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Zienswijze ontwerp-bestemmingsplan ‘Grote Spellestraat 3 Kruisland’ 

 

 

 

 

Geachte raad, 

 

Het ontwerp-bestemmingsplan ‘Grote Spellestraat 3 Kruisland‘ ligt tot en met 26 

december 2018 ter inzage. Op grond van artikel 3.8, van de Wet ruimtelijke 

ordening, dienen wij hierbij zienswijzen in tegen dit bestemmingsplan. 

 

Planbeschrijving 
Het ontwerp voorziet in een planherziening voor de uitbreiding van het 
bouwvlak van het ter plaatse gevestigde gemengd agrarisch bedrijf (landbouw 
en rundvee). Het bestaand bouwvlak van 6630 m2 wordt met dit plan 
uitgebreid naar10535 m2, mede naar aanleiding van het uitgebrachte AAB-
advies over de noodzaak van de uitbreiding. 

 

Vooroverleg 
Bij brief van 6 september 2018, kenmerk C2231173/4411002, heeft ons 

Cluster Ruimte gereageerd op het voorontwerp. Deze brief en uw reactie hierop 

liggen mede aan onze zienswijze ten grondslag. Daarnaast is er in de periode 

tussen onze reactie op het voorontwerp en het opstellen van de zienswijze 

ambtelijk contact geweest omtrent de provinciale belangen die in het geding 

zijn. 

 

Provinciaal beleidskader 

Het provinciaal ruimtelijk beleid is vastgelegd in de Structuurvisie Ruimtelijke 

Ordening. De te beschermen provinciaal ruimtelijke belangen zijn vertaald in de 

Verordening ruimte Noord-Brabant zoals deze luidt per 15 juli 2017 (hierna 
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aangehaald als Vr). In onze reactie baseren wij ons op deze documenten die 

zijn te raadplegen via www.brabant.nl > onderwerpen > ruimte. 

 

Provinciale belangen 

In de Vr zijn voorschriften opgenomen voor de borging en bescherming van de 

provinciale belangen. Deze provinciale belangen zijn onderverdeeld in 

algemene regels, structuren, aanduidingen en rechtstreeks werkende regels. 

Ten aanzien van de volgende onderdelen zijn wij van mening dat het plan niet 

in overeenstemming is met de Vr. In deze zienswijze gaan wij hier nader op in. 

 
Structuur ‘Groenblauwe mantel’ (GBM) 
Zoals in de vooroverlegreactie reeds is aangegeven is het agrarisch bedrijf op 
basis van de Vr thans nog geheel gelegen binnen de structuur ‘gemengd 
landelijk gebied’. Door de voorgestane uitbreiding komt het 
bouwvlak ook gedeeltelijk in de Groenblauwe mantel (hierna: GBM) te liggen. 
Dit houdt in dat op grond van het bepaalde in artikel 2, lid 4, van de 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).  
 
Wij constateren dat de planvoorschriften in het licht van de vooroverlegreactie  
onvoldoende zijn aangepast door alleen het schrappen van artikel 3.6.1. In de 
rest van de voorschriften 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. Het gaat 
om de volgende planvoorschriften:  
 
Algemeen 
Er ontbreekt 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, zoals hieronder wordt 
toegelicht. Daarnaast behoeft ook artikel 3.6.3 aanpassing qua milieucategorie. 
 
Specifiek 
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. Wij missen in het voorschrift 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 onder ‘m’ van artikel 3.7.3, 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 omschakelingsmogelijkheid naar een volwaardig agrarisch 
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verwant/agrarisch-technisch hulpbedrijf. Is op zich juist, mits een overkoepelende 
bepaling als hiervoor bedoeld onder ‘algemeen’ 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  
 

Conclusie 

Wij achten het bestemmingsplan, zoals dit nu in ontwerp voorligt, op 

bovengenoemde punten strijdig met de Vr. Wij dringen er op aan om het 

ontwerp op die delen gewijzigd vast te stellen. 

 

Wij gaan ervan uit dat onze zienswijzen voldoende duidelijk uiteengezet zijn. 

Indien er van uw zijde nog onduidelijkheden of vragen zijn, dan willen wij deze 

graag nader toelichten. Zoals reeds telefonisch ambtelijk is besproken, zal 

voorafgaand aan de vaststelling ambtelijk contact worden opgenomen over de 

benodigde aanpassingen in het plan. 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
 

P.M.A. van Beek, 

projectleider uitvoering Wet RO 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
 

 


