gekomen. Met deze indeling wordt 
volgens alle partijen zo zuinig en efficiënt mogelijk omgegaan met de beschikbare ruimte. Het 

volledige advies van de AAB is als Bijlage 2 aan deze toelichting toegevoegd.  
 

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.  
 

Kwaliteitsverbetering van het landschap (art. 3.2 Vr): 
Een bestemmingsplan buiten bestaand stedelijk gebied dient gepaard te gaan met een fysieke 

verbetering van het landschap. Daarnaast dient te worden aangetoond hoe deze fysieke verbetering 

ook financieel, juridisch en feitelijk 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. 

Er is sprake van een van nature aan het buitengebied gebonden ontwikkeling in de vorm van 
uitbreiding van een agrarisch bouwvlak tot 1,5 ha. De locatie is namelijk gelegen in een gebied dat in 

de Vr is aangewezen als gemengd landelijk gebied/groenblauwe mantel. Het bouwvlak wordt 

uitgebreid tot 10.535 m2. Dit betekent dat er met een goede landschappelijke inpassing sprake is van 
voldoende kwaliteitsverbetering van het landschap om te voldoen aan dit artikel. Voor het plangebied 

is een zorgvuldig landschappelijk inpassingsplan opgesteld. Hier wordt in paragraaf 4.7 nader op 
ingegaan. 

 
De aanleg en instandhouding van deze landschappelijke inpassing wordt feitelijk en juridisch 

verzekerd middels de opname van een bepaling in de regels van het bestemmingsplan en daarnaast 

door het afsluiten van een anterieure overeenkomst tussen de gemeente en initiatiefnemer. De 
beoogde ontwikkeling is derhalve in overeenstemming met artikel 3.2 van de Vr.  

 
Uitbreiding (vollegronds)teeltbedrijf (art. 6.2 Vr): 

In artikel 6.2 van de Vr zijn regels opgenomen voor uitbreiding van een (vollegronds)teeltbedrijf. Dit is 

toegestaan mits de toelichting een verantwoording bevat waaruit blijkt dat: 
a. de omvang noodzakelijk is voor een agrarische bedrijfsvoering; 

Zoals reeds uiteen is gezet in voorgaande paragraaf, is het beoogde bouwvlak in samenspraak 
met de gemeente en de AAB tot stand gekomen. De AAB onderschrijft dat een vergroting van 

het bouwvlak voor erfverharding, nieuwbouw van de bedrijfswoning noodzakelijk is vanuit een 
optiek van doelmatige agrarische bedrijfsvoering. Daarnaast acht de AAB de uitbreiding aan 

de zuidzijde realistisch vanuit het perspectief van bedrijfsontwikkeling. Hiermee is de 

noodzakelijkheid van de beoogde omvang van het bouwvlak voor een agrarische 
bedrijfsvoering aangetoond. 
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b. er een positieve bijdrage wordt geleverd aan de bescherming en ontwikkeling van de 
onderkende ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken. 

De ontwikkeling gaat gepaard met een landschappelijke inpassing waardoor de bestaande 

landschappelijke kwaliteiten van de groenblauwe mantel in de omgeving behouden en versterkt 
worden. Ook worden de belangrijke natuur-, bodem- en waterfuncties gerespecteerd. Hiermee 

wordt een positieve bijdrage geleverd aan de bescherming en ontwikkeling van de onderkende 

ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken. 
 

Verder blijkt uit dit artikel dat de bouw of uitbreiding van kassen niet is toegestaan. Hier is met de 
beoogde ontwikkeling geen sprake van. Er kan dus worden voldaan aan de voorwaarden voor 

uitbreiding van een (vollegronds)teeltbedrijf. 
 

Uitbreiding veehouderij (art. 6.3 & 7.3 Vr): 

In artikel 6.3, eerste lid, van de Vr zijn regels opgenomen voor uitbreiding van veehouderijen gelegen 
in de groenblauwe mantel. Voor veehouderijen gelegen in gemengd landelijk gebied zijn deze regels 

opgenomen in artikel 7.4, eerste lid. De voorwaarden zijn hetzelfde. Een uitbreiding van een 
veehouderij is alleen toegestaan, mits: 

1. Is geborgd dat ter plaatse alleen een zorgvuldige veehouderij is toegestaan; 
Onder een zorgvuldige veehouderij wordt verstaan een veehouderij die door het treffen van 
maatregelen, onder andere gericht op landschap, het verder sluiten van kringlopen op lokaal 

niveau, emissiebeperking en gezondheid van mens en dier, ruimtelijk en maatschappelijk 
optimaal is ingepast in zijn omgeving. Om hier invulling aan te geven zijn de Nadere regels 

Verordening ruimte – Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV) opgesteld. Deze 
bepalen dat een veehouderij zorgvuldig is indien die tenminste 7,25 punten behaalt op de BZV 

(versie 2.0). Voor een biologische veehouderij is hierop een uitzondering opgenomen, omdat 

zij al in hoge mate voldoen aan het wensbeeld, één certificaat dat de gehele zorgvuldigheid 
van een bedrijf borgt.  

 
Zoals gezegd is het bedrijf sinds november 2017 SKAL gecertificeerd. Er wordt derhalve 

getoetst aan de voorwaarden voor een biologische veehouderij. Een biologische veehouderij 

voldoet aan de BZV indien zij 40 punten scoort op de maatlat ‘fysieke maatregelen 
gezondheid’. 

 
In Bijlage 3 is de toetsing aan de maatlat ‘fysieke maatregelen gezondheid’ opgenomen. 

Hieruit blijkt dat het bedrijf 40,36 punten behaalt op deze maatlat. Er wordt dus voldaan aan 

de BZV.  
 

2. Het bouwperceel ten hoogste 1,5 hectare bedraagt; 
Het beoogde bouwvlak heeft een omvang van 10.535 m2. 

 
3. De ontwikkeling vanuit een goede leefomgeving en gelet op de aspecten als benoemd in 

artikel 3.1, derde lid (Vr), inpasbaar is in de omgeving; 
In artikel 3.1, derde lid, is het volgende opgenomen: 
Ten behoeve van het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit bevat de 
toelichting bij een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid een verantwoording waaruit 
blijkt dat: 
a. In het bestemmingsplan 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, de waterhuishouding, de in de grond 
aanwezige of te verwachten monumenten, de cultuurhistorische waarden, de ecologische 
waarden, de aardkundige waarden en de landschappelijke waarden; 
Ten aanzien van de in de uitbreiding begrepen gronden en de naaste omgeving zijn geen 
negatieve effecten te verwachten. Dit wordt nader toegelicht in hoofdstuk 4. 

 

b. De omvang van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling, de omvang van de bebouwing en de 
beoogde functie, past in de omgeving gelet op de bestaande en toekomstige functies in 
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de omgeving en de effecten die de ontwikkeling op die functies heeft, waaronder effecten 
vanwege milieuaspecten en volksgezondheid; 
Het plangebied aan de Grote Spellestraat 3 te Kruisland ligt in het buitengebied van de 
gemeente Steenbergen. Het zuidoostelijke deel van de gemeente, waar ook het 

plangebied is gelegen, kenmerkt het landschap zich door een kleinschalige afwisseling van 
groene elementen en agrarische gebieden. In dit krekenlandschap staan zowel de 

landbouwsector als het behoud en versterken van het groene karakter voorop. 

 
Met de beoogde ontwikkeling wordt de realisatie van een nieuwe bedrijfswoning en  

uitbreiding van bestaande bedrijfsbebouwing mogelijk gemaakt. Bedrijfsbebouwing wordt 
aansluitend aan bestaande bebouwing uitgebreid. Hiervoor is het noodzakelijk om de 

bestaande sleufsilo’s te verleggen. Door de bedrijfswoning in noordelijke richting te 
verplaatsen ontstaat een min of meer afzonderlijk privé terrein. Het totale bouwvlak krijgt 

een omvang van 10.535 m2, waarmee het nog steeds kleiner is dan een gemiddeld 

agrarisch bouwvlak. Hiermee blijft de kleinschaligheid van het bedrijf behouden. Er kan 
worden geconcludeerd dat de nieuw te realiseren bebouwing past in de bestaande en 

toekomstige functies in de omgeving. 
 

Op grond van het bepaalde in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is het verplicht om 

inzicht te geven in de relevante milieuhygiënische en planologische aspecten, deze 
worden nader toegelicht in hoofdstuk 4. Hier wordt de beoogde bedrijfsopzet getoetst aan 

de eisen gesteld in het kader van het Activiteitenbesluit, om te zorgen dat het beoogde 
geen nadelige effecten op het milieu heeft. Wat betreft volksgezondheid geldt dat 

gezondheidsrisico’s een optelsom zijn van blootstelling, gevaar en impact. Dit aspect komt 
aan bod in paragraaf 4.12. 

 

c. Een op de beoogde ruimtelijke ontwikkeling afgestemde afwikkeling van het personen- en 
goederenvervoer is verzekerd, waaronder een goede aansluiting op de aanwezige 
infrastructuur van weg, water of spoor, inclusief openbaar vervoer, een en ander onder 
onverminderd hetgeen in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en elders in deze 
verordening is bepaald. 
De locatie is gelegen aan de Grote Spellestraat 3 welke aansluit op de Princebosseweg 
aan de noordzijde. De weg is een geasfalteerde weg die voornamelijk wordt gebruikt door 

zowel agrarisch als niet-agrarisch bestemmingsverkeer. 
Door de verplaatsing van de bedrijfswoning ontstaat ruimte voor ruime erfverharding, 

zodat het bedrijf goed bereikbaar is en er parkeer- en manoeuvreerruimte op het erf 

ontstaat. Dit maakt groei van het bedrijf in de toekomst mogelijk. De nieuwe situering van 
de bedrijfswoning zorgt min of meer voor een scheiding tussen het privéterrein en het 

bedrijfsterrein, waardoor onveilige kruisende bewegingen voorkomen worden. De nieuwe 
bedrijfsindeling en aanwezige infrastructuur beschikken zodoende over ruim voldoende 

capaciteit voor afwikkeling van vervoer van en naar de inrichting. 
 

4. Is aangetoond dat de kans op cumulatieve geurhinder (achtergrondbelasting) op 
geurgevoelige objecten, in de bebouwde kom niet hoger is dan 12% en in het buitengebied 
niet hoger is dan 20%, tenzij er maatregelen worden getroffen door de veehouderij die tot 
een daling van de achtergrondbelasting leiden, welke ten minste de eigen bijdrage aan de 
overschrijding van de achtergrondbelasting compenseert; 
Op onderhavig bedrijf zijn melk- en kalfkoeien en vrouwelijk jongvee en aanwezig. Voor deze 

diercategorieën is bij ministeriële regeling geen geuremissiefactor opgenomen. Derhalve is 
hiervoor geen berekening van de achtergrondbelasting geur uitgevoerd met het programma 

V-stacks Gebied. Het bedrijf levert in deze ook geen bijdrage aan de aanwezige 
achtergrondbelasting. Het aspect geur wordt nader uiteengezet in paragraaf 4.8. 

 
5. Is aangetoond dat de achtergrondconcentratie, vermeerderd met de bijdrage van het 

initiatief, een jaargemiddelde fijnstofconcentratie (PM10) op gevoelige objecten veroorzaakt 
van maximaal 31,2 µg/m3; 
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Met het programma ISL3a is de jaargemiddelde concentratie berekend. In paragraaf 4.10 

wordt hier nader op ingegaan. Hieruit blijkt dat de individuele belasting door het bedrijf op de 

zwaarst belaste objecten 18,32 μg/m3 bedraagt. Dit is lager dan de maximale waarde van 
31,2 μg/m3. Derhalve voldoet de gewenste ontwikkeling aan het gestelde. 

 
6. De landschappelijke inpassing ten minste 10% van de omvang van het bouwperceel omvat; 

Het beoogde bouwvlak heeft een omvang van 10.535 m2. Dit betekent dat er minimaal 1.054 

m2 aan landschappelijke inpassing aangelegd moet worden. Uit het landschappelijk 
inpassingsplan blijkt dat er in de beoogde situatie 1.192 m2 landschappelijk wordt ingepast. Er 

wordt dus aan deze voorwaarde voldaan. 
 

7. De toelichting van het bestemmingsplan een verantwoording bevat dat een zorgvuldige 
dialoog is gevoerd, gericht op het betrekken van de belangen van de omgeving in de 
planontwikkeling. 
Initiatiefnemers zijn in dialoog gegaan met de omwonenden. Het verslag van deze 
omgevingsdialoog is als Bijlage 4 aan deze toelichting toegevoegd. 

 
Er kan worden geconcludeerd dat er wordt voldaan aan de voorwaarden gesteld in artikel 6.3 en 7.3, 

eerste lid, voor uitbreiding van een veehouderij.  

 
Wonen (art. 6.7): 

In de Verordening ruimte is bepaalt dat in de groenblauwe mantel alleen bestaande burgerwoningen, 
bedrijfswoningen of solitaire woningen zijn toegestaan. De bouw van een woning ter vervanging van 

een bestaande woning is op grond van artikel 6.7, derde lid, onder a, toegestaan, mits is verzekerd 
dat; 

a. De bestaande woning feitelijk wordt opgeheven: 
De bestaande woning wordt feitelijk opgeheven om ruimte te creëren op het werkterrein van 
het bedrijf. 

 
b. Overtollige bebouwing wordt gesloopt. 

Er is voor het overige geen sprake van overtollige bebouwing. Alle bebouwing is in gebruik 

ten behoeve van de melkveehouderij en/of akkerbouw. 
 

Gelet op bovenstaande voldoet de ontwikkeling aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de 
Verordening ruimte Noord-Brabant. 

 

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

 
3.2.1 Structuurvisie  
De structuurvisie van de gemeente Steenbergen dateert van 18 april 2012. Deze bevat op hoofdlijnen 
het ruimtelijk beleid van de gemeente voor een periode van 10 tot 15 jaar. Verschillende 

beleidsdocumenten met ruimtelijke consequenties zijn hierin gecombineerd tot een uitvoeringsgericht 

beleidsinstrument. Uitgangspunt is dat het bestaande beleid uit de Structuurvisie Plus en de 
Gebiedsvisie wordt voortgezet.  

 
In de ruimtelijke visie van de gemeente Steenbergen staat de scheiding tussen de hoogdynamische 

gebieden en de laagdynamische gebieden centraal. Hoogdynamische gebieden zijn de gebieden waar 

ontwikkelingen in hoofdzaak dienen plaats te vinden. Dit betreffen Steenbergen en de zone hier direct 
omheen en de zone rondom de monding van de Dintel. Alle gebieden die niet binnen de 

hoogdynamische zones vallen zijn in principe aangewezen als laagdynamisch. Hierbinnen zijn vier 
deelgebieden te onderscheiden. 

 
Het plangebied is gelegen in het laagdynamische deelgebied aan de zuidoostzijde van Steenbergen 

dat de overgang vormt tussen zand en klei. Dit gebied is opgedeeld in een besloten bosgebied en het 

meer open krekenlandschap. Hier staan zowel de landbouwsector als het behoud en versterken van 



Toelichting bestemmingsplan – Grote Spellestraat 3 te Kruisland  16  
 

het groene karakter voorop. De grondgebonden agrarische sector, natuur/landschap en water zijn de 

dragers. Daarnaast vormt recreatie en toerisme een speerpunt. 

 
Over het algemeen wordt in het buitengebied ruimte geboden aan de ontwikkeling van aan het 

buitengebied gebonden bedrijven, in de vorm van: 
- de agrarische sector, mede met nevenfuncties en verbrede landbouw; 

- agrarisch verwante bedrijven en agrarisch technische hulpbedrijven; 

- recreatiebedrijven; 
- niet-agrarische bedrijven welke een bijdrage leveren aan een gemengde plattelandseconomie 

of de vitaliteit van het buitengebied.  
 

Onderhavig initiatief past hier perfect in. Door de herpositionering van de bedrijfswoning ontstaat een 
gedegen rangeer- en werkterrein voor de akkerbouwtak van het bedrijf. De melkveehouderij is 

biologisch en dit hopen initiatiefnemers in de toekomst ook met (een gedeelte van) de teelt te kunnen 

doen. Daarnaast hebben initiatiefnemers de wens om de burger bij hun bedrijf te betrekken middels 
activiteiten zoals kookworkshops, open dagen en dagbesteding voor mensen die wat minder goed 

meekomen in de maatschappij. Tevens wordt een kleinschalige tuinderij aangelegd met een variëteit 
aan groentes, die via een landwinkel en groentepakketten kunnen worden afgezet. Het agrarisch 

bedrijf met melkvee en akkerbouw zal dus ook nevenactiviteiten gaan exploiteren. Hiermee wordt een 

positieve bijdrage geleverd aan een gemengde plattelandseconomie.  
 

Het geheel wordt bovendien zorgvuldig landschappelijk ingepast met houtsingels en solitaire bomen, 
welke aansluiten bij de bestaande groenstructuren in de omgeving. Zo wordt de bedrijfsbebouwing 

aan het zicht onttrokken en het aanzicht op het bedrijf landelijk verfraaid.  
 

Er kan worden geconcludeerd dat het initiatief past binnen de structuurvisie van de gemeente 

Steenbergen. 
 

3.2.2 Bestemmingsplan 
Zoals reeds in de inleiding van voorliggende toelichting beschreven zijn voor het plangebied de 

bestemmingsplannen ‘Buitengebied Steenbergen’, aldus vastgesteld d.d. 24-09-2015, en ‘Buitengebied 

Steenbergen – 1e herziening’, aldus vastgesteld d.d. 28-07-2018, vigerend. Binnen deze 
bestemmingsplannen zijn geen wijzigingsbevoegdheden opgenomen die een vergroting van een 

agrarisch bouwvlak mogelijk maken. Om deze reden wordt een partiële herziening van het 
bestemmingsplan voorbereid.  
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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 

Per 7 juli 2017 is het gewijzigde Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Deze wijziging 
geldt voor alle aanvragen na 16 mei 2017, omdat er een directe werking van het Europese recht 

geldt. 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, 
waaronder partiële herzieningen, 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. Melkvee is niet opgenomen in categorie C14. 
In categorie D14 is opgenomen dat een bedrijf m.e.r.-beoordelingsplichtig is indien uitgebreid wordt 

met:  

- 200 melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar; of  
- 340 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar; of  

- 340 melk-, kalf- en zoogkoeien ouder dan 2 jaar en vrouwelijk jongvee tot 2 jaar.  
 

Onder de grenzen uit de C- en D-lijst van het Besluit m.e.r. geldt voor bedrijven die 
vergunningsplichtig zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) sinds 7 

juli 2017 tevens een m.e.r.-beoordelingsplicht. 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.  

 

Vooralsnog vinden er geen wijzigingen in dieraantallen plaats. In de huidige situatie worden er op het 
bedrijf 25 melk- en kalfkoeien en 20 stuks jongvee gehouden. Dit betekent dat het bedrijf niet 

vergunningsplichtig is in het kader van de Wabo en derhalve valt onder de regels van het 
Activiteitenbesluit.  

 
Ten aanzien van het tweede criteria inzake een mogelijke MER-plicht, geldt dat er in de beoogde 

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, hier wordt verder op in gegaan in 
paragraaf 4.3.2 van deze toelichting.  

 
Er is dus geen sprake van de verplichting tot het opstellen van een MER en het doorlopen van de 

bijbehorende procedure. Op dit moment is het bedrijf ook niet m.e.r.-beoordelingsplichtig. Wanneer 

de dieraantallen op het bedrijf wijzigen zal hier melding van worden gemaakt. De verwachting is 
echter niet dat het bedrijf vergunningsplichtig zal worden in het kader van de Wabo. 

 
4.2 Waterhuishouding 

Per 1 november 2003 is het verplicht om bij ruimtelijke ingrepen de watertoets toe te passen. Deze 

verplichting is wettelijk geregeld 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 
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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 Waterrelevant 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. In de structuurvisie komen over het onderwerp water 
de volgende aspecten aan bod:  

- Een robuust en veerkrachtig water- en natuursysteem;  

- Een betere waterveiligheid door preventie;  
- Koppeling van waterberging en droogtebestrijding; 

 
Uit de uitsnede van de themakaart ‘water’ van de Verordening ruimte Noord-Brabant, Afbeelding 7, is 

op te maken dat er geen aanduidingen wat betreft waterbeleid zijn vastgelegd op de locatie. Gronden 

rondom de Brandsche beek zijn aangeduid als ‘Behoud en herstel watersystemen’. Deze gronden zijn 
echter buiten het plangebied gelegen. Hierdoor zijn er dus vanuit de structuurvisie ruimtelijke 

ordening geen belemmeringen voor het realiseren van de beoogde bedrijfsontwikkeling. 
 

 
Afbeelding 7: Uitsnede themakaart ‘Water’ Vr 
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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, 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.  
 

  
Afbeelding 8: Uitsnede kaart 'Gezondheid - 1' PMWP 
 

Zoals weergegeven is in Afbeelding 8 heeft het plangebied in het PMWP de waterhuishoudkundige 

functies ‘Water voor de groenblauwe mantel’ en ‘Water voor het gemengd landelijk gebied’ toegekend 
gekregen. Deze aanduidingen komen overeen met de aanduidingen ‘groenblauwe mantel’ en 

‘gemengd landelijk gebied’ uit de Structuurvisie ruimtelijke ordening en Verordening ruimte Noord-
Brabant.  

Voor de deelfunctie ‘Water voor de groenblauwe mantel’ geldt beperkt beschermingsbeleid. Dit houdt 
in, dat binnen deze gebieden in beginsel waterhuishoudkundige ingrepen mogen plaatsvinden, mits 

deze zijn gericht op het verbeteren van de condities voor natuur of op verbetering van de 

landbouwkundige condities. Het ruimtelijk beleid in de groenblauwe mantel is vooral gericht op 
ontwikkeling van groenblauwe waarden. Het gedeelte van het plangebied met deze deelfunctie is 

bestemd voor de nieuwe bedrijfswoning en de aanleg van proeftuintjes voor biologische teelten. Deze 
gaat gepaard met een zorgvuldige landschappelijke inpassing waardoor naast een verbetering van de 

landbouwkundige condities ook de conditie van de natuur wordt verbeterd. 

Het waterbeheer in de deelfunctie ‘Water voor het gemengd landelijk gebied’ 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-
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gebieden en de Natte natuurparels. Voor het overige geldt geen specifiek beschermingsbeleid. In het 

gedeelte van het plangebied met deze deelfunctie is de bedrijfsbebouwing inclusief beoogde 

uitbreidingen gelegen. Deze ontwikkeling vormt geen belemmering voor het waterbeheer. 
 

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 de mestkelder, daar er ter plaatse geen gemeentelijk riool aanwezig is. Voor het overige 

wordt er 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. Daar er ter plaatse van de beoogde nieuwe 

bedrijfswoning geen gemeentelijk riool aanwezig is, zal er een andere oplossing gevonden moeten 
worden voor de lozing van het huishoudelijk afvalwater middels een Individuele Behandeling 

Afvalwater (IBA). Al het huishoudelijk afvalwater moet op de nader te bepalen IBA worden 
aangesloten. Het type IBA is afhankelijk van het gebied of dit al dan niet kwetsbaar is. Hoe de IBA ter 

plaatse vormgegeven wordt zal bij de aanvraag om omgevingsvergunning voor de bouw van de 

woning worden afgestemd met het waterschap. Ook de grootte van de IBA kan dan worden 
afgestemd op de hoeveelheid te lozen afvalwater. Het bedrijfsafvalwater van huishoudelijke aard zal 

geloosd blijven worden op de mestkelder. 
 

Middels de Keur van Waterschap 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 Keur van Waterschap Brabantse Delta schrijft voor dat bij bestemmingsplanwijzigingen 

mitigerende maatregelen nodig zijn indien sprake is van een toename van het verhard oppervlak met 
meer dan 2.000 m2, na de inwerkingtreding van de Keur 2009 (22-12-2009). Dit betreft een toename 

in verhard oppervlak als gevolg van puntlozing. Hemelwater dat op erfverharding neerkomt kan 

middels afschot infiltreren in aangrenzende landbouwgronden. Indien de locatie is gelegen in een 
keurbeschermingsgebied of attentiegebied zijn mitigerende maatregelen noodzakelijk bij elke toename 
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van het verhard oppervlakte. Het plangebied is niet gelegen in een keurwaterbeschermingsgebied of 

attentiegebied, zie Afbeelding 9. 

 

 
Afbeelding 9: Uitsnede keurkaart 'beschermde gebieden' Waterschap Brabantse Delta 
 

Op de datum van inwerkingtreding van de Keur 2009, 22 december 2009, waren de bestaande 
bedrijfswoning, de huidige melkveestal met aangrenzende potstal, de werktuigenberging/opslagruimte 

annex jongveestal en een gedeelte van de opslagloods (14 x 25 meter) aanwezig op het bedrijf. 

Sindsdien is de opslagloods voor aardappelen en uien verlengd met 16 meter. In de beoogde situatie 
wordt de bestaande bedrijfswoning verplaatst en worden de werktuigenberging/opslagruimte annex 

jongveestal en de opslagloods verlengd tot een gezamenlijke omvang van 34m x 68m (= 2.312 m2). 
In de toekomst hopen initiatiefnemers ook de melkstal en potstal te verlengen tot een totale omvang 

van 28m x 47m (= 1.316 m2). Dit is echter vooralsnog niet concreet in verband met de ontwikkelingen 

ten aanzien van de fosfaatrechten voor de melkveehouderij en wordt derhalve op dit moment niet 
meegenomen in de berekening van de toename van het verhard oppervlak. In onderstaande tabel is 

de toename in verhard oppervlak als gevolg van de beoogde ontwikkeling schematisch weergegeven. 
Hieruit blijkt dat de ontwikkeling een toename in dakoppervlak tot gevolg heeft van 1.551 m2. Het is 

derhalve vooralsnog niet nodig om mitigerende maatregelen te treffen. 
 

Tabel 1: Schematisch overzicht toename verhard oppervlak 
Bebouwing Bestaand  

d.d. 22-12-2009 
Beoogd Toename 

Bedrijfswoning 195 m2 127 m2 -68 m2 

Bijgebouwen - 157 m2 157 m2 

Melkstal + Potstal 840 m2 840 m2 - 

Werktuigenberging 

+ opslagloods 

850 m2 2.312 m2 1.462 m2 

Totaal 1.885 m2 3.436 m2 1.551 m2 

 

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. 
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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 

90% van het Natuur Netwerk Brabant wordt gevormd door bestaande natuurgebieden. Tussen deze 

gebieden is men voornemens om 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. Gronden rondom de Brandsche Beek zijn aangewezen als ‘Natuur Netwerk Brabant – 

ecologische verbindingszone’ ten behoeve van het behoud en herstel van watersystemen. Deze 
gronden zijn echter buiten het plangebied gelegen. Het plangebied wordt bovendien zorgvuldig 

landschappelijk ingepast, wat de ecologische waarden in de omgeving zal versterken. De beoogde 

ontwikkelingen hebben derhalve geen invloed op de concrete ambities uit het Natuurbeheerplan 2016. 
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Afbeelding 10: Uitsnede themakaart 'Natuur en landschap' Vr 
  
4.3.2 Wet natuurbescherming 
De Wet natuurbescherming vervangt vanaf 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-gebieden 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 Kempenland-West, 

Kampina en Oisterwijkse Vennen en Regte Heide en Riels laag. 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. 

 
De uitbreiding van een veehouderij kan negatieve effecten hebben op Natura 2000-gebieden. Het 

dichtstbij gelegen Natura 2000-gebied betreft Brabantse Wal wat is gelegen op een afstand van circa 
5,8 kilometer. Gezien deze ruime afstand ligt het niet in de verwachting dat de beoogde 
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bedrijfsontwikkeling leidt tot storende factoren zoals oppervlakteverlies, versnippering, 

verontreiniging, verdroging, verstoring door geluid, optische verstoring, verstoring door mechanische 

effecten en bewuste verandering soortensamenstelling. Vooralsnog blijft de bestaande veehouderij 
bovendien in omvang gelijk. Er zijn derhalve geen negatieve effecten op omliggende Natura 2000-

gebieden als gevolg van stikstof uit de lucht. 
 

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 Grote Spellestraat 3 dient met name bepaald te worden of 

ter plaatse van de nieuw te realiseren bedrijfswoning en de uitbreiding van de bedrijfsbebouwing 
beschermde natuurwaarden voorkomen, 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.  

 
De uitbreiding van de bedrijfsbebouwing vindt aansluitend aan bestaande bedrijfsbebouwing plaats. 

Deze bebouwing wordt intensief gebruikt ten behoeve van de melkveehouderij en akkerbouw. De 

bestaande bedrijfswoning wordt tot op heden bewoont en is gebouwd aan de bedrijfsbebouwing. 
Vanwege de veelvuldige aan- en afvoerbewegingen vindt er te veel verstoring plaats om te dienen als 

voortplantings-, vast rust- en/of verblijfplaats. De gronden rondom het bouwvlak, waar de nieuwe 
bedrijfswoning zal worden opgericht dienen momenteel als landbouwgrond en graasplaats van de 

melk- en kalfkoeien. Door dit gebruik zijn hier ook geen beschermde of bijzondere soorten te 
verwachten. 

 

Voor de volledigheid 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 
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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 en landschapselementen. De ruimtelijke ingreep 
betreft de herpositionering van de bedrijfswoning en de uitbreiding van de bedrijfsbebouwing. 

 

 
Afbeelding 11: Resultaten uit Arcadis Flora- en Faunascan 
 

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. 

 
4.4 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.  

 
4.4.1 Kwetsbare gebieden 
De Wet ammoniak en veehouderij (Wav) is het exclusieve toetsingskader voor ammoniakemissies van 
veehouderijen. Voor kleinere bedrijven, zoals onderhavige ontwikkeling zijn deze regels opgenomen in 

het Activiteitenbesluit. 

 
In artikel 3.114 van het Activiteitenbesluit zijn de voorwaarden opgenomen 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 

ammoniakemissie 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. 

 
Uit Afbeelding 12 blijkt dat het plangebied niet in een zone van 250 meter van een zeer kwetsbaar 

gebied is gelegen. In het kader van de Wet ammoniak en veehouderij kan het bedrijf dus uitbreiden in 
ammoniak. 
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Afbeelding 12: Uitsnede WAV-Kaart Noord-Brabant (plangebied rood omcirkeld) 
 
4.4.2 Besluit emissiearme huisvesting 
Op 1 augustus 2015 is het Besluit emissiearme huisvesting, hierna Besluit, in werking getreden. Hierin 
zijn nieuwe regels met betrekking tot emissiearme huisvestingssystemen voor landbouwhuisdieren 

opgesteld. Deze regels zijn van toepassing op stallen die na 1 april 2008 zijn gebouwd of uitgebreid 
met meer dan 20 plaatsen. Het wijzigingen van een huisvestingssysteem valt in de categorie; 

oprichting van een nieuw dierenverblijf. Het Besluit is niet van toepassing op jongvee in de leeftijd tot 

2 jaar. 
 

Uit artikel 2, blijkt dat dit Besluit ook niet van toepassing is op vrijloopstallen voor melk- en kalfkoeien 
ouder dan 2 jaar. Een vrijloopstal is gedefinieerd als een huisvestingssysteem voor melk- en 

kalfkoeien ouder dan 2 jaar zonder ligboxen en voorzien van een zachte, vochtdoorlatende of 

absorberende bodem, waarbij het totale oppervlak ten minste het aantal dieren maal 10 vierkante 
meter bedraagt.  

 
Specifieke regels ten aanzien van het houden van melk- en kalfkoeien zijn opgenomen in artikel 3. Uit 

het eerste lid, onder a, sub 1° en 2°, blijkt dat de maximale emissiewaarden eveneens niet gelden 
voor een dierenverblijf dat is opgericht op uiterlijk 30 juni 2015 waarin melk- en kalfkoeien ouder dan 

2 jaar worden gehouden volgens de biologische productiemethode of een dierenverblijf dat is 

opgericht op uiterlijk 1 april 2008.  
 

De oorspronkelijke ligboxenstal op het bedrijf dateert uit de jaren zeventig. In 2006 is hiernaast een 
potstal gebouwd. Sindsdien worden de ligboxen in de melkveestal nog maar beperkt gebruikt. Dit is 

eveneens geconstateerd door de AAB, zie Bijlage 2. Hieruit kan worden geconcludeerd dat het Besluit 

niet van toepassing is, daar de potstal volgens de definitie wordt beschouwd als een vrijloopstal en er 
per dier minimaal 10 m2 beschikbaar is. Bovendien dateert de stal van voor 2008 en is het bedrijf 

sinds november 2017 SKAL gecertificeerd. Al dan niet kan voldaan worden aan de maximale 
emissiewaarden opgenomen in bijlage 1 bij het Besluit voor bestaande stallen (kolom A). Deze is voor 

dieren die worden beweid namelijk 13,0 kg NH3/d/j. Voor een traditioneel stalsysteem is een 
emissiefactor van 13,0 kg NH3/d/j vastgesteld en voor melk- en kalfkoeien die worden beweid geldt 

volgens bijlage 2 van de Regeling Ammoniak en Veehouderij een reductiepercentage van 5% op deze 

emissiefactor. Wat de ammoniakemissie 12,35 kg NH3/d/j maakt.  
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Wanneer de melkveestal wordt uitgebreid moet bekeken worden of dit met meer dan 20 plaatsen 

gebeurt en welk stalsysteem zal worden toegepast. Indien met minder dan 20 plaatsen wordt 

uitgebreid en/of enkel de vrijloopstal wordt uitgebreid is het Besluit niet van toepassing. Indien dit 
niet het geval is zal moeten worden voldaan aan kolom C van het besluit. Dit betekent dat het 

stalsysteem dan een maximale emissiewaarde van 8,6 kg NH3/d/j mag hebben. Daar de uitbreiding 
ten behoeve van de melkveehouderij vooralsnog echter niet concreet is in verband met de 

ontwikkelingen ten aanzien van de fosfaatrechten voor de melkveehouderij kan hier nu nog niet aan 

worden getoetst. 
 

4.5 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 Activiteitenbesluit 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.  

 
Een historisch en verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 dient te worden uitgevoerd 

wanneer de bestemming en/of gebruik wordt gewijzigd én wanneer een gebouw of gebruik wordt 

gerealiseerd waarin mensen 2 uur of langer gaan verblijven. Ter plaatse van de beoogde uit te 
breiden bedrijfsbebouwing is een verkennend bodemonderzoek derhalve niet noodzakelijk, daar deze 

gebouwen niet zijn gericht op verblijf van mensen voor 2 uur of langer.  
 

Ter plaatse van de beoogde nieuwe bedrijfswoning is wel een verkennend bodemonderzoek 

uitgevoerd om vast te stellen of hier mogelijk schadelijke stoffen aanwezig zijn in de bodem. Dit 
onderzoek is uitgevoerd door Moerdijk Bodemsanering B.V. (MBS). Het onderzoek is uitgevoerd aan 

de hand van historische gegevens, zintuigelijke waarnemingen tijdens het veldwerk en de 
analyseresultaten. Hieruit kan worden geconcludeerd dat er in de grond en het grondwater geen 

significante verhogingen zijn geconstateerd. Een nader onderzoek of nadere maatregelen worden niet 

noodzakelijk geacht. Het volledige bodemonderzoek is terug te vinden in Bijlage 5. 
 

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

4.6 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. 

 
4.6.1 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, zie 

Afbeelding 13. Daarnaast kent de locatie geen complexen van cultuurhistorisch belang. Hierdoor zal 

bij uitvoering van het plan geen afbreuk gedaan worden aan cultuurhistorische waarden of aardkundig 
waardevol gebied. 
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Afbeelding 13: Uitsnede themakaart 'Cultuurhistorie' Vr 
 
4.6.2 Archeologie 
Voor archeologie geldt de nationale wetgeving die afkomstig is uit Europees beleid. Het Verdrag van 
Valletta (of wel: ‘Verdrag van Malta’) regelt hoe er omgegaan moet worden met het Europees 

archeologisch erfgoed. Nederland heeft het verdrag in 1992 mede ondertekend. De uitgangspunten 
van dit Europese verdrag zijn in 2007 in de Nederlandse wet- en regelgeving verankerd middels de 

Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz). Doel van de Wamz was om het culturele 

erfgoed (en vooral het archeologische erfgoed) te beschermen. Hiertoe zijn ook een aantal andere 
wetten aangepast, waaronder de Monumentenwet 1988, de Ontgrondingenwet (Ow), de Wet 

milieubeheer (Wm), de Woningwet (Ww) en de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Op 1 juli 2016 zijn al 
deze wetten gecombineerd in de Erfgoedwet. In de Erfgoedwet staat wat cultureel erfgoed is, hoe 

Nederland omgaat met roerend cultureel erfgoed, wie verantwoordelijkheden heeft en hoe Nederland 

daar toezicht op houdt.  
 

De zorg voor archeologische monumenten in de leefomgeving 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.  

 
Uit het bestemmingsplan ‘Buitengebied Steenbergen’ blijkt dat de gronden van het plangebied die zijn 

gelegen buiten het bestaande bouwvlak de aanduiding ‘overig – archeologische verwachtingswaarde’ 
hebben. Deze gronden zijn derhalve mede bestemd voor het behoud van (potentieel) aanwezige 

archeologische waarden. Om de (potentieel) aanwezige archeologische waarden te bepalen wordt 

eerst gekeken naar het nationaal beschikbare kaartmateriaal. Uit de Archeologische monumentenkaart 
(AMK) van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed blijkt dat er binnen het plangebied geen 

archeologische monumenten aanwezig zijn. Op basis van de Indicatieve Kaart Archeologische 
Waarden (IKAW) wordt de trefkans op archeologische waarden bepaald. Hieruit blijkt dat ter plaatse 

van het plangebied sprake is van een middelhoge trefkans, zie Afbeelding 14.  
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Afbeelding 14: Uitsnede AMK en IKAW 
 
De gemeente Steenbergen bezit zelf sinds een aantal jaren ook een archeologische waardenkaart. Op 

deze kaart heeft het plangebied een hoge verwachting voor archeologische sporen, zie Afbeelding 15. 
Dit is gebaseerd op de geomorfologie (dekzandvlakten, tussen een stelsel van beken) en de ligging 

van het terrein vlak bij de Wouwse Beek. 
 

 
Afbeelding 15: Uitsnede archeologische waardenkaart gemeente Steenbergen (plangebied blauw 
omcirkeld) 
 
De beoogde ontwikkeling betreft de uitbreiding van bestaande bedrijfsbebouwing en het oprichten 

van een nieuwe bedrijfswoning. Ten tijde van de bouw van deze bestaande bedrijfsbebouwing is de 
grond hier rondom reeds ernstig verstoord door het bouwrijp maken van de grond en het doen van 

afgravingen ten behoeve van de funderingen en de mestkelder. Van de gronden ter plaatse van de 

beoogde nieuwe bedrijfswoning is in 1983 de kop van het zand afgehaald om sloten in de buurt mee 
te dempen. Er heeft destijds namelijk een ruilverkaveling plaatsgevonden ten behoeve van de beek 
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ten noordwesten van de nieuwe woning, die destijds is gegraven. De hoek vanaf de bestaande 

ligboxenstal, gebouw C op Afbeelding 3 en Afbeelding 4, tot aan de beek is daarbij tevens omgezet ter 

verbetering van de grond. Er is daarbij meer dan 50 cm van de toplaag verstoord. In de bovenste 
grondlagen is de kans op het aantreffen van archeologische waarden derhalve nihil. Dit is goed te zien 

op onderstaande foto’s uit het persoonlijke archief van initiatiefnemer. De linker foto geeft weer hoe 
rigoureus de gronden zijn omgezet. Ter referentie; het stroomhok van Essent en de ligboxenstal 

(gebouw C) zijn hier duidelijk zichtbaar. De kraan op de rechterfoto staat precies waar de nieuwe 

woning is voorzien. De gronden zijn hier afgegraven tot de onderkant van de kraan, minimaal 90 
centimeter. 

 

 
Afbeelding 16: Foto's grondverzetwerkzaamheden 1983 omgeving Grote Spellestraat 3 te Kruisland 
(bron: persoonlijk archief initiatiefnemer) 
 

Gezien hetgeen hierboven beschreven wordt de kans op aanwezigheid van archeologische waarden 

ter plaatse van het plangebied zeer gering geacht. Derhalve is een nader onderzoek niet noodzakelijk.  
  

4.7 Landschappelijke inpassing 
Een zorgvuldige landschappelijke inpassing van het plangebied is verplicht op basis van het beleid van 

de provincie, de Verordening Ruimte Noord-Brabant. In paragraaf 3.1.1 en 3.1.2 is dit reeds 

uitgebreid omschreven. 
 

Aan de westzijde van het bouwvlak is reeds een bossingel aanwezig en ook de inrit naar het bedrijf is 
reeds voorzien van groene elementen. Deze bestaande beplanting blijft behouden. Nieuwe beplanting 

wordt in twee fases aangelegd. In eerste instantie wordt de bestaande bedrijfsbebouwing aan de 
oostzijde aan het zicht onttrokken door een nieuwe bossingel. Ten noorden van de beoogde 

bedrijfswoning wordt een inheemse bomenrij met onderbegroeiing aangeplant, zodat de 

landschappelijke inpassing van het plangebied aansluit bij de karakteristieke erfbeplanting in de 
omgeving. De westzijde van het plangebied ter hoogte van de beoogde bedrijfswoning wordt 

aangeplant met een drietal wilgen. Zo wordt de groene omlijsting van het plangebied gesloten, maar 
blijft een relatieve openheid behouden, zodat er vrij zicht is over het landschap. 

 

Zodra de bedrijfsbebouwing is uitgebreid zal de zuidzijde van het bouwvlak verder worden aangeplant 
met bossingels, zodat de bebouwing en overige bouwwerken binnen het plangebied volledig aan het 

zicht worden onttrokken. Er blijven enkele openingen voor toegang tot de omliggende gronden ten 
behoeve van de beweiding van het melkvee en machines voor akkerbouwwerkzaamheden.  

 

Het volledige landschappelijk inpassingsplan incl. beplantingsplan is als Bijlage 6 aan deze toelichting 
toegevoegd. 

 
4.8 Geur 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor de 
omgevingsvergunning. In de Wet geurhinder en veehouderij zijn grenswaarden opgenomen voor de 
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geurbelasting van die veehouderij op een geurgevoelig object (bijvoorbeeld een burgerwoning). Deze 

grenswaarden worden weergegeven in odour units per kubieke meter lucht. Hierbij wordt een  

onderscheid gemaakt tussen de ligging van de veehouderij binnen of buiten concentratiegebieden en 
de ligging van de veehouderij binnen of buiten de bebouwde kom. 

 
Voor dieren zonder geuremissiefactor zoals een melkveehouderij gelden minimaal aan te houden 

afstanden van 50 meter voor woningen buiten de bebouwde kom en 100 meter voor woningen binnen 

de bebouwde kom. Gemeenten mogen bij verordening van deze vaste afstanden conform de Wet 
geurhinder afwijken, op grond van artikel 6, tweede lid. In de ‘Verordening geurhinder en veehouderij 

gemeente Steenbergen 2008’ wordt van deze mogelijkheid echter geen gebruik gemaakt. 
 

De kortste afstand tussen de dichtstbijzijnde woning van derden, gelegen aan de Grote Spellestraat 2, 
en het plangebied is en blijft met de beoogde ontwikkeling circa 86 meter. Hiermee wordt voldaan aan 

de minimaal vereiste afstand tot geurgevoelige objecten conform de Wgv. Naar aanleiding hiervan kan 

worden geconcludeerd dat de beoogde ontwikkeling geen negatief effect heeft op het woon- en 
leefklimaat in de omgeving. Ten aanzien van het aspect geur kan derhalve worden gesteld dat de 

beoogde ontwikkeling doorgang kan vinden. 
 

4.9 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.  

 
4.9.1 Wegverkeerslawaai 
In de Wet geluidhinder (Wgh) is bepaald dat voor locaties in een bestemmingsplan waar woningen en 

andere geluidgevoelige bestemmingen kunnen worden gerealiseerd, de geluidbelasting dient te 
worden onderzocht binnen de zones behorende bij verkeersbewegingen, spoorwegen en 

industrieterreinen. Binnen de geluidszones is aandacht vereist voor de geluidsbelasting op de gevel 
van woningen. Indien de maximale snelheid op een weg maximaal 30 km/h bedraagt hoeft de 

akoestische situatie niet onderzocht te worden. In dat geval gaat de Wgh er van uit dat gezien een 

lage verkeersintensiteit en lage verkeerssnelheid altijd voldaan wordt aan de normen. 
 

In voorliggende situatie is geen sprake van een nieuwe geluidgevoelige bestemming. De 
bedrijfswoning wordt in de beoogde situatie verplaatst, waarbij opgemerkt wordt dat deze verder van 

de openbare weg af komt te liggen. In de huidige situatie is de bedrijfswoning gelegen op een afstand 

van circa 2 meter van de openbare weg. In de beoogde situatie wordt de woning gesitueerd op een 
afstand van 15 meter ten opzichte van de openbare weg. De geluidsbelasting op de bedrijfswoning als 

gevolg van de Grote Spellestraat zal dus gereduceerd worden. Bovendien is in het vigerende 
bestemmingsplan en de op handen zijnde herziening een afstand van 10 meter tot de openbare weg 

als situeringsvoorschrift opgenomen voor een bedrijfswoning. Hieruit kan worden geconcludeerd dat 
de gemeente een afstand van 10 meter tussen een geluidgevoelig object en een openbare weg als 

aanvaardbaar acht. Hier wordt dus ruimschoots aan voldaan.  

 
Er kan op grond van bovenstaande dus worden geconcludeerd dat een akoestisch onderzoek ten 

aanzien van de hersituering van de bedrijfswoning niet noodzakelijk is. 
 

4.9.2 Woon- en leefklimaat 
De geluidsproductie van een agrarisch bedrijf is in hoofdzaak afkomstig van transportbewegingen, het 
laden & lossen en overige, voornamelijk inpandige, motoren binnen de inrichting. Deze activiteiten 

hebben een geluidsuitstraling op de omgeving. Om te bepalen of geluidsgevoelige bestemmingen in 
de omgeving nadelige gevolgen ondervinden van de beoogde ontwikkelingen wordt aangesloten bij de 

handreiking ‘Bedrijven en Milieuzonering’ (editie 2009) van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten. Deze handreiking dient als hulpmiddel om een verantwoorde afstand tussen bedrijvigheid 

en gevoelige functies in te vullen voor diverse milieuaspecten, waaronder geluid.  

 



Toelichting bestemmingsplan – Grote Spellestraat 3 te Kruisland  32  
 

Conform de VNG-handreiking geldt voor agrarische bedrijven in de sectoren akkerbouw en het fokken 

en houden van rundvee voor wat betreft het aspect geluid een richtafstand van 30 meter. De 

dichtstbijzijnde woning is gelegen aan de Grote Spellestraat 2 op een afstand van circa 86 meter van 
de inrichting.  

 
Hieruit kan worden geconcludeerd dat wordt voldaan aan de gestelde richtafstand voor wat betreft 

het aspect geluid.  

 
4.10 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 NO2) zwevende deeltjes 

(PM10 en PM2,5), lood, koolmonoxide en benzeen.  
 

In de agrarische sector is voornamelijk de emissie van fijnstof bepalend voor de luchtkwaliteit op de 
omgeving. Fijnstof, zowel PM10 als PM2,5, komt voornamelijk door emissie van huid-, mest-, voer- en 

strooiseldeeltjes uit de stallen. Dit gebeurt continu (24 uur per dag). De belangrijkste bron bij een 

veehouderij zijn de stallen. Het vrijkomen van fijnstof ten gevolge van overige activiteiten op het 
bedrijf zijn verwaarloosbaar ten opzichte van de emissie uit de stallen. Voor het bepalen van de 

concentraties fijnstof in de omgeving van veehouderijen, zijn gegevens nodig over de hoeveelheid 
fijnstof die dieren produceren. Deze hoeveelheid varieert per dier en is afhankelijk van het 

huisvestingssysteem zoals het type stal. De emissiefactoren voor fijnstof geven per 
huisvestingssysteem aan hoeveel fijnstof 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.  
 

4.10.1 Fijnstof PM10  
Met behulp van het rekenprogramma ISL3a, zie Bijlage 7, is een berekening gemaakt van de belasting 

van fijnstof PM10 van de huidige bedrijfsopzet op de gevoelige objecten in de omgeving, omdat de 

uitbreiding van de melkveehouderij op dit moment nog niet concreet is. 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 PM10 volgt dat de jaargemiddelde concentratie fijnstof maximaal 
18,32 µg/m3 bedraagt. De bedrijfsopzet voldoet dus ruimschoots aan de grenswaarde voor de 

jaargemiddelde concentratie (40 µg/m3 conform Wet Luchtkwaliteit). Tevens volgt dat het aantal 
overschrijdingsdagen van het 24-uursgemiddelde van 50 µg/m3 6,5 dagen bedraagt, wat eveneens 

ruimschoots voldoet aan de norm (35 dagen conform Wet Luchtkwaliteit). 
 

4.10.2 Fijnstof 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 µg/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 11,23 µg/m3 bedraagt. De bedrijfsopzet voldoet dus ruimschoots aan 

de grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie (25 µg/m3 conform Wet Luchtkwaliteit). 
 

Ten aanzien van luchtkwaliteit zijn er derhalve geen bezwaren ten aanzien van de gewenste 
ontwikkeling. 
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4.11 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 en 
waterwegen) en buisleidingen. Omdat de gevolgen van een ongeluk met gevaarlijke stoffen groot 

kunnen zijn, zijn de aanvaardbare risico's vastgelegd in diverse besluiten en regelingen. De 
belangrijkste zijn: 

 

- Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 
- Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt); 

- Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). 
 

Binnen de beleidskaders voor deze drie typen risicobronnen staan altijd twee kernbegrippen centraal: 
het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Hoewel beide begrippen onderlinge samenhang 

vertonen zijn er belangrijke verschillen. 

 
De risico's dienen te worden beoordeeld op het plaatsgebonden en het groepsrisico. Het 

plaatsgebonden risicobeleid bestaat uit harde afstandseisen tussen risicobron en (beperkt) kwetsbaar 
object. Het groepsrisico is een maat die aangeeft hoe groot de kans is op een ongeval met gevaarlijke 

stoffen met een bepaalde groep slachtoffers. Hoe hoger het groepsrisico, hoe groter deze kans. Het 

plaatsgebonden risico wordt weergegeven in de vorm van contouren rond een risicobron. Het 
groepsrisico wordt weergegeven in een grafiek: de fN-curve. Deze curve geeft aan hoe groot de kans 

is op een ongeval met een bepaald aantal slachtoffers. 
 

Plaatsgebonden risico 
Het plaatsgebonden risico is de kans dat iemand die zich op een bepaalde plaats bevindt, komt te 

overlijden ten gevolge van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het rijk heeft als maatgevende 

risicocontour de kans op overlijden van 10-6 per jaar gegeven (indien een persoon zich gedurende een 
jaar binnen deze contour bevindt is de kans op overlijden groter dan één op een miljoen jaar). 

Ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan het plaatsgebonden risico 10-6. Het 
plaatsgebonden risico 10-6 is voor ruimtelijke besluiten vertaald naar grenswaarden en richtwaarden. 

De wetgeving is erop gericht om voor bestaande situaties geen personen in kwetsbare objecten (zoals 

woningen, scholen, ziekenhuizen en grote kantoren) en zo min mogelijk personen in beperkt 
kwetsbare objecten (zoals kleine kantoren en sportcomplexen) bloot te stellen aan een 

plaatsgebonden risico dat hoger is dan 10-6 per jaar. 
 

Nieuwe ontwikkelingen van kwetsbare objecten binnen de risicocontour van 10-6 per jaar zijn niet 

toegestaan. Nieuwe ontwikkelingen van beperkt kwetsbare objecten zijn ongewenst, maar wel 
toegestaan indien gemotiveerd kan worden waarom dit noodzakelijk is. Daarnaast dient aangetoond 

te worden dat afdoende maatregelen worden genomen om de risico's en de gevolgen van een 
eventueel ongeval te beperken. 

 
Groepsrisico 
Het groepsrisico is een maat voor de kans dat een bepaald aantal mensen overlijdt als direct gevolg 

van een ongeval met gevaarlijke stoffen. De hoogte van het groepsrisico hangt af van: 
- de kans op een ongeval; 

- het effect van het ongeval; 
- het aantal personen dat in de omgeving van de bron(inrichting of transportroute) verblijft; 

- de mate waarin de personen in de omgeving beschermd zijn tegen de gevolgen van een 

ongeval. 
 

Het groepsrisico kan worden weergegeven in een grafiek met op de horizontale as het aantal 
dodelijke slachtoffers en op de verticale as de kans per jaar op tenminste dat aantal slachtoffers. Het 

groepsrisico wordt bepaald binnen het zogenaamde invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Hoe 
meer personen in het invloedsgebied aanwezig zijn, hoe groter het aantal (potentiële) slachtoffers is, 

en hoe hoger het groepsrisico. Bij het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing, waarvan de 

projectlocatie is gelegen binnen het invloedsgebied van een risicobron, geldt een 
verantwoordingsplicht. 
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Inrichtingen  
Uit de risicokaart, Afbeelding 17, blijkt dat er geen risicovolle inrichtingen en kwetsbare objecten 
aanwezig zijn op of nabij het plangebied. De nutsvoorziening, in de vorm van het stroomhok van 

Essent, dat in de beoogde situatie zal worden omsloten door het plangebied, is niet aangewezen als 
een risicovolle inrichting in het kader van het Bevi. Ten noorden van het plangebied, op een afstand 

van circa 200 meter van de beoogde nieuwe bedrijfswoning loopt een hoogspanningskabel. Het 

betreft een 380 kV kabel die conform de ‘Nota externe veiligheid’ van de gemeente Steenbergen geen 
risico vormt voor de externe veiligheid. Er ontstaan daardoor op grond van het Bevi geen 

belemmeringen voor de beoogde ontwikkelingen binnen het plangebied. 
 

Transport 
Transport van gevaarlijke stoffen over water, spoor of weg dient plaats te vinden via hoofdroutes. 

Woonkernen moeten zoveel mogelijk vermeden worden. Voor gemeente Steenbergen betekent dit dat 

deze transportbewegingen plaatsvinden over de provinciale wegen N257 en N259 en de rijksweg A4. 
Het plangebied ligt echter op een zodanige afstand van deze wegen dat deze geen invloed hebben op 

de beoogde ontwikkelingen binnen het plangebied. 
 

Buisleidingen 
Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van kracht geworden. Het 
Bevb regelt onder andere welke veiligheidsafstanden moeten worden aangehouden rond buisleidingen 

met gevaarlijke stoffen. In de gemeente Steenbergen bevinden zich een drietal buisleidingen bestemd 
voor het transport van gas onder hoge druk en de DPO leiding van defensie. Deze zijn echter niet 

gelegen in de omgeving van het plangebied en zijn dus niet van invloed op de beoogde 
bedrijfsontwikkeling. 

 

 
Afbeelding 17: Uitsnede risicokaart Nederland 
  
Groepsrisicoverantwoording 
Bij het verlenen van een omgevingsvergunning dient het groepsrisico, conform artikel 13 van het 
Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), artikel 12 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen 

(Bevb) en artikel 7 en 8 van het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) verantwoord te 

worden. Dat houdt in, dat de hoogte van het groepsrisico bekend moet zijn en tevens de bijdrage van 
de ruimtelijke ontwikkeling aan het groepsrisico (verhoging/verlaging). Er moet inzicht gegeven 

worden in de te verwachten dichtheid van personen in de invloedsgebieden van risicobronnen binnen 
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èn buiten het plangebied. Tevens dienen de maatregelen ter beperking van het groepsrisico te 

worden meegenomen. Verder dient volgens deze artikelen/regelingen advies te worden gevraagd aan 

de Veiligheidsregio. Het plangebied ligt echter niet binnen een invloedsgebied, dit blijkt tevens uit de 
kaart met de zone indeling bij de ‘Standaard Verantwoording Groepsrisico’ van de gemeente 

Steenbergen, zie Afbeelding 18. Een verantwoording van het groepsrisico is niet noodzakelijk. 
 

 
Afbeelding 18: Uitsnede kaart 'Zone indeling standaard verantwoording groepsrisico' gemeente 
Steenbergen  
 

Ten aanzien van externe veiligheid zijn er geen belemmeringen voor de beoogde ontwikkelingen 
binnen het plangebied. 

 
4.12 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.  

 
Op 7 juli 2016 is het onderzoek veehouderij en gezondheid omwonenden (VGO) gepubliceerd, dat in 

opdracht van de Ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Economische Zaken 

(EZ), op advies van de Gezondheidsraad, was uitgevoerd. Uit dit onderzoek wordt duidelijk dat er 
sprake is van positieve en negatieve gezondheidseffecten ten gevolge van het wonen in de nabijheid 

van veehouderijen. Als positief wordt beschouwd dat mensen die rondom veehouderijen wonen 
minder astma en allergieën hebben.  
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Op 16 juni 2017 is het vervolgonderzoek van dit VGO-onderzoek gepubliceerd. Dit rapport bevat een 

nadere analyse van de gegevens met krachtige statistische technieken wat de conclusies uit het 

hoofdonderzoek bevestigd en steviger onderbouwd.  
 

Voor rundveehouderijen zijn de effecten op de volksgezondheid naar de omgeving zeer beperkt 
vanwege de beperkte emissies van met name fijnstof. Vooralsnog wordt er bij rundveehouderijen 

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. Hiermee zijn er 

dus geen negatieve effecten voor de volksgezondheid te verwachten. 
 

4.13 Verkeer en parkeren 
Binnen het plangebied dient een adequate afwikkeling van personen- en goederenvervoer verzekerd 

te zijn, waaronder een goede aansluiting op de aanwezige infrastructuur van weg, water of spoor. 

 
Zoals reeds uiteen is gezet verbetert met de verplaatsing van de bedrijfswoning de logistieke routing 

op het bedrijf. Het huidige erf is gelegen in een onoverzichtelijke bocht, waardoor er zeer slecht zicht 
is bij het af en aan rijden van vrachtwagens en landbouwverkeer. Tijdens het oogstseizoen komt het 

regelmatig voor dat het huidige erf te weinig oppervlakte heeft, waardoor er voor wachtsituaties 

gebruik wordt gemaakt van de openbare weg. Om een gedegen rangeer- en werkterrein te kunnen 
creëren voor de toekomst wordt de bedrijfswoning verplaatst. Door deze situering ontstaat ruimte op 

het erf voor parkeer- en manoeuvreerruimte. Dit verbetert de verkeersveiligheid, rijrichtingen en 
belasting van het bedrijfsverkeer. 

 
Bij de beoogde nieuwe bedrijfswoning wordt ruimte gecreëerd voor minimaal twee parkeerplaatsen. 

Dit is in overeenstemming met de parkeervoorschriften uit de C.R.O.W., dat een minimum van twee 

parkeerplaatsen voorschrijft voor een vrijstaande woning gelegen in het buitengebied. 
 

Er kan dus worden geconcludeerd dat de beoogde ontwikkeling een positieve bijdrage levert aan de 
aspecten verkeer en parkeren. 

 

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 17). 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. Juridische planbeschrijving 
 

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de juridische regeling van dit bestemmingsplan. 
 

5.1 Juridische achtergrond 
De Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht gemeenten bestemmingsplannen op te stellen. In de Wro 

en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is nader uitgewerkt uit welke onderdelen een 

bestemmingsplan in ieder geval moet bestaan. Het gaat om een verbeelding met planregels en een 
toelichting daarop. Daarnaast biedt zowel de Wro als het Bro opties voor een nadere juridische 

inrichting van een bestemmingsplan. Hierbij moet worden gedacht aan de toepassing van 
afwijkingsmogelijkheden en wijzigingsbevoegdheden en het toepassen van nadere eisen. 

Uitgangspunt is dat het bestemmingsplan moet voorzien in een passende regeling voor de komende 

tien jaar. Dat is in principe de geldigheidsduur van een bestemmingsplan.  
 

Het juridisch bindende onderdeel van het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding en regels. De 
regels bevatten het juridisch instrumentarium voor het regelen van het gebruik van de gronden en 

gebouwen en bepalingen omtrent de toegelaten bebouwing. De verbeelding heeft een 
ondersteunende rol voor de toepassing van de regels alsmede de functie van visualisering van de 

bestemmingen. De verbeelding vormt samen met de regels het voor de burgers bindende onderdeel 

van het bestemmingsplan. 
 

Bij bestemmingsplannen gaat het om de belangen van burgers en bedrijven. Zij dienen zich snel en op 
eenvoudige wijze een juist beeld te kunnen vormen van de planologische mogelijkheden en 

beperkingen op één of meerdere locatie(s). Daarnaast is de vergelijkbaarheid van ruimtelijke plannen 

van belang voor degenen die deze plannen in grotere samenhang wensen te bezien. Hierbij kan 
gedacht worden aan degenen die betrokken zijn bij de planvoorbereiding, de planbeoordeling en het 

monitoren van beleid. 
 

De SVBP maakt het mogelijk om bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn 
opgebouwd en op eenzelfde manier worden verbeeld. De SVBP geeft bindende standaarden voor de 

opbouw en de verbeelding van het bestemmingsplan, zo ook voor de regels. Voor 

bestemmingsplannen zoals voorliggend plan, is het verplicht de regels van de SVBP te volgen.  
 

5.2 Toelichting verbeelding 
Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden aangewezen en 

begrensd. Op de verbeelding zijn de volgende bestemmingen en aanduidingen opgenomen: 

- Enkelbestemming ‘Agrarisch’; 
- Enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden – Landschapswaarden’; 

- Enkelbestemming ‘Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden’; 
- Bouwvlak; 

- Gebiedsaanduiding ‘milieuzone – groenblauwe mantel’; 
- Gebiedsaanduiding ‘overige zone – archeologische verwachtingswaarde’; 

- Gebiedsaanduiding ‘overige zone – landschappelijke inpassing’. 

 
Voor de benaming van de bestemmingen en aanduidingen is aangesloten bij het bestemmingsplan 

‘Buitengebied Steenbergen’.  Voor het overige wordt aangesloten bij het SVBP.  
 

5.3 Toelichting regels 

De regels behorende bij voorliggend bestemmingsplan bestaan uit inleidende regels, 
bestemmingsregels, algemene regels en overgangs- en slotregels. 

 
De regels bij voorliggend bestemmingsplan worden waar nodig gewijzigd ten opzichte van het 

vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied Steenbergen – 1e Herziening’. De regels van de recent 

vastgestelde eerste herziening van het bestemmingsplan worden echter zo veel als mogelijk 
overgenomen. De regels hebben betrekking op de in de verbeelding opgenomen bestemmingen en 

aanduidingen. 
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6. Uitvoerbaarheid 
 

In dit hoofdstuk wordt de financiële en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het plan besproken. 
 

6.1 Financiële uitvoerbaarheid 
De voorgestane ontwikkeling aan de Grote Spellestraat 3 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. 

 

6.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
De maatschappelijke uitvoerbaarheid heeft als doel aan te tonen dat het plan maatschappelijk 

draagvlak heeft. In dat kader is de gelegenheid tot inspraak geboden in de vorm van vooroverleg met 
de daartoe aangewezen instanties en een omgevingsdialoog. 

 
6.2.1 Vooroverleg en omgevingsdialoog 
Zoals reeds uiteen is gezet in paragraaf 3.1.2 zijn initiatiefnemers in dialoog gegaan met de 

omwonenden. Het verslag hiervan is als Bijlage 4 aan deze toelichting toegevoegd. Hieruit blijkt dat 
de omwonenden geen bezwaren hebben tegen het initiatief. 

 
In het kader van artikel 3.1.1 Bro is overleg gevoerd over het voorontwerp bestemmingsplan met de 

gebruikelijke overlegpartners, Waterschap Brabantse Delta en provincie Noord-Brabant. Om 

overzichtelijk weer te geven hoe de vooroverlegreacties zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan 
is een notitie opgesteld welke is bijgevoegd in Bijlage 8. 

 
6.2.2 Zienswijzen en beroep 
De vaststellingsprocedure van het bestemmingsplan vindt plaats volgens artikel 3.1 van de Wet 
ruimtelijke ordening. Het ontwerpbestemmingsplan heeft in dit kader ter visie gelegen gedurende een 

periode van zes weken, van 15 november 2018 tot en met 27 december 2018. Gedurende deze 

periode is een ieder in de gelegenheid gesteld zijn zienswijzen kenbaar te maken tegen het plan. Van 
deze mogelijkheid heeft de provincie gebruik gemaakt. De ingebracht zienswijze is behandeld in de 

nota van beantwoording zienswijze, zie Bijlage 9. Hierin is tevens opgenomen op welke punten het 
bestemmingsplan is aangepast naar aanleiding van de ingebrachte zienswijze. Het plan wordt ter 

vaststelling aangeboden aan de Raad op 26 maart 2019.  

 
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 gewijzigde onderdelen. Indien geen beroep wordt ingesteld, is het plan na deze 
beroepstermijn onherroepelijk en treedt het plan in werking.  

 

Gezien een ieder de mogelijkheid heeft om te reageren op het bestemmingsplan middels het kenbaar 
maken van zienswijzen, wordt na afloop van de hierboven beschreven procedure het plan als 

maatschappelijk uitvoerbaar beschouwd.   
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7. Bijlagen 
 

Bijlage 1: BIO-Certificaat 
Bijlage 2: Verslag Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen 
Bijlage 3: Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij 
Bijlage 4: Verslag omgevingsdialoog 
Bijlage 5: Verkennend bodemonderzoek Moerdijk Bodemsanering B.V. 
Bijlage 6: Landschappelijk inpassingsplan 
Bijlage 7: Fijnstofberekening ISL3a 
Bijlage 8: Notitie beantwoording vooroverlegreacties 
Bijlage 9: Nota van beantwoording zienswijze 



Bijlagen toelichting 

 
1. BIO-Certificaat  

2. Verslag Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen  
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4. Verslag omgevingsdialoog  

5. Verkennend bodemonderzoek Moerdijk Bodemsanering B.V.  

6. Landschappelijk inpassingsplan  

7. Fijnstofberekening ISL3a  

8. Notitie beantwoording vooroverlegreacties  
9. Nota van beantwoording zienswijze 

 

  



Certificaatnr: 1046790

BIO CERTIFICAAT 

KRACHTENS ARTIKEL 29, LID 1 VAN VERORDENING (EG) NR. 834/2007 VAN DE RAAD

AAN DE MARKTDEELNEMER TE VERSTREKKEN BEWIJSSTUKKEN.

Maatschap Van Merriënboer - Bovée 

De marktdeelnemer:

Maatschap Van Merriënboer - Bovée \\ Grote Spellestraat 3, 4756 SV KRUISLAND, Nederland

Skalnummer 104614 \\ Certificaatnummer 1046790\\ NL-BIO-01

Dit certificaat is afgegeven op basis van artikel 29, lid 1, van Verordening (EG) nr 834/2007 en 

Verordening (EG) nr 889/2008 voor

A Landbouw1.

01 Landbouw en dienstverlening voor de landbouw

De marktdeelnemer onderwerpt zich aan de controles en voldoet aan de in deze verordeningen 

vastgestelde voorschriften. Hiermee wordt bedoeld dat de genoemde producten en / of 

voortbrengingsprocessen voldoen aan de eisen voor de biologische productiemethode.

Dit certificaat geldt, zolang de vastgelegde omstandigheden gelijk blijven,

van 01 november 2017 tot 31 december 2018 zoals is gedefinieerd in de bijlage. 

M. van Brakel, directeur

Zwolle, 25 augustus 2017
laatste controledatum: 08 augustus 2017

Postbus 384

8000 AJ Zwolle 

T 038 426 81 81 

F 038 426 81 82 

info@skal.nl

www.skal.nl

NL-BIO-01



Certificaatnr: 1046790

Maatschap Van Merriënboer - Bovée \\ Grote Spellestraat 3, 4756 SV KRUISLAND, Nederland

Bijlage

Skalnummer 104614 \\ Certificaatnummer 1046790 \\ NL-BIO-01

Deze marktdeelnemer is gecertificeerd voor navolgende producten of voortbrengingsprocessen:

Bij certificaatnummer 1046790

01 Landbouw en dienstverlening voor de landbouw

nummer omschrijving categorie omvang

01.02 teeltareaal, in omschakeling In omschakeling  ha18,38

01.29.4 teelt van veevoedergewassen In omschakeling

01.41.1 runderen, melk Biologisch

 1











Omschrijving Status Diercategorie Aantal dieren Totaal Grootte 
eenheden

Stal D (D) Bestaand Jongvee (< 1 jaar, vrouwelijk) 10 1,76

Stal D (D) Bestaand Jongvee (1 - 2 jaar, vrouwelijk) 4 1,01

Stal B - C (BC) Bestaand Jongvee (1 - 2 jaar, vrouwelijk) 6 1,52

Stal B - C (BC) Bestaand Melk- en kalfkoeien (beweiden) 25 40,25

45,00 44,55

Stalgegevens

Overzicht per stal

Afkorting Aantal Grootte eenheden % Grootte eenheden totaal

BC 31 41,77 93,77%

D 14 2,78 6,23%

45,00 44,55 100,00%

Overzicht per diersoort

Diersoort Aantal Grootte eenheden % Grootte eenheden totaal

Melkvee 45 44,55 100,00%

45,00 44,55 100,00%
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Vraag Antwoord Punten

3 - Afstand tot dichtstbijzijnde ander veebedrijf, kortste afstand tussen bouwblokken > 500 m 10,53

5 - Scheiding schone-vuile weg:

a - Vulpunten voersilo's, afvoerpunten mest, aan-en aflevervoorziening aan vuile weg Ja 5,26

b - Afleverruimte voor dieren Nee -

c - Kruisende looplijnen interne bedrijfsgedeelte met openbare gedeelte Ja -

d - Hygiene sluis op scheiding schone-vuile weg Nee -

e - Kadaveropslag op vloeistof dichte vloer met opvang van vloeistoffen. Nee -

f - Looplijnenschets aanwezig, zichtbaar opgehangen Ja 3,51

6 - Hygiëne sluis met:
a - Scheiding schoon-vuil gedeelte + wasbak Ja 3,51

b - Bedrijfseigen kleding/schoeisel Ja 0,00

c - Douches Nee -

8 - Opslag van vaste mest op het erf Ja, niet overkapt -

9 - Spoelplaats veewagens Nee -

11 - Minimaal 2 meter verharding direct aansluitend alle stalmuren ter voorkoming van 
ongedierte

Nee -

Bedrijfsniveau

Gezondheid

Diersoort Vraag Antwoord Punten

Melkvee 1 - Quarantainestal (opfokdieren) Nee -

2 - Heeft u een buitenloop of weidegang? Buitenloop, niet 
overkapt

-

4 - Houdt u andere bedrijfsmatig gehouden veesoorten? 10,53

Diersoortniveau

Stalniveau

Stal afkorting Vraag Antwoord Punten

BC 7 - Aparte hygiënevoorzieningen per diercategorie of stal Ja 6,58

10 - Zuivering interne stallucht Geen -
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BC 12 - Gescheiden huisvesting: iedere diercategorie in een 
aparte stal

Nee -

D 7 - Aparte hygiënevoorzieningen per diercategorie of stal Ja 0,44

10 - Zuivering interne stallucht Geen -

12 - Gescheiden huisvesting: iedere diercategorie in een 
aparte stal

Nee -

Behaalde score 40,36
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1. Toelichting 
 
Dhr. van Merriënboer en Mevr. Bovée, hierna initiatiefnemers, zijn in maart 2018 in dialoog gegaan 

met de omwonenden binnen 500 meter van hun agrarisch bedrijf aan de Grote Spellestraat 3 te 
Kruisland om de beoogde ontwikkelingen aan hen toe te lichten. Uit de situatietekening op de 

volgende pagina blijkt welke  adressen dit betreft, te weten: 

- Grote Spellestraat 1 
- Grote Spellestraat 2 

- Princebosseweg 1 
- Princebosseweg 3 

 
Aan de hand van de dialoog hebben initiatiefnemers een verslag opgesteld, welke is terug te vinden in 

hoofdstuk 3. Hieruit blijkt dat de omwonenden enthousiast zijn over het initiatief en blij zijn dat de 

gevaarlijke situatie, met de vrachtwagens die in het oogstseizoen op de weg geparkeerd staan, wordt 
opgelost. Er zijn verder geen op- of aanmerkingen ten aanzien van het initiatief gemaakt of 

aanvullende vragen gesteld. 

Voor de volledigheid zijn de reactieformulieren die omwonenden hebben ingevuld in hoofdstuk 4 
opgenomen.  
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2. Situatietekening 
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3. Verslag dialoog 
 
Verslag aangegane dialogen met buren binnen een straal van 500 meter rondom ons bedrijf.  

 
 Grote Spellestraat 2 > We hebben de buren op zondag 4 maart aangesproken tijdens een 

toevallige korte ontmoeting. De buurman was enthousiast, we hebben hem uitgelegd dat we 

er later op terug komen en de plannen nader toe zullen lichten. Vervolgens hebben de 

bewoners op 20-3-18 het formulier ter akkoord ondertekend.  Nogmaals hebben we ter 
plaatsen de plannen toegelicht.  

 
 

 Grote Spellestraat 1 > Op zaterdag 17 maart 2018 heeft dhr. Van Merrienboer met de 

bewoner een gesprek gehad over onze plannen m.b.t. het vergroten van het bouwblok en het 
verplaatsten van de woning. De bewoner vond het een prima plan en vond het naar zijn 

inziens niet noodzakelijk om dit met hem te overleggen. Hij heeft vervolgens het formulier 

ingevuld en ondertekend met ‘geen bezwaar’.  
 

 
 Princebosseweg  1> Op maandag 19 maart 2018 heeft mevrouw Bovée de plannen uitgelegd 

m.b.t. het vergroten van de bouwblok en het verplaatsen van de woning. De bewoner was 

enthousiast en was er niet van op de hoogte dat het verplicht is om dit met de buren te 

bespreken, maar vond het wel erg prettig. Hij heeft het op zijn gemak met zijn vrouw 
besproken en het formulier later ondertekend in de brievenbus gedaan.  

 
 

 Princebosseweg 3  > Op maandag 19 maart 2018 heeft mevrouw Bovée de plannen 

voorgelegd aan de bewoonster, ze was verbaasd dat ik langs kwam maar ze vond het wel 
prettig dat ik haar informeerde. Ze vind het in het donker vaak onoverzichtelijk in de bocht als 

er vrachtwagens half op de weg geparkeerd staan tijdens het oogst seizoen. Als de woning 

verplaatst wordt is de werft groter, waardoor dit probleem opgelost is. Dus ze begreep dat de 
woning verplaatst diende te worden. Het leek haar dan ook een prima plan!  

  



 

 
Verslag omgevingsdialoog – Grote Spellestraat 3 te Kruisland  6  
 

4. Reactieformulieren buren 
 
Reactieformulier Grote Spellestraat 1 
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Reactieformulier Grote Spellestraat 2 
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Reactieformulier Princebosseweg 1 
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Reactieformulier Princebosseweg 3 
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Verkennend bodemonderzoek Grote Spellestraat 3 te Kruisland. 

1. INLEIDING 

In opdracht van, Van Dun Advies B.V. heeft Moerdijk Bodemsanering B.V. een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie Grote Spellestraat 3 te Kruisland. 

 

Het onderhavige bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de bouw-/omgevingsvergunning 

voor de nieuw te realiseren woning op de locatie.  

 

Doel van dit verkennend bodemonderzoek is de bodemkwaliteit ter plaatse te bepalen en mogelijke 

verontreinigingen in de grond en het grondwater te signaleren. Hiertoe is de kwaliteit van zowel de 

grond als het grondwater beoordeeld op basis van een steekproef, waarbij een beperkt aantal 

boringen is verricht en een aantal grond(meng)monsters en grondwatermonsters chemisch-analytisch 

zijn onderzocht. 

 

Als uitgangspunt voor de onderzoeksstrategie is de werkwijze conform de NEN 5740 "Bodem- 

Onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek" gehanteerd. 

 

In de volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de locatiegegevens, de verrichte 

veldwerkzaamheden, het chemisch-analytisch onderzoek en de resultaten van het uitgevoerde 

onderzoek. Tot slot worden de verzamelde gegevens over de grond- en grondwaterkwaliteit getoetst 

aan de huidige richtlijnen en worden er aanbevelingen geformuleerd. 

 

Moerdijk Bodemsanering B.V. is in het bezit van het Procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch 

bodemonderzoek conform de BRL 2000. Het veldwerk is derhalve verricht onder dit certificaat op 

basis van de richtlijnen in het protocol 2001. De grondwaterbemonstering is verricht onder dit 

certificaat op basis van de richtlijnen in het protocol 2002. Moerdijk Bodemsanering B.V. verklaart 

dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van BRL 2000 

en de daarbij behorende protocollen.   
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Verkennend bodemonderzoek Grote Spellestraat 3 te Kruisland. 

2. VOORONDERZOEK  

Alvorens het verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd is een ‘standaard’ vooronderzoek 

verricht conform de NEN 5725-norm. Middels een dergelijk historisch onderzoek is bepaald of in 

het verleden mogelijk bodembedreigende activiteiten zijn ontplooid.  

 

Hierbij zijn de volgende bronnen geraadpleegd: 

- Het milieuarchief van de gemeente Steenbergen 

- Kadastrale kaarten 

- Grondwaterkaarten 

- www.bodemloket.nl 

- www.topotijdreis.nl 

 

 

2.1 Beschrijving onderzoekslocatie 

De locatie staat kadastraal bekend als gemeente Steenbergen, sectie AC nummer 311 en 312, en heeft 

een oppervlakte van circa 5,6 ha. De locatie betreft een weiland. De onderzoekslocatie beperkt zich 

tot de nieuwbouwlocatie en heeft een oppervlakte van circa 2.550 m2.   

 

De locatie is onbebouwd en betreft een weiland. De zuidoostzijde is in gebruik als tuin. Tevens is 

aan de zuidzijde een plantsoenstrook aanwezig. Een situatieschets is opgenomen in bijlage 1a. Een 

kadastrale kaart is opgenomen in bijlage 1b. In bijlage 1c zijn enkele foto’s opgenomen van de 

huidige situatie. 

 

De locatie bevindt zich in het buitengebied ten zuidwesten van Kruisland. De directe omgeving van 

de locatie is voornamelijk in gebruik voor agrarische doeleinden. Uit de locatie-inspectie zijn geen 

bijzonderheden naar voren gekomen. Op basis van de locatie-inspectie wordt geen asbest in de 

bodem verwacht. 

 

 

2.2 Historie  

De gehele locatie is in het verleden volledig in gebruik geweest voor agrarische doeleinden. Op de 

gehele locatie is voor zover bekend geen asbest toegepast.  
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Verkennend bodemonderzoek Grote Spellestraat 3 te Kruisland. 

Luchtfoto onderzoekslocatie 

 
(bron: Google Earth) 

 

 

2.3 Bodemonderzoeken/saneringen 

Op de locatie (ter plaatse van de schuur) is een verkennend bodemonderzoek verricht door Grond-, 

Gewas- en Milieulaboratorium "Zeeuws-Vlaanderen” (kenmerk: 1675, d.d. 12 juni 1996). Hierbij is 

in de bovengrond een licht verhoogd gehalte aan PAK aangetroffen. In de ondergrond zijn geen 

verhoogde gehalten aangetroffen. In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties aan tolueen 

en xylenen aangetroffen.  

 

Voor het overige zijn op de locatie en in de directe nabijheid hiervan geen (relevante) 

bodemonderzoeken en/of saneringen bekend. 
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Verkennend bodemonderzoek Grote Spellestraat 3 te Kruisland. 

Bodemkwaliteitskaart 

Volgens de bodemkwaliteitskaart van de gemeente Steenbergen (nota Bodembeheer) valt de boven- 

en ondergrond in categorie ‘AW2000’.  

 

 

2.4     Bodemopbouw en geohydrologie 

Voor het verkrijgen van inzicht in de regionale bodemopbouw en de geohydrologische gegevens van 

de omgeving is gebruik gemaakt van de Grondwaterkaart van Nederland, kaartblad 43 oost/44 west 

van de Dienst Grondwater Verkenning (DGV-TNO). Ter plaatse kunnen de volgende 

geohydrologische eenheden worden onderscheiden: 

 

Deklaag (Westland Formatie) 

De circa 20 meter dikke deklaag is samengesteld uit fijne slibhoudende zanden en klei. Lokaal kan  

een enkele meters dikke veenafzetting voorkomen. 

 

Eerste watervoerend pakket (Formaties van Kreftenheye en Twente) 

Onder het freatisch pakket komt een matig doorlatend watervoerend pakket voor. Dit circa 20 

meter dikke pakket is opgebouwd uit fijnzandige afzettingen. Het doorlaatvermogen (kD-waarde) 

van het eerste watervoerend pakket wordt geschat op 100 m2/d. 

 

Scheidende laag (Formaties van Kedichem en Tegelen) 

Onder het eerste watervoerend pakket bevindt zich een circa 25 meter dikke scheidende laag. Deze 

laag is opgebouwd uit fijn leemhoudend zand, afgewisseld met kleilagen en wordt voor het 

onderhavige onderzoek als geohydrologische basis beschouwd. 

 

Grondwaterstroming 

De stromingsrichting van het grondwater in het freatisch pakket is niet eenduidig en zal worden 

beïnvloed door lokale ontwateringsmiddelen (sloten, kabels en leidingen). De grondwaterstroming in 

het eerste watervoerend pakket is globaal noordwestelijk gericht. 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 
 
 
 

 

Verkennend bodemonderzoek Grote Spellestraat 3 te Kruisland. 

2.5 Hypothese 

Als uitgangspunt voor de onderzoeksstrategie zal de NEN 5740 "Bodem - Onderzoeksstrategie bij 

verkennend onderzoek" gehanteerd worden. Het bodemonderzoek heeft een zogenaamd 

retrospectief karakter, dit wil zeggen dat het onderzoek primair gericht is op reeds opgetreden 

(bodem)verontreiniging. 

 

De afbakening van het onderzoek betreft het in bijlage 1a aangegeven terrein met een 

totaaloppervlak van 2.550 m2. Op basis van de hierboven weergegeven informatie wordt de volgende 

hypothese met bijbehorende onderzoeksstrategie toegepast: 

 

Tabel 1: onderzoeksstrategie 

Deellocatie(s) 
 

Strategie Kritische parameters in grond Kritische parameters in grondwater 

Gehele locatie, 2.550 m2 

 
ONV-NL - - 
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Verkennend bodemonderzoek Grote Spellestraat 3 te Kruisland. 

3. VELDWERK 

 

3.1 Uitvoering van het veldwerk 

Conform de NEN-5740 zijn ter plaatse de volgende werkzaamheden verricht: 

 

Tabel 2: veldwerkzaamheden 

Deellocatie(s) Veldwerk 
 

Gehele locatie, 2.550 m2 9 x boring tot minimaal 1,0 m -mv 
2 x boring tot in het freatisch grondwater (minimaal 1,0 m -mv/ maximaal 2, m -mv) 
1 x boring tot in het grondwater, welke tevens wordt afgewerkt met een peilbuis 

 

3.2 Resultaten van het veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd conform de protocollen 2001 en 2002. De veldwerkzaamheden zijn 

verricht op 20 februari 2018 door de erkende veldwerker N. Havermans. De peilbuis is, na enkele 

malen te zijn afgepompt, op 28 februari 2018 bemonsterd door de erkende veldwerker R. Snijder. 

In bijlage 1a zijn de boorposities weergegeven.  

 

De bodem ter plaatse is globaal als volgt opgebouwd:  

Vanaf maaiveld is tot circa 1,0 m -mv een heterogeen pakket van zand en klei aangetroffen. 

Hieronder is tot circa 3,5 m -mv (einde boordiepte) een zandpakket aangetroffen. Het vrijgekomen 

boormateriaal is zintuiglijk beoordeeld op geur, kleur en samenstelling en beschreven in 

boorprofielen (zie bijlage 2). 

 

In de volgende tabel zijn de veldgegevens van het grondwater opgenomen. 

 

Tabel 3: veldgegevens grondwater  

Peilbuis 

(filterstelling in m -mv) 

Grondwaterstand 

(m -mv) 

Zuurgraad 

(pH) 

Elektrisch geleidingsvermogen 

(Ec in µS/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 

Pb 1    (2,5 - 3,5) 1,40 7,0 390 39,3 

 

Het verkregen grondwatermonster is troebel. Een hoge troebelheid kan aanleiding geven tot een 

herbemonstering van het grondwater. In dit geval is hiertoe geen aanleiding, aangezien de peilbuizen 

goed zijn afgepompt en hierbij de pH en EC waarden constant geworden zijn. De zuurgraad (pH) 

en het geleidingsvermogen van het grondwater (EC) zijn normaal te noemen voor dit type bodem. 

Afwijkende waarden kunnen een indicatie zijn voor bodemverontreiniging. De gemeten waarden 

geven geen aanleiding aan te nemen dat sprake is van een dergelijke situatie. 
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Verkennend bodemonderzoek Grote Spellestraat 3 te Kruisland. 

3.3 Afwijkende bodemkenmerken 

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk (geur, kleur en samenstelling) geen 

afwijkende bodemkenmerken waargenomen. Er zijn visueel op het maaiveld en in de bodem geen 

asbestverdachte (plaat)materialen aangetroffen. 
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Verkennend bodemonderzoek Grote Spellestraat 3 te Kruisland. 

4. CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK 

 

4.1 Uitvoering van het chemisch-analytisch onderzoek 

Voor de beoordeling van de kwaliteit van de grond en het grondwater dienen conform de NEN 

5740 grond- en grondwatermonsters chemisch-analytisch onderzocht te worden. In totaal zijn de 

volgende analyses uitgevoerd door het geaccrediteerde milieulaboratorium Analytico te 

Barneveld, conform AS3000:  

 

Tabel 4: analyses 

Deellocatie 
 

Analyse grond Analyse grondwater 

Gehele locatie, 2.550 m2 3 x standaardpakket 1 x standaardpakket 
 

 

De standaard pakketten omvatten de volgende parameters: 

 

Analysepakket grond(meng)monsters: 

- lutum- en organisch stofgehalte (in minimaal 2 representatieve mengmonsters); 

- de metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink; 

- polychloorbifenylen (PCB 7); 

- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (10 van VROM); 

- minerale olie (GC). 

 

Analysepakket grondwatermonsters: 

- de metalen barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, molybdeen, nikkel, lood en zink; 

- vluchtige aromatische koolwaterstoffen (inclusief naftaleen); 

- styreen; 

- vluchtige gechloreerde koolwaterstoffen (VOCL 11); 

- vinylchloride; 

- dichloorethaan; 

- minerale olie (GC). 
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Verkennend bodemonderzoek Grote Spellestraat 3 te Kruisland. 

4.2     Toetsingscriteria 

Door Rijkswaterstaat Leefomgeving is voor een groot aantal mogelijk verontreinigende stoffen een 

lijst met richtwaarden vastgesteld als toetsingskader voor de beoordeling van de kwaliteit van grond 

en grondwater. In de Circulaire bodemsanering 2013, in werking getreden op 1 juli 2013, zijn voor 

grond interventiewaarden en voor grondwater streef- en interventiewaarden vastgesteld. De 

streefwaarden voor grond zijn vervangen door de achtergrondwaarden, zoals opgenomen in bijlage 

B van de Regeling bodemkwaliteit (Staatscourant 2007, 247). 

 

De analyseresultaten van het onderhavig onderzoek zijn getoetst aan de bovengenoemde normen, te 

weten: 

 

Achtergrondwaarde grond: het gehalte dat is vastgesteld op basis van het gemeten gehalte van die 

stof zoals die voorkomt in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland, die niet zijn 

belast door lokale verontreinigingsbronnen. 

 

Streefwaarde grondwater: het gehalte waarbij sprake is van duurzame bodemkwaliteit. Deze 

referentiewaarde wordt gegeven voor de milieukwaliteit op de lange termijn, uitgaande van 

Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem. 

 

Interventiewaarde grond / grondwater: het gehalte waarbij sprake is van ernstige of dreigende 

ernstige vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of 

dier. 

 

Tussenwaarde (nader bodemonderzoek): gemiddelde waarde van de achtergrond- of 

streefwaarde en de interventiewaarde, waarbij mogelijk sprake is van ernstige of dreigende ernstige 

vermindering van de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. 

Indien dit criterium wordt overschreden, dient een nader bodemonderzoek te worden uitgevoerd.  

 

Bij de bespreking van de analyseresultaten worden de volgende begrippen gehanteerd: 

- niet verontreinigd: concentratie is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde of streefwaarde; 

- licht verontreinigd: concentratie is kleiner dan of gelijk aan de tussenwaarde en groter dan de 

  achtergrondwaarde of streefwaarde; 

- matig verontreinigd: concentratie is kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde en groter dan  

  de tussenwaarde; 

- sterk verontreinigd: concentratie is groter dan de interventiewaarde. 
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Verkennend bodemonderzoek Grote Spellestraat 3 te Kruisland. 

De achtergrondwaarden en interventiewaarden voor grond worden berekend op basis van het 

humus- en lutumgehalte. In paragraaf 4.3 zijn de analyseresultaten getoetst aan genoemde richtlijnen. 

 

4.3     Interpretatie analyseresultaten 

De volgende tabel geeft een overzicht van de interpretatie van de analyseresultaten van de grond- en  

grondwatermonsters. Indien verontreinigingen zijn aangetoond groter dan de streefwaarde/-

achtergrondwaarde, zijn tevens de gehalten vermeld. De analyseresultaten en toetsingswaarden zijn 

opgenomen in bijlage 3. 

 

De volgende aanduidingen zijn bij de interpretatie gebruikt: 

  : niet geanalyseerd 

-- : kleiner of gelijk aan de achtergrondwaarde-/streefwaarde of detectiegrens 

+ : groter dan de achtergrondwaarde-/streefwaarde, kleiner dan (S+I)/2 

++ : groter dan (S+I)/2, kleiner dan de interventiewaarde 

+++ : groter dan de interventiewaarde 

 
Tabel 5: Interpretatie van de analyseresultaten van de grondmonsters (mg/kg d.s.) en het grondwatermonster (μg/l). 

Boorpunt en 
peilbuis 

Ba Cd Co Cu Hg Mo Ni Pb Zn PAK 
 

PCB STY VAK 
totaal 

VHK VC MO 

 
GROND(MENG)MONSTERS 

1    (0,00 - 0,50) 
2    (0,00 - 0,50) 
7    (0,00 - 0,50) 
8    (0,00 - 0,50) 
11  (0,00 - 0,50) 

- 
 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 

    -- 
 

3    (0,00 - 0,50) 
4    (0,00 - 0,50) 
5    (0,00 - 0,50) 
9    (0,00 - 0,50) 
10  (0,00 - 0,50) 

- 
 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
 

    -- 

2    (0,50 - 1,00) 
6    (0,50 - 1,00) 
7    (0,50 - 1,00) 
8    (0,50 - 1,00) 
10  (0,50 - 1,00) 
12  (0,50 - 1,00) 

- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --     -- 

 
GRONDWATERMONSTER 

Pb 1  (2,5 - 3,5) 
 

+ 
120 

-- -- -- -- -- -- -- --   -- -- -- -- -- 

 
Verklaring tabel 5: 
METALEN :  Ba: barium; Cd: cadmium; Co: kobalt; Cu: koper; Hg: kwik; Mo: molybdeen; Ni: nikkel; Pb: lood; Zn: zink; 
PAK :   polycyclische aromatische koolwaterstoffen (10 van VROM); 
PCB:   Polychloorbifenylen; 
STY :   styreen; 
VAK :   vluchtige aromatische koolwaterstoffen; 
VHK :   vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen; 
VC :   vinylchloride;  
MO :   minerale olie (gas-chromatografisch bepaald). 
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Verkennend bodemonderzoek Grote Spellestraat 3 te Kruisland. 

Uit de analyseresultaten kan het volgende worden afgeleid: 

 

- In de bovengrond ter plaatse van mengmonster 1 zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen. 

 

- In de bovengrond ter plaatse van mengmonster 2 zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen. 

 

- In de ondergrond ter plaatse van mengmonster 3 zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen. 

 

- In het grondwater is een licht verhoogde concentratie aan barium aangetroffen. Aangenomen  

  wordt dat de licht verhoogde concentratie aan barium een natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde  

  betreft.  

 

 

  



12 
 
 
 
 

 

Verkennend bodemonderzoek Grote Spellestraat 3 te Kruisland. 

5. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

In opdracht van, Van Dun Advies B.V. heeft Moerdijk Bodemsanering B.V. een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie Grote Spellestraat 3 te Kruisland. Het 

bodemonderzoek is uitgevoerd in verband met de bouw-/omgevingsvergunning voor de nieuw te 

realiseren woning op de locatie.  

 

De locatie heeft een oppervlakte van circa 5,6 ha en betreft een weiland. De onderzoekslocatie 

beperkt zich tot de nieuwbouwlocatie en heeft een oppervlakte van circa 2.550 m2. De locatie is 

onbebouwd en betreft een weiland. De zuidoostzijde is in gebruik als tuin. Tevens is aan de zuidzijde 

een plantsoenstrook aanwezig. De gehele locatie is beschouwd als zijnde onverdacht. 

 

Op grond van de beschikbare gegevens (historische gegevens, zintuiglijke waarnemingen gedaan 

tijdens het veldwerk en de analyseresultaten) kan het volgende worden geconcludeerd: 

 

- Tijdens de locatie-inspectie zijn geen bijzonderheden naar voren gekomen.  

- Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn zintuiglijk (geur, kleur en samenstelling) geen  

  afwijkende bodemkenmerken waargenomen. Er zijn visueel op het maaiveld en in de bodem geen  

  asbestverdachte (plaat)materialen aangetroffen. 

- In de bovengrond ter plaatse van mengmonster 1 zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen. 

- In de bovengrond ter plaatse van mengmonster 2 zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen. 

- In de ondergrond ter plaatse van mengmonster 3 zijn geen verhoogde gehalten aangetroffen. 

- In het grondwater is een licht verhoogde concentratie aan barium aangetroffen. Aangenomen  

  wordt dat de licht verhoogde concentratie aan barium een natuurlijk verhoogde achtergrondwaarde  

  betreft.  

 

De tevoren gestelde hypothese ‘onverdachte’ locatie dient formeel gezien te worden verworpen. De 

verhoging in het grondwater is echter gering en kan als niet significant beschouwd worden. Nader 

onderzoek en/of nadere maatregelen worden derhalve niet noodzakelijk geacht.  

 

De resultaten van het verrichte onderzoek dienen geen belemmering te vormen voor de bouw-

/omgevingsvergunning voor de nieuw te realiseren woning op de locatie.  
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Verkennend bodemonderzoek Grote Spellestraat 3 te Kruisland. 

6. VERANTWOORDING 

Het onderhavige onderzoek is op zorgvuldige wijze verricht volgens algemeen gebruikelijke 

inzichten en methoden. Opgemerkt wordt echter, dat het onderhavige onderzoek gebaseerd is op 

het uitvoeren van een beperkt aantal boringen en het onderzoeken van een beperkt aantal monsters. 

Hierdoor blijft het mogelijk dat er plaatselijke afwijkingen in de samenstelling van de grond en/of 

het grondwater aanwezig zijn, welke tijdens uitvoering van het onderzoek niet naar voren zijn 

gekomen. Moerdijk Bodemsanering B.V. is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of 

gevolgen van welke aard dan ook. 
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BIJLAGE  1A 

 
 

SITUATIESCHETS MET 
BOORPUNTEN 

 
 
 

  





 
             

             

 

 

 

 

 

BIJLAGE  1B 

 
 

KADASTRALE KAART  
EN OMGEVINGSKAART  
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BIJLAGE  1C 

 
 

FOTO’S 
ONDERZOEKSLOCATIE 

 

  



Bijlage 1c; Foto’s onderzoekslocatie 
 

Foto 1 

 

 

Foto 2 

 

 

 

 

 

 



 

Foto 3 

 

 

 

 

Foto 4 

 

 

 

 

 

 



 

Foto 5 

 

 

Foto 6 
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SMART Boorstatenlegenda

getekend volgens NEN 5104

Classificaties volgens de (Lutum+Silt)-Zand-Grind-driehoek

Grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

Grind als toevoeging

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

Classificaties volgens de OS-Lutum-(Silt+Zand)-driehoek

Veen

Mineraalarm veen

Veen, zwak kleiig

Veen, sterk kleiig

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

Veen als toevoeging

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

Peilbuizen

mv.+10cm

Hoogte boven het maaiveld.

Peilbuis

Bentoniet

Casing

Bentoniet

Filter

Grondwaterstand

Classificaties volgens de Lutum-Silt-Zand-driehoek

Klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

Zand

Zand, kleiig

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

Bijzondere lagen

Grind

Asfalt

Granulaat

Slakken

Tegel

Bestrating

~ ~ Water

Slib

Anders

Monsters

Geroerd grondmonster

Steekbus

Detectie

Olie/water-reactie

1 = zwak
2 = matig
3 = sterk
4 = uiterst

PID waarden

< 0,2 ppm
0,2 - 1,0 ppm
1,0 - 2,0 ppm
2,0 - 10 ppm
> 10 ppm
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Locatie: Grote Spellestraat 3 te Kruisland 
 

 
 

BRL 

BRL 2000 
  

Procescertificaat veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek 
 

X 

BRL 6000 
 

Procescertificaat milieukundige begeleiding van (water)bodemsaneringen en nazorg  

 
 
Protocol 

 
2001 

 

 
Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van 
grondmonsters en waterpassen 

 
X 

 
2002 

  

 
Het nemen van grondwatermonsters 

 
X 

 
2018 

  

 
Maaiveldinspectie en monsterneming van asbest in bodem  

 

6001 

  

 
Milieukundige begeleiding landbodemsanering met conventionele methoden en nazorg  

 
 
 
 
 

Verklaring Ja Nee Naam Handtekening 
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1296.24.181

Grote spellenstraat 3 te Kruisland

1296.24.181.01

20-02-2018

N. Havermans

2018024814

20-02-2018

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

2,5

11,3

Uitgevoerd

% (m/m) 83,2 83,2

% (m/m) ds 2,5 2,5

% (m/m) ds 96,7

% (m/m) ds 11,3 11,3

mg/kg ds <20 25,09 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2067 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 4 6,971 - 3 15 103 190

mg/kg ds 9,1 14,07 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,068 0,0846 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 8,1 13,31 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 25 33,31 - 10 50 290 530

mg/kg ds 29 46,32 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 8,4

mg/kg ds <5,0 14

mg/kg ds <5,0 14

mg/kg ds <11 30,8

mg/kg ds <5,0 14

mg/kg ds <6,0 16,8

mg/kg ds <35 98 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds <0,0010 0,0028

mg/kg ds 0,0049 0,0196 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 9961125

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

***

GSSD

RG

AW

T

I

AM001: B8.1+B7.1+B2.1+B1.1+B11.1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

**

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



1296.24.181

Grote spellenstraat 3 te Kruisland

1296.24.181.01

20-02-2018

N. Havermans

2018024814

20-02-2018

Eenheid 2 GSSD Oordeel RG AW T I

2

38,3

Uitgevoerd

% (m/m) 79,4 79,4

% (m/m) ds 2 2

% (m/m) ds 95,3

% (m/m) ds 38,3 38,3

mg/kg ds 30 20,99 20 190 555 920

mg/kg ds 0,21 0,2322 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds 5,2 3,678 - 3 15 103 190

mg/kg ds 17 15,62 - 5 40 115 190

mg/kg ds 0,059 0,0534 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds 12 8,696 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds 27 25,42 - 10 50 290 530

mg/kg ds 48 40,02 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,15 0,15

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,21 0,21

mg/kg ds 0,06 0,06

mg/kg ds 0,089 0,089

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,061 0,061

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,74 0,745 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

2 9961126

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

AM002: B9.1+B5.1+B4.1+B3.1+B10.1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



1296.24.181

Grote spellenstraat 3 te Kruisland

1296.24.181.01

20-02-2018

N. Havermans

2018024814

20-02-2018

Eenheid 3 GSSD Oordeel RG AW T I

0,8

3,4

Uitgevoerd

% (m/m) 96,4 96,4

% (m/m) ds 0,8 0,8

% (m/m) ds 98,9

% (m/m) ds 3,4 3,4

mg/kg ds <20 46,17 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2359 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,402 - 3 15 103 190

mg/kg ds <5,0 6,908 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0491 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,313 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,74 - 10 50 290 530

mg/kg ds <20 31,01 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 10,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <11 38,5

mg/kg ds <5,0 17,5

mg/kg ds <6,0 21

mg/kg ds <35 122,5 - 35 190 2600 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0035

mg/kg ds 0,0049 0,0245 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,1 0,1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,078 0,078

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,46 0,458 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

3 9961127

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

I

**

***

GSSD

RG

AW

T

Legenda

AM003: B8.4+B7.2+B6.2+B2.2+B12.3+B10.3

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

*

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123-cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



1296.24.181

Grote spellenstraat 3 te Kruisland

1296.24.181

28-02-2018

R Snijder

2018029352

28-02-2018

07-03-2018

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG S T I

µg/L 120 120 * 20 50 338 625

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,4 3,2 6

µg/L <2,0 1,4 - 2 20 60 100

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L <0,050 0,035 - 0,05 0,05 0,175 0,3

µg/L <2,0 1,4 - 2 5 153 300

µg/L <3,0 2,1 - 3 15 45 75

µg/L <2,0 1,4 - 2 15 45 75

µg/L 25 25 - 10 65 433 800

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,2 15,1 30

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 504 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 4 77 150

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,21 0,21 - 0,2 0,2 35,1 70

µg/L <0,90

µg/L <0,020 0,014 - 0,02 0,01 35 70

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 153 300

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 0,01 500 1000

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 6 203 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 24 262 500

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 20 40

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 454 900

µg/L <0,20 0,14 - 0,2 7 204 400

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 150 300

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 65 130

µg/L <0,10 0,07

µg/L <0,10 0,07

µg/L <1,6

µg/L <0,20 0,14 630

µg/L <0,10 0,07 - 0,2 0,01 2,5 5

µg/L <0,10 0,07 - 0,1 0,01 5 10

µg/L 0,14 0,14 - 0,2 0,01 10 20

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L <0,20 0,14

µg/L 0,42 0,42 - 0,6 0,8 40,4 80

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <15 10,5

µg/L <10 7

µg/L <10 7

µg/L <50 35 - 50 50 325 600

µg/L 0,77 Geen oordeel mogelijk

Nr. Analytico-nr Monster

1 9975454

Overschrijding Streefwaarde

kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Streefwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

T

I

*

**

***

GSSD

RG

S

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda

AM001: B1-PB1

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

-

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Minerale olie (C30-C35)

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Extra parameters

1,2-Dichloorpropaan

1,3-Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

CKW (som)

Tribroommethaan

Vinylchloride

1,1-Dichlooretheen

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1-Dichloorpropaan

1,1-Dichloorethaan

1,2-Dichloorethaan

1,1,1-Trichloorethaan

1,1,2-Trichloorethaan

cis 1,2-Dichlooretheen

trans 1,2-Dichlooretheen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan

Trichloormethaan

Tetrachloormethaan

Trichlooretheen

Tetrachlooretheen

o-Xyleen

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Benzeen

Tolueen

Ethylbenzeen

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Metalen

Barium (Ba)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer
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+,--#."/01#2/31#2/41#2/#1#2/##1#"556##47" /#1#8-97-: "- "7- -7;74-475<

"556##47" /31#8-97-: "- "7- -7;74-46-7

"556##47" /01#8-97-: "- "7- -7;74-46-#

"556##47" /##1#8-97-: "- "7- -7;74-4750

"556##47" /41#8-97-: "- "7- -7;74-4630

+,--4."/51#2/71#2/<1#2/;1#2/#-1#"556##46" /71#8-97-: "- "7- -7;74-4636

"556##46" /51#8-97-: "- "7- -7;74-4754

"556##46" /#-1#8-97-: "- "7- -7;74-4756

"556##46" /;1#8-97-: "- "7- -7;74-4665

"556##46" /<1#8-97-: "- "7- -7;74-4663

+,--;."/01<2/3142/6142/4142/#41;2/#-1;"556##43" /61487-9#--: "7- "#-- -7;74-463;

"556##43" /31487-9#--: "7- "#-- -7;74-46-6

"556##43" /01<80-9#--: "0- "#-- -7;74-46-<

"556##43" /#-1;86-9#--: "6- "#-- -7;74-4757

"556##43" /#41;87-9#--: "7- "#-- -7;74-46-4

"556##43" /41487-9#--: "7- "#-- -7;74-4633
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1. Situatietekening 
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2. Invoergegevens 
 

Bron 1:   Stal D  
Emissiepunt:   Natuurlijke ventilatie  (85108, 396269)  

EP-hoogte:   1,5 m    (default)  
Diameter:   0,5 m    (default)  

Uittreedsnelheid:  0,4 m/s   (standaard gebruikshandleiding, natuurlijke ventilatie)  

E-aanvraag PM10:  760 gr/j   (20 stuks vrouwelijk jongvee x 38 gr/dier/j)  
E-aanvraag PM2,5:  208 gr/j   (20 stuks vrouwelijk jongvee x 10,4 gr/dier/j)  

 
X-coord. zwaartepunt van gebouw:  85 120   (vervangingsgebouw D+E)  

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 396 260    “    
Lengte van gebouw:    41,0 m     “  

Breedte van gebouw:    34,0 m     “  

Hoogte van gebouw    4,7 m   (4,2 + 5,2)/2  

Oriëntatie van gebouw:   47º  

Bron 2:   Stal B+C  

Emissiepunt:   Natuurlijke ventilatie  (85088, 396283)  
EP-hoogte:   1,5 m    (default)  

Diameter:   0,5 m    (default)  

Uittreedsnelheid:  0,4 m/s   (standaard gebruikshandleiding, natuurlijke ventilatie)  
E-aanvraag PM10:  2.950 gr/j  (25 melk- en kalfkoeien x 118 gr/dier/j)  

E-aanvraag PM2,5:  812,5 gr/j   (25 melk- en kalfkoeien x 32,5 gr/dier/j)  
 

X-coord. zwaartepunt van gebouw:  85 088   (vervangingsgebouw B+C)  

Y-coord. zwaartepunt van gebouw: 396 283    “    
Lengte van gebouw:    30,0 m     “  

Breedte van gebouw:    28,0 m     “  
Hoogte van gebouw    3,3 m   (2 + 4,6)/2  

Oriëntatie van gebouw:   47º   
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3. Uitdraaibestand PM10 
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4. Rekenresultaten PM10 .blk 
 

Adres X Y Totaal bron GCN 

Grote Spellestraat 2 – W 85228 396274 18,09 0 18,08 

Grote Spellestraat 2 – T 85176 396278 18,09 0,01 18,08 

Grote Spellestraat 1 – W 85235 395991 18,18 0 18,17 

Grote Spellestraat 1 - T 85228 396032 18,09 0 18,08 

Heerlestraat 4 – W 84711 395827 18,32 0 18,31 

Heerlestraat 4 - T 84709 395831 18,32 0 18,31 

Heerlestraat 1 – W 84657 395853 18,32 0 18,31 

Heerlestraat 1 - T 84662 395855 18,32 0 18,31 

Heerlestraat 3 – W 84491 396032 18,12 0 18,11 

Heerlestraat 3 - T 84529 396044 18,12 0 18,11 

Princebosseweg 1 - W 84994 396416 18,12 0 18,11 

Princebosseweg 1 - T 84997 396410 18,12 0 18,11 

Princebosseweg 1 - W 85029 396465 18,09 0 18,08 

Princebosseweg 1 - T 85031 396460 18,09 0 18,08 
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5. Uitdraaibestand PM2,5  
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6. Rekenresultaten PM2,5 .jrn 
 

                  ISL3A VERSIE 2017.1  
               Release 16 mei 2017  
               Powered by DNV GL / Erbrink Stacks Consult  

                                        ** I S L 3 A 
** 

      

         

         

         -PM2,5-2017 
       Stof-identificatie:                         PM2,5 

     

         start datum/tijd:             13:24:28 
     datum/tijd journaal bestand: 19-2-2018 13:25:54 

    BEREKENINGRESULTATEN 
      

         

         Meteo Schiphol en Eindhoven, vertaald naar locatiespecifieke meteo 
  Berekening uitgevoerd met alle meteo uit Presrm! 

    De locatie waarop de achtergrondconcentratie (en meteo)  is bepaald :    85500  396500 

Bron(nen)-bijdragen PLUS achtergrondconcentraties berekend! 
  

         Generieke Concentraties van Nederland (GCN) gebruikt: 
   Deze zijn gelezen met de PreSRM module; versie  :    1.702 
   

         GCN-waarden voor de windroos berekend op opgegeven coordinaten:      85500    396500 

GCN-waarden in de BLK file per receptorpunt berekend. 
   opgegeven referentiejaar:   2017 

     

         Er is gerekend met optie (blk_nocar) 
     

         Doorgerekende (meteo)periode 
        Start datum/tijd:  1- 1-1995  1:00 h 
        Eind  datum/tijd: 31-12-2004 24:00 h 
     Prognostische berekeningen met referentie jaar:     2017 

   

         Aantal meteo-uren waarmee gerekend is               :    87600 
   

         De windroos: frekwentie van voorkomen van de windsektoren(uren, %) op receptor-lokatie 

                                                 met coordinaten:      85500    396500 
   gem.  windsnelheid, neerslagsom en gem.  achtergrondconcentraties (ug/m3) 

 sektor(van-tot) uren     %      ws neerslag(mm)      PM2,5 
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 1  (-15- 15):  4285.0   4.9     3.7   281.75    11.1 
     2  ( 15- 45):  4988.0   5.7     3.9   228.00    11.1 
     3  ( 45- 75):  7159.0   8.2     4.4   186.45    11.1 
     4  ( 75-105):  4844.0   5.5     3.8   231.65    11.1 
     5  (105-135):  5330.0   6.1     3.7   367.10    11.1 
     6  (135-165):  6054.0   6.9     3.7   552.30    11.1 
     7  (165-195):  9364.0  10.7     4.5   894.54    11.1 
     8  (195-225): 12678.0  14.5     5.4  1312.59    11.1 
     9  (225-255): 12226.0  14.0     6.0  1436.60    11.1 
    10  (255-285):  9167.0  10.5     5.1  1323.25    11.1 
    11  (285-315):  6368.0   7.3     4.6   824.89    11.1 
    12  (315-345):  5137.0   5.9     4.1   454.25    11.1 
    gemiddeld/som: 87600.0           4.6  8093.37    11.1 
    

         lengtegraad: :   5.0 
       breedtegraad: :  52.0 

      Bodemvochtigheid-index:     1.00 
     Albedo (bodemweerkaatsingscoefficient):     0.20 

    

         Geen percentielen berekend 
      Berekening uitgevoerd met alle meteo uit Presrm! 

    Aantal receptorpunten          63 
     Terreinruwheid receptor gebied [m]:   0.1000 

    Ophoging windprofiel door gesloten obstakels (z0-displacement) :      0.0 
 Terreinruwheid [m] op meteolokatie windrichtingsafhankelijk genomen 
 Hoogte berekende concentraties [m]:      1.5 

    

         Gemiddelde veldwaarde concentratie [ug/m3]:     11.15522 
   hoogste gem. concentratiewaarde in het grid:     11.23411 
   Hoogste uurwaarde concentratie in tijdreeks:     18.52626 
      Coordinaten  (x,y):        85010,      396240 

       Datum/tijd   (yy,mm,dd,hh):  1996  12   7   3 
    

         Aantal bronnen            :        2 
      

         *********  Brongegevens van bron   :    1  
    ** BRON PLUS GEBOUW **  

      

         X-positie van de bron [m]:             85108 
     Y-positie van de bron [m]:            396269 
     lange zijde gebouw     [m]:        41.0 
     korte zijde gebouw     [m]:        34.0 
     hoogte van het gebouw    [m]:         4.7 
     Orientatie gebouw [graden]  :        47.0 
     x_coordinaat van gebouw  [m]:     85120 
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y_coordinaat van gebouw  [m]:    396260 
    Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5 
    Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.50 
    Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.55 
    Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  :    0.07520 

   Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    0.40016 
   Temperatuur rookgassen (K)                   :   285.00 

    Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.000 
   **Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**  

  Aantal bedrijfsuren:                             87600 
     (Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

    gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000160 
  gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000000160 

   cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000000160 
  

         *********  Brongegevens van bron   :    2  
    ** BRON PLUS GEBOUW **  

      

         X-positie van de bron [m]:             85088 
     Y-positie van de bron [m]:            396283 
     lange zijde gebouw     [m]:        30.0 
     korte zijde gebouw     [m]:        28.0 
     hoogte van het gebouw    [m]:         3.3 
     Orientatie gebouw [graden]  :        47.0 
     x_coordinaat van gebouw  [m]:     85088 
     y_coordinaat van gebouw  [m]:    396283 

    Schoorsteenhoogte (tov maaiveld) [m]:      1.5 
    Inw. schoorsteendiameter  (top):           0.50 
    Uitw. schoorsteendiameter (top):           0.55 
    Gem. volumeflux over bedrijfsuren      (Nm3)  :    0.07520 

   Gem. uittree snelheid over bedrijfsuren (m/s) :    0.40016 
   Temperatuur rookgassen (K)                   :   285.00 

    Gem. warmte emissie over bedrijfsuren (MW)   :     0.000 
   **Warmte emissie is per uur berekend afh van buitenluchttemp**  

  Aantal bedrijfsuren:                             87600 
     (Bedrijfsuren zijn uren met een emissie > 0) 

    gemiddelde emissie over bedrijfsuren: (kg/s)         0.000000619 
  gemiddelde emissie over alle uren:    (kg/s)         0.000000619 

   cumulatieve emissie over alle voorgaande bronnen:    0.000000780 
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Notitie beantwoording vooroverlegreacties 

Bestemmingsplan ‘Grote Spellestraat 3 te Kruisland’ 

 
 
Ulicoten, 17-10-2018    Kenmerk: JPa/06045-004 
 
 

In het kader van het wettelijke vooroverleg (artikel 3.1.1 Bro) heeft de gemeente Steenbergen het 
voorontwerpbestemmingsplan aangeboden aan Waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-

Brabant.  
 

Het waterschap heeft op 14 augustus 2018 een vooroverlegreactie gestuurd. Hierin is aangegeven dat de 

belangrijkste uitgangspunten voor het waterschap naar wens zijn opgenomen in het 
voorontwerpbestemmingsplan. Er wordt een positief wateradvies gegeven. Aanpassingen in het 

ontwerpbestemmingsplan ten aanzien van het aspect water zijn niet noodzakelijk. 
 

De provincie heeft op 6 september 2018 een vooroverlegreactie gestuurd. In onderstaande tabel wordt 

deze vooroverlegreactie beantwoord. Voor de volledigheid zijn de vooroverlegreacties van het waterschap 
en de provincie aan het einde van het document toegevoegd. 

 

Vooroverlegreactie Beantwoording 

Er wordt geconstateerd dat de overlegde bijlage 

met betrekking tot de BZV niet volledig is. De 
pagina’s 7 t/m 13 ontbreken. Vraag is om deze 

bijlage in het vervolg van de procedure te 

complementeren. 

In paragraaf 3.1.2 van de toelichting is reeds 

uiteen gezet dat een biologische veehouderij 
voldoet aan de voorwaarwaarden van de BZV 

indien er 40 punten gescoord worden op de 

maatlat ‘fysieke maatregelen gezondheid’. Het 
bedrijf is sinds 2017 SKAL gecertificeerd. Er is 

derhalve uitsluitend getoetst aan de maatlat 
‘fysieke maatregelen gezondheid’. Op deze maatlat 

worden 40,36 punten behaald. Hiermee wordt dus 

voldaan aan de voorwaarden voor een zorgvuldige 
veehouderij. 

Er wordt in overweging gegeven om in het 
rapport over de fijnstofberekening een conclusie 

op te nemen. 

In paragraaf 4.10 van de toelichting wordt het 
aspect luchtkwaliteit uiteengezet. Hierin worden de 

berekeningen en daaruit volgende conclusies 

toegelicht. De fijnstofberekeningen die zijn 
opgenomen in bijlage 7 van de toelichting dienen 

als ondersteuning van deze paragraaf.  

Er worden mogelijkheden geboden voor 
bedrijvigheid als neven-/vervolgfunctie in de 

vorm van agrarisch verwante-/agrarisch 
technische hulpbedrijven. Dit is in strijd met de 

Vr. Verzocht wordt om de planregels op dit punt 
te herzien. 

De afwijkingsbevoegdheid ten behoeve van 
agrarisch verwante-/agrarisch technische 

hulpbedrijven is uit de planregels verwijderd. 

Op grond van de Vr gelden er specifieke regels 

voor de vestiging/omschakeling naar een overig 
agrarisch bedrijf (artikel 6.6). Verzocht wordt om 

na te gaan of de planregels in overeenstemming 

Met het bestemmingsplan wordt de vestiging van 

een overig agrarisch bedrijf niet toegestaan, 
uitsluitend de omschakeling naar een overig 

agrarisch bedrijf. Dit is toegestaan mits de 
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zijn met dit artikel. omschakeling bijdraagt aan een afname van de 

uitstoot van milieubelastende stoffen en een 

positieve bijdrage levert aan de bescherming en 
ontwikkeling van de onderkende ecologische en 

landschappelijke waarden en kenmerken.  
Voor wat betreft het mogelijk maken van een 

neven-/vervolgfunctie zijn deze voorwaarden 

continu opgenomen wanneer sprake is van de 
Groenblauwe mantel, dus ook wanneer sprake is 

van een overig agrarisch bedrijf. Hiermee zijn de 
planregels dus in overeenstemming met artikel 6.6 

van de Vr. 

Het plan voorziet in een passende 
landschappelijke inpassing die voldoet aan de Vr. 

Deze inpassing/kwaliteitsverbetering is ook 
juridisch geborgd middels een voorwaardelijke 

gebruiksbepaling. Voor de 

duidelijkheid/volledigheid wordt op de 
verbeelding echter nog een aanduiding gemist die 

specifiek betrekking heeft op de landschappelijke 
inpassing. 

Ten behoeve van de visuele weergave op de 
verbeelding is de gebiedsaanduiding ‘overige zone 

– landschappelijke inpassing’ opgenomen. 
Volledigheidshalve is de voorwaardelijke 

gebruiksbepaling die hier aan gekoppeld is, 

toegevoegd aan de algemene aanduidingsregels. 

 



Nota van beantwoording zienswijze 

Bestemmingsplan “Grote Spellestraat 3 Kruisland” 

 
 

1. Inleiding 

 

In het kader van het planologisch proces waarbij het agrarisch bouwvlak op het perceel Grote Spellestraat 3 

te Kruisland wordt vergroot, is het ontwerpbestemmingsplan “Grote Spellestraat 3 Kruisland” ter inzage 

gelegd.  

 

Het ontwerpbestemmingsplan “Grote Spellestraat 3 Kruisland” heeft vanaf 15 november 2018 gedurende 

zes weken ter inzage gelegen in het kader van de vaststellingsprocedure ex artikel 3.8 Wet ruimtelijke 

ordening. Binnen deze termijn kon een ieder zijn of haar zienswijzen kenbaar maken bij de gemeenteraad 

van Steenbergen. 

 

Inzage 

Het ontwerp van het bestemmingsplan was te raadplegen in het gemeentehuis van Steenbergen en op de 

website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpbestemmingsplan heeft het identificatienummer 

NL.IMRO.0851.bgBPgrotespelle3-o001 

 

Zienswijze 

Van de gelegenheid tot het indienen van een zienswijze is door één partij gebruik gemaakt. De ingediende 

zienswijze is ontvankelijk. De samenvatting en beantwoording van de zienswijze alsmede het gevolg voor 

het vast te stellen bestemmingsplan zijn in hoofdstuk 2 opgenomen.  



2. Zienswijze 

 

Provincie Noord-Brabant 

 

Samenvatting 

In de Verordening ruimte Noord-Brabant (hierna: Vr) zijn voorschriften opgenomen voor de borging en 

bescherming van de provinciale belangen. Reclamant heeft aangegeven dat het bestemmingsplan op 

onderdelen niet in overeenstemming is met de Vr. 

Het agrarisch bedrijf is op basis van de Vr thans nog geheel gelegen binnen de structuur ‘Gemengd landelijk 

gebied’. Door de uitbreiding komt het bouwvlak ook gedeeltelijk in de structuur ‘Groenblauwe mantel’ 

(hierna: GBM) te liggen. Dit houdt in dat op grond van het bepaalde in artikel 2, lid 4 Vr voor het totale 

bouwvlak/bouwperceel het regime van de GBM geldt als bedoeld in artikel 6 Vr. Daardoor is het niet langer 

mogelijk om ter plaatse bepaalde vervolg-/nevenfuncties te ontplooien als het gaat om agrarisch 

verwante/agrarisch-technische hulpbedrijven (andere dan bedoeld in artikel 6.10 Vr) en de 

vestiging/omschakeling naar een glastuinbouwbedrijf (artikel 6.5 Vr). Tevens gelden er specifieke regels voor 

de vestiging/omschakeling naar een overig agrarisch bedrijf (artikel 6.6 Vr).  

Reclamant constateert dat de regels naar aanleiding van de door hen ingediende vooroverlegreactie 

onvoldoende zijn aangepast door alleen het schrappen van artikel 3.6.1. In de rest van de regels worden 

namelijk nog steeds mogelijkheden geboden voor agrarisch verwante/agrarisch-technische hulpbedrijven en 

overige agrarische bedrijven als neven-/vervolgfunctie. Dit is in strijd met de Vr. 

 

In het algemeen ontbreekt er volgens reclamant een bepaling waaruit blijkt dat voor het gehele 

bouwvlak/bouwperceel de beperkende regels van de GBM gelden. Dit is van invloed op de artikelen 3.6.15, 

3.7.3 en 3.7.6. Daarnaast behoeft ook artikel 3.6.3 aanpassing qua milieucategorie.  

Meer specifiek heeft reclamant het volgende aangegeven: 

Artikel 3.6.15; paardenhouderij als nevenfunctie. Deze vestigingsmogelijkheid in de GBM is in strijd met het 

bepaalde in artikel 6.6, lid 1, sub a van de Vr. 

Artikel 3.7.3; omschakeling ten behoeve van een paardenhouderij. Omschakeling is mogelijk onder 

voorwaarden. Reclamant mist in de bepaling dat omschakeling mogelijk is, mits deze bijdraagt aan een 

afname van de uitstoot van milieubelastende stoffen zoals opgenomen in artikel 6.6, lid 1, sub b onder I van 

de Vr. De bepaling van artikel 3.7.3, lid m, waarin wordt bepaald dat de milieubelasting niet mag toenemen, 

is niet hetzelfde als de bepaling in de Vr.  

Artikel 3.7.6; wijziging bestemming ten behoeve van ‘Bedrijf-2’. Het betreft hier de mogelijkheid om te 

schakelen naar een volwaardig agrarisch verwant/agrarisch-technisch hulpbedrijf. Reclamant vindt dit op 

zich juist, mits de eerder genoemde overkoepelende bepaling wordt opgenomen. 

Artikel 3.6.3; bewerken/verpakken/afvoergereed maken van agrarische producten van andere agrarische 

bedrijven. In lid s is bepaald dat het hierbij mede gaat om activiteiten als bedoeld in categorie 3.1 van de 

Staat van bedrijfsactiviteiten. Deze bepaling is op dit punt in strijd met de artikelen 6.10 en 7.10 Vr  

 

Reclamant acht het ontwerpbestemmingsplan op bovengenoemde punten strijdig met de Vr. Reclamant 

dringt er op aan om het bestemmingsplan op die delen gewijzigd vast te stellen.  

De zienswijze is telefonisch ambtelijk besproken. Reclamant heeft verzocht om voorafgaand aan de 

vaststelling van het bestemmingsplan ambtelijk contact op te nemen over de benodigde aanpassingen in de 

regels van het plan. 

 

Beantwoording  

Het feit dat door de uitbreiding van het bouwvlak deze in twee structuren (Gemengd landelijk gebied en 

Groenblauwe mantel) komt te liggen is uniek en is blijkbaar onvoldoende vertaald in het 

ontwerpbestemmingsplan. De ontvangen zienswijze heeft aanleiding gegeven de regels van het 

ontwerpbestemmingsplan nader te bekijken. Naar aanleiding daarvan wordt voorgesteld de volgende 

artikelen aan te passen (nummering conform ontwerpbestemmingsplan): 3.6.3, lid s; 3.6.4, lid s; 3.6.9, lid r; 

3.7.1, lid j; 3.7.2, lid j; 3.7.3, lid f, lid m en lid r; 3.7.4, lid k; 3.7.5, lid v; 3.7.6, lid d, lid g en lid r; 3.7.7, lid m en 

3.7.8, lid ac. Artikel 3.6.3, lid u en artikel 3.6.15 worden verwijderd. Aan artikel 8.1 wordt lid b toegevoegd. 

Voorgestelde aanpassingen zijn voorgelegd aan reclamant. Reclamant heeft aangegeven dat met de 

wijzigingen volledig aan de zienswijze tegemoet wordt gekomen. 

 

Conclusie 

De regels van het bestemmingsplan “Grote Spellestraat 3 Kruisland” worden conform het bovenstaande 

aangepast. 



Regels  
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan

het bestemmingsplan “Grote Spellestraat 3 Kruisland” met identificatienummer 
NL.IMRO.0851.bgBPgrotespelle3-v001 van de gemeente Steenbergen; 

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen;

1.3  verbeelding

de verbeelding, waarop de bestemmingen en aanduidingen van de gronden die in het plangebied zijn 
gelegen zijn aangegeven; 

1.4  AAB

Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen;

1.5  aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.6  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.7  abiotische waarde

het geheel van waarden in verband met het abiotisch milieu (= niet levende natuur), in de vorm van 
aardkundige en/of hydrologische kenmerken, zowel op zichzelf als in relatie tot de aanwezigheid of 
nabijheid van (ontwikkelingsmogelijkheden voor) een waardevol biotisch milieu (= levende natuur, 
gevormd door organismen en leefgemeenschappen);

1.8  afhankelijke woonruimte

een gebouw dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en waarin een gedeelte van de 
huishouding uit een oogpunt van mantelzorg gehuisvest is;
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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, zijnde: een (vollegronds)teeltbedrijf, een veehouderij, een glastuinbouwbedrijf, 
een overig agrarisch bedrijf; 

1.10  agrarisch bedrijf, grondgebonden

agrarisch bedrijf met een bedrijfsvoering die geheel of in overwegende mate niet in gebouwen plaatsvindt;

1.11  agrarisch bedrijf, niet-grondgebonden

agrarisch bedrijf met een bedrijfsvoering die geheel of in overwegende mate in gebouwen plaatsvindt;

1.12  agrarisch bedrijf, glastuinbouw

agrarisch bedrijf met een bedrijfsvoering die geheel of in overwegende mate in kassen plaatsvindt; 

1.13  agrarisch bedrijfsgebouw

een (gedeelte van een) gebouw, dat dient voor de uitoefening van een agrarisch bedrijf;

1.14  agrarisch technisch hulpbedrijf

bedrijf dat geheel of in overwegende mate gericht is op het verlenen van diensten waarbij 
gemechaniseerd loonwerk ten behoeve van land-, tuin-, bos-, of natuurbouw wordt verricht of waarbij 
gebruik gemaakt wordt van het telen van gewassen, het houden van dieren of het toepassen van andere 
land-, tuin-, bos- of natuurbouwkundige methoden, met uitzondering van mestverwerking, mesthandel, 
mestbewerking en/of biomassavergisting. Mestopslag is enkel ondersteunend aan de toegestane 
bedrijfsmatige activiteiten toegestaan; 

1.15  agrarisch verwant bedrijf

bedrijf dat geheel of in overwegende mate gericht is op het verlenen van diensten aan particulieren of 
niet-agrarische bedrijven waarbij gebruik gemaakt wordt van het telen van gewassen, het houden van 
dieren of het toepassen van andere land-, bos- of natuurbouwkundige methoden, met uitzondering van 
mestverwerking, mesthandel, mestbewerking en/of biomassavergisting. Mestopslag is enkel 
ondersteunend aan de toegestane bedrijfsmatige activiteiten toegestaan;

1.16  archeologische waarde

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de kennis en de studie van de in dat gebied 
voorkomende overblijfselen van menselijke aanwezigheid of activiteiten uit oude tijden;

1.17  bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
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1.18  bebouwingspercentage

een op de verbeelding of in de regels aangegeven percentage dat de grootte aangeeft van het (deel van 
een) bouwperceel dat maximaal mag worden bebouwd;

1.19  bed & breakfast

een kleinschalige, aan de woonfunctie ondergeschikte, recreatieve verblijfsvoorziening gericht op het 
aanbieden van logies en ontbijt. Onder een bed & breakfast voorziening wordt niet verstaan 
overnachting, noodzakelijk in verband met het verrichten van tijdelijke of seizoensgebonden 
werkzaamheden en/of arbeid of permanente kamerverhuur;

1.20  bedrijf

een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan, 
installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, aan huis 
verbonden beroepen daaronder niet begrepen;

1.21  bedrijf aan huis

het aan huis geheel of overwegend door middel van handwerk uitoefenen van een bedrijfsmatige 
activiteit, geen detailhandel zijnde; 

1.22  bedrijfsgebouw

een gebouw, dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

1.23  bedrijfswoning

één woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) 
een persoon of gezin, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein 
noodzakelijk is;

1.24  beroep aan huis

het door de bewoner van de woning beroepsmatig uitoefenen van of het beroepsmatig verlenen van 
diensten op administratief, juridisch, (para)medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of 
een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied (met uitzondering van een kappersbedrijf), dat door zijn 
beperkte omvang in een woning en daarbij behorende bijbehorende bijgebouwen met behoud van de 
woonfunctie kan worden uitgeoefend, niet zijnde detailhandel, behoudens de beperkte verkoop van 
artikelen verband houdende met de activiteiten;

1.25  bestaand

bestaand ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan;

1.26  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;
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1.27  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.28  bijgebouw

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw op een bouwperceel, dat door vorm onderscheiden 
kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het 
hoofdgebouw;

1.29  biomassavergisting

het omzetten van de biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van de 
landbouw (inclusief plantaardige en dierlijke stoffen), de bosbouw en aanverwante bedrijfstakken, 
alsmede de afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval in biogas (methaan en 
koolstofdioxide) in een anaërobe (zuurstofloze) omgeving; 

1.30  bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.31  bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.32  bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende 
vloeren of balklagen is begrensd;

1.33  bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten;

1.34  bouwperceelgrens

de grens van een bouwperceel;

1.35  bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.36  bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij 
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
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1.37  cultuurhistorische waarde

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is ontstaan en door 
het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk of dat gebied heeft gemaakt, 
zoals dat ondermeer tot uitdrukking komt in de beplanting, het reliëf, de verkaveling, het sloten- of 
wegenpatroon en/of de architectuur;

1.38  dagrecreatie

vormen van recreatie, die in principe plaatsvinden tussen zonsopgang en zonsondergang en niet gericht 
zijn op het verstrekken van nachtverblijf;

1.39  dak

iedere bovenbeëindiging van een gebouw, met dien verstande dat in onderhavige regels lessenaarsdaken 
niet zijn toegestaan;

1.40  detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, verkopen en/of 
leveren van goederen aan personen die deze goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending 
anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

1.41  dierenverblijf

gebouw voor het houden van landbouwhuisdieren, inclusief de daartoe behorende voorzieningen; 

1.42  ecologische waarde

aanwezige en potentiële waarden, gebaseerd op de beoogde of bestaande natuurkwaliteit voor het 
gebied, waartoe behoren de natuurdoelen en natuurkwaliteit, geomorfologische processen, de 
waterhuishouding, de kwaliteit van bodem, water en lucht, rust, de mate van stilte, donkerte en 
openheid, de landschapsstructuur en de belevingswaarde;

1.43  educatief medegebruik

een educatief gebruik van gronden en bouwwerken dat ondergeschikt is aan de functie van de 
bestemming waarbinnen dit educatieve gebruik is toegestaan;

1.44  erf

het al dan niet bebouwde perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en 
dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienst van het gebruik van dat gebouw en voor zover dit plan een 
dergelijke inrichting niet verbiedt;

1.45  extensieve recreatie

die vormen van recreatie welke in hoofdzaak zijn gericht op natuur- en landschapsbeleving, zoals onder 
andere wandelen, fietsen, kanoën en varen;

8 bestemmingsplan "Grote Spellestraat 3 Kruisland" (v
astgesteld)



 bestemmingsplan Grote Spellestraat 3 Kruisland

1.46  gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt;

1.47  gemengde plattelandseconomie

een economie waar naast ruimte voor de land- en tuinbouw ook ruimte voor de ontwikkeling van 
niet-agrarische functies, zoals toerisme, recreatie, kleinschalige bedrijvigheid, zorgfuncties, etc is. Dit 
kan door verbreding van agrarische activiteiten, maar ook als zelfstandige functie, met name op 
vrijkomende locaties;

1.48  geluidzoneringsplichtige inrichting

bedrijven en/of inrichtingen welke zijn genoemd in onderdeel D van bijlage 1 van het Bor;

1.49  glastuinbouwbedrijf

agrarisch bedrijf met een bedrijfsvoering die geheel of in overwegende mate in kassen plaatsvindt; 

1.50  hoofdgebouw

een gebouw dat, op een bouwperceel door zijn constructie of afmetingen dan wel gelet op de 
bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een bouwperceel kan worden aangemerkt;

1.51  horeca

bedrijfsmatig verstrekken van dranken of etenswaren voor gebruik ter plaatse, bedrijfsmatig bieden van 
hotel- of groepsaccommodatie bedrijfsmatig bieden van vermaaks- of wellnessfaciliteiten of bedrijfsmatig 
bieden van congres- of vergaderfaciliteiten, één en ander al dan niet in combinatie met elkaar;

1.52  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 naar de aard daarmee 
gelijk te stellen bedrijfsvormen, met uitzondering van grondgebonden melkrundveehouderij;

1.53  kampeermiddel

tent, tentwagen, kampeerauto, caravan of enig ander onderkomen of verblijf, geen bouwwerk zijnde, dat 
geschikt is voor tijdelijke recreatief nachtverblijf; 

1.54  kamperen

het genieten van recreatief verblijf, indien dit omvat overnachting anders dan met gebruikmaking van een 
hotel, pension of woning, danwel een vaartuig;
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1.55  kant van de weg

de kant van de weg is de dichtstbijzijnde bestemmingsgrens van de bestemming 'Verkeer – 1';

1.56  kas

agrarisch bedrijfsgebouw waarvan de wanden en het dek voornamelijk bestaan uit glas of een ander 
lichtdoorlatend materiaal en dienend voor de productie van gewassen onder geconditioneerde 
klimaatomstandigheden, waaronder mede begrepen een schuurkas of een permanente tunnel- of 
boogkas hoger dan 1,5 meter;

1.57  kleinschalige dagrecreatieve voorziening

voorzieningen ten behoeve van aan het buitengebied gebonden dagrecreatie, zoals speeltuinen, verhuur 
van fietsen / huifkarren, een kinderboerderij, een ambachtelijke kaasmaker, boerengolf, het organiseren 
van rondleidingen in het buitengebied, agrarische educatie en andere naar aard daarmee gelijk te stellen 
activiteiten;

1.58  kleinschalige horeca

kleinschalige horeca die gericht is op het verstrekken van maaltijden en dranken voor gebruik ter plaatse 
en die gerelateerd zijn aan de recreatieve functie van het buitengebied. Voorbeelden van kleinschalige 
horecabedrijven zijn een thee- en koffieschenkerij, ijs- / snackverkooppunt en rustpunt voor passanten 
(fietsers, wandelaars, etc.); 

1.59  kleinschalige vorm van recreatie en toerisme 

het bieden van gelegenheid voor verpozing en/of verblijf op een wijze waarbij landschapsbeleving en rust 
voorop staat, hierbij moet met name worden gedacht aan een Bed & Breakfast, een minicamping, 
kleinschalige horeca en kleinschalige aan het buitengebied gebonden dagrecreatieve voorzieningen 
(zoals een speeltuin, verhuur van fietsen / huifkarren, een kinderboerderij, een ambachtelijke 
kaasmakerij, boerengolf, het organiseren van rondleidingen in het buitengebied, agrarische educatie en 
andere naar aard en omvang hiermee gelijk te stellen activiteiten);

1.60  kwaliteitsverbetering landschap

een uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, 
landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het gebied waarop de 
ontwikkeling haar werking heeft of van het gebied waarvan de gemeente de voorgenomen ontwikkeling in 
de hoofdlijnen heeft beschreven. De verbetering kan mede betreffen:

a. de landschappelijke inpassing van bebouwing; 
b. het toevoegen, versterken of herstellen van landschapselementen die een bijdrage leveren aan de 

versterking van de landschapsstructuur of de relatie stad-land; 
c. activiteiten, gericht op behoud of herstel van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing of terreinen; 
d. het wegnemen van verharding; 
e. het slopen van bebouwing; 
f. een fysieke bijdrage aan de realisering van het Natuur Netwerk Brabant en ecologische 

verbindingszones;
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1.61  lage tunnels

bouwwerken of andere werken, met een hoogte van maximaal 1,5 meter, overwegend voorzien van een 
bedekking van lichtdoorlatend of ander beschermend materiaal die dienen tot het kweken, trekken, 
vermeerderen, opkweken of verzorgen van vruchten, groenten, bloemen, bloembollen, planten of bomen 
alsmede, in voorkomende gevallen, tot bescherming van de omgeving en/of bodem tegen 
milieubelastende stoffen;

1.62  landschapselementen

ecologisch en/of landschappelijk waardevolle elementen zoals bosjes, houtwallen, poelen en moerasjes, 
in de regel kleiner dan 2 ha, onder een agrarische productiefunctie;

1.63  landschappelijke waarde

gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van het landschap, gericht op ruimtelijke, 
ecologische, cultuurhistorische en recreatieve aspecten; 

1.64  maatschappelijk

educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorzieningen, voorzieningen 
ten behoeve van sport en sportieve recreatie en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, 
alsook ondergeschikte detailhandel en horeca ten behoeve van deze voorzieningen;

1.65  manege

een niet-agrarisch bedrijf, dat is gericht op het verzorgen en dresseren en trainen van paarden voor de 
ruitersport alsmede het geven van paardrijlessen;

1.66  mestbewerking

de toepassing van basistechnieken of combinaties daarvan met als doel de aard, samenstelling of 
hoedanigheid van dierlijke mest te wijzigen, zoals droging, bezinking, (co)vergisting, scheiding, 
hygiënisatie of indamping van mest;

1.67  milieucategorie

milieucategorie zoals beschreven in de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering Den Haag, 2009;

1.68  milieuhygiënische uitvoerbaarheid

overkoepelend begrip voor milieuaspecten, zoals geluid, bodem, geurhinder, luchtkwaliteit, externe 
veiligheid, etcetera aan welke bijbehorende wettelijke kaders getoetst dient te worden, onder andere 
zodat omliggende bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden belemmerd;

1.69  natuurlijke waarde

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de aanwezige biotopen, bijzondere flora en fauna, 
ecologische samenhangen en structuren;
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1.70  nevenactiviteit

een bedrijfs-, of beroepsmatige activiteit die in ruimtelijk, functioneel en inkomensverwervend opzicht 
ondergeschikt is aan de op de ingevolge dit bestemmingsplan toegestane hoofdfunctie op een 
bouwperceel;

1.71  niet-agrarisch bedrijf

niet aan het buitengebied gebonden bedrijf, waaronder begrepen een agrarisch technisch hulpbedrijf of 
agrarisch verwant bedrijf;

1.72  normaal onderhoud en beheer

het onderhoud en beheer, dat gelet op de bestemming regelmatig noodzakelijk is voor een goed beheer 
en gebruik van de gronden die tot de betreffende bestemming behoren;

1.73  omgevingsvergunning

vergunning als bedoeld in artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);

1.74  omschakeling

geheel of gedeeltelijk overstappen van de ene agrarische bedrijfsvorm naar de andere agrarische 
bedrijfsvorm danwel het overstappen van een niet-agrarisch gebruik naar een agrarische bedrijfsvorm;

1.75  ondergeschikte detailhandel

beperkte, op de eindgebruiker gerichte verkoop van goederen die functioneel rechtstreeks verband 
houden met bedrijfsactiviteiten die als hoofdfunctie worden uitgeoefend;

1.76  overig agrarisch bedrijf

agrarisch bedrijf dat niet binnen de begripsbepaling van veehouderij, (vollegronds)teeltbedrijf of 
glastuinbouwbedrijf valt; 

1.77  overige teeltondersteunende voorzieningen

teeltondersteunende voorzieningen die niet in de categorie van permanente of tijdelijke 
teeltondersteunende voorzieningen geplaatst kunnen worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor stellages voor 
regenkappen (bij de grondgebonden teelt van zachtfruit), anti-onkruiddoek en boomteelthekken. De 
stellages onder de regenkappen mogen jaarrond blijven staan;

1.78  overkapping

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met maximaal 1 wand en voorzien van een dak, waaronder 
begrepen een carport;
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1.79  paalkamperen

vorm van kamperen, die alleen is toegestaan binnen een straal van 10 meter rondom een speciaal 
hiervoor door Staatsbosbeheer geplaatste pomp, waarbij een tent niet langer dan 72 uur aanwezig mag 
zijn en waarbij een maximum geldt van 3 trekkerstentjes per paalkampeerplaats;

1.80  paardenhouderij

productiegerichte paardenhouderij (diergerichte paardenhouderij):

 een paardenhouderij waar uitsluitend of in hoofdzaak handelingen aan en/of met paarden   
 worden verricht die primair gericht zijn op het voortbrengen, africhten en trainen en verhandelen  
 van paarden;

gebruiksgerichte paardenhouderij (mensgerichte paardenhouderij):

 een paardenhouderij waar het rijden met paarden primair gericht is op de ruiter/amazone   
 (inclusief het in pension houden van paarden van derden);

1.81  peil

voor gebouwen waarvan de toegang onmiddellijk aan een weg grenst: de hoogte van de kruin van de 
weg ter plaatse van de hoofdtoegang; 
in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld; 

1.82  permanente teeltondersteunende voorzieningen

teeltondersteunende voorzieningen die voor onbepaalde tijd worden gebruikt, niet zijnde een kas, zoals 
containervelden, stellingen en dergelijke;

1.83  plattelandswoning

een bestaande bedrijfswoning, voorheen behorend tot een landbouwinrichting, die op grond van dit 
bestemmingsplan door een derde bewoond mag worden, maar die nog altijd wel wordt beschouwd als 
een onderdeel van de oorspronkelijke inrichting en die niet wordt beschermd tegen de milieugevolgen 
van het oorspronkelijk bijbehorende bedrijf. Het gebruik als plattelandswoning is toegestaan zolang het 
bijbehorend agrarisch bouwvlak wordt benut door een agrarisch bedrijf;

1.84  productiegebonden detailhandel

het te koop aanbieden, verkopen en/of leveren van agrarische producten aan particulieren, voor zover 
deze agrarische producten op het eigen bedrijf zijn geteeld of voortgebracht; 

1.85  prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen 
vergoeding;

1.86  recreatiebedrijf

een bedrijf dat het bedrijfsmatig verstrekken van verblijfs- of dagrecreatie tot doel heeft;

bestemmingsplan "Grote Spellestraat 3 Kruisland" (vastgesteld) 
13



 bestemmingsplan Grote Spellestraat 3 Kruisland

1.87  ruimtelijke kwaliteit

de kwaliteit van de ruimte, zoals bepaald door de gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde 
van de ruimte;

1.88  seksinrichting

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch-pornografische 
aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting wordt in elk geval verstaan: een (raam)prostitutiebedrijf, 
alsmede een erotische massagesalon, een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater of een 
parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar;

1.89  Staat van bedrijfsactiviteiten

de Staat van bedrijfsactiviteiten die van deze regels onderdeel uitmaakt;

1.90  standplaats

de aaneengesloten grond, waarop één kampeermiddel gesitueerd is of gesitueerd kan worden;

1.91  statische goederen

goederen die geen regelmatige verplaatsing behoeven zoals (antieke) auto's, boten, caravans en 
dergelijke. De goederen zijn niet bestemd voor handel en/of worden niet opgeslagen voor een elders 
gevestigd bedrijf;

1.92  teeltondersteunende voorzieningen

ondersteunende voorziening die een onderdeel is van de bedrijfsvoering van een (vollegronds)teeltbedrijf; 

1.93  tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen

het tijdelijk, gedurende maximaal 6 maanden per jaar (afhankelijk van de teelt), bouwen en/of 
aanbrengen van teeltondersteunende voorzieningen. Hieronder worden verstaan folies (afdekfolies en 
acryldoek, vlakveldfolie), insectengaas, wandelkappen, schaduwhallen, hagelnetten (waarbij de palen 
jaarrond mogen blijven staan), vraatnetten, lage tunnels, schaduwnetten en dergelijke, in de vorm van: 

hoge tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen met een minimale hoogte van 0,5 meter en een 
maximale hoogte van 5 meter; 
lage tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen met een maximale hoogte van 0,5 meter; 

1.94  tijdelijke huisvesting tijdelijke medewerkers

het huisvesten van werknemers, die in een situatie van een grote arbeidsbehoefte op een agrarisch 
bedrijf werkzaam zijn om werk te verrichten, voor zover noodzakelijk voor een doelmatige bedrijfsvoering;

1.95  uitbreiding

vergroting van een bestaand bouwperceel of bestaand bestemmingsvlak; 
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1.96  veehouderij

agrarisch bedrijf gericht op het fokken, mesten en houden van runderen, varkens, schapen, geiten, 
pluimvee, tamme konijnen en pelsdieren; 

1.97  (vollegronds)teeltbedrijf

agrarisch bedrijf in de land- en tuinbouwsector dat zich richt op het telen van gewassen met een 
bedrijfsvoering die geheel of in overwegende mate niet in gebouwen plaatsvindt; 

1.98  voorgevellijn

denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van een gebouw tot aan de zijdelingse 
perceelsgrenzen;

1.99  voorzieningen van algemeen nut

voorzieningen ten behoeve van het op het openbare net aangesloten nutsvoorziening, het 
telecommunicatieverkeer, het openbaar vervoer en/of het wegverkeer;

1.100  waterhuishoudkundige voorzieningen

voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede wateraanvoer, waterafvoer, waterberging, 
hemelwaterinfiltratie en/of waterkwaliteit zoals duikers, stuwen, infiltratievoorzieningen, inlaten etc.

1.101  wet/wettelijke regelingen

indien en voor zover in deze regels wordt verwezen naar wettelijke regelingen c.q. verordeningen e.d., 
dienen deze regelingen te worden gelezen zoals deze luiden op het tijdstip van de tervisielegging van 
het ontwerp bestemmingsplan, tenzij anders bepaald;

1.102  woning

een (gedeelte van een) gebouw dat bestaat uit een complex van ruimten, qua inrichting en indeling 
geschikt en bestemd voor de huisvesting van personen in de vorm van één huishouden, waaronder;

a. vrijstaande woning: een woning, waarbij het hoofdgebouw met bijbehorende bijgebouwen, geen 
gemeenschappelijke wand heeft met een naastgelegen hoofdgebouw dan wel daarbij behorende 
bijbehorende bijgebouwen; 

b. twee-aaneen gebouwde woning: 
1. een woning, die deel uitmaakt van een blok van twee aan elkaar gebouwde hoofdgebouwen; 
2. een woning, waarbij het hoofdgebouw met bijbehorende bijgebouwen één of meer 

gemeenschappelijke wanden heeft met een naastgelegen hoofdgebouw dan wel daar 
bijbehorende bijgebouwen.

c. aaneen gebouwde woning: een woning, die deel uitmaakt van een blok van meer dan twee als 
woning aan elkaar gebouwde hoofdgebouwen;

1.103  wooneenheid

een (gedeelte van een) gebouw dat bestaat uit een complex van ruimten, qua inrichting en indeling 
geschikt en bestemd voor de huisvesting van personen in de vorm van één huishouden;
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1.104  wonen

het gebruik van een complex van ruimten voor de huisvesting van niet meer dan één huishouden;

1.105  zorgboerderij

de opvang van mensen met een zorgvraag hetzij als niet-agarische neventak, hetzij als vervolgfunctie op 
een agrarisch bouwvlak, waarbij het meewerken op het agrarisch bedrijf of bij het kleinschalig houden 
van dieren een wezenlijk onderdeel is van realisatie of therapie; 

1.106  zorgvuldige veehouderij

veehouderij die door het treffen van maatregelen, onder andere gericht op landschap, het verder sluiten 
van kringlopen op lokaal niveau, emissiebeperking en gezondheid voor mens en dier, ruimtelijk en 
maatschappelijk optimaal is ingepast in zijn omgeving. 
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

2.2  de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 
uitzondering van onderschikte bouwdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee 
gelijk te stellen bouwonderdelen; 

2.3  de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te 
stellen constructiedeel; bij de goothoogte wordt gemeten daar waar de goot het hoogst ligt. Indien zich 
op enige zijde van een gebouw één of meer dakkapellen bevinden, waarvan de gezamenlijke breedte 
meer bedraagt dan 50% van de gevelbreedte, wordt de goot- en de bouwhoogte van de dakkappel(len) 
als goothoogte aangemerkt;

2.4  de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd 
op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk; 

2.6  afstand tot de bouwgrens

tussen de grens van het bouwvlak en een bepaald punt van het bouwwerk, waar die afstand het kortst 
is; 

2.7  ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk

vanaf het bouwkundig peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. maximaal één grondgebonden agrarisch bedrijf per bouwvlak;
b. ter plaatse van een agrarisch bedrijf is productiegebonden detailhandel toegestaan tot maximaal 

100 m2;
c. per agrarisch bedrijf is maximaal één bedrijfswoning toegestaan, al dan niet in combinatie met de 

uitoefening van een beroep aan huis in de bedrijfswoning en/of bijgebouwen;
d. kwaliteitsverbetering van het landschap;
e. educatief medegebruik;

met daarbij behorende:

f. bijbehorende bijgebouwen;
g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
h. landschapselementen;
i. teeltondersteunende voorzieningen;
j. tuin, erf, verharding en ander bij de bestemming passende voorzieningen;
k. voorzieningen van algemeen nut;
l. water, waterkering en waterhuishoudkundige voorzieningen;
m. wegen, paden en parkeervoorzieningen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Algemeen

a. voor het bouwen geldt dat uitsluitend gebouwen, bijbehorende bijgebouwen en bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, mogen worden gebouwd die ten dienste staan van de bestemming;

b. bouwwerken mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden opgericht;
c. de dierenverblijven, ten dienste van grondgebonden veehouderijen, hebben ten hoogste de omvang 

van:
1. de gebouwen die op 21 september 2013 legaal aanwezig zijn of in uitvoering zijn, met dien 

verstande dat een peildatum van 17 maart 2017 geldt voor de bestaande oppervlakte van een 
dierenverblijf;

2. de gebouwen die gebouwd mogen worden krachtens een voor 21 september 2013 verleende 
omgevingsvergunning, met dien verstande dat een peildatum van 17 maart 2017 geldt voor de 
bestaande oppervlakte van een dierenverblijf.

3.2.2  Bedrijfsgebouwen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. de goothoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan 7 meter; 
b. de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan 11,5 meter; 
c. de bedrijfsgebouwen dienen te worden afgerond met een dak, waarbij de dakhelling minimaal 20° en 

maximaal 50° mag bedragen; 
d. de afstand van de bedrijfsgebouwen tot de kant van de weg bedraagt minimaal 10 meter; 
e. de afstand van de bedrijfsgebouwen tot de bouwperceelgrens dient minimaal 3,5 meter te bedragen;
f. binnen het bouwvlak, met uitzondering ter plaatse van de groenblauwe mantel zoals aangeduid op 

de verbeelding, mogen teeltondersteunende kassen worden gebouwd ter ondersteuning van de 
agrarische bedrijfsvoering, tot een maximum van 1.000 m² per bouwvlak, waarbij de goothoogte niet 
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meer mag bedragen dan 6 meter en de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 7 meter; 
g. in bedrijfsgebouwen ten behoeve grondgebonden veehouderijactiviteiten mag binnen de gebouwen 

maximaal 1 bouwlaag worden gebruikt voor het houden van dieren.

3.2.3  Bedrijfswoning en bijbehorende bijgebouwen

Voor het bouwen van een bedrijfswoning en bijbehorende bijgebouwen gelden de volgende bepalingen: 

a. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 750 m³; 
b. de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 5,5 meter; 
c. de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 9,5 meter; 
d. de bedrijfswoning dient te worden afgerond met een dak, waarbij de dakhelling minimaal 20° en 

maximaal 50° mag bedragen; 
e. de afstand van de bedrijfswoning tot de bouwperceelgrens dient minimaal 3,5 meter te bedragen;
f. de goot- en bouwhoogte van bijbehorende bijgebouwen mag niet meer bedragen dan respectievelijk 

3,3 meter en 5,5 meter; 
g. bijbehorende bijgebouwen als onderdeel van de bedrijfswoning mogen met een plat dak worden 

afgewerkt, waarbij de bouwhoogte niet meer dan 3,3 meter mag bedragen. Wordt een bijbehorend 
bijgebouw niet afgewerkt met een plat dak, dan bedraagt de dakhelling minimaal 20° en maximaal 
50°; 

h. de gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bijgebouwen mag niet meer dan 100 m2 bedragen;
i. de afstand van een bijbehorend bijgebouw tot de bouwperceelgrens, dient minimaal 3,5 meter te 

bedragen; 
j. een bijbehorend bijgebouw dient op een minimale afstand van 1 meter achter de voorgevel van de 

bedrijfswoning te worden opgericht; 
k. qua situering dient er een directe samenhang te zijn tussen de bedrijfswoning en de bijbehorende 

bijgebouwen;
l. de afstand van de bedrijfswoning en de bijbehorende bijgebouwen tot de kant van de weg bedraagt 

minimaal 10 meter. 

3.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende bepalingen: 

a. de hoogte van agrarische erfafscheidingen mag maximaal 2 meter bedragen; 
b. de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag maximaal 12 meter bedragen; 
c. bouwwerken voorzien van een dak dienen te worden afgerond met een dak, waarbij de dakhelling 

minimaal 20° en maximaal 50° mag bedragen; 
d. de afstand tot de bouwperceelgrens dient minimaal 3,5 meter te bedragen met uitzondering van erf- 

en terreinafscheidingen die tot op de bouwperceelgrens mogen worden opgericht;
e. de afstand van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde tot de kant van de weg bedraagt minimaal 10 

meter, met uitzondering van erf- en terreinafscheidingen die tot op de bouwperceelgrens mogen 
worden opgericht.

3.2.5  Voorwaardelijke bepaling bouwen dierenverblijven ten behoeve van vee

In afwijking van het bepaalde onder artikel 3.2.1, onder c, mogen binnen het agrarisch bouwvlak nieuwe 
dierenverblijven ten behoeve van het houden van vee worden opgericht, mits wordt voldaan aan de 
volgende voorwaarden:

a. er moet geborgd worden dat sprake is van een ontwikkeling naar en instandhouding van een 
zorgvuldige veehouderij;

b. de ontwikkeling moet, vanuit een goede leefomgeving (zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit), 
inpasbaar zijn in de omgeving;

c. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 
van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;

d. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 
cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygienische aard;
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e. er moet een zorgvuldige dialoog worden gevoerd, gericht op het betrekken van belangen van 
omwonenden bij de planontwikkeling;

f. er moet geborgd worden dat binnen gebouwen dieren, al dan niet in hokken, alleen op de grond 
gehouden mogen worden, ongeacht voorzieningen voor dierenwelzijn, met uitzondering van voliere- 
en scharrelstallen voor legkippen waar ten hoogste twee bouwlagen gebruikt mogen worden;

g. er is aangetoond dat de kans op cumulatieve geurhinder (achtergrondbelasting) op geurgevoelige 
objecten, in de bebouwde kom niet hoger is dan 12% en in het buitengebied niet hoger is dan 20%, 
tenzij er -indien blijkt dat de achtergrondbelasting hoger is dan voornoemde percentages- 
maatregelen worden getroffen door de grondgebonden veehouderij die tot een daling leiden van de 
achtergrondbelasting, welke ten minste de eigen bijdrage aan de overschrijding van de 
achtergrondbelasting compenseert;

h. er is aangetoond dat de achtergrondconcentratie, vermeerderd met de bijdrage voor het initiatief, 
een jaargemiddelde fijnstofconcentratie (PM10) op gevoelige objecten veroorzaakt van maximaal 
31,2 µg/m3;

i. er aantoonbaar geen sprake is van een onevenredige aantasting van in de omgeving aanwezige 
landschappelijke, natuurlijke, cultuurhistorische, bodem- en waterhuishoudkundige en 
milieuhygienische waarden.

3.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 
bebouwing: 

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en 
leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken; 

b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving; 
c. ter waarborging van de verkeersveiligheid; 
d. ter waarborging van de sociale veiligheid; 
e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding; 
f. ter verbetering van de landschappelijke inrichting en/of positionering van de bebouwing.

3.4  Afwijken van de bouwregels

3.4.1  Afstand bouwperceelgrens

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van de voorgeschreven 
minimale afstanden tot een bouwperceelgrens, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. de bereikbaarheid voor hulpdiensten en de veiligheid uit het oogpunt van brandoverslag niet in het 
gedrang komen;

b. er geen onevenredige aantasting is van de in het geding zijnde belangen, waaronder die van 
omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven; 

c. er geen onevenredige aantasting van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de 
naaste omgeving is. 

3.4.2  Afstand weg

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van de voorgeschreven 
afstand tot de kant van de weg, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. de bereikbaarheid voor hulpdiensten en de veiligheid uit het oogpunt van brandoverslag niet in het 
gedrang komen; 

b. uit onderzoek naar geluidhinder blijkt dat er geen strijdigheid is met de Wet geluidhinder of andere 
relevante wetgeving; 

c. er geen onevenredige aantasting van het verkeersbelang is. Hiertoe kan advies worden ingewonnen 
bij de wegbeheerder; 

d. er is geen onevenredige aantasting van de in het geding zijnde belangen, waaronder die van 
omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven; 
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e. er geen onevenredige aantasting van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de 
naaste omgeving is. 

3.4.3  Hogere bedrijfsgebouwen

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van de voorgeschreven goot- 
en bouwhoogte voor agrarische bedrijfsgebouwen, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. de afwijkende hoogte is noodzakelijk voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering. Daarover kan 
nader advies ingewonnen worden bij de AAB; 

b. verlening van de omgevingsvergunning kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan de 
kwaliteitsverbetering van het landschap; 

c. de maximale afwijking ten aanzien van de voorgeschreven goothoogte bedraagt 2 meter en ten 
aanzien van de maximale bouwhoogte 2 meter. 

3.4.4  Teeltondersteunende kassen

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken en de omvang van 
teeltondersteunende kassen uitbreiden, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. de activiteit vindt plaats ter ondersteuning van de grondgebonden agrarische bedrijfsvoering; 
b. de afwijkende omvang van teeltondersteunende kassen is noodzakelijk voor een doelmatige 

agrarische bedrijfsvoering; 
c. de vergroting van de oppervlakte teeltondersteunende kassen mag er niet toe leiden dat sprake is 

van een glastuinbouwbedrijf; 
d. omtrent het bepaalde in sub a., b. en c. kan nader advies ingewonnen worden bij de AAB; 
e. de oppervlakte aan netto teeltondersteunende kassen mag niet meer bedragen dan 5.000 m²; 
f. de goothoogte en bouwhoogte van de teeltondersteunende kassen mag respectievelijk niet meer 

bedragen dan 6 meter en 7 meter; 
g. het afwijken is niet toegestaan ter plaatse van de groenblauwe mantel zoals aangeduid op de 

verbeelding; 
h. verlening van de omgevingsvergunning kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan de 

kwaliteitsverbetering van het landschap.

3.5  Specifieke gebruiksregels

3.5.1  Strijdig gebruik

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid sub c Wabo, 
wordt in elk geval gerekend het gebruik voor, in gebruik geven voor en/of het doen laten gebruiken voor: 

a. geluidszoneringsplichtige inrichtingen; 
b. (ondergeschikte) detailhandel, met uitzondering van productiegebonden detailhandel; 
c. een verkooppunt voor motorbrandstoffen (incl. LPG); 
d. seksinrichtingen; 
e. kamperen; 
f. niet-grondgebonden agrarische bedrijven; 
g. (co)vergisting en biomassavergisting; 
h. mestbewerking, anders dan (co)vergisting en biomassavergisting, met dien verstande dat 

mestbewerking van ter plaatse geproduceerde mest wel is toegestaan;
i. geheel of gedeeltelijk omschakelen naar een grondgebonden veehouderij, tenzij wordt voldaan aan 

het bepaalde in artikel 3.2.5 en 3.5.2;
j. de vestiging van, de uitbreiding van, de omschakeling naar en een toename van de oppervlakte van 

dierenverblijven van een geitenhouderij; 
k. gebouwen, behoudens de bedrijfswoning(en), voor permanente en/of tijdelijke bewoning en direct 

daarmee verband houdend gebruik van voorzieningen, zoals een gemeenschappelijke verblijfsruimte, 
sanitair, kook- en wasgelegenheid; 

l. (vrijstaande) bijbehorende bijgebouwen als zelfstandige woning en als afhankelijke woonruimte; 
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m. het bedrijfsmatig vervaardigen, verwerken of herstellen van goederen en/of be- of verwerken van 
producten, tenzij dit plaatsvindt ten behoeve van de agrarische productie binnen het agrarisch 
bedrijf; 

n. een inrichting als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), tenzij dit op de 
verbeelding of in de regels expliciet is toegestaan.

3.5.2  Voorwaardelijke bepaling gebruiken dierenverblijven ten behoeve van vee

In afwijking van het bepaalde onder artikel 3.5.1 onder i mag binnen het agrarisch bouwvlak bestaande 
bebouwing alsmede nieuwe bebouwing ten behoeve van de uitoefening van een grondgebonden 
veehouderij worden gebruikt, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. er moet geborgd worden dat sprake is van een ontwikkeling naar en instandhouding van een 
zorgvuldige veehouderij;

b. de ontwikkeling moet, vanuit een goede leefomgeving (zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit), 
inpasbaar zijn in de omgeving;

c. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 
van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;

d. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 
cultuurhistorische waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygienische aard;

e. er moet een zorgvuldige dialoog worden gevoerd, gericht op het betrekken van belangen van 
omwonenden bij de planontwikkeling;

f. er moet geborgd worden dat binnen gebouwen dieren, al dan niet in hokken, alleen op de grond 
gehouden mogen worden, ongeacht voorzieningen voor dierenwelzijn, met uitzondering van voliere- 
en scharrelstallen voor legkippen waar ten hoogste twee bouwlagen gebruikt mogen worden;

g. er is aangetoond dat de kans op cumulatieve geurhinder (achtergrondbelasting) op geurgevoelige 
objecten, in de bebouwde kom niet hoger is dan 12 % en in het buitengebied niet hoger is dan 20%, 
tenzij er -indien blijkt dat de achtergrondbelasting hoger is dan voornoemde 
percentagesmaatregelen worden getroffen door de grondgebonden veehouderij die tot een daling 
leiden van de achtergrondbelasting, welke ten minste de eigen bijdrage aan de overschrijding van de 
achtergrondbelasting compenseert;

h. er is aangetoond dat de achtergrondconcentratie, vermeerderd met de bijdrage voor het initiatief, 
een jaargemiddelde fijnstofconcentratie (PM10) op gevoelige objecten veroorzaakt van maximaal 
31,2 µg/m3;

i. er aantoonbaar geen sprake is van een onevenredige aantasting van in de omgeving aanwezige 
landschappelijke, natuurlijke, cultuurhistorische, bodem- en waterhuishoudkundige en 
milieuhygienische waarden.

3.5.3  Voorwaardelijke verplichting landschappelijke inpassing

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in 
gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken ter plaatse van het bouwvlak, overeenkomstig de in 
3.1 opgenomen bestemmingsomschrijving, zonder de aanleg en instandhouding van de 
landschapsmaatregelen zoals opgenomen in Bijlage 2 en Bijlage 3 behorende bij deze regels, met dien 
verstande dat:

a. een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, sub a, van de Wabo, voor het bouwen van 
een bedrijfswoning wordt slechts verleend, indien bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning 
wordt aangetoond dat de landschapsmaatregelen, zoals opgenomen in Bijlage 2 behorende bij deze 
regels, uiterlijk in het eerste plantseizoen na de bouw van de bedrijfswoning worden aangelegd en 
vervolgens aldus in stand worden gehouden;

b. een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, sub a, van de Wabo, voor het bouwen van 
één of meerdere bedrijfsgebouwen wordt slechts verleend, indien bij de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning wordt aangetoond dat de landschapsmaatregelen, zoals opgenomen in 
Bijlage 3 behorende bij deze regels, uiterlijk in het eerste plantseizoen na de bouw van een 
bedrijfsgebouw worden aangelegd en vervolgens aldus in stand worden gehouden.
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3.6  Afwijken van de gebruiksregels

3.6.1  Niet-agrarisch bedrijf

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken en een nevenactiviteit in de 
vorm van een niet-agrarisch bedrijf die een bijdrage levert aan een gemengde plattelandseconomie 
toestaan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. de activiteit vindt plaats als nevenactiviteit en er is geen sprake van een zelfstandige bedrijfsmatige 
activiteit; 

b. de agrarische bedrijvigheid is en blijft als hoofdfunctie aanwezig; 
c. omtrent het bepaalde in sub a en b kan nader advies ingewonnen worden bij de AAB; 
d. de activiteit dient plaats te vinden binnen het bestaande bouwvolume. Er vindt geen uitbreiding van 

bebouwing ten behoeve van de activiteit plaats; 
e. (detail)handelsactiviteiten zijn niet toegestaan, met uitzondering van de handelsactiviteiten in 

landbouwproducten, anders dan mest. Het bepaalde in sub d. blijft eveneens van toepassing; 
f. de vloeroppervlakte voor deze activiteit mag niet meer bedragen dan 500 m²; 
g. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 

van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven; 
h. zelfstandige kantoorvoorzieningen zijn niet toegestaan; 
i. er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats; 
j. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid binnen het bouwvlak; 
k. laden en lossen is uitsluitend op eigen terrein toegestaan; 
l. buitenopslag is niet toegestaan; 
m. het betreft bedrijfsmatige activiteiten in de categorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten of 

een hogere milieucategorie, mits qua aard en invloed vergelijkbaar met categorie 1 en 2. Indien de 
gewenste activiteit niet voorkomt in de Staat van bedrijfsactiviteiten dient deze naar aard en invloed 
vergelijkbaar te zijn met bedrijfsmatige activiteiten in categorie 1 en 2 van de Staat van 
bedrijfsactiviteiten; 

n. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 
cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard; 

o. verlening van de omgevingsvergunning kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan de 
kwaliteitsverbetering van het landschap. 

3.6.2  Opslag statische goederen

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken en een nevenactiviteit in de 
vorm van opslag van statische goederen toestaan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. de activiteit vindt plaats als nevenactiviteit en er is geen sprake van een zelfstandige bedrijfsmatige 
activiteit; 

b. de agrarische bedrijvigheid is en blijft als hoofdfunctie aanwezig; 
c. omtrent het bepaalde in sub a en b kan nader advies ingewonnen worden bij de AAB; 
d. de activiteit dient plaats te vinden binnen het bestaande bouwvolume. Er vindt geen uitbreiding van 

bebouwing ten behoeve van de activiteit plaats; 
e. de vloeroppervlakte voor deze activiteit mag niet meer bedragen dan 1.000 m²; 
f. opslag ten dienste van een elders gevestigd bedrijf is niet toegestaan; 
g. (detail)handelsactiviteiten zijn niet toegestaan; 
h. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 

van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven; 
i. er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats; 
j. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid binnen het bouwvlak; 
k. laden en lossen is uitsluitend op eigen terrein toegestaan; 
l. buitenopslag is niet toegestaan; 
m. het betreft opslag van statische goederen voor niet-agrarische bedrijfsmatige activiteiten in de 

categorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten of een hogere milieucategorie, mits qua aard 
en invloed vergelijkbaar met categorie 1 en 2. Indien de bedrijfsmatige activiteit van de opslag niet 
voorkomt in de Staat van bedrijfsactiviteiten dient deze naar aard en invloed vergelijkbaar te zijn met 
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bedrijfsmatige activiteiten in categorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten; 
n. opslag van goederen is niet toegestaan in (teeltondersteunende) kassen; 
o. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard; 
p. verlening van de omgevingsvergunning kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan de 

kwaliteitsverbetering van het landschap.

3.6.3  Bewerken, afvoergereedmaken en verpakken van agrarische producten van andere agrarische 
bedrijven

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken en een nevenactiviteit in de 
vorm van het bewerken, afvoergereedmaken en verpakken van agrarische producten van andere 
agrarische bedrijven toestaan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. de activiteit vindt plaats als nevenactiviteit bij een (vollegronds)teeltbedrijf en er is geen sprake van 
een zelfstandige bedrijfsmatige activiteit; 

b. de agrarische bedrijvigheid is en blijft als hoofdfunctie aanwezig; 
c. de activiteit dient plaats te vinden binnen het bestaande bouwvolume. Er vindt geen uitbreiding van 

bebouwing ten behoeve van de activiteit plaats; 
d. de extra vloeroppervlakte voor het bewerken, afvoergereedmaken en verpakken van de agrarische 

producten van andere agrarische bedrijven mag niet meer bedragen dan 1.000 m²; 
e. de oppervlakte moet noodzakelijk zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering; 
f. er moet sprake zijn van zuinig ruimtegebruik; 
g. voor het bewerken, afvoergereedmaken en verpakken van producten van andere agrarische bedrijven 

dient gebruik te worden gemaakt van dezelfde machines als voor het bewerken, afvoergereedmaken 
en verpakken van de eigen agrarische producten; 

h. de producten van andere (vollegronds)teeltbedrijven moeten dezelfde teelt betreffen als de eigen 
agrarische producten geteeld in de directe omgeving van het bedrijf; 

i. de producten van andere (vollegronds)teeltbedrijven moeten geteeld worden in de directe omgeving 
van het eigen agrarische bedrijf; 

j. de producten van andere (vollegronds)teeltbedrijven betreffen maximaal 25 % van de hoeveelheid 
eigen producten, geteeld in de directe omgeving van het (vollegronds)teeltbedrijf dat de 
nevenactiviteit wenst; 

k. de andere agrarische bedrijven moeten gelegen zijn binnen een straal van 20 kilometer rondom het 
agrarische bedrijf; 

l. omtrent het bepaalde in sub a. tot en met sub k kan nader advies worden ingewonnen bij de AAB; 
m. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 

van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven; 
n. detailhandel is niet toegestaan; 
o. er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats; 
p. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid binnen het bouwvlak; 
q. laden en lossen is uitsluitend op eigen terrein toegestaan; 
r. buitenopslag is niet toegestaan; 
s. het betreft bedrijfsmatige activiteiten in de categorie 1 of 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten, of 

een hogere milieucategorie, mits qua aard en invloed vergelijkbaar met categorie 1 of 2. Indien de 
gewenste activiteit niet voorkomt in de Staat van bedrijfsactiviteiten dient deze naar aard en invloed 
vergelijkbaar te zijn met bedrijfsmatige activiteiten in categorie 1 of 2 van de Staat van 
bedrijfsactiviteiten; 

t. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 
cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard; 

u. zodra de agrarische hoofdfunctie ter plaatse wordt gestaakt, dient ook het bewerken, 
afvoergereedmaken en verpakken van niet eigen dan wel elders geteelde agrarische producten te 
worden beëindigd; 

v. verlening van de omgevingsvergunning kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan de 
kwaliteitsverbetering van het landschap. 
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3.6.4  Verblijfsrecreatie in de vorm van een minicamping

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken en een nevenactiviteit voor 
verblijfsrecreatie in de vorm van een minicamping met de daarvoor noodzakelijke voorzieningen, zoals 
sanitaire voorzieningen toestaan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. de activiteit vindt plaats als nevenactiviteit en er is geen sprake van een zelfstandige bedrijfsmatige 
activiteit; 

b. de agrarische bedrijvigheid is en blijft als hoofdfunctie aanwezig; 
c. omtrent het bepaalde in sub a en b kan nader advies ingewonnen worden bij de AAB; 
d. per agrarisch bedrijf zijn maximaal 25 standplaatsen toegestaan; 
e. er zijn uitsluitend kampeermiddelen toegestaan met een toeristisch karakter (tenten, toercaravans, 

e.d.). Kampeermiddelen die als bouwwerk zijn aan te merken, zijn niet toegestaan; 
f. de kampeermiddelen zijn toegestaan binnen het bouwvlak en/of in een zone direct grenzend aan het 

bouwvlak binnen de gronden met de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden'; 
g. de totale maximale oppervlakte van de standplaatsen bedraagt 1,5 hectare. De te gebruiken 

oppervlakte dient qua oppervlakte aan te sluiten bij het aantal standplaatsen. Zuinig ruimtegebruik is 
daarbij het uitgangspunt; 

h. de oppervlakte van sanitaire voorzieningen mag niet meer bedragen dan 150 m² en dienen binnen 
het bouwvlak en waar mogelijk binnen de bestaande gebouwen te worden gerealiseerd; 

i. kamperen is uitsluitend toegestaan van 1 maart tot 1 november (kampeerseizoen); 
j. de maximale verblijfsduur door dezelfde persoon op de recreatieve voorziening bedraagt 6 weken per 

kampeerseizoen; 
k. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 

van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven; 
l. detailhandel is niet toegestaan;
m. er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats; 
n. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid; 
o. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard; 
p. permanente bewoning of (tijdelijke) huisvesting van (tijdelijke) werknemers is niet toegestaan. Er 

moet sprake zijn van verblijfsrecreatie; 
q. er zijn geen overwegende bezwaren in het kader van brandveiligheid; 
r. er dient een verblijfsregister te worden bijgehouden; 
s. het afwijken voor de gronden buiten het agrarisch bouwvlak gaat gepaard met een positieve bijdrage 

aan de bescherming en ontwikkeling van de onderkende ecologische en landschappelijke waarden 
en kenmerken; 

t. verlening van de omgevingsvergunning kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan de 
kwaliteitsverbetering van het landschap.

3.6.5  Verblijfsrecreatie in de vorm van een bed & breakfast

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken en een nevenactiviteit voor 
verblijfsrecreatie in de vorm van een bed & breakfast met de daarbij behorende voorzieningen toestaan, 
mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. de activiteit vindt plaats als nevenactiviteit en er is geen sprake van een zelfstandige bedrijfsmatige 
activiteit; 

b. de agrarische bedrijvigheid is en blijft als hoofdfunctie aanwezig; 
c. omtrent het bepaalde in sub a en b kan nader advies ingewonnen worden bij de AAB; 
d. per agrarisch bedrijf zijn maximaal 5 kamers met in totaal maximaal 10 slaapplaatsen toegestaan; 
e. de bed & breakfast is uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan. Maximaal 40% van de bestaande 

bebouwing met een maximum van 250 m² vloeroppervlakte mag voor deze functie worden benut; 
f. in afwijking onder e. mag binnen het bouwvlak nieuwbouw van een gebouw ten behoeve van de bed 

& breakfast plaatsvinden met een maximum van 250 m²; 
g. de maximale verblijfsduur door dezelfde persoon op de recreatieve voorziening bedraagt 6 weken per 

jaar; 
h. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 
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van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven; 
i. detailhandel is niet toegestaan; 
j. er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats; 
k. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid; 
l. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard; 
m. permanente bewoning of (tijdelijke) huisvesting van (tijdelijke) werknemers is niet toegestaan. Er 

moet sprake zijn van verblijfsrecreatie; 
n. er zijn geen overwegende bezwaren in het kader van brandveiligheid; 
o. er dient een verblijfsregister te worden bijgehouden; 
p. verlening van de omgevingsvergunning kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan de 

kwaliteitsverbetering van het landschap. 

3.6.6  Verblijfsrecreatie in de vorm van een groepsaccomodatie

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken en een nevenactiviteit voor 
verblijfsrecreatie in de vorm van een groepsaccommodatie in de bestaande bebouwing toestaan, mits 
wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. de activiteit vindt plaats als nevenactiviteit en er is geen sprake van een zelfstandige bedrijfsmatige 
activiteit; 

b. de agrarische bedrijvigheid is en blijft als hoofdfunctie aanwezig; 
c. omtrent het bepaalde in sub a en b kan nader advies ingewonnen worden bij de AAB; 
d. de activiteit dient plaats te vinden binnen het bestaande bouwvolume. Er vindt geen uitbreiding van 

bebouwing ten behoeve van de activiteit plaats; hiervoor geldt een uitzondering voor de nieuwbouw 
van een gebouw met een vloeroppervlakte van maximaal 150 m² binnen het bouwvlak; 

e. de vloeroppervlakte voor deze activiteit mag niet meer bedragen dan 500 m²; 
f. het aantal slaapplaatsen mag niet meer bedragen dan 70; 
g. de maximale verblijfsduur door dezelfde persoon op de recreatieve voorziening bedraagt 6 weken per 

jaar; 
h. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 

van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven; 
i. detailhandel is niet toegestaan; 
j. er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats; 
k. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid; 
l. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard; 
m. permanente bewoning of (tijdelijke) huisvesting van (tijdelijke) werknemers is niet toegestaan. Er 

moet sprake zijn van verblijfsrecreatie; 
n. er zijn geen overwegende bezwaren in het kader van brandveiligheid; 
o. er dient een verblijfsregister te worden bijgehouden; 
p. verlening van de omgevingsvergunning kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan de 

kwaliteitsverbetering van het landschap. 

3.6.7  Verblijfsrecreatie in de vorm van een permanente verblijfsrecreatieve voorziening

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken en een nevenactiviteit voor 
verblijfsrecreatie in de vorm van permanente verblijfsrecreatieve voorzieningen (chalet, trekkershut en 
soortgelijke voorzieningen) met de daarbij behorende noodzakelijke voorzieningen, zoals sanitaire 
voorzieningen toestaan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. de activiteit vindt plaats als nevenactiviteit en er is geen sprake van een zelfstandige bedrijfsmatige 
activiteit; 

b. de agrarische bedrijvigheid is en blijft als hoofdfunctie aanwezig; 
c. omtrent het bepaalde in sub a en b kan nader advies ingewonnen worden bij de AAB; 
d. per agrarisch bedrijf zijn maximaal 5 verblijfsrecreatieve voorzieningen toegestaan; 
e. de oppervlakte van een verblijfsrecreatieve voorziening mag niet meer bedragen dan 70 m²; 
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f. de oppervlakte van eventuele sanitaire voorzieningen mag niet meer bedragen dan 100 m²; 
g. de verblijfsrecreatieve voorzieningen met de daarbij behorende noodzakelijke voorzieningen zijn 

uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak. Noodzakelijke voorzieningen worden waar mogelijk 
binnen de bestaande gebouwen gerealiseerd; 

h. er moet sprake zijn van zuinig ruimtegebruik;
i. overtollige bebouwing dient te worden gesloopt;
j. de maximale verblijfsduur door dezelfde persoon op de recreatieve voorziening bedraagt 6 weken per 

jaar; 
k. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 

van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven; 
l. detailhandel is niet toegestaan; 
m. er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats; 
n. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid; 
o. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard; 
p. permanente bewoning of (tijdelijke) huisvesting van (tijdelijke) werknemers is niet toegestaan. Er 

moet sprake zijn van verblijfsrecreatie; 
q. er zijn geen overwegende bezwaren in het kader van brandveiligheid; 
r. er dient een verblijfsregister te worden bijgehouden; 
s. verlening van de omgevingsvergunning kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan de 

kwaliteitsverbetering van het landschap. 

3.6.8  Verblijfsrecreatie in de vorm van een gebouw voor verblijfsrecreatie

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken en een nevenactiviteit voor 
verblijfsrecreatie in de vorm van een gebouw voor verblijfsrecreatie (met of zonder ontbijt) met de daarbij 
behorende voorzieningen toestaan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. de activiteit vindt plaats als nevenactiviteit en er is geen sprake van een zelfstandige bedrijfsmatige 
activiteit; 

b. de agrarische bedrijvigheid is en blijft als hoofdfunctie aanwezig; 
c. omtrent het bepaalde in sub a en b kan nader advies ingewonnen worden bij de AAB; 
d. per agrarisch bedrijf zijn maximaal 5 verblijfsrecreatieve kamers (waaronder gastenkamers, 

toeristische appartementen en soortgelijke voorzieningen) met in totaal maximaal 10 slaapplaatsen 
toegestaan; 

e. de verblijfsrecreatie is uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan; 
f. maximaal 40% van de bestaande bebouwing met een maximum van 250 m² vloeroppervlakte mag 

voor deze functie worden benut; 
g. in afwijking onder f. mag binnen het bouwvlak nieuwbouw van een gebouw ten behoeve van de 

verblijfsrecreatie plaatsvinden met een maximum van 250 m²; 
h. er moet sprake zijn van zuinig ruimtegebruik;
i. overtollige bebouwing dient te worden gesloopt;
j. de maximale verblijfsduur door dezelfde persoon op de recreatieve voorziening bedraagt 6 weken per 

jaar; 
k. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 

van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven; 
l. detailhandel is niet toegestaan; 
m. er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats; 
n. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid; 
o. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard; 
p. permanente bewoning of (tijdelijke) huisvesting van (tijdelijke) werknemers is niet toegestaan. Er 

moet sprake zijn van verblijfsrecreatie; 
q. er zijn geen overwegende bezwaren in het kader van brandveiligheid; 
r. er dient een verblijfsregister te worden bijgehouden; 
s. verlening van de omgevingsvergunning kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan de 

kwaliteitsverbetering van het landschap. 
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3.6.9  Kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken en een nevenactiviteit in de 
vorm van kleinschalige aan het buitengebied gebonden dagrecreatieve voorzieningen toestaan, zoals 
een speeltuin, verhuur van fietsen/huifkarren, een kinderboerderij, een ambachtelijke kaasmakerij, 
boerengolf, het organiseren van rondleidingen in het buitengebied, agrarische educatie en andere naar 
aard en omvang hiermee gelijk te stellen kleinschalige aan het buitengebied gebonden dagrecreatieve 
activiteiten, met de daarbij behorende ondersteunende activiteiten, eventueel in combinatie met 
ondersteunende kleinschalige horeca, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. de activiteit vindt plaats als nevenactiviteit en er is geen sprake van een zelfstandige bedrijfsmatige 
activiteit; 

b. de agrarische bedrijvigheid is en blijft als hoofdfunctie aanwezig; 
c. omtrent het bepaalde in sub a en b kan nader advies ingewonnen worden bij de AAB; 
d. ondersteunend aan de kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen zijn de volgende activiteiten 

toegestaan: vergaderen, workshops, kinderfeestjes, exposities en soortgelijke functies. Activiteiten 
in de vorm van feesten en partijen zijn uitgesloten; 

e. indien de activiteit plaatsvindt in gebouwen dient dit binnen het bestaande bouwvolume te gebeuren. 
Er vindt geen uitbreiding van bebouwing ten behoeve van de activiteit plaats. Hierop geldt een 
uitzondering voor de nieuwbouw van een gebouw binnen het bouwvlak met een vloeroppervlakte van 
maximaal 500 m²; 

f. de vloeroppervlakte voor deze binnenactiviteit mag niet meer bedragen dan 500 m². De te gebruiken 
vloeroppervlakte dient qua oppervlakte aan te sluiten bij de uit te voeren activiteiten. Zuinig 
ruimtegebruik is daarbij het uitgangspunt; 

g. de buitenactiviteiten zijn toegestaan binnen het bouwvlak en/of in een zone direct grenzend aan het 
bouwvlak binnen de gronden met de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden'; 

h. de oppervlakte voor de buitenactiviteiten mag niet meer bedragen dan 1 hectare, met uitzondering 
van boerengolf waarvoor een maximale oppervlakte van 15 hectare geldt. De te gebruiken 
oppervlakte dient qua oppervlakte aan te sluiten bij de uit te voeren activiteiten. Zuinig ruimtegebruik 
is daarbij het uitgangspunt; 

i. het bedrijfsmatig houden van dieren dient binnen het bouwvlak plaats te vinden; 
j. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 

van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven; 
k. detailhandel is niet toegestaan; 
l. er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats; 
m. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid; 
n. laden en lossen is uitsluitend op eigen terrein toegestaan; 
o. buitenopslag is niet toegestaan; 
p. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard; 
q. er zijn geen overwegende bezwaren in het kader van brandveiligheid; 
r. het afwijken voor de gronden buiten het agrarisch bouwvlak gaat gepaard met een positieve bijdrage 

aan de bescherming en ontwikkeling van de onderkende ecologische en landschappelijke waarden 
en kenmerken; 

s. verlening van de omgevingsvergunning kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan de 
kwaliteitsverbetering van het landschap. 

3.6.10  Kleinschalige horeca

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken en nevenactiviteit voor 
kleinschalige horeca, zoals een thee- en koffieschenkerij, een ijs-/snackverkooppunt, rustpunt voor 
passanten (fietser, wandelaars,etc.) toestaan, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. de activiteit vindt plaats als nevenactiviteit en er is geen sprake van een zelfstandige bedrijfsmatige 
activiteit; 

b. de agrarische bedrijvigheid is en blijft als hoofdfunctie aanwezig; 
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c. omtrent het bepaalde in sub a. en b. kan nader advies ingewonnen worden bij de AAB; 
d. de activiteiten dienen binnen het bouwvlak plaats te vinden; 
e. de activiteit dient plaats te vinden binnen het bestaande bouwvolume. Er vindt geen uitbreiding van 

bebouwing ten behoeve van de activiteit plaats. Hierop geldt een uitzondering voor de nieuwbouw 
van een gebouw binnen het bouwvlak met een vloeroppervlakte van maximaal 250 m²; 

f. de vloeroppervlakte voor de binnenactiviteit mag niet meer bedragen dan 250 m². De te gebruiken 
vloeroppervlakte dient qua oppervlakte aan te sluiten bij de uit te voeren activiteiten. Zuinig 
ruimtegebruik is daarbij het uitgangspunt; 

g. binnen het bouwvlak is een terras toegestaan; 
h. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 

van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven; 
i. detailhandel is niet toegestaan; 
j. er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats; 
k. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid; 
l. laden en lossen is uitsluitend op eigen terrein toegestaan; 
m. buitenopslag is niet toegestaan; 
n. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard; 
o. er zijn geen overwegende bezwaren in het kader van brandveiligheid; 
p. verlening van de omgevingsvergunning kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan de 

kwaliteitsverbetering van het landschap. 

3.6.11  Zorgverlening

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken en een nevenactiviteit in de 
vorm van zorgverlening op sociaal, fysiek en/of psychisch vlak toestaan (waaronder een zorgboerderij), 
mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. de activiteit vindt plaats als nevenactiviteit en er is geen sprake van een zelfstandige bedrijfsmatige 
activiteit; 

b. de agrarische bedrijvigheid is en blijft als hoofdfunctie aanwezig; 
c. omtrent het bepaalde in sub a. en b. kan nader advies ingewonnen worden bij de AAB; 
d. de activiteit dient plaats te vinden binnen het bestaande bouwvolume. Er vindt geen uitbreiding van 

bebouwing ten behoeve van de activiteit plaats. Hierop geldt een uitzondering voor de nieuwbouw 
van een gebouw binnen het bouwvlak met een vloeroppervlakte van maximaal 250 m²; 

e. de vloeroppervlakte voor de activiteit mag niet meer bedragen dan 500 m²; 
f. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 

van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven; 
g. zelfstandige kantoorvoorzieningen en detailhandel zijn niet toegestaan; 
h. er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats; 
i. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid; 
j. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard; 
k. er zijn geen overwegende bezwaren in het kader van brandveiligheid; 
l. zorgwonen is niet toegestaan; 
m. verlening van de omgevingsvergunning kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan de 

kwaliteitsverbetering van het landschap. 

3.6.12  Ondergeschikte detailhandel in streekgebonden producten

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken en een nevenactiviteit in de 
vorm van ondergeschikte detailhandel in streekgebonden producten toestaan, mits aan de volgende 
voorwaarden wordt voldaan: 

a. de activiteit vindt plaats als nevenactiviteit en er is geen sprake van een zelfstandige bedrijfsmatige 
activiteit; 

b. de agrarische bedrijvigheid is en blijft als hoofdfunctie aanwezig; 
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c. omtrent het bepaalde in sub a. en b. kan nader advies ingewonnen worden bij de AAB; 
d. de activiteit dient plaats te vinden binnen het bestaande bouwvolume. Er vindt geen uitbreiding van 

bebouwing ten behoeve van de activiteit plaats; 
e. de vloeroppervlakte voor de activiteit mag niet meer bedragen dan 100 m²; 
f. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 

van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven; 
g. er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats; 
h. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid binnen het bouwvlak; 
i. laden en lossen is uitsluitend op eigen terrein toegestaan; 
j. buitenopslag is niet toegestaan; 
k. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard; 
l. er zijn geen overwegende bezwaren in het kader van brandveiligheid; 
m. verlening van de omgevingsvergunning kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan de 

kwaliteitsverbetering van het landschap.

3.6.13  Tijdelijke huisvesting van tijdelijke medewerkers (maximaal 6 maanden per kalenderjaar)

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken en tijdelijke huisvesting van 
tijdelijke medewerkers tot maximaal 6 maanden toestaan, mits wordt voldaan aan de volgende 
voorwaarden:

a. de huisvesting vindt plaats in de bedrijfswoning, in een bedrijfsgebouw of in een woonunit binnen het 
agrarische bouwvlak; 

b. de gebruiksvloeroppervlakte bedraagt per persoon minimaal 12 m²; 
c. er is geen sprake van zelfstandige wooneenheden; 
d. de gezamenlijke oppervlakte van huisvesting in de bedrijfswoning, een bedrijfsgebouw en woonunits 

bedraagt maximaal 800 m²; 
e. de huisvesting van werknemers is noodzakelijk voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering vanuit 

het oogpunt van de opvang van de arbeidsbehoefte van dat bedrijf; 
f. de noodzaak en de termijn van de huisvesting en het benodigd aantal tijdelijke medewerkers dient 

aangetoond te worden; 
g. de huisvesting betreft uitsluitend medewerkers, die alleen binnen het bedrijf waar ze gehuisvest zijn, 

werkzaamheden verrichten; 
h. omtrent het bepaalde in sub e, f en g kan nader advies ingewonnen worden bij de AAB; 
i. het aantal te huisvesten werknemers bedraagt per bedrijf niet meer dan 40; 
j. worden de gebouwen in de vorm van een woonunit afgewerkt met een platdak, dan de bedraagt de 

bouwhoogte maximaal 3,5 meter; 
k. er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats; 
l. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid binnen het bouwvlak; 
m. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 

van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven; 
n. in verband met het toezicht dient de aanwezige bedrijfswoning door een verantwoordelijk 

bedrijfshoofd te worden bewoond; 
o. er dient een verblijfsregister te worden bijgehouden; 
p. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard; 
q. indien de bestaande noodzaak vanuit het oogpunt van huisvesting niet of gedeeltelijk niet meer 

aanwezig is, is de houder van de omgevingsvergunning verplicht hiervan binnen twee maanden 
kennisgeving te doen aan het college van burgemeester en wethouders; 

r. het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning in, indien er niet wordt voldaan aan de 
voorwaarden of indien er sprake is van handelen in strijd met de in de omgevingsvergunning 
opgenomen voorschriften; 

s. er zijn geen overwegende bezwaren in het kader van brandveiligheid; 
t. verlening van de omgevingsvergunning kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan de 

kwaliteitsverbetering van het landschap.
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3.6.14  Tijdelijke huisvesting van tijdelijke medewerkers (langer dan 6 maanden per kalenderjaar)

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken en tijdelijke huisvesting van 
tijdelijke medewerkers langer dan 6 maanden toestaan, mits wordt voldaan aan de volgende 
voorwaarden: 

a. de huisvesting vindt plaats in de bedrijfswoning, in een bedrijfsgebouw of in een woonunit binnen het 
agrarische bouwvlak; 

b. de gebruiksvloeroppervlakte bedraagt per persoon minimaal 12 m²; 
c. er is geen sprake van zelfstandige wooneenheden; 
d. de gezamenlijke oppervlakte van huisvesting in de bedrijfswoning, een bedrijfsgebouw, woonunits 

bedraagt maximaal 800 m²; 
e. de huisvesting van werknemers is noodzakelijk voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering vanuit 

het oogpunt van de opvang van de arbeidsbehoefte van dat bedrijf; 
f. de noodzaak en de termijn van de huisvesting en het benodigd aantal tijdelijke medewerkers dient 

aangetoond te worden; 
g. de huisvesting betreft uitsluitend medewerkers, die alleen binnen het bedrijf waar ze gehuisvest zijn, 

werkzaamheden verrichten; 
h. omtrent het bepaalde in sub e, f en g kan nader advies ingewonnen worden bij de AAB; 
i. het aantal te huisvesten werknemers bedraagt per bedrijf niet meer dan 40; 
j. worden de gebouwen in de vorm van een woonunit afgewerkt met een platdak, dan de bedraagt de 

bouwhoogte maximaal 3,5 meter; 
k. er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats; 
l. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid binnen het bouwvlak; 
m. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 

van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven; 
n. in verband met het toezicht dient de aanwezige bedrijfswoning door een verantwoordelijk 

bedrijfshoofd te worden bewoond; 
o. er dient een verblijfsregister te worden bijgehouden; 
p. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard; 
q. indien de bestaande noodzaak vanuit het oogpunt van huisvesting niet of gedeeltelijk niet meer 

aanwezig is, is de houder van de omgevingsvergunning verplicht hiervan binnen twee maanden 
kennisgeving te doen aan het college van burgemeester en wethouders; 

r. het bevoegd gezag trekt de omgevingsvergunning in, indien er niet wordt voldaan aan de 
voorwaarden of indien er sprake is van handelen in strijd met de in de omgevingsvergunning 
opgenomen voorschriften; 

s. er zijn geen overwegende bezwaren in het kader van brandveiligheid; 
t. verlening van de omgevingsvergunning kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan de 

kwaliteitsverbetering van het landschap. 

3.6.15  Bedrijf aan huis

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken voor de uitoefening van een 
bedrijf aan huis in een bedrijfswoning, bijbehorende bijgebouwen en op de gronden binnen het 
bestemmingsvlak, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: 

a. er is een bedrijfswoning aanwezig; 
b. de woonfunctie van de bedrijfswoning blijft als hoofdfunctie behouden; 
c. het betreft bedrijfsmatige activiteiten in de categorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten of 

een hogere milieucategorie, mits qua aard en invloed vergelijkbaar met categorie 1 en 2. Indien de 
gewenste activiteit niet voorkomt in de Staat van bedrijfsactiviteiten dient deze naar aard en invloed 
vergelijkbaar te zijn met bedrijfsmatige activiteiten in categorie 1 en 2 van de Staat van 
bedrijfsactiviteiten; 

d. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 
van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven; 

e. er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats; 
f. het gebruik dient de woonfunctie te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene die de uitoefening van 
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het bedrijf uitvoert, tevens de gebruiker van de bedrijfswoning is; 
g. maximaal 40 % van het vloeroppervlak van de bedrijfswoning en de bijbehorende bijgebouwen, zulks 

met een absoluut maximum van 100 m², mag in gebruik zijn ten behoeve van het bedrijf aan huis. 
Tevens mogen de gronden binnen het bestemmingsvlak ondersteunend worden gebruikt; 

h. uitsluitend ondergeschikte detailhandel die rechtstreeks verband houdt met het ter plaatse 
uitgeoefende bedrijf aan huis is toegestaan; 

i. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid binnen het bouwvlak; 
j. buitenopslag is niet toegestaan; 
k. laden en lossen mag uitsluitend op eigen terrein plaatsvinden; 
l. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard; 
m. verlening van de omgevingsvergunning kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan de 

kwaliteitsverbetering van het landschap. 

3.7  Wijzigingsbevoegdheid

3.7.1  Vormverandering agrarisch bouwvlak ten behoeve van een (vollegronds)teeltbedrijf

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de vorm van het bouwvlak van een (vollegronds)teeltbedrijf te 
veranderen, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. de noodzaak voor een doelmatige bedrijfsvoering en de volwaardigheid van het agrarisch bedrijf is 
aangetoond;

b. de wijzigingsbevoegdheid wordt uitsluitend toegepast voor een (vollegronds)teeltbedrijf;
c. omtrent het bepaalde in sub a. en b. kan nader advies ingewonnen worden bij de AAB;
d. het bouwvlak dient minimaal 50% dezelfde gronden te blijven omvatten zoals weergegeven op de 

verbeelding;
e. gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde en andere werken, geen bouwwerken zijnde mogen 

niet buiten het bouwvlak komen te liggen door de wijziging;
f. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 

van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;
g. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard;
h. het wijzigen vindt gelijktijdig plaats met de wijziging van de overige gronden naar de bestemming 

'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' en/of 'Agrarisch met waarden - Natuur- en 
landschapswaarden';

i. een vormverandering van het agrarisch bouwvlak gaat gepaard met de wijziging van de gronden met 
de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' en/of 'Agrarisch met waarden - 
Natuur- en landschapswaarden' naar de bestemming 'Agrarisch';

j. het wijzigen gaat gepaard met een positieve bijdrage aan de bescherming en ontwikkeling van de 
onderkende ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken;

k. wijziging van het bestemmingsplan kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan de 
kwaliteitsverbetering van het landschap;

l. er wordt ter plaatse van het bouwvlak de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - 
(vollegronds)teeltbedrijf' opgenomen met toevoeging van de planregel dat ter plaatse uitsluitend een 
(vollegronds)teeltbedrijf is toegestaan;

m. het bepaalde in de artikelen 3, 4 en 5  is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing.

3.7.2  Vergroting agrarisch bouwvlak ten behoeve van een (vollegronds)teeltbedrijf

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bouwvlak van een (vollegronds)teeltbedrijf te vergroten, 
mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. de noodzaak voor een doelmatige bedrijfsvoering en de volwaardigheid van het agrarisch bedrijf is 
aangetoond;

b. de wijzigingsbevoegdheid wordt uitsluitend toegepast voor een (vollegronds)teeltbedrijf;
c. omtrent het bepaalde in sub a. en b. kan nader advies worden ingewonnen bij de AAB;
d. de vergroting kan plaatsvinden voor een bouwvlak dat na vergroting een oppervlakte heeft van 
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maximaal 2 hectare;
e. gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde en andere werken, geen bouwwerken zijnde mogen 

niet buiten het bouwvlak komen te liggen door de wijziging;
f. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 

van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;
g. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard;
h. het wijzigen vindt gelijktijdig plaats met de wijziging van de overige gronden naar de bestemming 

'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' en/of 'Agrarisch met waarden - Natuur- en 
landschapswaarden';

i. een vergroting van het agrarisch bouwvlak gaat gepaard met de wijziging van de gronden met de 
bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' en/of 'Agrarisch met waarden - Natuur- 
en landschapswaarden' naar de bestemming 'Agrarisch';

j. het wijzigen gaat gepaard met een positieve bijdrage aan de bescherming en ontwikkeling van de 
onderkende ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken;

k. wijziging van het bestemmingsplan kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan de 
kwaliteitsverbetering van het landschap;

l. er wordt ter plaatse van het bouwvlak de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - 
(vollegronds)teeltbedrijf' opgenomen met toevoeging van de planregel dat ter plaatse uitsluitend een 
(vollegronds)teeltbedrijf is toegestaan;

m. het bepaalde in de artikelen 3, 4 en 5 is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing.

3.7.3  Omschakeling ten behoeve van een paardenhouderij

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het omschakelen van een vrijkomend agrarisch bedrijf naar 
een paardenhouderij (productiegebonden en/of gebruiksgebonden) mogelijk te maken, mits wordt 
voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. er wordt aangetoond dat agrarisch hergebruik van het agrarisch bedrijf redelijkerwijs niet haalbaar is;
b. het agrarisch bedrijf dient te zijn beëindigd;
c. er in de nieuwe situatie sprake is van een volwaardige paardenhouderij;
d. omtrent het bepaalde in sub a., b. en c. kan nader advies worden ingewonnen bij de AAB;
e. op de verbeelding wordt de aanduiding 'paardenhouderij' opgenomen;
f. het hergebruik zich beperkt tot de voormalige agrarische bedrijfslocatie met een maximale 

oppervlakte van 5.000 m²;
g. de oppervlakte van de rijhal mag niet meer bedragen dan 1.200 m² en er mogen geen publieksen/ of 

verkeersaantrekkende voorzieningen worden gebouwd en/of worden aangelegd. Indien mogelijk, 
dienen bestaande bedrijfsgebouwen voor de aanleg van de rijhal hergebruikt te worden;

h. de goothoogte en bouwhoogte van de bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan respectievelijk 
7 meter en 11,5 meter;

i. paardenbakken / buitenrijbakken moeten binnen het bouwvlak worden opgericht;
j. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 

van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;
k. er vindt geen onevenredige verkeersaantrekkende werking plaats;
l. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid binnen het bouwvlak;
m. de omschakeling draagt bij aan een afname van de uitstoot van milieubelastende stoffen;
n. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard;
o. overtollige bedrijfsbebouwing, met uitzondering van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, dient te 

worden gesloopt;
p. de vestiging van paardenhouderijen met publieks- en/of verkeersaantrekkende voorzieningen, zoals 

onder andere maneges, is niet toegestaan;
q. het wijzigen vindt gelijktijdig plaats met de wijziging van de overige gronden naar de bestemming 

'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' en/of 'Agrarisch met waarden - Natuur- en 
landschapswaarden';

r. het wijzigen gaat gepaard met een positieve bijdrage aan de bescherming en ontwikkeling van de 
onderkende ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken;
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s. wijziging van het bestemmingsplan kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan de 
kwaliteitsverbetering van het landschap;

t. het bepaalde in artikelen 3, 4 en 5 is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing.

3.7.4  Wijzigen bestemming ten behoeve van 'Wonen'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Agrarisch' ter plaatse van het agrarisch 
bedrijf te wijzigen in de bestemming 'Wonen', mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. er dient sprake te zijn van het hergebruiken van een reeds bestaande bedrijfswoning;
b. er wordt aangetoond dat agrarisch hergebruik van het agrarisch bedrijf redelijkerwijs niet haalbaar is;
c. het agrarisch bedrijf dient te zijn beëindigd;
d. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 

van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;
e. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard;
f. overtollige bedrijfsbebouwing, met uitzondering van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, dient te 

worden gesloopt;
g. de oppervlakte van bijbehorende bijgebouwen bij de woning dient door sloop van overtollige 

bebouwing teruggebracht te worden tot 250 m²;
h. in afwijking van het bepaalde in sub f en g mag, ter stimulering van sloop van overtollige bebouwing, 

bij sloop van voormalige bedrijfsbebouwing de oppervlakte aan bijgebouwen tot een maximum van 
500 m² worden vergroot, met dien verstande dat per 50 m² vergroting van de toegestane oppervlakte 
bijgebouwen telkens minimaal 100 m² legaal opgerichte bedrijfsbebouwing dient te worden gesloopt;

i. de gesloopte oppervlakte mag slechts éénmaal ten behoeve van nieuwe bebouwing in aanmerking 
worden genomen;

j. wijziging vindt gelijktijdig plaats met de wijziging van de overige gronden naar de bestemming 
'Wonen' dan wel de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' en/of 'Agrarisch 
met waarden - Natuur- en landschapswaarden';

k. het wijzigen gaat gepaard met een positieve bijdrage aan de bescherming en ontwikkeling van de 
onderkende ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken;

l. wijziging van het bestemmingsplan kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan de 
kwaliteitsverbetering van het landschap;

m. het bepaalde in de artikelen 4 en 5 is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing.

3.7.5  Wijzigen bestemming ten behoeve van 'Bedrijf - 1'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Agrarisch' ter plaatse van het agrarisch 
bedrijf te wijzigen in de bestemming 'Bedrijf – 1' ten behoeve van een niet-agrarisch bedrijf die een 
bijdrage levert aan een gemengde plattelandseconomie, mits wordt voldaan aan de volgende 
voorwaarden:

a. het betreft bedrijfsmatige activiteiten in de categorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten of 
een hogere milieucategorie, mits qua aard en invloed vergelijkbaar met categorie 1 en 2. Indien de 
gewenste activiteit niet voorkomt in de Staat van bedrijfsactiviteiten dient deze naar aard en invloed 
vergelijkbaar te zijn met bedrijfsmatige activiteiten in categorie 1 en 2 van de Staat van 
bedrijfsactiviteiten;

b. het hergebruik beperkt zich tot de voormalige agrarische bedrijfslocatie met een maximale 
oppervlakte van 5000 m²;

c. er wordt aangetoond dat agrarisch hergebruik van het agrarisch bedrijf redelijkerwijs niet haalbaar is;
d. het agrarisch bedrijf dient te zijn beëindigd;
e. op de verbeelding wordt binnen de bestemming 'Bedrijf - 1' de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf 

– gemengde plattelandseconomie' opgenomen;
f. de activiteit dient plaats te vinden binnen het bestaande bouwvolume. Er vindt geen uitbreiding van 

bebouwing ten behoeve van de activiteit plaats;
g. opslag die ten dienste staat van een elders gevestigd bedrijf is uitgesloten;
h. (detail)handelsactiviteiten zijn niet toegestaan, met uitzondering van:
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1. de verkoop van streekgebonden producten;
2. handelsactiviteiten in landbouwproducten, anders dan mest, tot een maximale vloeroppervlakte 

van 3.000 m². Sub g. blijft eveneens van toepassing;
i. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 

van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;
j. een zelfstandige kantoorvoorziening is niet toegestaan;
k. kinderopvang en maatschappelijke functies zijn niet toegestaan;
l. er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats;
m. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid binnen het bouwvlak;
n. laden en lossen mag uitsluitend op eigen terrein plaatsvinden;
o. de milieubelasting mag niet toenemen;
p. buitenopslag is niet toegestaan;
q. de opslag van goederen in (teeltondersteunende) kassen is niet toegestaan;
r. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard;
s. er zijn geen overwegende bezwaren in het kader van brandveiligheid;
t. overtollige bedrijfsbebouwing, met uitzondering van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, dient te 

worden gesloopt;
u. het wijzigen vindt gelijktijdig plaats met de wijziging van de overige gronden naar de bestemming 

'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' en/of 'Agrarisch met waarden - Natuur- en 
landschapswaarden';

v. het wijzigen gaat gepaard met een positieve bijdrage aan de bescherming en ontwikkeling van de 
onderkende ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken;

w. wijziging van het bestemmingsplan kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan de 
kwaliteitsverbetering van het landschap;

x. het bepaalde in de artikelen 4 en 5 is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing.

3.7.6  Wijzigen bestemming ten behoeve van 'Bedrijf - 2'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Agrarisch' ter plaatse van het agrarisch 
bedrijf te wijzigen in de bestemming 'Bedrijf - 2' ten behoeve van een agrarisch technisch hulpbedrijf of 
agrarisch verwant bedrijf, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. het dient te gaan om een volwaardig agrarisch technisch hulpbedrijf of agrarisch verwant bedrijf;
b. omtrent het bepaalde in a kan nader advies ingewonnen worden bij de AAB;
c. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 

van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;
d. het betreft bedrijfsmatige activiteiten in de categorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten of 

een hogere milieucategorie, mits qua aard en invloed vergelijkbaar met categorie 1 en 2. Indien de 
gewenste activiteit niet voorkomt in de Staat van bedrijfsactiviteiten dient deze naar aard en invloed 
vergelijkbaar te zijn met bedrijfsmatige activiteiten in categorie 1 en 2 van de Staat van 
bedrijfsactiviteiten;

e. er wordt aangetoond dat agrarisch hergebruik van het agrarisch bedrijf redelijkerwijs niet haalbaar is;
f. het agrarisch bedrijf dient te zijn beëindigd;
g. het hergebruik beperkt zich tot de voormalige agrarische bedrijfslocatie met een maximale 

oppervlakte van 5.000 m²;
h. er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats;
i. er is sprake van een goede ontsluiting in verband met te verwachten verkeers- en/of 

transportbewegingen;
j. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid binnen het bouwvlak;
k. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard;
l. overtollige bedrijfsbebouwing, met uitzondering van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, dient te 

worden gesloopt;
m. buitenopslag is niet toegestaan;
n. de opslag van goederen in (teeltondersteunende) kassen is niet toegestaan;
o. detailhandel is niet toegestaan;
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p. de activiteit dient plaats te vinden binnen het bestaande bouwvolume. Er vindt geen uitbreiding van 
bebouwing ten behoeve van de activiteit plaats;

q. het wijzigen vindt gelijktijdig plaats met de wijziging van de overige gronden naar de bestemming 
'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' en/of 'Agrarisch met waarden - Natuur- en 
landschapswaarden';

r. het wijzigen gaat gepaard met een positieve bijdrage aan de bescherming en ontwikkeling van de 
onderkende ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken;

s. wijziging van het bestemmingsplan kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan de 
kwaliteitsverbetering van het landschap;

t. het bepaalde in de artikelen 4 en 5 is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing.

3.7.7  Wijzigen bestemming ten behoeve van een zorgboerderij

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Agrarisch' te wijzigen ten behoeve van de 
vestiging van een zorgboerderij met ondersteunende kleinschalige horeca, zorgverlening op sociaal, 
fysiek en/of psychisch vlak (zorgwonen is uitgesloten) en/of dagrecreatieve voorzieningen, mits wordt 
voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. het hergebruik beperkt zich tot de voormalige agrarische bedrijfslocatie met een maximale 
oppervlakte van van 5.000 m²;

b. er wordt aangetoond dat agrarisch hergebruik van het agrarisch bedrijf redelijkerwijs niet haalbaar is;
c. het agrarisch bedrijf dient te zijn beëindigd;
d. omtrent het bepaalde in sub a, b, en c wordt kan nader advies ingewonnen worden bij de AAB;
e. op de verbeelding wordt binnen de bestemming 'Agrarisch' de aanduiding 'zorgboerderij' opgenomen;
f. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 

van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;
g. zorgwonen is niet toegestaan;
h. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard;
i. er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats;
j. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid;
k. overtollige bedrijfsbebouwing, met uitzondering van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, dient te 

worden gesloopt;
l. het wijzigen vindt gelijktijdig plaats met de wijziging van de overige gronden naar de bestemming 

'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' en/of 'Agrarisch met waarden - Natuur- en 
landschapswaarden';

m. het wijzigen gaat gepaard met een positieve bijdrage aan de bescherming en ontwikkeling van de 
onderkende ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken;

n. wijziging van het bestemmingsplan kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan de 
kwaliteitsverbetering van het landschap;

o. het bepaalde in de artikelen 3, 4 en 5 is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing.

3.7.8  Wijzigen bestemming ten behoeve van aan het buitengebied gebonden kleinschalige vormen 
van recreatie en toerisme

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het omschakelen van een vrijkomend agrarisch bedrijf naar 
kleinschalige vormen van recreatie en toerisme mogelijk te maken, mits wordt voldaan aan de volgende 
voorwaarden:

a. het hergebruik beperkt zich tot de voormalige agrarische bedrijfslocatie. Voor aan het buitengebied 
gebonden kleinschalige vorm van dagrecreatieve voorzieningen en / of verblijfsrecreatieve 
voorzieningen geldt een maximale oppervlakte van het bestemmingsvlak van 1,5 hectare. Voor aan 
het buitengebied gebonden kleinschalige vorm van horeca geldt een maximale oppervlakte van het 
bestemmingsvlak van 5.000 m². Indien de minicamping en/of de buitenactiviteiten ten behoeve van 
aan het buitengebied gebonden vormen van dagrecreatie gelegen zijn buiten het bouwvlak, dan 
worden de desbetreffende gronden met de bestemming 'Agrarisch met waarden - 
Landschapswaarden', in afwijking van de hierboven genoemde maximale oppervlakte, gewijzigd in 
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de bestemming 'Agrarisch' met de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf – aan het buitengebied 
gebonden kleinschalige vorm van recreatie en toerisme'. Op de verbeelding wordt ook opgenomen 
dat er binnen dit gebied geen gebouwen zijn toegestaan;

b. er wordt aangetoond dat agrarisch hergebruik van het agrarisch bedrijf redelijkerwijs niet haalbaar is;
c. het agrarisch bedrijf dient te zijn beeindigd;
d. op de verbeelding wordt binnen de bestemming 'Agrarisch' de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf 

– aan het buitengebied gebonden kleinschalige vorm van recreatie en toerisme' opgenomen;
e. het betreft bedrijfsmatige activiteiten in de categorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten of 

een hogere milieucategorie, mits qua aard en invloed vergelijkbaar met categorie 1 en 2. Indien de 
gewenste activiteit niet voorkomt in de Staat van bedrijfsactiviteiten dient deze naar aard en invloed 
vergelijkbaar te zijn met bedrijfsmatige activiteiten in categorie 1 en 2 van de Staat van 
bedrijfsactiviteiten;

f. voor een bed and breakfast zijn per bestemmingsvlak maximaal 5 kamers met in totaal maximaal 
10 slaapplaatsen toegestaan;

g. de bed and breakfast is uitsluitend binnen het bouwvlak toegestaan. Maximaal 40 % van de 
bestaande bebouwing met een maximum van 250 m² mag voor deze functie worden benut;

h. de maximale verblijfsduur door dezelfde persoon op de recreatieve voorzieningen bedraagt 6 weken 
per jaar;

i. voor een minicamping geldt dat maximaal 25 standplaatsen zijn toegestaan;
j. er zijn uitsluitend kampeermiddelen toegestaan met een toeristisch karakter (tenten, toercaravans, 

e.d.); voor zover het kampeermiddel is aan te merken als een bouwwerk is dit niet toegestaan;
k. de kampeermiddelen zijn toegestaan binnen het bouwvlak en/of in een zone direct grenzend aan het 

bouwvlak;
l. de totale maximale oppervlakte van de standplaatsen bedraagt 1,5 hectare. De te gebruiken 

oppervlakte dient qua oppervlakte aan te sluiten bij het aantal standplaatsen. Zuinig ruimtegebruik is 
daarbij het uitgangspunt;

m. de oppervlakte van sanitaire voorzieningen bij een minicamping mag niet meer bedragen dan 150 m² 
en dienen binnen het bouwvlak en waar mogelijk binnen de bestaande gebouwen te worden 
gerealiseerd;

n. kamperen is uitsluitend toegestaan van 1 maart tot 1 november (kampeerseizoen);
o. per bedrijf zijn maximaal 5 verblijfsrecreatieve voorzieningen (chalet, trekkershut, soortgelijke 

voorziening) binnen het bouwvlak toegestaan. De oppervlakte van een verblijfsrecreatieve voorziening 
mag niet meer bedragen dan 70 m² ;

p. per bedrijf zijn, anders dan in de vorm van een bed and breakfast, maximaal 5 verblijfsrecreatieve 
kamers (waaronder gastenkamers, toeristische appartementen en soortgelijke voorzieningen) met in 
totaal maximaal 10 slaapplaatsen binnen het bouwvlak toegestaan. Maximaal 40% van de 
bestaande bebouwing met een maximum van 250 m² vloeroppervlakte mag voor deze functie worden 
benut;

q. ondersteunend en ondergeschikt zijn toegestaan: vergaderen, workshops, kinderfeestjes, exposities 
en soortgelijke functies;

r. ondersteunend en ondergeschikt zijn toegestaan zorgverlening op sociaal, fysiek en/of psychisch 
vlak. Zorgwonen is niet toegestaan;

s. detailhandel is niet toegestaan;
t. indien er sprake is van een kleinschalige vorm van horeca mag de maximale vloeroppervlakte, 

exclusief terras, niet meer dan 250 m² bedragen;
u. binnen het bouwvlak dient sprake te zijn van zuinig ruimtegebruik waarbij overtollige 

bedrijfsbebouwing, met uitzondering van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, dient te worden 
gesloopt;

v. de buitenactiviteiten ten behoeve van de aan het buitengebied gebonden vormen van dagrecreatie 
zijn toegestaan binnen het bouwvlak of in een zone direct grenzend aan het bouwvlak. De 
oppervlakte voor de buitenactiviteiten mag niet meer bedragen dan 1 hectare, met uitzondering van 
boerengolf waarvoor een maximale oppervlakte van 15 hectare geldt. De te gebruiken oppervlakte 
dient qua oppervlakte aan te sluiten bij de uit te voeren activiteiten. Zuinig ruimtegebruik is daarbij 
het uitgangspunt;

w. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 
van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;
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x. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 
cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard;

y. er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats;
z. er zijn geen overwegende bezwaren in het kader van brandveiligheid;
aa. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid;
ab. het wijzigen vindt gelijktijdig plaats met de wijziging van de overige gronden naar de bestemming 

'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden' en/of 'Agrarisch met waarden - Natuur- en 
landschapswaarden';

ac. het wijzigen gaat gepaard met een positieve bijdrage aan de bescherming en ontwikkeling van de 
onderkende ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken;

ad. wijziging van het bestemmingsplan kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan de 
kwaliteitsverbetering van het landschap;

ae. het bepaalde in de artikelen 3, 4 en 5 is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing.

3.7.9  Wijzigen bestemming ten behoeve van 'Water'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Agrarisch' te wijzigen in de bestemming 
'Water', mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. de haalbaarheid dient te zijn aangetoond;
b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 

van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;
c. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard;
d. er kan advies worden ingewonnen bij de waterbeheerder.

3.7.10  Wijzigen bestemming ten behoeve van 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Agrarisch' te wijzigen in de aangrenzende 
bestemming 'Agrarisch met waarden – Landschapwaarden', mits wordt voldaan aan de volgende 
voorwaarden:

a. de agrarische bedrijfsuitvoering dient te zijn beëindigd of de wijziging is het gevolg van een 
vormverandering van het agrarisch bouwvlak;

b. er dient te worden aangetoond dat er sprake is van waarden;
c. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 

van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;
d. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard;
e. het bepaalde in artikel 4 is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing.

3.7.11  Wijzigen bestemming ten behoeve van 'Agrarisch met waarden - Natuur- en 
landschapswaarden'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Agrarisch' te wijzigen in de aangrenzende 
bestemming 'Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapwaarden', mits wordt voldaan aan de 
volgende voorwaarden:

a. de agrarische bedrijfsuitvoering dient te zijn beëindigd of de wijziging is het gevolg van een 
vormverandering van het agrarisch bouwvlak;

b. er dient te worden aangetoond dat er sprake is van waarden;
c. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 

van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;
d. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard;
e. het bepaalde in artikel 5 is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing.
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3.7.12  Wijzigen bestemming ten behoeve van 'Natuur'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Agrarisch' te wijzigen in de bestemming 
'Natuur', mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. de agrarische bedrijfsuitvoering dient te zijn beëindigd;
b. de haalbaarheid dient te zijn aangetoond;
c. natuurontwikkeling dient plaats te vinden;
d. er dient te worden aangetoond dat er sprake is van waarden;
e. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 

van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;
f. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard.
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Artikel 4  Agrarisch met waarden - Landschapswaarden

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch met waarden – Landschapswaarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. agrarische bodemexploitatie;
b. het behoud en herstel van de aanwezige landschapswaarden in de vorm van het behoud en herstel 

van de open agrarische zeekleigronden;
c. het behoud, herstel en/of realisatie van boomdijken, landschapselementen, alsmede de groenzones 

bij agrarische bedrijven;
d. het behoud, herstel, bescherming en/of ontwikkeling van natuurwaarden buiten de Groenblauwe 

mantel zoals aangeduid op de verbeelding;
e. extensief dagrecreatief medegebruik;
f. agrarisch educatief medegebruik;
g. kwaliteitsverbetering van het landschap indien dit samenhangt met een ruimtelijke ontwikkeling 

waarvoor op grond van dit plan medewerking is verleend en waarvoor de kwaliteitsverbetering van het 
landschap als voorwaarde is gesteld;

h. de aanleg van een landschappelijk ingerichte blusvijver of retentievoorziening, voor zover deze 
zonder aanvullende voorzieningen in de vorm van bouwkundige of bodemverstevigende of 
bodemafdekkende voorzieningen worden aangelegd;

i. een (sier)tuin;
j. kwaliteitsverbetering van het landschap;

met de daarbij behorende:

k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
l. water, waterkeringen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
m. (toegangs)wegen, paden en parkeervoorzieningen;
n. teeltondersteunende voorzieningen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Algemeen

Voor het bouwen geldt dat uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen worden gebouwd die 
ten dienste staan van de bestemming.

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn niet toegestaan, met uitzondering van het bepaalde in sub 
b, c en d;

b. ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering zijn lage tijdelijke en overige teeltondersteunende 
voorzieningen toegestaan met een maximale bouwhoogte van 0,5 meter. De afstand tot de 
bouwperceelgrens bedraagt minimaal 2,5 m;

c. ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering zijn erf- en terreinafscheidingen toegestaan met een 
maximale hoogte van 1,5 meter;

d. ten behoeve van een (vollegronds)teeltbedrijf, extensieve recreatie, educatief medegebruik, 
landschapsbeheer en natuurbeheer zijn overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan, 
uitgezonderd overkappingen, met een maximale hoogte van 2 meter.
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4.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 
bebouwing:

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en 
leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;

b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding;
f. ter verbetering van de landschappelijke inrichting en/of positionering van de bebouwing.

4.4  Afwijken van de bouwregels

4.4.1  Hoge tijdelijke en overige teeltondersteunende voorzieningen

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 
4.2.1 en 4.2.2 ten behoeve van hoge tijdelijke en overige teeltondersteunende voorzieningen onder de 
volgende voorwaarden:

a. de voorzieningen zijn noodzakelijk voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering;
b. omtrent het bepaalde in sub a kan nader advies ingewonnen worden bij de AAB;
c. de hoogte van de teeltondersteunende voorziening mag niet meer bedragen dan 2,5 meter, met 

uitzondering van hagelnetten, schaduwnetten, vraatnetten en soortgelijke voorzieningen welke 
maximaal 5 meter hoog mogen zijn;

d. de bestaande natuurlijke, landschappelijke, archeologische, cultuurhistorische en/of abiotische 
waarden worden niet onevenredig aangetast;

e. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 
van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven.

4.5  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid sub c Wabo, 
wordt in elk geval gerekend het gebruik voor, in gebruik geven voor en/of het doen laten gebruiken voor:

a. permanente teeltondersteunende voorzieningen;
b. teeltondersteunende kassen;
c. kamperen, met uitzondering van paalkamperen;
d. opslag;
e. sleufsilo's, mestsilo's, voedersilo's (folie)bassins, mestbassins, mestplaten, oppervlakteverhardingen 

van meer dan 200 m², waterbassins, paardenbakken en andere soortgelijke 
bouwwerken/voorzieningen.

4.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

4.6.1  Verbod

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Agrarisch met waarden – Landschapswaarden' 
zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning) de volgende 
werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het aanbrengen en in stand houden van houtgewas, waaronder begrepen houtgewas ten behoeve 
agrarische activiteiten. Het verbod geldt niet voor het aanbrengen en in stand houden van houtgewas 
ten behoeve van agrarische activiteiten met een maximale hoogte van 1,50 meter of een 
instandhoudingstermijn heeft van minder dan één jaar;

b. het aanleggen van landschapselementen;
c. het aanbrengen van bovengrondse leidingen, constructies, installaties en apparatuur;
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d. het afgraven en ophogen van gronden met meer dan 0,50 meter;
e. het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofileren van waterlopen, 

watergangen, greppels, kolken en overige natuurlijke oppervlaktewateren, alsmede het anderszins 
verlagen van de waterstand;

f. het aanbrengen van hoge tijdelijke en overige teeltondersteunende voorzieningen;
g. het aanbrengen van oppervlakteverharding van meer dan 200 m²;
h. de aanleg van een landschappelijk ingerichte blusvijver of retentievoorziening, voor zover deze 

zonder aanvullende voorzieningen in de vorm van bouwkundige of bodemverstevigende of 
bodemafdekkende voorzieningen worden aangelegd.

4.6.2  Uitzonderingen op verbod

Het verbod als bedoeld onder 4.6.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer, inclusief de werkzaamheden welke tot de 
normale agrarische bedrijfsvoering worden gerekend;

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan en waarvoor geen vergunning 
nodig was;

c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
d. worden uitgevoerd in het kader van het groen blauw stimuleringskader;
e. de realisatie van de vereiste kwaliteitsverbetering van het landschap betreffen.

4.6.3  Toetsingscriteria

Een omgevingsvergunning als bedoeld onder 4.6.1 mag alleen worden verleend indien door de uitvoering 
van de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden hetzij direct, hetzij indirect te verwachten 
gevolgen, geen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden en/of functies die het plan 
beoogt te beschermen, tenzij hieraan door het stellen van voorwaarden voldoende tegemoet kan worden 
gekomen.

4.7  Wijzigingsbevoegdheid

4.7.1  Wijzigen bestemming ten behoeve van 'Natuur'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Agrarisch met waarden - 
Landschapswaarden' te wijzigen in de bestemming 'Natuur', mits wordt voldaan aan de volgende 
voorwaarden:

a. de agrarische bodemexploitatie is beëindigd;
b. de haalbaarheid dient te zijn aangetoond;
c. natuurontwikkeling dient plaats te vinden;
d. er dient te worden aangetoond dat er sprake is van waarden;
e. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 

van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;
f. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard.

4.7.2  Wijziging bestemming ten behoeve van 'Verkeer - 1'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Agrarisch met waarden - 
Landschapswaarden' te wijzigen in de bestemming 'Verkeer – 1', mits voldaan wordt aan de volgende 
voorwaarden:

a. de haalbaarheid dient te zijn aangetoond;
b. het betreft een aanpassing van een bestaande weg met de bestemming 'Verkeer – 1';
c. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 

van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;
d. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 
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cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard;
e. wijziging van het bestemmingsplan kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan de 

kwaliteitsverbetering van het landschap.

4.7.3  Wijzigen bestemming ten behoeve van 'Water'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Agrarisch met waarden - 
Landschapswaarden' te wijzigen in de bestemming 'Water', mits wordt voldaan aan de volgende 
voorwaarden:

a. de haalbaarheid dient te zijn aangetoond;
b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 

van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;
c. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard;
d. er kan advies worden ingewonnen bij de waterbeheerder.

4.7.4  Hervestiging grondgebonden agrarisch bedrijf

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Agrarisch met waarden - 
Landschapswaarden' te wijzigen in de bestemming 'Agrarisch' met bijbehorend agrarisch bouwvlak ten 
behoeve van een grondgebonden agrarisch bedrijf, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. er dient sprake te zijn van hervestiging van een bestaand agrarisch bedrijf, waarbij is verzekerd dat 
elders daadwerkelijk het bestaand volwaardig grondgebonden agrarisch bedrijf planologisch, 
juridisch en feitelijk is opgeheven en er financieel, juridische of feitelijke mogelijkheden ontbreken tot 
hervestiging op een bestaand agrarisch bedrijf binnen de gemeente en omliggende gemeenten;

b. er dient sprake te zijn van een volwaardig grondgebonden agrarisch bedrijf;
c. wijziging ten behoeve van een grondgebonden veehouderij is uitgesloten;
d. omtrent het bepaalde in sub a, b en c wordt nader advies ingewonnen bij de AAB;
e. een agrarisch bouwvlak mag, afhankelijk van de noodzaak voor een doelmatige bedrijfsvoering, 

maximaal 1,5 hectare zijn;
f. aangetoond dient te worden dat er aantoonbare ruimtelijk-economische belangen voor de lange 

termijn aanwezig zijn;
g. aangetoond dient te worden dat er sprake is van de hervestiging van een grondgebonden agrarisch 

bedrijf in het kader van een groot openbaar belang;
h. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 

van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;
i. er vindt geen onevenredige verkeers- en/of publieksaantrekkende werking plaats;
j. er dient te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid binnen het bouwvlak;
k. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard;
l. wijziging van het bestemmingsplan kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan de 

kwaliteitsverbetering van het landschap;
m. het bepaalde in artikel 3 is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing.

4.7.5  Differentiatievlak permanente teeltondersteunende voorzieningen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de gronden te wijzigen ten behoeve van het toestaan van een 
differentiatievlak permanente teeltondersteunende voorzieningen aansluitend aan het bouwvlak van een 
grondgebonden agrarisch bedrijf met de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - differentiatievlak 
permanente teeltondersteunende voorzieningen', mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. de noodzaak voor een doelmatige bedrijfsvoering en de volwaardigheid van het agrarisch bedrijf is 
aangetoond;

b. de wijzigingsbevoegdheid wordt uitsluitend toegepast voor grondgebonden agrarische activiteiten;
c. omtrent het bepaalde in sub a en b kan nader advies ingewonnen worden bij de AAB;
d. de omvang van de aanduiding bedraagt maximaal 2,5 hectare;
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e. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 
van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;

f. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 
cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard;

g. wijziging van het bestemmingsplan kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan de 
kwaliteitsverbetering van het landschap.
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Artikel 5  Agrarisch met waarden - Natuur- en landschapswaarden

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch met waarden – Natuur- en landschapswaarden' aangewezen gronden zijn bestemd 
voor:

a. agrarische bodemexploitatie;
b. het behoud en herstel van de aanwezige landschapswaarden in de vorm van het behoud en herstel 

van de open agrarische zeekleigronden;
c. het behoud, herstel en/of realisatie van boomdijken, landschapselementen, alsmede de groenzones 

bij agrarische bedrijven;
d. het behoud, herstel, bescherming en/of ontwikkeling van natuurwaarden;
e. het behoud, herstel, bescherming en/of ontwikkeling van het Natuur Netwerk Brabant;
f. het behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van het watersysteem en de ecologische en 

landschappelijke waarden en kenmerken van de Groenblauwe mantel;
g. het behoud en bescherming van bestaande ecologische verbindingszones;
h. extensief dagrecreatief medegebruik;
i. agrarisch educatief medegebruik;
j. kwaliteitsverbetering van het landschap indien dit samenhangt met een ruimtelijke ontwikkeling, 

waarvoor op grond van dit plan medewerking is verleend en waarvoor de kwaliteitsverbetering van het 
landschap als voorwaarde is gesteld;

k. een (sier)tuin;
l. kwaliteitsverbetering van het landschap;

met de daarbij behorende:

m. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
n. water, waterkeringen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
o. (toegangs)wegen, paden en parkeervoorzieningen;
p. teeltondersteunende voorzieningen.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Algemeen

Voor het bouwen geldt dat uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde mogen worden gebouwd, die 
ten dienste staan van de bestemming.

5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

a. bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn niet toegestaan, met uitzondering van het bepaalde in sub 
b, c en d;

b. ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering zijn lage tijdelijke en overige teeltondersteunende 
voorzieningen toegestaan met een maximale bouwhoogte van 0,5 meter. De afstand tot de 
bouwperceelgrens bedraagt minimaal 2,5 meter;

c. ten behoeve van de agrarische bedrijfsvoering zijn erf- en terreinafscheidingen toegestaan met een 
maximale hoogte van 1,5 meter;

d. ten behoeve van een (vollegronds)teeltbedrijf, extensieve recreatie, educatief medegebruik, 
landschapsbeheer en natuurbeheer zijn overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan, 
uitgezonderd overkappingen, met een maximale hoogte van 2 meter.
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5.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van de 
bebouwing:

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het woon- en 
leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;

b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de naaste omgeving;
c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;
d. ter waarborging van de sociale veiligheid;
e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding;
f. ter verbetering van de landschappelijke inrichting en/of positionering van de bebouwing.

5.4  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan door middel van een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 
5.2.1 en 5.2.2 ten behoeve van hoge tijdelijke en overige teeltondersteunende voorzieningen onder de 
volgende voorwaarden:

a. de voorzieningen zijn noodzakelijk voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering;
b. omtrent het bepaalde in sub a. kan nader advies ingewonnen worden bij de AAB;
c. de hoogte van de teeltondersteunende voorziening mag niet meer bedragen dan 2,5 meter, met 

uitzondering van hagelnetten, schaduwnetten, vraatnetten en soortgelijke voorzieningen welke 
maximaal 5 meter hoog mogen zijn;

d. de bestaande natuurlijke, landschappelijke, archeologische, cultuurhistorische en/of abiotische 
waarden worden niet onevenredig aangetast;

e. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 
van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven.

5.5  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid sub c Wabo, 
wordt in elk geval gerekend het gebruik voor, in gebruik geven voor en/of het doen laten gebruiken voor:

a. permanente teeltondersteunende voorzieningen;
b. teeltondersteunende kassen;
c. kamperen, met uitzondering van paalkamperen;
d. opslag;
e. sleufsilo's, mestsilo's, voedersilo's (folie)bassins, mestbassins, mestplaten, 

oppervlakteverhardingen, waterbassins, paardenbakken en andere soortgelijke 
bouwwerken/voorzieningen.

5.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden

5.6.1  Verbod

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Agrarisch met waarden – Natuur- en 
landschapswaarden' zonder of in afwijking van een vergunning van het bevoegd gezag 
(omgevingsvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

a. het aanbrengen en in stand houden van houtgewas, waaronder begrepen houtgewas ten behoeve 
agrarische activiteiten. Het verbod geldt niet voor het aanbrengen en in stand houden van houtgewas 
ten behoeve van agrarische activiteiten met een maximale hoogte van 1,50 meter of een 
instandhoudingstermijn heeft van minder dan één jaar;

b. het aanleggen van landschapselementen;
c. het aanbrengen van bovengrondse leidingen, constructies, installaties en apparatuur;
d. het afgraven en ophogen van gronden met meer dan 0,50 meter;
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e. het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofileren van waterlopen, 
watergangen, greppels, kolken en overige natuurlijke oppervlaktewateren, alsmede het anderszins 
verlagen van de waterstand;

f. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen;
g. het vellen of rooien van houtgewas of landschapselementen, niet zijnde houtgewas onderdeel 

uitmakend van een grondgebonden agrarische teelt;
h. het aanbrengen van tijdelijke en overige teeltondersteunende voorzieningen.

5.6.2  Uitzonderingen op verbod

Het verbod als bedoeld onder 5.6.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer, inclusief de werkzaamheden welke tot de 
normale agrarische bedrijfsvoering worden gerekend;

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan en waarvoor geen vergunning 
nodig was;

c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning;
d. worden uitgevoerd in het kader van het groen blauw stimuleringskader;
e. de realisatie van de vereiste kwaliteitsverbetering van het landschap betreffen.

5.6.3  Toetsingscriteria

Een omgevingsvergunning als bedoeld onder 5.6.1 mag alleen worden verleend indien door de uitvoering 
van de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden hetzij direct, hetzij indirect te verwachten 
gevolgen, geen blijvend onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waarden en/of functies die het plan 
beoogt te beschermen, tenzij hieraan door het stellen van voorwaarden voldoende tegemoet kan worden 
gekomen.

5.7  Wijzigingsbevoegdheid

5.7.1  Wijzigen bestemming ten behoeve van 'Natuur'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Agrarisch met waarden - Natuur- en 
landschapswaarden' te wijzigen in de bestemming 'Natuur', mits wordt voldaan aan de volgende 
voorwaarden:

a. de agrarische bodemexploitatie is beëindigd;
b. de haalbaarheid dient te zijn aangetoond;
c. natuurontwikkeling dient plaats te vinden;
d. er dient te worden aangetoond dat er sprake is van waarden;
e. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 

van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;
f. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard.

5.7.2  Wijzigen bestemming ten behoeve van 'Verkeer - 1'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Agrarisch met waarden - Natuur- en 
landschapswaarden' te wijzigen in de bestemming 'Verkeer – 1', mits wordt voldaan aan de volgende 
voorwaarden:

a. de haalbaarheid dient te zijn aangetoond;
b. het betreft een aanpassing van een bestaande weg met de bestemming 'Verkeer – 1';
c. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 

van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;
d. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard;
e. wijziging van het bestemmingsplan kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan de 
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kwaliteitsverbetering van het landschap.

5.7.3  Wijziging bestemming ten behoeve van 'Water'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming 'Agrarisch met waarden - Natuur- en 
landschapswaarden' te wijzigen in de bestemming 'Water', mits wordt voldaan aan de volgende 
voorwaarden:

a. de haalbaarheid dient te zijn aangetoond;
b. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 

van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;
c. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard;
d. er kan advies worden ingewonnen bij de waterbeheerder.

5.7.4  Differentiatievlak permanente teeltondersteunende voorzieningen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de gronden te wijzigen ten behoeve van het toestaan van een 
differentiatievlak permanente teeltondersteunende voorzieningen aansluitend aan het bouwvlak van een 
grondgebonden agrarisch bedrijf met de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - differentiatievlak 
permanente teeltondersteunende voorzieningen', mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. de noodzaak voor een doelmatige bedrijfsvoering en de volwaardigheid van het agrarisch bedrijf is 
aangetoond;

b. de wijzigingsbevoegdheid wordt uitsluitend toegepast voor grondgebonden agrarische activiteiten;
c. omtrent het bepaalde in sub a. en b. kan nader advies ingewonnen worden bij de AAB;
d. de omvang van de aanduiding bedraagt maximaal 2,5 hectare:
e. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in het geding zijnde belangen, waaronder die 

van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven;
f. er zijn geen overwegende bezwaren van natuurlijke, landschappelijke, archeologische, 

cultuurhistorische, waterhuishoudkundige, hydrologische, abiotische of milieuhygiënische aard;
g. het wijzigen binnen de Groenblauwe mantel zoals aangeduid op de verbeelding gaat gepaard met 

een positieve bijdrage aan de bescherming en ontwikkeling van de onderkende ecologische en 
landschappelijke waarden en kenmerken;

h. wijziging van het bestemmingsplan kan uitsluitend plaatsvinden indien wordt bijgedragen aan de 
kwaliteitsverbetering van het landschap.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 6  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing.
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Artikel 7  Algemene bouwregels

7.1  Ondergeschikte bouwdelen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen, als 
plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, liftschachten, gevel- en kroonlijsten, 
luifels, balkons, schoorstenen en overstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de 
overschrijding van bouw-, c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1 meter bedraagt. 

7.2  Algemene bepaling over bestaande afstanden en andere maten

7.2.1  Maximaal

Indien afstanden tot goot- en bouwhoogten, dakhellingen, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van 
bestaande bouwwerken die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de 
Woningwet of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op het tijdstip van de terinzagelegging van 
het ontwerp van het plan meer bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze 
maten en hoeveelheden als maximaal toelaatbaar worden aangehouden. Bebouwing met de aanduiding 
'cultuurhistorische waarden', welke geheel of gedeeltelijk wordt gesloopt (middels een 
omgevingsvergunning) valt niet onder de werking van deze regel.

7.2.2  Minimaal

In die gevallen dat afstanden tot goot- en bouwhoogten, dakhellingen, inhoud, aantallen en/of 
oppervlakten van bestaande bouwwerken, die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of 
krachtens de Woningwet of de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op het tijdstip van de 
terinzagelegging van het ontwerp van het plan minder bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is 
voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden als minimaal toelaatbaar worden aangehouden. 
Bebouwing met de aanduiding 'cultuurhistorische waarden', welke geheel of gedeeltelijk wordt gesloopt 
(middels een omgevingsvergunning) valt niet onder de werking van deze regel.

7.3  Milieugevoelige bestemmingen

Indien op grond van de regels van dit bestemmingsplan milieugevoelige bestemmingen zijn toegestaan, 
dan mogen deze uitsluitend worden gerealiseerd indien wordt voldaan aan de bepalingen van de Wet 
geluidhinder en andere relevante milieuhygiënische wetgeving. 
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Artikel 8  Algemene aanduidingsregels

8.1  Milieuzone - groenblauwe mantel

a. Ter plaatse van de aanduiding 'milieuzone - groenblauwe mantel', het behoud, herstel of duurzame 
ontwikkeling van het watersysteem en de ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken 
van de Groenblauwe mantel.

b. Indien de aanduiding 'milieuzone - groenblauwe mantel' gedeeltelijk is gelegen over het bouwperceel 
gelden de voorwaarden die elders in dit bestemmingsplan gekoppeld zijn aan deze aanduiding voor 
het gehele bouwperceel.

8.2  Overige zone - Archeologische verwachtingswaarde

Ter plaatse van de aanduiding 'overig – archeologische verwachtingswaarde', tevens voor het behoud van 
archeologische waarden.

8.3  Overige zone - landschappelijke inpassing

In afwijking van hetgeen elders in deze regels bepaald is het in gebruik laten nemen van gronden en 
bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'overige zone - landschappelijke inpassing', overeenkomstig 
de andere daar voorkomende bestemming(en), uitsluitend toegestaan indien de landschapsmaatregelen, 
zoals opgenomen in Bijlage 2 en Bijlage 3 behorende bij deze regels, worden aangelegd en aldus in 
stand worden gehouden, met dien verstande dat:

a. een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, sub a, van de Wabo, voor het bouwen van 
een bedrijfswoning wordt slechts verleend, indien bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning 
wordt aangetoond dat de landschapsmaatregelen, zoals opgenomen in Bijlage 2 behorende bij deze 
regels, uiterlijk in het eerste plantseizoen na de bouw van de bedrijfswoning worden aangelegd en 
vervolgens aldus in stand worden gehouden;

b. een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, sub a, van de Wabo, voor het bouwen van 
één of meerdere bedrijfsgebouwen wordt slechts verleend, indien bij de aanvraag voor een 
omgevingsvergunning wordt aangetoond dat de landschapsmaatregelen, zoals opgenomen in 
Bijlage 3 behorende bij deze regels, uiterlijk in het eerste plantseizoen na de bouw van een 
bedrijfsgebouw worden aangelegd en vervolgens aldus in stand worden gehouden.
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Artikel 9  Algemene afwijkingsregels

9.1  Afwijkingsmogelijkheden

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan 
het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid de sociale 
veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, afwijken van:

a. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat bouwgrenzen worden overschreden, indien een 
meetverschil daartoe aanleiding geeft; 

b. de voorgeschreven minimum en maximum maten, voor zover daar geen bijzondere afwijkingen zijn 
opgenomen, met maximaal 10 %.

Op de in de regels opgenomen bebouwingspercentages, oppervlaktematen en inhoudsmaten is deze 
afwijkingsbevoegdheid niet van toepassing.

9.2  Milieugevoelige bestemmingen

Indien op grond van de regels van dit bestemmingsplan milieugevoelige bestemmingen zijn toegestaan, 
dan mogen deze uitsluitend worden gerealiseerd indien wordt voldaan aan de bepalingen van de Wet 
geluidhinder en andere relevante milieuhygiënische wetgeving. 
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Artikel 10  Algemene wijzigingsregels

10.1  Wijzigingsmogelijkheden

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de in het plan opgenomen bestemmingen te wijzigen ten 
behoeve van: 

a. overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover dit van belang is voor een technisch betere 
realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover dit noodzakelijk is in verband met 
de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijding mag echter niet meer bedragen dan 3 
meter en het bestemmingsvlak mag niet met meer dan 10% worden vergroot; 

b. overschrijding van bestemmingsgrenzen en toestaan dat het beloop van wegen of de aansluiting van 
wegen onderling in geringe mate wordt aangepast, indien de verkeersveiligheid en/of –intensiteit 
daartoe aanleiding geeft. De overschrijding mag echter niet meer bedragen dan 3 meter en het 
bestemmingsvlak mag niet met meer dan 10% worden vergroot; 

c. het aanpassen van opgenomen bepalingen in de voorafgaande artikelen, waarbij verwezen wordt 
naar bepalingen in wettelijke regelingen, indien deze wettelijke regelingen na het tijdstip van de 
tervisielegging van het ontwerpplan worden gewijzigd; 

d. het aanpassen van de aanduidingen uit artikel 8 'Algemene aanduidingsregels' op de verbeelding 
conform de wijziging van de bijbehorende wettelijke regelingen na het tijdstip van de tervisielegging 
van het ontwerpplan. 

10.2  Milieugevoelige bestemmingen

Indien op grond van de regels van dit bestemmingsplan milieugevoelige bestemmingen zijn toegestaan, 
dan mogen deze uitsluitend worden gerealiseerd indien wordt voldaan aan de bepalingen van de Wet 
geluidhinder en andere relevante milieuhygiënische wetgeving. 
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Artikel 11  Algemene procedureregels

11.1  Nadere eisen

Bij toepassing van de nadere eisen regeling, die onderdeel uitmaakt van dit plan, is op de voorbereiding 
van het besluit de procedure als bedoeld in de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 
toepassing.
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Artikel 12  Overige regels

12.1  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen gebouwen zijnde of 
werkzaamheden

12.1.1  Verbod

Het is verboden op of in de gronden ter plaatse van de aanduiding 'overig - archeologische 
verwachtingswaarde' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, 
geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden van het bevoegd gezag de volgende werken en/of 
werkzaamheden te verrichten:

a. het afgraven, vergraven, egaliseren dieper dan 0,50 meter en meer dan 200 m²; 
b. het onderbemalen, graven sloten dieper dan 0,50 meter en meer dan 200 m²; 
c. het diepploegen dieper dan 0,50 meter en meer dan 200 m²; 
d. het verharden oppervlakte dieper dan 0,50 meter en meer dan 200 m²; 
e. de aanleg van leidingen dieper dan 0,50 meter en meer dan 200 m²; 
f. het onderhoud van bestaande drainage dieper dan 1,20 meter en meer dan 200 m² en de aanleg van 

nieuwe drainage (niet zijnde vervanging van de bestaande drainage) dieper dan 1,20 meter en meer 
dan 200 m²; 

g. de aanleg van lage en hoge tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen dieper dan 0,50 meter en 
meer dan 200 m². 

12.1.2  Uitzonderingen op verbod

Het verbod als bedoeld onder 12.1.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die/indien:

a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer, inclusief de werkzaamheden welke tot de 
normale agrarische bedrijfsvoering worden gerekend; 

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan en waarvoor geen vergunning 
nodig was; 

c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning; 
d. worden uitgevoerd in het kader van het groen blauw stimuleringskader; 
e. de realisatie van de vereiste kwaliteitsverbetering van het landschap betreffen; 
f. al dan niet uit onderzoek blijkt dat geen archeologische waarden zijn te verwachten of kunnen 

worden geschaad. 

12.1.3  Toetsingscriterium

De omgevingsvergunning als bedoeld onder artikel 12.1.1 mag alleen worden verleend indien door de 
uitvoering van de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden, hetzij direct, hetzij indirect de te 
verwachten gevolgen geen blijvende onevenredige afbreuk doen aan de waarden en/of functies die het 
plan beoogt te beschermen, tenzij hieraan door het stellen van voorwaarden voldoende tegemoet kan 
worden gekomen. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 13  Overgangsrecht

13.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk, dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, danwel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en 
afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen, wordt gedaan binnen twee jaar na 
de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

b. Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig afwijken van het bepaalde onder a voor het vergroten 
van de inhoud van het bouwwerk als bedoeld in het bepaalde onder a met maximaal 10%. 

c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken, die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het 
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan. 

13.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a te 
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze 
verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan 
voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te 
hervatten of te laten hervatten. 

d. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik, dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 14  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan 'Grote Spellestraat 3 Kruisland”.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van ................

de griffier, de voorzitter,
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Bijlagen regels 

 
1. Staat van bedrijfsactiviteiten 

2. Landschappelijk inpassingsplan – fase 1 

3. Landschappelijk inpassingsplan – fase 2 

 

  



Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten
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01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW
016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw:
016 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² 30 10 50 10 50 D 3.1 2 G 1
016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1
016 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50 10 50 3.1 2 G 1
016 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1
0162 KI-stations 30 10 30 C 0 30 2 1 G 1
02 - BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW
021, 022, 024 Bosbouwbedrijven 10 10 50 0 50 3.1 1 G 1
10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN
1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:
1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C 10 30 2 1 G 1
1102 t/m 1104 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C 0 30 2 1 G 1
14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT
141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 2 G 2
16 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.
162 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 0 30 50 0 50 3.1 1 G 1
162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30 0 30 2 1 G 1
58 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 30 2 1 P 1
1814 A Grafische afwerking 0 0 10 0 10 1 1 G 1
1814 B Binderijen 30 0 30 0 30 2 2 G 1
1813 Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 30 2 2 G 1
1814 Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 30 D 2 2 G 1
182 Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10 0 10 1 1 G 1
23 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN
231 Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50 10 50 3.1 1 G 1
232, 234 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30 10 30 2 1 G 1
26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS
26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 30 10 30 10 30 2 1 G 1
26, 27, 33 - VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.
293 Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30 10 30 2 1 G 1
26, 32, 33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN
26, 32, 33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie 30 0 30 0 30 2 1 G 1
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31 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.
9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10 0 10 1 1 P 1
321 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 30 2 1 G 1
322 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2 2 G 2
41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID
41, 42, 43 1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1
41, 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: max. 2000 m² 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1
41, 42, 43 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30 10 30 2 1 G 1
46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
4621 1 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30 50 30 50 3.1 2 G 2
47 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN
952 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 0 0 10 10 10 1 1 P 1
55 - LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING
5510 Hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra 10 0 10 10 10 1 2 P 1
553, 552 Kampeerterreinen 30 0 50 C 30 50 3.1 2 P 1
561 Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, viskramen e.d. 10 0 10 C 10 10 1 2 P 1
563 1 Café's 0 0 10 C 10 10 1 2 P 1
562 Cateringbedrijven 10 0 30 C 10 30 2 1 G/P 1
52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER
52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C 10 30 2 2 G 1
63, 69tm71, 73, 74, 
77, 78, 80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C 10 30 2 2 G 1
82992 Veilingen voor huisraad, kunst e.d. 0 0 10 0 10 1 2 P 1
59 - CULTUUR, SPORT EN RECREATIE
591, 592, 601, 602 Studio's (film, TV, radio, geluid) 0 0 30 C 10 30 2 2 G 1
8552 Muziek- en balletscholen 0 0 30 0 30 2 2 P 1
85521 Dansscholen 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1
9101, 9102 Musea, ateliers 0 0 10 0 10 1 2 P 1






