




 

���������		
������
����������	
���
�����������
�����������������
�������
����������������
�!��	�"�	
��#���	$
�

%�&���	'&����������(��)�*��
&�
�����+,-�.���"����� ��
%������
��	/"

�
$�

��
0�

1

 
Moerdijk 

 
 

 
Buitengebied, 3e herziening 

 
 
 
 

Bestemmingsplan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
identificatie planstatus  
   
identificatiecode: datum: status: 

   
NL.IMRO.1709.Buitengebied3eherz-0401 07-11-2011 concept 
 04-05-2012 voorontwerp 
projectnummer: 15-11-2012 ontwerp 
 25-04-2013 vastgesteld 
170900.15945.00   
   
opdrachtleider:   
   
drs. A.Th.M. Hoedemaker    
   
 
 



RBOI-Rotterdam bv
Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan door de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie,
microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van RBOI-Rotterdam bv, behoudens voorzover dit drukwerk wettelijk een
openbaar karakter heeft gekregen. Dit drukwerk mag zonder genoemde toestemming niet worden gebruikt voor enig ander doel dan waarvoor het is vervaardigd.

c







Inhoudsopgave 

 

Toelichting           

Hoofdstuk 1  Inleiding        3 
1.1  Aanleiding         3 
1.2  Ligging plangebied        5 
1.3  Vigerende bestemmingsplannen       5 
1.4  Leeswijzer         5 

Hoofdstuk 2  Beschrijving planonderdelen      7 
2.1  Locaties waaraan door GS goedkeuring is onthouden/reparatie gewenst is 7 
2.2  Vrijkomende agrarische bedrijfscomplexen (VAB-locaties)   7 
2.3  Nieuwe ontwikkelingen        8 

Hoofdstuk 3  Beleidskader vrijkomende agrarische bedrijfscomplexen  9 
3.1  Goedkeuringsbesluiten Gedeputeerde Staten Noord-Brabant   9 
3.2  Beleidskader VAB        9 
3.3  Toetsingskader VAB        11 
3.4  Regeling bestemmingsplan Buitengebied 2e herziening    12 
3.5  Provinciaal beleid        12 
3.6  Analyse en toetsing VAB's       14 

Hoofdstuk 4  Beschrijving per locatie       17 
4.1  Locaties waaraan door GS goedkeuring is onthouden/reparatie gewenst is 17 
4.2  VAB-locaties         45 
4.3  Nieuwe ontwikkelingen        53 

Hoofdstuk 5  Juridische planbeschrijving       69 
5.1  Algemeen         69 
5.2  Inleidende regels        69 
5.3  Bestemmingsregels        69 
5.4  Algemene regels        75 
5.5  Overgangsrecht en slotregels       75 

Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid       77 
6.1  Economische uitvoerbaarheid       77 
6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid      77 

Hoofdstuk 7  Toetsing sectorale aspecten       79 
7.1  Inleiding         79 
7.2  Externe veiligheid        80 

Bijlagen bij toelichting           
Bijlage 1  Inhoudsopgave separaat bijlagenboek      
Bijlage 2  Toelichting op de Staat van Bedrijfsactiviteiten     
Bijlage 3  Verantwoording Groepsrisico       
Bijlage 4  Nota van beantwoording inspraak en overleg     
Bijlage 5  Nota van beantwoording zienswijzen       



  2  

          
 
 



  3  

Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 

Voor een aantal percelen in het buitengebied van Moerdijk is een nieuw bestemmingsplan 
Buitengebied, 3e herziening opgesteld. Een aantal redenen ligt hieraan ten grondslag. 

 

Voor het buitengebied van de gemeente Moerdijk is op 13 december 2004 het bestemmingsplan 
Buitengebied vastgesteld. Bij besluit van 11 juli 2005 hebben Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant (GS) het bestemmingsplan Buitengebied gedeeltelijk goedgekeurd. Tegen het 
GS-besluit is beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Bij besluit 
van 24 januari 2007 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State onderdelen van 
het GS-besluit vernietigd en aan onderdelen van het GS-besluit goedkeuring onthouden. 

GS hebben naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak op 29 januari 2008 
een heroverwegingsbesluit genomen. Tegen dit GS-besluit tot gedeeltelijke goedkeuring van het 
bestemmingsplan Buitengebied is opnieuw beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak. Bij 
besluit van 15 april 2009 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak onderdelen van het GS-besluit 
vernietigd. 

 

Op 18 december 2008 is de 1e herziening bestemmingsplan Buitengebied Moerdijk vastgesteld 
(Buitengebied 1e herziening). Bij besluit van 1 september 2009 hebben Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant (GS) gedeeltelijk goedkeuring verleend aan het bestemmingsplan Buitengebied 
1e herziening. Gelijktijdig hebben GS ter zake van het bestemmingsplan Buitengebied een 
heroverwegingsbesluit genomen. Tegen het GS-besluit is door drie reclamanten en door het college 
van burgemeester en wethouders van Moerdijk beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak. 
Bij besluit van 3 augustus 2011 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak de beroepen van de drie 
reclamanten ongegrond verklaard en het beroep van het college van burgemeester en wethouders 
van Moerdijk gedeeltelijk gegrond verklaard. In het verlengde hiervan zijn onderdelen van het 
GS-besluit vernietigd. Beide besluiten van GS en de uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
noodzaken tot herziening van de eerder vastgestelde bestemmingsplannen. 

 

Voor enkele ondergeschikte onderdelen van het bestemmingsplan Buitengebied is onder de vigeur 
van de oude WRO op 16 december 2010 het bestemmingsplan Buitengebied 2e herziening 
vastgesteld. Het betreft een aanpassing van de voorschriften. Bij besluit van 1 juli 2011 heeft de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State het enige beroepschrift gericht tegen het 
vastgestelde plan niet-ontvankelijk verklaard. Het bestemmingsplan Buitengebied, 2e herziening is in 
werking getreden en onherroepelijk. 

Voor de andere onderdelen van het bestemmingsplan Buitengebied die herzien moeten worden is dit, 
gezien de inhoud van de besluiten van GS en de nieuwe Wro, alleen mogelijk als er een nieuw 
bestemmingsplan wordt opgesteld dat voldoet aan de digitale verplichtingen van de Wro. Het betreft 
hier noodzakelijke aanpassingen van de plankaarten (de verbeelding) al dan niet in samenhang met 
een aanpassing van de voorschriften (regels).  

Sinds 1 juli 2008 is de nieuwe Wro van kracht en sinds 1 januari 2010 dienen alle 
bestemmingsplannen volledig digitaal te worden opgesteld met toepassing van de daarvoor geldende 
standaarden (SVBP2008/IMRO2008). Dit betekent dat de herziening van onderdelen van de 
bestemmingsplannen Buitengebied vorm moeten krijgen binnen de kaders van de Wro en de digitale 
verplichting. Het bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening geeft hieraan invulling. In het 
onderstaande kader wordt de nieuwe plansystematiek die voortkomt uit de SVBP2008 kort toegelicht. 

 

Nieuwe plansystematiek 
Het vigerende bestemmingsplan Buitengebied is opgesteld als een 3-lagen-plan, waarbij de 
perceelsbestemmingen in de 1e laag beschreven zijn, de gebiedsbestemmingen in de 2e laag 
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(zonering) en de beschrijving in hoofdlijnen in de 3e laag is verwerkt. Deze systematiek is door de 
verplichting van de SVBP niet langer toegestaan. De 3e laag (beschrijving in hoofdlijnen) komt 
hierdoor te vervallen. De regelingen uit de 1e laag (perceelsbestemmingen) en de 2e laag 
(gebiedsbestemmingen) worden samengevoegd in enkelbestemmingen. In de enkelbestemmingen 
zijn ook de neven- en vervolgfuncties uit de vigerende artikelen 34 en 35 en het 
aanlegvergunningenstelsel uit artikel 36 verwerkt. De bescherming van waardevolle 
landschapselementen (zoals kreekrestanten en waardevolle dijken) en belangrijke te beschermen 
waarden (zoals archeologie, schootsvelden, waterkeringen) zijn respectievelijk met 
functieaanduidingen en dubbelbestemmingen opgenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Een 
beschrijving van de planregels behorende bij het bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening is 
terug te vinden in hoofdstuk 5 van de toelichting (juridische planbeschrijving). 

 

Naast de herziening van locaties waaraan GS goedkeuring hebben onthouden en die thans van een 
nieuwe regeling worden voorzien, heeft het bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening betrekking 
op nog twee soorten locaties:  

 Een aantal vrijgekomen agrarische bedrijfscomplexen die in gebruik zijn voor burgerbewoning, al 
dan niet in combinatie met ondergeschikte bedrijfsmatige activiteiten. Het is gewenst deze 
locaties van een passende bestemming te voorzien. 

 Een aantal locaties waar sprake is van nieuwe ontwikkelingen die naar het oordeel van de 
gemeente passen in het ruimtelijk beleid voor het buitengebied. Om medewerking te kunnen 
verlenen aan deze ontwikkelingen is het gewenst hiervoor een nieuwe regeling op te nemen. 

In hoofdstuk 2 worden deze locaties verder beschreven. 

 

Het bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening sluit wat betreft de inhoud van de regeling zoveel 
mogelijk aan op de regelingen in de vigerende bestemmingsplannen. Het opstellen van dit 
bestemmingsplan heeft niet ten doel nieuw beleid vast te stellen dat op het gehele buitengebied van 
toepassing is. De gemeente is voornemens om in 2012 een integrale actualisering van het 
bestemmingsplan Buitengebied ter hand te nemen. 

Het bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening is wat betreft de verbeelding een verzameling van 
locaties. De verbeelding is 'objectgericht' getekend, dat wil zeggen dat voor alle aan de orde zijnde 
bestemmingen, bouwpercelen en bouwvlakken op de verbeelding zijn opgenomen. Er is geen sprake 
meer van 'verbale bouwsteden' waarbij de begrenzing van het bouwvlak niet concreet op de plankaart 
is vastgelegd. 

De voor deze locaties in de bestemmingsplannen Buitengebied opgenomen relevante voorschriften 
zijn vertaald in regels conform de SVBP2008. Deze regels zijn ook afgestemd op de vereisten van de 
Wabo. Omdat het bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening een verzameling van locaties 
betreft, maken ontwikkelingsmogelijkheden buiten deze locaties geen deel uit van dit 
bestemmingsplan en van de regels van dit plan.  

 

Ter voorbereiding van de bestemmingsplannen Buitengebied, 2e en 3e herziening en gegeven de 
inhoud van de besluiten van GS over het bestemmingsplan Buitengebied en Buitengebied 1e 
herziening, heeft de gemeente Moerdijk haar beleid inzake vrijkomende agrarische bedrijfscomplexen 
opnieuw tegen het licht gehouden en geactualiseerd. De uitkomsten hiervan zijn vastgelegd in het 
Beleidskader vrijkomende agrarische bedrijfscomplexen d.d. 16 april 2010 (verder te noemen 
Beleidskader VAB). Op basis van dit nieuwe beleidskader is een aantal agrarische bedrijfscomplexen 
beoordeeld op de vraag of en onder welke ruimtelijke en milieuhygiënische voorwaarden 
medewerking kan worden verleend aan het omzetten van de vigerende agrarische bestemming in 
een woonbestemming. De uitkomsten van deze toetsing zijn in het voorliggende bestemmingsplan bij 
een aantal locaties betrokken (zie paragraaf 2.1 en paragraaf 2.3). Het Beleidskader VAB vormt 
samen met het bestemmingsplan Buitengebied 2e herziening ook het toetsingskader voor herziening 
van de regeling voor een aantal voormalige agrarische bedrijfscomplexen waaraan GS in het kader 
van de 1e herziening goedkeuring heeft onthouden. 
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1.2  Ligging plangebied 

Het bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening heeft betrekking op 55 locaties verspreid over het 
buitengebied van de gemeente Moerdijk. In bijlage 1 zijn overzichtskaarten opgenomen van deze 
planlocaties. De nummering op deze overzichtskaart verwijst naar de nummering in deze toelichting. 

1.3  Vigerende bestemmingsplannen 

Op de locaties die deel uit maken van het bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening zijn thans de 
volgende bestemmingsplannen van toepassing: 

 Bestemmingsplan Buitengebied d.d. 13 december 2004.  
 Bestemmingsplan Buitengebied 1e herziening d.d. 18 december 2008.  
 Bestemmingsplan Buitengebied 2e herziening d.d. 16 december 2010.  

1.4  Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt een korte beschrijving gegeven van de drie verschillende planonderdelen; 
locaties waaraan door GS goedkeuring is onthouden of waarvoor een reparatie van het 
bestemmingsplan gewenst is, VAB-locaties en nieuwe ontwikkelingen. In hoofdstuk 3 wordt het 
VAB-beleid van de gemeente toegelicht. In hoofdstuk 4 is de beschrijving en nieuwe regeling van de 
verschillende locaties opgenomen. Hoofdstuk 5 betreft de juridische planbeschrijving. In hoofdstuk 6 
wordt ingegaan op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. 
Ten slotte wordt in hoofdstuk 7 ingegaan op de sectorale aspecten, met name de externe veiligheid. 
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Hoofdstuk 2  Beschrijving planonderdelen 

 

Het bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening heeft betrekking op de volgende onderdelen. 

2.1  Locaties waaraan door GS goedkeuring is onthouden/reparatie gewenst 
is 

GS hebben bij besluit van 1 september 2009 inzake het bestemmingsplan Buitengebied 1e herziening 
aan diverse onderdelen van de plankaart en de voorschriften goedkeuring onthouden. Het 
bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening is erop gericht om voor deze onderdelen een 
aangepaste regeling vast te stellen in de vorm van een verbeelding met bijbehorende regels.  

 

Niet alle locaties waaraan goedkeuring is onthouden maken deel uit van het 
voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening. In een aantal gevallen is de 
besluitvorming over de gewenste regeling nog niet afgerond. Mogelijk zal een aantal locaties alsnog 
in het ontwerpbestemmingsplan worden opgenomen. De locaties en onderdelen van de regels 
waartegen beroep is ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en 
waarover de Afdeling bij besluit van 3 augustus 2011 uitspraak heeft gedaan, maken wel deel uit van 
dit voorontwerpbestemmingsplan. In het onderhavige bestemmingsplan zijn 33 locaties opgenomen 
waaraan door GS goedkeuring is onthouden of waarvoor een reparatie van het bestemmingsplan 
gewenst is.  

 

Een aantal van de locaties waaraan GS goedkeuring hebben onthouden betreft vrijgekomen 
agrarische bedrijfscomplexen waaraan in het bestemmingsplan Buitengebied 1e herziening reeds een 
bestemming Woondoeleinden (W) is toegekend. Deze locaties zijn opnieuw beoordeeld op basis van 
het Beleidskader VAB en de regeling zoals opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied 2e 
herziening. De uitkomsten hiervan zijn betrokken bij het opstellen van het bestemmingsplan 
Buitengebied, 3e herziening.  

2.2  Vrijkomende agrarische bedrijfscomplexen (VAB-locaties) 

In de goedkeuringsbesluiten voor de bestemmingsplannen Buitengebied en Buitengebied 
1e herziening van dit plan hebben GS aangegeven dat zij niet kunnen instemmen met de wijze 
waarop de gemeente Moerdijk invulling geeft aan haar beleid voor vrijkomende agrarische 
bedrijfscomplexen (VAB's). Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente haar beleid geactualiseerd en 
vastgelegd in het Beleidskader VAB d.d. 16 april 2010. In samenhang hiermee is voor 27 locaties op 
basis van ruimtelijke aspecten onderzocht welke mogelijkheden er zijn om, met inachtneming van de 
provinciale beleidslijnen en het actuele gemeentelijke beleid, de huidige agrarische bestemming om 
te zetten in de bestemming Wonen. Het betreft hier locaties waarvan door de eigenaar/bewoners is 
aangegeven dat de agrarische activiteiten ter plaatse beëindigd zijn en waarvan na onderzoek is 
vastgesteld dat er sprake is van burgerbewoning. 

Over de uitkomsten van deze toetsing is de gemeente Moerdijk in overleg getreden met de betrokken 
eigenaren en bewoners. Doel van dit overleg was om vast te stellen of de belanghebbenden bereid 
en in staat zijn om te voldoen aan de door de gemeente geformuleerde voorwaarden en om ter zake 
een overeenkomst te sluiten. In dit overleg is vastgesteld dat gewijzigde inzichten en omstandigheden 
in een aantal gevallen de noodzaak van een planwijziging hebben doen vervallen. Voor 7 locaties 
heeft de gemeente met de betrokken eigenaren afspraken kunnen maken en overeenkomsten 
kunnen sluiten. Daarbij is op onderdelen afgeweken van de uitkomsten en aanbevelingen die in het 
onderzoek inzake deze locaties naar voren zijn gebracht. De reden hiervoor is dat de voorgestelde 
aanpassingen in deze gevallen niet wenselijk en/of uitvoerbaar zijn gebleken. Voor deze locaties 
heeft de gemeente evenwel in de overeenkomsten vastgelegd dat ter plaatse de ruimtelijke kwaliteit 
wordt verbeterd. 
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2.3  Nieuwe ontwikkelingen 

In de afgelopen periode hebben zich in het buitengebied van Moerdijk nieuwe ontwikkelingen op 
perceelsniveau aangediend, waarover de gemeente van oordeel is dat deze passen in en aansluiten 
op het gemeentelijke beleid voor het buitengebied. Tevens is op basis van door de initiatiefnemers 
opgestelde documenten geoordeeld dat deze ontwikkelingen in voldoende mate zijn onderbouwd 
zodat gesproken kan worden van een goede ruimtelijke ordening. Waar dat gewenst is heeft de 
gemeente met de initiatiefnemers overeenkomsten gesloten over de wijze van uitvoering van de 
initiatieven. In het verlengde hiervan wordt aan deze ontwikkelingen medewerking verleend. Het 
betreft in totaal 15 locaties.  
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Hoofdstuk 3  Beleidskader vrijkomende agrarische 
bedrijfscomplexen 

3.1  Goedkeuringsbesluiten Gedeputeerde Staten Noord-Brabant 

Reeds in het GS-besluit van 11 juli 2005 inzake het bestemmingsplan Buitengebied is goedkeuring 
onthouden aan de vervolgfunctie Woondoeleinden voor vrijgekomen agrarische bedrijfscomplexen. 
Naar het oordeel van GS was onvoldoende zekergesteld dat ingeval van de vervolgfunctie 
Woondoeleinden sloop van overtollige voormalige agrarische bedrijfsbebouwing zou plaatsvinden. In 
het bestemmingsplan Buitengebied zijn vrijgekomen agrarische bedrijfscomplexen (VAB's) 
rechtstreeks bestemd voor Woondoeleinden ten behoeve van burgerbewoning, zonder dat sloop van 
aanwezige voormalige agrarische bedrijfsbebouwing werd afgedwongen. Ook in de regeling die het 
door middel van planwijziging mogelijk maakt de agrarische bestemming te wijzigen in de 
bestemming Woondoeleinden, waren geen voorwaarden gericht op sloop opgenomen. Naar het 
oordeel van GS is deze regeling in strijd met het provinciaal beleid dat gericht is op het tegengaan 
van verstening van het buitengebied en op de versterking van de ruimtelijke kwaliteit. 

 

In het bestemmingsplan Buitengebied 1e herziening heeft de gemeente nieuwe beleidslijnen 
geformuleerd voor vrijkomende agrarische bedrijfslocaties in het buitengebied. Daarbij is aangesloten 
op de provinciale beleidsnota Buitengebied in Ontwikkeling (nota BIO) van 20 juli 2004.  

In de beleidslijn voor vrijkomende agrarische bedrijfscomplexen is een onderscheid gemaakt tussen 
locaties die gelegen zijn in bebouwingsconcentraties en locaties buiten de begrensde 
bebouwingsconcentraties. In de regeling wordt ingezet op het realiseren van ruimtelijke kwaliteit en 
het waar mogelijk slopen van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing. 

In hun besluit tot gedeeltelijke goedkeuring van het bestemmingsplan Buitengebied 1e herziening 
geven GS aan dat naar hun oordeel ook in de nieuwe regeling onvoldoende rekening wordt gehouden 
met de eisen die de provincie stelt ten aanzien de sloop van vrijgekomen en overtollige voormalige 
agrarische bedrijfsbebouwing en het realiseren van ruimtelijke kwaliteit. In het verlengde hiervan 
onthouden GS goedkeuring aan onderdelen van de voorschriften en aan een aantal locaties op de 
plankaart, waar de agrarische bestemming is gewijzigd in de bestemming Woondoeleinden. 

 

De goedkeuringsbesluiten van GS inzake de bestemmingsplannen Buitengebied en Buitengebied 1e 
herziening maken duidelijk dat er grote verschillen van inzicht bestaan tussen de provincie 
Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk over het beleid en de daarop afgestemde regelgeving voor 
vrijkomende agrarische bedrijfscomplexen (VAB's). Deze verschillen van inzicht hebben niet zozeer te 
maken met de doelstellingen van beleid. Ook het beleid van de gemeente Moerdijk is erop gericht te 
voorkomen dat niet aan het buitengebied gebonden functies zich hier vestigen, dat de verstening van 
het buitengebied waar mogelijk wordt teruggedrongen en dat de ruimtelijke kwaliteit wordt versterkt. 
Het verschil van inzicht heeft met name betrekking op de praktische uitvoerbaarheid van de 
voorgestane regeling, rekening houdend met onder andere de financieel-economische gevolgen 
(sloopkosten en kapitaalsvernietiging). 

3.2  Beleidskader VAB 

Gegeven de besluiten van GS is het van belang om te voorzien in een passende regeling voor de 
voormalige agrarische bedrijfslocaties waaraan GS goedkeuring hebben onthouden. Met het oog 
hierop heeft de gemeente Moerdijk in 2009/2010 haar visie op de regelgeving voor vrijkomende 
agrarische bedrijfscomplexen opnieuw tegen het licht gehouden. Doel was te komen tot een helder 
toetsingskader op basis waarvan verzoeken om de agrarische bestemming van vrijgekomen 
agrarische bouwpercelen te wijzigen in een woonbestemming beoordeeld en afgehandeld kunnen 
worden. In de nota Beleidskader VAB d.d. 16 april 2010 is aan dit toetsingskader inhoud gegeven. 
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In het Beleidskader VAB zijn op basis van beschikbare onderzoeksrapporten en beleidsdocumenten 
op hoofdlijnen de kenmerken en landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het 
buitengebied beschreven en in beeld gebracht. Dit vormt het gebiedsspecifieke referentiekader voor 
het beoordelen van gewenste ontwikkelingen en plannen met het oog op het verbeteren van de 
ruimtelijke kwaliteit. Vervolgens is in het Beleidskader VAB de beleidscontext (het speelveld) 
geschetst waarbinnen het gemeentelijk beleid voor vrijkomende agrarische bedrijfscomplexen inhoud 
dient te krijgen.  

 

Leidend voor het gemeentelijk beleid voor vrijkomende agrarische bedrijfscomplexen is de 
strategische visie van de gemeente op het buitengebied die in hoofdlijnen gericht is op: 

 behoud en versterking van de agrarische sector als belangrijkste gebruiker en beheerder van het 
buitengebied; 

 ontwikkeling van de recreatieve en toeristische kansen en mogelijkheden in het buitengebied; 
 behoud en ontwikkeling van de kenmerkende waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie; 
 behoud en versterking van de ruimtelijke kwaliteit onder andere door het tegengaan van een 

verdere verstening van het buitengebied en het behoud en herstel van het contrast tussen de 
openheid van de polders en de beslotenheid van de bebouwingslinten.  

 

Aan ruimtelijke ontwikkelingen die een bijdrage leveren aan het realiseren van deze 
beleidsdoelstellingen en het revitaliseren van het buitengebied wordt in principe medewerking 
verleend. In relatie tot de problematiek van vrijkomende agrarische bedrijfscomplexen betekent dit 
dat: 

 agrarisch hergebruik van vrijkomende agrarische bedrijfscomplexen de voorkeur heeft boven 
andere vervolgfuncties; 

 aan niet aan het buitengebied gebonden bedrijfsmatige activiteiten in principe geen ruimte wordt 
geboden; 

 nieuwe ontwikkelingen samengaan met het versterken van ruimtelijke en landschappelijke 
kwaliteit. 

 

Bij de vertaling van deze visie in een toetsingskader en het toepassen daarvan zijn voor de gemeente 
de volgende overwegingen van belang. 

1. Functieverandering van vrijgekomen agrarische bedrijfscomplexen leidt als zodanig niet tot meer 
bebouwing en dus niet tot een verdergaande verstening van het buitengebied. 
Functieverandering biedt wel kansen voor duurzaam onderhoud en beheer van aanwezige 
gebouwen en voor kwaliteitsverbetering van bouwperceel en omgeving. 

2. Sloop van vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen draagt bij aan het tegengaan en 
terugdringen van verstening van het buitengebied en kan als zodanig ook bijdragen aan het 
verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Dat is evenwel geen wetmatigheid en in alle gevallen 
dienen de specifieke lokale omstandigheden in ogenschouw te worden genomen om te 
beoordelen of daadwerkelijk sprake is van kwaliteitsverbetering. Een te generieke benadering 
biedt onvoldoende ruimte voor maatwerk. 

3. Niet alleen sloop leidt tot verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Ook andere ruimtelijke 
maatregelen kunnen het gewenste effect hebben. Met name de herinrichting van percelen in 
combinatie met het realiseren van nieuwe beplantingselementen kan leiden tot een betere 
landschappelijke inpassing van het bebouwingscomplex. 

4. Sloop van gebouwen kan leiden tot een aanmerkelijke kapitaalsvernietiging waarvan de lasten 
gedragen moeten worden door de particuliere eigenaar, zonder dat daar een 'rendement' 
tegenover staat. 

5. Behoud van vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen biedt kansen voor hergebruik dat wel als 
passend kan worden aangemerkt. Gebruik dat aansluit bij de hoofdfunctie wonen en dat niet leidt 
tot onaanvaardbare en onevenredige negatieve effecten. Van veel gebouwen kan op creatieve 
wijze gebruikgemaakt worden, waarbij kan worden ingespeeld op persoonlijke en 
maatschappelijke behoeften en waarin het economisch gewin lang niet altijd de bepalende factor 
is. 

6. Veel aanwezige vrijgekomen bebouwing is kenmerkend en karakteristiek en vertelt een verhaal 
over 'hoe het was'. Soms gaat het om beeldbepalende bebouwing, soms om 
beeldondersteunende bebouwing. 
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3.3  Toetsingskader VAB 

Op basis van deze overwegingen is in hoofdstuk 4 van het Beleidskader VAB op de volgende wijze 
inhoud gegeven aan het toetsingskader voor vrijkomende agrarische bedrijfscomplexen.  

 

Maximale sloop van vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen 
Er wordt primair ingezet op sloop van alle aanwezige voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. 
Maximaal 80 m² aan erfbebouwing mag worden gehandhaafd. Sloop van bebouwing is gewenst om 
de doelstelling van het terugbrengen van verstening te realiseren en daarmee ruimtelijke en 
landschappelijke kwaliteit tot stand te brengen. Sloop van bebouwing is aan de orde als de 
bouwkundige kwaliteit van de gebouwen slecht is, de situering van de gebouwen binnen het complex 
ruimtelijk-landschappelijk storend is en van de gebouwen in redelijkheid geen doelmatig (economisch 
of anderszins) gebruikgemaakt kan worden. Toetsingscriteria hierbij zijn: 

 de bouwkundige staat van de gebouwen; 
 de situering van de gebouwen op het bouwperceel. 

 

Behoud van vrijgekomen bedrijfsgebouwen die cultuurhistorisch waardevol zijn, hetzij als 
solitair object, hetzij als onderdeel van een samenhangend complex 
Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing dient behouden te blijven als deel van de 'geschiedenis' van 
het buitengebied. Bij het beoordelen van de cultuurhistorische waarde wordt gebruikgemaakt van het 
advies van de gemeentelijke monumentencommissie. 

 

Behoud van vrijgekomen bedrijfsgebouwen die een grote economische waarde 
vertegenwoordigen 
De economische waarde van gebouwen wordt bepaald op basis van de bouwkundige kwaliteit van 
het gebouw in samenhang met de gebruiksmogelijkheden (economisch of anderszins). 

 

Inzet van de Ruimte voor Ruimte-regeling (regeling Buitenwonen) 
Om de sloop van vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen te stimuleren wordt in voorkomende 
gevallen de Ruimte voor Ruimte-regeling ingezet. De gemeente sluit bij de uitvoering hierbij aan op 
de provinciale regeling.  

 

Versterken van de ruimtelijke kwaliteit  
Verandering in het gebruik van vrijgekomen agrarische bedrijfscomplexen gaat samen met het 
versterken van de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit. Toetsingscriteria hierbij zijn: 

 de landschappelijk inpassing van het perceel in de omgeving, rekening houdend met de 
ruimtelijke context; 

 de inrichting van het perceel. 

 

Een passend gebruik 
Het toegelaten gebruik van de vrijgekomen en te handhaven bebouwing wordt afgestemd op de 
mogelijkheden die in het bestemmingsplan Buitengebied worden geboden (zoals opgenomen in 
artikel 35, tabel 5.2 en bijbehorende voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied). 
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3.4  Regeling bestemmingsplan Buitengebied 2e herziening 

In het bestemmingsplan Buitengebied 2e herziening is het bovengenoemde Beleidskader VAB als 
volgt vertaald in regelgeving. 

 

Voor het omzetten van de bestemming Agrarische doeleinden (A) in de bestemming Wonen (W) al 
dan niet in combinatie met opslag van niet-agrarische producten zijn in de 2e herziening van het 
bestemmingsplan Buitengebied de volgende voorwaarden opgenomen in de wijzigingsbevoegdheid 
van de betreffende vervolgfuncties ( artikel 35): 

 in geval van planwijziging ten behoeve van de vervolgfunctie Wonen, dient sloop van overtollige 
bebouwing plaats te vinden, met dien verstande dat maximaal 400 m² aan bedrijfsgebouwen voor 
de genoemde vervolgfunctie mag worden gebruikt; 

 in geval van planwijziging ten behoeve van opslag van niet-agrarische producten dient sloop van 
overtollige bebouwing plaats te vinden, met dien verstande dat maximaal 1.000 m² aan 
bedrijfsgebouwen voor deze functie mag worden gebruikt indien en voor zover sprake is van 
locaties gelegen buiten bebouwingsconcentraties; binnen bebouwingsconcentraties mag 
maximaal 400 m² voor deze vervolgfunctie worden gebruikt; indien sprake is van verbetering van 
ruimtelijke kwaliteit mag ook hier maximaal 1000 m² aan bedrijfsgebouwen worden gebruikt voor 
deze vervolgfunctie. 

Overige voorwaarden die van toepassing zijn bij deze wijzigingsbevoegdheid zijn: 

 indien op de betreffende locatie sprake is van één voormalig bedrijfsgebouw dat een bouwkundig 
geheel vormt, in goede bouwkundige staat verkeert en ruimtelijk past bij de (te handhaven) 
voormalige bedrijfswoning, behoeft geen sloop plaats te vinden; 

 de vervolgfunctie dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn; er mogen geen beperkingen voor 
omliggende, bestaande agrarische bedrijven optreden (dit betreft zowel de bestaande 
bedrijfsvoering als de uitbreidings- en ontwikkelingsmogelijkheden); 

 uitbreiding van bestaande gebouwen is niet toegestaan; 
 bestaande landschaps- en natuurwaarden in de omgeving mogen niet onevenredig worden 

aangetast. 

3.5  Provinciaal beleid 

De gemeente stelt vast dat het provinciale beleid inzake het buitengebied thans is verankerd in de 
Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (SVRO) en de Verordening Ruimte Noord-Brabant 2012. Hierin is 
vastgelegd met welke regels gemeenten rekening moeten houden bij het opstellen van 
bestemmingsplannen. Bij de integrale actualisering van het bestemmingsplan Buitengebied zal de 
gemeente ten volle met de Verordening Ruimte rekening houden. In het kader van het 
bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening is van belang vast te stellen dat de Verordening 
Ruimte inzet op:  

 kwaliteitsverbetering van het landschap (zie artikel 2.2); 
 het gebruik van een voormalige bedrijfswoning als burgerwoning mits is verzekerd dat geen 

splitsing in meerdere wooneenheden plaatsvindt en dat overtollige bebouwing wordt gesloopt 
(artikel 11.1.4). 

Zoals hierboven aangegeven wordt in de thans aan de orde zijnde regeling (zie het Beleidskader 
VAB) met beide elementen van het provinciaal beleid waar mogelijk rekening gehouden.  

Onder verwijzing naar hetgeen in paragraaf 3.6 is opgenomen is ten aanzien van het onderdeel 
“kwaliteitsverbetering van het landschap” het volgende van belang. 

Bij de beoordeling van de ruimtelijke aanvaardbaarheid van nieuwe ontwikkelingen is de door de 
provincie opgestelde gebiedskwalificatie betrokken. Waar dat naar het oordeel van de gemeente 
mogelijk en passend is, zijn in het geval van nieuwe ontwikkelingen en ter zake van de VAB-locaties 
overeenkomsten gesloten met eigenaren en initiatiefnemers, ten einde een gewenste 
kwaliteitsverbetering van het landschap zeker te stellen. De gemeente zal in het kader van een actief 
handhavingsbeleid zorg dragen voor het uitvoeren van deze overeenkomsten. 

In juli 2011 is de regeling 'Kwaliteitsverbetering van het landschap' (artikel 2.2 van de Verordening 
Ruimte) in werking getreden. In het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) zijn in 2012 afspraken 
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gemaakt over de nadere uitwerking en toepassing hiervan. In lijn met de 'Handreiking over 
kwaliteitsverbetering' is geconstateerd dat er ruimte moet zijn voor lokaal maatwerk bij gemeenten. In 
de gemaakte afspraken is tevens een categorisering voorgesteld voor de vereiste 
kwaliteitsverbetering in relatie tot de impact van een ruimtelijke ontwikkeling.  

In het RRO worden momenteel (november 2012) de afspraken nader uitgewerkt en vastgelegd. 
Geconcludeerd is dat vaststelling van gemeentelijke regelingen op lokaal niveau zal gebeuren. De 
gemeente Moerdijk is op hoofdlijnen akkoord met de voorgestelde categorisering. Voorop staat dat 
per ontwikkeling een afweging mogelijk moet zijn en maatwerk geboden kan worden. Voor de 
dagelijkse praktijk is in het RRO afgesproken dat al met de afspraken gewerkt kan worden. De 
volgende categorie-indeling, met bijbehorende landschappelijke tegenprestatie wordt toegepast. 

impact ruimtelijke ontwikkeling landschappelijke tegenprestatie 

géén of verwaarloosbare impact geen 

beperkte impact landschappelijke inpassing 

aanzienlijke impact landschappelijke inpassing plus 

 

In dit bestemmingsplan is bij de voorgenomen ontwikkelingen rekening gehouden met 
kwaliteitsverbetering van het landschap. In de toelichting, alsmede de bijbehorende bijlagen 
(Beleidskader VAB) wordt melding gemaakt van eventuele landschappelijke inpassing dan wel 
ruimtelijke kwaliteitsverbeteringen waar dit gezien de impact wenselijk is. Afspraken hierover zijn, 
waar nodig, met initiatiefnemers vastgelegd in anterieure overeenkomsten.  

 

Voor locaties waar een reparatie van de regeling plaatsvindt of waar het goedkeuringsbesluit verwerkt 
wordt (A-locaties) is het volgende van belang. 

Op deze locaties is de Verordening ruimte niet van toepassing. Het betreft een reparatie van locaties 
uit de 1e herziening waaraan goedkeuring is onthouden en waarbij voor sommige locaties pas in 2011 
uitspraak is gedaan door de Raad van State. De reparatie ziet dus op het goedkeuringsbesluit van de 
provincie. Tevens betreft het een aantal locaties die in het bestemmingsplan Buitengebied 2004 
verkeerd zijn bestemd, maar waar de aanwezige bebouwing wel legaal is vergund. Het betreft in deze 
gevallen dus géén 'ruimtelijke ontwikkelingen'. De bestemmingslegging heeft naar het oordeel van de 
gemeente géén tot nauwelijks landschappelijke invloed. 

 

Voor de VAB locatie (B-locaties en relevante A-locaties) is het volgende van belang. 

Het gemeentelijk VAB beleid is in overleg met provincie opgesteld en vertaald in de 
wijzigingsbevoegdheid die in de 2e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied is opgenomen. 
Ten aanzien hiervan heeft de provincie geen aanwijzing gegeven.  

Voor de VAB-locaties (B-locaties) heeft de gemeente met de initiatiefnemers afspraken gemaakt over 
kwaliteitsverbetering en anterieure overeenkomsten gesloten. Hier is sprake van landschappelijke 
inpassing. Het betreft hier locaties waar géén nieuwe bouwmogelijkheden worden geboden, sterker 
nog deze nemen af doordat bouwsteden worden verwijderd en gronden worden omgezet naar wonen 
in combinatie met tuin of agrarisch onbebouwd. 

Bij het opstellen en afronden van het voorontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied 
3e herziening heeft de gemeente waar mogelijk en noodzakelijk gebruik gemaakt van beschikbare 
provinciale beleidsdocumenten. Ten tijde van het opstellen van het voorontwerp is de Verordening 
Ruimte 2011 en de daarin opgenomen bepalingen als uitgangspunt gebruikt. 

Hierbij is verder van belang dat de regeling ook is afgestemd op de inhoud van het bestemmingsplan 
Buitengebied 2e herziening. Met de inhoud van dit bestemmingsplan hebben GS ingestemd. 

 

Wet Plattelandswoning 
Op 12 juli 2012 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Plattelandswoning (Wpl). De 
wet is niet controversieel verklaard en treedt naar verwachting op 1 januari 2013 in werking. De Wpl 
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heeft betrekking op bestaande of voormalige agrarische bedrijfswoningen die behoren bij een 
agrarisch bedrijf maar daarvan worden of reeds zijn afgesplitst. Als het betreffende agrarisch bedrijf 
blijft functioneren en zijn activiteiten voortzet, dan worden deze voormalige agrarische 
bedrijfswoningen beschouwd als een onderdeel van de (agrarische) inrichting waarvoor 
milieuvergunning wordt gevraagd. Voor deze, door burgers bewoonde woning, gelden dus dezelfde 
milieunormen als voor de agrarische bedrijfswoning. De burgerbewoning leidt niet tot aanscherping 
van de milieuvergunning van het betreffende bedrijf. De burgerwoning wordt aangeduid met de term 
"plattelandswoning". 

De Wpl heeft alleen betrekking op de relatie tussen de burgerwoning en het agrarisch bedrijf waarvan 
deze voormalige bedrijfswoning deel uit maakte. het ziet niet op de relatie tussen deze voormalige 
bedrijfswoning en de bedrijfsvoering van andere, naastgelegen agrarische bedrijfsvoering  

 

Het Beleidskader VAB, en de locaties die opgenomen zijn in dit bestemmingsplan, betreffen 
agrarische bedrijven die in zijn totaliteit stoppen of zijn gestopt De wet Plattelandswoning heeft geen 
betrekking op deze locaties.  

3.6  Analyse en toetsing VAB's 

Op basis van het toetsingskader VAB, zoals opgenomen in hoofdstuk 4 van het Beleidskader VAB, 
zijn in totaal 27 verzoeken om de vigerende agrarische bestemming om te zetten in een 
woonbestemming beoordeeld op basis van ruimtelijke aspecten. Deze locaties zijn opgenomen in 
bijlage 3 'Analyse en toetsing vrijgekomen agrarische bedrijfscomplexen' van het Beleidskader VAB. 
Aanvullend zijn ook 9 voormalige agrarische bedrijfslocaties waaraan GS in het kader van het 
bestemmingsplan Buitengebied 1e herziening goedkeuring hebben onthouden beoordeeld op basis 
van het Beleidskader VAB. In het separate bijlagenboek is de analyse en toetsing van deze 
VAB-locaties opgenomen.  

 

Per beoordeling zijn de volgende aspecten aan de orde gekomen. 

a. Een ruimtelijk functionele analyse van het vrijgekomen agrarisch bedrijfscomplex op 
gebiedsniveau en perceelsniveau gericht op: 
1. aanwezige bebouwing (aard, functie en oppervlakte); 
2. aanwezige beplanting; 
3. ligging in de omgeving en ten opzichte van ruimtelijke kwaliteitskenmerken. 

b. Een beleidsanalyse op gebieds- en perceelsniveau gericht op: 
1. ligging van het complex in de zone ALO, AG, ARWN of NRL (zie bestemmingsplan 

Buitengebied);  
2. ruimtelijke positionering ten opzichte van andere, nabijgelegen functies. 

c. De ruimtelijke waardering van de locatie en de aanwezige bebouwing. 

 

In het verlengde hiervan is per locatie aangegeven:  

 of en in welke mate sloop van bebouwing noodzakelijk of gewenst is;  
 of inpassing van een extra woning ruimtelijke gewenst en mogelijk is;  
 welke inrichtingsmaatregelen gewenst zijn gericht op het versterken van de ruimtelijke en 

landschappelijke kwaliteit.  

Gelet op het gewijzigde provinciale beleid (BiO/RvR) is het tweede punt, inpassing extra woning, niet 
meer van toepassing.  

De gemeente Moerdijk heeft over de uitkomsten van de toetsing en analyse VAB's zoals opgenomen 
in bijlage 3 van het Beleidskader VAB overleg gevoerd met de betrokken eigenaren. Mede op basis 
van de uitkomsten van dit overleg zijn voor 7 locaties concrete besluiten genomen, afspraken 
gemaakt en overeenkomsten gesloten. Deze 7 locaties zijn getoetst aan de wijzigingsbevoegdheid 
voor de vervolgfunctie Wonen en voldoen aan de gestelde voorwaarden. In het onderliggende 
bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening wordt deze bestemmingswijziging planologisch 
verankerd.  
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In de 3e herziening zijn de voorwaarden voor de wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van 
vervolgfuncties zoals opgenomen in de 2e herziening (zie paragraaf 3.4) overgenomen. Deze regeling 
gaat uit van 400 m² aan opslag bij de vervolgfunctie wonen en van 1.000 m² aan opslag bij de 
vervolgfunctie opslag van niet-agrarische goederen. Voor de locaties opgenomen in de 3e herziening 
waar sprake is van opslag van niet-agrarische goederen is de aanduiding 'opslag' (op) strak om de 
desbetreffende bebouwing gelegd. Hierdoor hoeft op de plankaart geen maximale oppervlaktemaat 
opgenomen te worden.  
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Hoofdstuk 4  Beschrijving per locatie  

 

 

In dit hoofdstuk worden de verschillende locaties behandeld. De locaties waaraan door GS 
goedkeuring is onthouden zijn voorzien van de letter A. De VAB-locaties zijn voorzien van de letter B. 
De nieuwe ontwikkelingen zijn voorzien van de letter C. Elke locatie is daarnaast voorzien van een 
nummer. Hierdoor is elke locatie voorzien van een code (bijvoorbeeld C15), welke zowel in deze 
toelichting als op de overzichtskaarten en de losse kaartbladen (verbeelding) is opgenomen. Per 
onderdeel zijn de locaties gerangschikt op volgorde van de plankaart uit het moederplan. Indien er 
meerdere locaties op één plankaart gelegen zijn, is de alfabetische volgorde van de straatnaam 
aangehouden. Onderstaand zijn alle locaties beschreven. Naast de unieke code en het adres is 
tussen haakjes ook het kaartblad nummer uit het moederplan Buitengebied opgenomen.  

4.1  Locaties waaraan door GS goedkeuring is onthouden/reparatie gewenst 
is 

GS hebben bij besluit van 1 september 2009 aan een aantal locaties die deel uit maken van het 
bestemmingsplan Buitengebied 1e herziening goedkeuring onthouden. In een aantal gevallen komen 
GS tot hun besluit op basis van locatiespecifieke overwegingen. Voor andere locaties is het besluit tot 
onthouding van goedkeuring gebaseerd op het provinciale beleid inzake vrijkomende agrarische 
bedrijfscomplexen.  

Een aantal locaties waaraan GS goedkeuring hebben onthouden maakt geen deel uit van het 
bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening. Reden hiervoor is enerzijds dat de gewenste 
ontwikkelingen op deze locaties nog onvoldoende zijn uitgekristalliseerd. Anderzijds dient op 
onderdelen nieuw gemeentelijk beleid te worden ontwikkeld hetgeen zal plaatsvinden in het kader van 
de integrale actualisering van het bestemmingsplan Buitengebied. 

  

De Raad van State heeft in het uitspraak van 3 augustus 2011 de onthouding van goedkeuring door 
GS voor enkele locaties vernietigd. Voor deze locaties is een reparatie van het bestemmingsplan 
gewenst. Deze locaties zijn opgenomen in deze paragraaf.    

In de navolgende beschrijving van de locaties waaraan door GS goedkeuring is onthouden of 
waarvoor een reparatie van het bestemmingsplan gewenst is, wordt allereerst kort de inhoud van het 
GS-besluit/de gewenste reparatie samengevat. Vervolgens worden de overwegingen van de 
gemeente die ten grondslag liggen aan de nieuwe bestemmingsregeling benoemd. Ten slotte wordt 
de inhoud van de nieuwe regeling weergegeven. Voor een toelichting op de regeling die deel uitmaakt 
van dit bestemmingsplan en de wijze waarop de relevante onderdelen van de bestemmingsplannen 
Buitengebied, Buitengebied 1e herziening en Buitengebied 2e herziening zijn vertaald, wordt verwezen 
naar hoofdstuk 5 - Juridische planbeschrijving. 

 

A.1 Noordschans 95, Klundert (kaartblad 2) 

Inhoud GS-besluit  

Goedkeuring is onthouden aan de bestemming Agrarische doeleinden en de subbestemming 
caravanstalling A(c) omdat de locatie gelegen is in het gebied dat in het streekplan Noord-Brabant is 
aangeduid als GHS-natuur en de betreffende onbebouwde gronden in samenhang hiermee de 
bestemming Natuur moeten krijgen. GS zijn van oordeel dat ter plaatse wel een strak begrensd 
bouwvlak kan worden toegekend, echter zonder de mogelijkheid van caravanstalling. 

 

Overwegingen gemeente 

De gemeente stemt in met de door GS naar voren gebrachte overwegingen. De verbeelding en 
regeling worden gewijzigd. 
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Nieuwe regeling  

Ter plaatse van het agrarische bedrijfscomplex wordt een strak begrensd bouwvlak opgenomen. In 
het vigerende bestemmingsplan Buitengebied is deze locatie gelegen in de zone 'Gebied met 
verweving van natuur, recreatie en landschapswaarden (NRL), waarbinnen geen neven- en 
vervolgfuncties zijn toegestaan. Binnen de mogelijkheden van de SVBP2008 wordt deze regeling 
vertaald naar de enkelbestemming Agrarisch (A), met de aanduiding 'specifieke vorm van 
agrarisch - beperkte gebruiksmogelijkheden'. Met deze aanduiding wordt het verbod op neven- en 
vervolgfuncties, waaronder caravanstalling geregeld. Van belang daarbij is dat de gemeente heeft 
vastgesteld dat ter plaatse ook geen caravanstalling meer plaatsvindt.  

De gronden ten noorden en westen van het bouwvlak zijn gelegen in de EHS en krijgen de 
bestemming Natuur toegekend. De gronden ten zuiden en oosten van het bouwvlak zijn gelegen in de 
door de provincie Noord-Brabant in de Verordening Ruimte Noord Brabant fase 2 aangewezen 
groenblauwe mantel (het gebied gelegen tussen het kerngebied blauwgroen en het stedelijk gebied) 
en behoeven geen bestemming Natuur. Deze gronden worden bestemd voor Agrarisch zonder 
bouwvlak. De op de locatie van toepassing zijnde dubbelbestemming Primair Waterstaatsdoeleinden 
krijgt onder de SVBP2008 de naam Waterstaat (WS), maar blijft qua regelgeving ongewijzigd.  

 

Gewijzigde vaststelling 

Op basis van een ambtshalve aanpassing wordt het bestemmingsplan voor deze locatie gewijzigd 
vastgesteld. In de Nota van beantwoording inspraak en overleg is aangegeven dat, naar aanleiding 
van de overlegreactie van het waterschap Brabantse Delta, de dubbelbestemming 
Waterstaat - Waterkering op de verbeelding waar nodig wordt opgenomen of aangepast. Dit is 
abusievelijk niet correct gebeurd voor alle relevante locaties. Voor de locatie Noordschans 95 wordt 
daarom alsnog de dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering opgenomen.  

 

A.2 Tonnekreek 12, Klundert (kaartblad 2.1) 

Inhoud GS-besluit  

Goedkeuring is onthouden aan de bestemming Woondoeleinden, voormalig agrarisch bedrijfscomplex 
(W*(vab)). Hoewel een deel van de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing is gesloopt, is naar het 
oordeel van GS nog een aanzienlijk en te groot deel van de voormalige agrarische bedrijfsbebouwing 
aanwezig. Het vastleggen van de feitelijke situatie zonder dat voldoende sloop heeft plaatsgevonden 
is in strijd met het provinciale VAB-beleid. 

 

Overwegingen gemeente 

Deze locatie is beoordeeld op basis van het Beleidskader VAB d.d. 16 april 2010. In deze beoordeling 
is ten aanzien van de locatie Tonnekreek 12 het volgende vastgesteld.  

Op de locatie is een woonhuis met aangebouwde hoge schuur aanwezig (oppervlakte 205 m²) en een 
vrijstaande schuur (oppervlakte 130 m²). Van de oorspronkelijke niet-woonbebouwing is inmiddels 
ongeveer de helft gesloopt, waardoor het doorzicht naar het achterliggende landschap is verbeterd en 
er een groener beeld van het erf en een doorzicht naar het landschap zijn ontstaan. Het woonhuis is 
recent opgeknapt. Door de reeds uitgevoerde sloop van bebouwing is de ruimtelijke kwaliteit ter 
plaatse sterk verbeterd. Sloop van de kwalitatief goede vrijstaande schuur aan de zuidzijde van het 
perceel draagt slechts in zeer beperkte mate bij aan het verbeteren van de landschappelijke kwaliteit 
of de ruimtelijke kwaliteit van het bebouwingslint. Wonen is hier gegeven het karakter van het 
bebouwingslint een passende functie. Met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse zijn 
verdere maatregelen, bijvoorbeeld met betrekking tot erfbeplanting, niet nodig.  

Op basis van de uitkomsten van deze toetsing is de gemeente van oordeel dat behoud van de 
huidige woonfunctie en de bestemming Wonen (W) zonder meer mogelijk is. Een verdere verplichting 
tot sloop is naar het oordeel van de gemeente onevenredig in relatie tot de hiermee samenhangende 
sloopkosten en kapitaalsvernietiging en de oppervlakte van de aanwezige bebouwing. Van belang 
daarbij is dat de ruimtelijke kwaliteit van het huidige bebouwingscomplex passend is en aansluit op de 
verdere omgeving. Verdere landschappelijke inpassing is niet nodig.  
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Overigens wordt met betrekking tot het omzetten van de bestemming Agrarische doeleinden in de 
bestemming Wonen vastgesteld dat voldaan wordt aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de 
wijzigingsbevoegdheid (artikel 35) van het bestemmingsplan Buitengebied 2e herziening. Gegeven de 
situering van de woning binnen de bebouwingsconcentratie van Tonnekreek, wordt de bedrijfsvoering 
van nabijgelegen agrarische bedrijven niet belemmerd en bestaande waarden van natuur en 
landschap worden niet aangetast.  

 

Nieuwe regeling  

In het vigerende bestemmingsplan zijn twee woonbestemmingen opgenomen: Woondoeleinden 
(overige woningen) en Woondoeleinden* (woningen in de kernen Tonnekreek, Zwingelspaan en 
Oudemolen), welke binnen de mogelijkheden van de SVBP2008 zijn vertaald in Wonen - 1 en 
Wonen - 2. De locatie Tonnekreek 12 is gelegen binnen de vigerende bestemming Woondoeleinden* 
en wordt daarom in het nieuwe bestemmingsplan voorzien van de bestemming Wonen - 2 (W - 2). 
Aangezien het hier een voormalig agrarisch bedrijf betreft, wordt de aanduiding 'specifieke vorm van 
wonen - voormalig agrarische bedrijfscomplex' (sw - vab) opgenomen. De voorgevelrooilijn wordt 
overgenomen uit het vigerende bestemmingsplan en aangeduid met het figuur 'gevellijn'.  

 

A.3 Tonnekreek 18, Klundert (kaartblad 2.1) 

Inhoud GS-besluit  

Goedkeuring is onthouden aan de bestemming Woondoeleinden* (W*). GS stellen vast dat deze 
bestemming per abuis is gehandhaafd en vervangen had moeten worden door de bestemming 
Bedrijfsdoeleinden, subbestemming aannemersbedrijf (B2(an)). Het gehele bedrijfsperceel had in de 
1e herziening moeten worden betrokken. 

 

Overwegingen gemeente  

De gemeente stemt in met de door GS naar voren gebrachte overwegingen. De gronden met de 
bestemming Woondoeleinden* (W*) worden bij het bedrijfsperceel getrokken, zoals reeds de 
bedoeling was in de 1e herziening.  

 

Nieuwe regeling 

De gronden met de bestemming Woondoeleinden* (W*), worden gewijzigd in de bestemming Bedrijf 
(B). Met de functieaanduidingen 'bedrijf tot en met categorie 2' (b<2) en 'specifieke vorm van 
bedrijf - aannemersbedrijf' (sb - an) wordt aangegeven dat ter plaatse een aannemersbedrijf in ten 
hoogste categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten is toegestaan. De aanduiding 'zonder 
woning' (-bw) blijft gehandhaafd. Voor de gehele bedrijfsbestemming blijft het vigerende maximale 
oppervlak van 375 m² gelden.   

 

Gewijzigde vaststelling 

Op basis van een ambtshalve aanpassing wordt het bestemmingsplan voor deze locatie gewijzigd 
vastgesteld:  

 Het bestemmingsvlak Bedrijf wordt aangepast aan de werkelijke situatie op het perceel.  
 In de Nota van beantwoording inspraak en overleg is aangegeven dat, naar aanleiding van de 

overlegreactie van het waterschap Brabantse Delta, de dubbelbestemming 
Waterstaat - Waterkering op de verbeelding waar nodig wordt opgenomen of aangepast. Dit is 
abusievelijk niet correct gebeurd voor alle relevante locaties. Voor de locatie Tonnekreek 18 
wordt daarom alsnog de dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering opgenomen. 
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A.4 Kraaiendijk 5/5a, Heijningen (kaartblad 4)  

Inhoud GS-besluit 

GS hebben goedkeuring onthouden aan het bouwvlak op de locatie Kraaiendijk 5/5a. Ten eerste 
omdat in theorie uitbreiding van het bouwvlak toegestaan zou kunnen worden op basis van artikel 30 
lid 6 van de regels en ten tweede omdat een bouwvlak is toegekend aan een locatie waar geen 
volwaardig agrarisch bedrijf is gevestigd.   

 

Overwegingen gemeente 

De gemeente heeft in haar beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak aangegeven dat een 
voorwaarde aan de geboden uitbreidingsmogelijkheid is verbonden, namelijk dat uitbreiding 
noodzakelijk is voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering. Op deze locatie kan daarvan geen 
sprake zijn omdat het bouwvlak te beperkt is voor een volwaardig agrarisch bedrijf. De Afdeling 
Bestuursrechtspraak heeft in haar uitspraak van 3 augustus 2011 de gemeente in het gelijk gesteld 
en de onthouding van goedkeuring vernietigd.  

 

Nieuwe regeling 

Het perceel wordt conform de 1e herziening opnieuw bestemd als Agrarisch (A) met een strak 
bouwvlak zonder de mogelijkheid van een bedrijfswoning (-bw).  

 

A.5 Kraaiendijk 12 en 14, Heijningen (kaartblad 4)  

Inhoud GS-besluit  

GS hebben goedkeuring onthouden aan de bestemming Woondoeleinden met logiesgebouw en de 
bestemming Maatschappelijke doeleinden met vergaderruimte. GS achten de 
bestemmingsomschrijving van de Maatschappelijke doeleinden met vergaderruimte niet specifiek 
genoeg. Daarnaast hebben GS bezwaar tegen de afsplitsing van de woning, aangezien dit een 
privaatrechtelijke situatie betreft welke niet relevant is voor het ruimtelijk spoor. Planologisch moet 
deze locatie als een eenheid gezien worden volgens GS.  

 

Overwegingen gemeente 

De gemeente heeft in haar beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak aangegeven dat een heldere 
motivatie voor de onthouding van goedkeuring ontbreekt en haaks staat op het standpunt dat GS in 
het verleden heeft ingenomen. Daarom wordt het volgens de gemeente vrijwel onmogelijk om een 
passende bestemming op de percelen Kraaiendijk 12 en 14 te leggen, juist omdat aan de eerdere 
onthoudingen van goedkeuring recht is gedaan. 

Voor wat betreft de woning op Kraaiendijk 12 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak in haar uitspraak 
van 3 augustus 2011 aangegeven dat het verstrekken van logies per nacht met al dan niet als 
nevenactiviteit het verstrekken van maaltijden en dranken voor consumptie ter plaatse, een 
planologisch relevante activiteit is. GS hebben geen ruimtelijk relevante argumenten aangevoerd 
waarom het toekennen van de subbestemming 'logiesgebouw' in strijd zou zijn met een goede 
ruimtelijke ordening.  

Voor wat betreft de vergaderaccommodatie op Kraaiendijk 14 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak 
in haar uitspraak van 3 augustus 2011 aangegeven dat de redenatie van GS dat het begrip 
'bijeenkomsten' te ruim zou zijn, niet duidelijk onderbouwd is. Slechts wordt opgemerkt dat de 
provincie het niet eens is met de gekozen bestemming. Een heldere motivatie voor de onthouding van 
goedkeuring van de bestemming Maatschappelijke doeleinden, vergaderruimte, ontbreekt.  

Het besluit van GS is naar het oordeel van de Afdeling Bestuursrechtspraak voor wat betreft 
Kraaiendijk 12 en 14 dan ook niet voorzien van een deugdelijke motivering en het besluit wordt 
vernietigd. De gemeente heeft daarom besloten om het perceel in de 3e herziening mee te nemen en 
op dezelfde wijze te bestemmen als in de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. 
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Nieuwe regeling  

De woning Kraaiendijk 12 wordt conform de 1e herziening bestemd als Wonen - 1 (W - 1) met de 
aanduiding 'specifieke vorm van wonen - logiesgebouw' (sw - lgb).  

De schuur wordt bestemd als Maatschappelijk (M), met de aanduiding 'specifieke vorm van 
maatschappelijk - vergaderaccommodatie'. Het vigerende maximale bebouwingsoppervlak van 
1.200 m² blijft gehandhaafd.  

De woning op nummer 12 is in het vigerende plan aangeduid als rijksmonument. Voor 
rijksmonumenten is in het bestemmingsplan Buitengebied een algemene vrijstelling opgenomen om 
één extra woning te realiseren in het hoofdgebouw. Deze regeling wordt tevens opgenomen in dit 
nieuwe bestemmingsplan.  

 

A.6 Krukweg 3, Heijningen (kaartblad 4) 

Inhoud GS-besluit  

Goedkeuring is onthouden aan het toegekende bouwvlak met de bestemming Agrarische doeleinden 
(A) omdat de vergroting van het bouwvlak niet is onderbouwd, ter plaatse van het bijbehorende 
bouwvlak Stadsedijk 53 voldoende bouwmogelijkheden aanwezig zijn en de geboden 
bouwmogelijkheden haaks staan op de provinciale beleidslijn om onnodige verstening van het 
buitengebied tegen te gaan. 

 

Overwegingen gemeente  

De gemeente stelt vast dat ter plaatse van het toegekende bouwvlak thans geen agrarische 
bedrijfsgebouwen meer aanwezig zijn. Gegeven deze situatie en omdat de locatie gebonden is aan 
het agrarisch bedrijf dat aan de Stadsedijk 53 gevestigd is, is de gemeente van oordeel dat ter 
plaatse een bouwvlak kan worden opgenomen dat gelijk is aan het bouwvlak uit het moederplan 
Buitengebied.  

 

Nieuwe regeling  

Aan de betreffende gronden wordt de bestemming Agrarisch (A) met een beperkt bouwvlak 
toegekend. Op de locatie wordt geen bedrijfswoning mogelijk gemaakt, aangezien deze reeds 
gevestigd is op Stadsedijk 53. Om het koppelteken met Stadsedijk 53 op te kunnen nemen, is tevens 
de locatie Stadsedijk 53 in het bestemmingsplan opgenomen. Ter plaatse is een bouwvlak met de 
bestemming Agrarisch (A) opgenomen. Het oppervlak van de twee bouwvlakken samen bedraagt 
1,5 ha.  

 

A.7 Noordlangeweg 14, Willemstad (kaartblad 5)  

Inhoud GS-besluit 

GS hebben goedkeuring onthouden aan het bouwvlak op de locatie Noordlangeweg 14. Ten eerste 
omdat in theorie uitbreiding van het bouwvlak toegestaan zou kunnen worden op basis van artikel 30 
lid 6 van de regels en ten tweede omdat een bouwvlak is toegekend aan een locatie waar geen 
volwaardig agrarisch bedrijf is gevestigd.   

 

Overwegingen gemeente 

De gemeente heeft in haar beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak aangegeven dat een 
voorwaarde aan de geboden uitbreidingsmogelijkheid is verbonden, namelijk dat uitbreiding 
noodzakelijk is voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering. Op deze locatie kan daarvan geen 
sprake zijn omdat het bouwvlak te beperkt is voor een volwaardig agrarisch bedrijf. De Afdeling 
Bestuursrechtspraak heeft in haar uitspraak van 3 augustus 2011 de gemeente in het gelijk gesteld 
en de onthouding van goedkeuring vernietigd.  
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Nieuwe regeling 

Het perceel wordt conform de 1e herziening opnieuw bestemd als Agrarisch (A) met een strak 
bouwvlak om de bestaande bebouwing zonder de mogelijkheid van een bedrijfswoning (-bw).  

 

A.8 Oudemolensedijk 7a, Fijnaart (kaartblad 5) 
Inhoud GS-besluit  

Goedkeuring is onthouden aan de bestemming Woondoeleinden (W) omdat niet is voorzien in de 
sloop van overtollige bedrijfsopstallen hetgeen in strijd is met het provinciale VAB-beleid. 

 

Overwegingen gemeente  

Deze locatie is beoordeeld op basis van het Beleidskader VAB d.d. 16 april 2010. In deze beoordeling 
is ten aanzien van de locatie Oude Molensedijk 7a het volgende vastgesteld.  

Op de locatie zijn een woning met aanbouw aanwezig (oppervlakte 217 m²), een kleine loods 
(oppervlakte 26 m²) en een grote loods (oppervlakte 436 m²). De ruimtelijke kwaliteit en uitstraling van 
de locatie worden negatief beïnvloed door de hoge loodsen en het bijbehorende kantoor op het aan 
de noordzijde grenzende perceel Oude Molensedijk 7b. Op het voorste, aan de weg gelegen deel van 
het perceel Oude Molensedijk 7a waar ook de woning staat, is erfbeplanting aanwezig in de vorm van 
loofhout (grenzend aan het open agrarisch gebied) en coniferen (aan de zijde van het noordelijk 
gelegen bedrijfsperceel).  

Op basis van overleg met de betrokken eigenaar en gegeven de bouwkundige kwaliteit van de 
aanwezige gebouwen, heeft de gemeente vastgesteld dat sloop van de loodsen niet realistisch is en 
onevenredig is in relatie tot de sloopkosten en ongewenste kapitaalvernietiging. Van belang daarbij is 
dat de aanwezige oppervlakte aan voormalige bedrijfsbebouwing ruim onder de 1.000 m² ligt zoals 
genoemd in de wijzigingsbevoegdheid die is opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied 2e 
herziening. De bestaande schuur wordt door de eigenaar/bewoner gebruikt voor de opslag van 
statische goederen. In het verlengde daarvan is de gemeente van oordeel dat de bestemming Wonen 
gehandhaafd dient te worden en dat de betreffende schuur specifiek dient te worden bestemd voor 
opslag van statische goederen in ten hoogste categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten.  

Overigens wordt met betrekking tot het omzetten van de bestemming Agrarische doeleinden in de 
bestemming Wonen vastgesteld dat voldaan wordt aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de 
wijzigingsbevoegdheid (artikel 35) van het bestemmingsplan Buitengebied 2e herziening. Gegeven de 
situering van de woning wordt de bedrijfsvoering van nabijgelegen agrarische bedrijven niet 
belemmerd en bestaande waarden van natuur en landschap worden niet aangetast.  

 

Nieuwe regeling  

Het gehele perceel Oude Molensedijk 7a wordt bestemd voor Wonen - 1 (W - 1) en voorzien van de 
aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voormalig agrarisch bedrijfscomplex' (sw-vab). De schuur, 
welke gebruikt wordt voor opslag van statische goederen, wordt voorzien van de aanduiding 'opslag' 
(op), waar ter plaatse statische opslag in ten hoogste categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 
is toegestaan.  

 

A.9 Oudemolensedijk 20, Fijnaart (kaartblad 5) 
Gewenste reparatie  

De woning aan de Oudemolensedijk 20 is in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied bestemd 
voor Agrarische doeleinden (A). De woning is gelegen binnen de agrarische bouwstede van het 
agrarisch bedrijf dat gevestigd is op de locatie Oudemolenseweg 2. De woning behoort evenwel niet 
tot het agrarische bedrijf. De eigenaar verzoekt dan ook tot een passende bestemming voor de 
woning aan de Oudemolensedijk 20.  
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Overwegingen gemeente 

Door de gemeente is vastgesteld dat de woning in het verre verleden heeft toebehoord aan het 
agrarische bedrijf aan de Oudemolenseweg 2. In het voormalige bestemmingsplan Buitengebied 
1977 van de gemeente Fijnaart en Heijningen was de locatie echter reeds bestemd als zelfstandige 
woning. Sindsdien wordt de woning gebruikt als burgerwoning en is er geen binding meer met het 
naastgelegen agrarische bedrijf. Het opnemen van de woning binnen de bouwstede van het 
agrarische bedrijf Oudemolenseweg 2 in het bestemmingsplan Buitengebied doet dan ook geen recht 
aan de bestaande situatie. In het verlengde hiervan dient de bestemming te worden gewijzigd.  

 

Nieuwe regeling 

De woning wordt bestemd voor Wonen - 1 (W - 1). De bestemmingsgrens en bouwvlakgrens wordt 
gelegd op de kadastrale grens van het perceel, hetgeen in overeenstemming is met de 
bestemmingslegging in het bestemmingsplan Buitengebied 1977 Fijnaart en Heijningen. De 
agrarische bouwstede van de locatie Oudemolenseweg 2 blijft gehandhaafd en maakt geen deel uit 
van het bestemmingsplan Buitengebied 3e herziening.  

 

A.10 Tonsedijk 22, Klundert (kaartblad 5)  

Gewenste reparatie 

Het bouwvlak van het ter plaatse gevestigde intensieve veehouderijbedrijf dient vergroot te worden 
omdat een in 2007 vergunde en gebouwde schuur buiten het bouwvlak is gelegen. Het bedrijf 
beschikt ook over een milieuvergunning. 

 

Overwegingen gemeente 

In het bestemmingsplan Buitengebied is het bouwvlak voorzien van de bestemming Agrarische 
doeleinden, intensieve veehouderij (Aiv). De vergunde en reeds gebouwde schuur ligt buiten dit 
bouwvlak en sluit aan op de hier reeds aanwezige stal. Aangezien de stal reeds vergund en 
gerealiseerd is, ligt het in de rede om het bouwvlak te verruimen. Het totale bebouwingsoppervlak 
komt hiermee op 4.175 m².  

Om ook op termijn uitbreiding van het bouwvlak mogelijk te maken, wordt in dit bestemmingsplan een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen die vergroting van het bouwvlak mogelijk maakt. Deze 
wijzigingsbevoegdheid is afgestemd op de vigerende bestemmingsregeling. Om toepassing van deze 
wijzigingsbevoegdheid mogelijk te maken, worden onbebouwde gronden rond het bouwvlak in dit 
bestemmingsplan opgenomen. 

Naar aanleiding van de overlegreactie van de provincie Noord-Brabant wordt op het gehele bouwvlak 
de aanduiding 'intensieve veehouderij' opgenomen. Het totale bouwvlak heeft een oppervlak van 1,1 
ha en mag daarmee conform de Verordening Ruimte 2012 geheel in gebruik genomen worden voor 
de intensieve veehouderij (maximaal 1,5 ha).  

 

Nieuwe regeling  

Het bestaande bouwvlak wordt met circa 40 m in oostelijke richting vergroot. Het bouwvlak wordt 
voorzien van de bestemming Agrarisch - Intensieve veehouderij (A - IV) met de aanduiding 'intensieve 
veehouderij' en een maximum bebouwingsoppervlak van 4.175 m². Onbebouwde gronden buiten het 
bouwvlak worden in dit bestemmingsplan opgenomen met de bestemming Agrarisch, zonder 
bouwvlak, teneinde toepassing te kunnen geven aan de wijzigingsbevoegdheid voor het vergroten 
van het bouwvlak. 

 

A.11 Zuidlangeweg 4b, Oudemolen (kaartblad 5)  

Gewenste reparatie 

Voor de locatie Zuidlangeweg 4b is in het bestemmingsplan Buitengebied een bouwvlak met de 
bestemming Agrarische aanverwante doeleinden, subbestemming groothandel in en/of opslag van 
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agrarische producten (ADga)(2) opgenomen. Ter plaatse mogen alleen activiteiten plaatsvinden die 
voorkomen in ten hoogste categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Vastgesteld is dat deze 
bestemming ten onrechte is toegekend en dat ter plaatse sinds 1974 een edelpelsdierhouderij is 
gevestigd. Voor het oprichten is in 1974 een vergunning in het kader van de Hinderwet verleend. Op 
8 november 1993 is onder voorwaarden een vergunning verleend ingevolge de wet Milieubeheer en 
op 2 december 1996 is een wijzigingsvergunning op grond van de wet Milieubeheer afgegeven voor 
de edelpelsdierhouderij aan de Zuidlangeweg 4b. In zowel het bestemmingsplan Buitengebied als 
Buitengebied 1e herziening is de locatie per abuis niet correct bestemd.  

 

Overwegingen gemeente 

Vastgesteld is dat ten tijde van de aanvraag van de milieuvergunning alle relevante milieuaspecten 
zijn onderzocht, waaronder de afstand tot de naastgelegen woningen. Hierbij zijn geen 
belemmeringen voor de realisatie van de edelpelshouderij vastgesteld. Bij besluit van 2 december 
1996 hebben burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Willemstad de vereiste 
milieuvergunning verleend.  

Omdat sprake is van een bestaande situatie die in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied niet 
op juiste wijze is bestemd, is het gewenst thans een juiste bestemming voor het perceel op te nemen. 
Gegeven de verleende milieuvergunning is een verdere uitbreiding van de bestaande 
bedrijfsbebouwing niet toegestaan. Het huidige bebouwingsoppervlak bedraagt 10.418 m², hetgeen 
op de verbeelding wordt opgenomen. Er wordt een bouwvlak opgenomen parallel aan de voorgevel 
van de bedrijfswoning en strak rondom de bestaande bedrijfsgebouwen. Naar aanleiding van de 
overlegreactie van de provincie Noord-Brabant wordt binnen het bouwvlak de aanduiding 'intensieve 
veehouderij' opgenomen om aan te geven op welk deel van het bouwvlak de bedrijfsgebouwen 
gepositioneerd dienen te worden. Deze aanduiding omvat niet meer dan 1,5 ha en de locatie voldoet 
daarmee aan de Verordening Ruimte 2012.  

 

Nieuwe regeling  

De locatie wordt voorzien van de bestemming Agrarisch - Intensieve veehouderij (A-IV), met een 
strak bouwvlak rondom de bestaande bedrijfsgebouwen. Ter plaatse van de bedrijfsgebouwen wordt 
tevens de aanduiding 'intensieve veehouderij' opgenomen. Er wordt een maximaal toegestane 
bebouwingsoppervlak van 10.418 m² opgenomen.  

 

A.12 Zuidlangeweg 15, Oudemolen (kaartblad 5) 
Inhoud GS-besluit  

Goedkeuring is onthouden aan de bestemming Woondoeleinden (W) en Agrarische doeleinden 
(A(b)(zw)) omdat: 

 hier sprake is van afsplitsing van een woning en door het verwijderen van een koppelteken de 
bouwmogelijkheden toenemen;  

 aan een leegstaande schuur de bestemming Agrarische doeleinden met bouwvlak is toegekend 
waardoor een verdere verstening mogelijk wordt. 

 

Overwegingen gemeente 

De vrijstaande schuur die in de 1e herziening was bestemd voor Agrarische doeleinden is nog altijd in 
gebruik door het agrarische bedrijf, zo ook de naastgelegen mestplaat. Op de Drogedijk 59 is een 
bouwstede gelegen. In de 1e herziening is geredeneerd dat er geen koppelteken noodzakelijk was 
tussen de bouwstede van Drogedijk 59 en de locatie Zuidlangeweg 15. In het GS-besluit is 
aangegeven dat door het ontbreken van een koppelteken, de bouwmogelijkheden hierdoor toenemen, 
hetgeen in strijd is met het provinciale beleid.  

Zuidlangeweg 17 was in het bestemmingsplan Buitengebied reeds positief bestemd als 
burgerwoning. Zuidlangeweg 15 is in het bestemmingsplan Buitengebied bestemd als bedrijfswoning, 
maar is al geruime tijd in gebruik als burgerwoning.  

Het ligt in de rede dat de woning aan de Zuidlangeweg 17 de woonbestemming behoudt. De woning 
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aan de Zuidlangeweg 15 dient, conform het bestaande gebruik, eveneens als burgerwoning bestemd 
te worden. De schuur en mestplaat dienen, conform het huidige gebruik, de agrarische bestemming 
te behouden. Met deze regeling wordt de feitelijk situatie strak bestemd en is verdere verstening op 
deze locatie niet mogelijk.   

Door deze wijze van bestemmen is sprake van een beperkte afstand tussen de agrarische 
bestemming en de woonbestemming en het agrarische gebruik en de woonfunctie. Gelet op de 
wettelijke geurafstanden zou dit kunnen leiden tot belemmeringen voor de agrarische bedrijfsvoering. 
In feite is hier echter sprake van een 'plattelandswoning', aangezien een voormalige bedrijfswoning 
(Zuidlangeweg 15) van het nog in bedrijf zijnde agrarisch wordt afgesplitst en de agrarische 
activiteiten worden voortgezet. Aangezien de wet Plattelandswoning nog niet in werking is getreden, 
wordt de woning vooralsnog bestemd voor Wonen. In het kader van de komende algehele herziening 
van het bestemmingsplan Buitengebied zal alsnog toepassing worden gegeven aan de wet 
Plattelandswoning. Gegeven de aard van het huidige agrarisch gebruik gaat de gemeente er van uit 
dat de burgerbewoning thans geen aanleiding geeft tot belemmeringen in de agrarische 
bedrijfsvoering.  

 

Nieuwe regeling  

De locatie Zuidlangeweg 17 wordt bestemd voor Wonen - 1 (W - 1). De locatie Zuidlangeweg 15 
wordt bestemd voor Wonen - 1 (W - 1) met de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voormalig 
agrarisch bedrijfscomplex' (sw - vab). Aan de schuur en de mestplaat wordt de bestemming Agrarisch 
(A) toegekend. Dit perceel wordt met het figuur 'relatie' gekoppeld aan het bouwvlak aan de Drogedijk 
59, welke tevens bestemd wordt voor Agrarisch (A). Tezamen wordt een bouwvlak van 1,5 ha 
opgenomen.  

 

Gewijzigde vaststelling  

Naar aanleiding van een gegrond verklaarde zienswijze wordt het bestemmingsplan voor deze locatie 
gewijzigd vastgesteld. Aan de woning Zuidlangeweg 15 wordt een agrarische bestemming toegekend, 
welke gekoppeld wordt aan het agrarische bouwvlak aan de Drogedijk 59. Het gezamenlijk oppervlak 
van beide locaties bedraagt 1,5 ha. De woning Zuidlangeweg 17 behoud de woonbestemming. 

 

A.13 Oudemolensedijk 4a, Fijnaart (kaartblad 5.2)  
Gewenste reparatie 

Op de locatie Oudemolensedijk 4a is een opslagbedrijf in autobanden gevestigd. In het 
bestemmingsplan Buitengebied is aan deze locatie de bestemming Bedrijfsdoeleinden (B) zonder 
nadere aanduidingen toegekend. Deze bestemming zonder nadere aanduiding maakt geen deel uit 
van de regels van het bestemmingsplan Buitengebied en aanpassing van de regeling, afgestemd op 
het huidige gebruik is derhalve gewenst.  

 

Overwegingen gemeente 

Een opslagbedrijf in autobanden valt onder de SBI-code 503, 504 van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten, namelijk 'groothandel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires'. Deze 
activiteit valt onder categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Per abuis is in het moederplan 
alleen de bestemming B opgenomen en niet de aanduiding (2) op basis waarvan een categorie 
2-bedrijf is toegestaan. Het bedrijf is hier van oudsher gevestigd en dient voorzien te worden van een 
passende, op het huidige gebruik afgestemde regeling. 

 

Nieuwe regeling  

Aan de locatie wordt de bestemming Bedrijf (B) toegekend met de aanduiding 'bedrijf tot en met 
categorie 2' (b<2) waarmee wordt aangegeven dat ter plaatse uitsluitend activiteiten die gerekend 
worden tot maximaal categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan. Aanvullend is 
ook de nadere aanduiding opslag (op) opgenomen waarmee is bepaald dat de locatie uitsluitend 
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gebruikt mag worden ten behoeve van opslag in ten hoogste categorie 2 van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten. Het maximale bebouwingsoppervlak van 220 m² blijft gehandhaafd.  

 

A.14 Drogedijk 53, Oudemolen (kaartblad (5.4)  

Inhoud GS-besluit 

In het bestemmingsplan Buitengebied, 1e herziening is de locatie bestemd voor Wonen, waarbij voor 
de grote schuur de aanduiding 'caravanstalling' is opgenomen en een aanwezige kleine schuur en 
een deels open wagenberging de aanduiding 'caravanstalling' niet hebben gekregen. GS hebben 
goedkeuring onthouden aan deze bestemming, voor zover de aanduiding 'caravanstalling' niet is 
opgenomen op de op het perceel aanwezige kleine schuur en wagenberging. GS zijn van oordeel dat 
het provinciaal beleidskader dat thans geldt, het toekennen van die subbestemming niet in de weg 
staat.  

 

Overwegingen gemeente 

Naar aanleiding van beroepen van 2 reclamanten heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak op 
3 augustus 2011 uitspraak gedaan omtrent deze locatie. De Afdeling is van oordeel dat het gebruik 
van de grote schuur ten behoeve van caravanstalling niet in strijd is met een goede ruimtelijke 
ordening. De Afdeling is eveneens van oordeel dat GS zich niet in redelijkheid op het standpunt 
hebben kunnen stellen dat het bestemmingsplan niet berust op een deugdelijke motivering voor zover 
het ziet op de kleine schuur en de open wagenberging. Het beroep is ongegrond verklaard.  

Conform de uitspraak dienen de kleine schuur en de open wagenberging bestemd te worden ten 
behoeve van caravanstalling. 

 

Nieuwe regeling 

De locatie wordt bestemd voor Wonen - 1 (W-1). Voor de grote en kleine schuur en de open 
wagenberging wordt de aanduiding 'caravanstalling' (cs) opgenomen.  

 

A.15 De Blaak, Zevenbergen (kaartblad 6) 
Inhoud GS-besluit  

GS constateren dat per abuis voor de strookjes grond langs de Mark-Markdijk niet de aanduiding 
'leefgebied kwetsbare soorten' is opgenomen, zoals wel was aangegeven in het GS-besluit over de 1e 
herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. GS onthouden om die reden opnieuw 
goedkeuring aan deze plandelen. 

 

Overwegingen gemeente  

De gemeente onderkent dat het GS-besluit niet correct verwerkt is in het bestemmingsplan 
Buitengebied 1e herziening. De strookjes grond langs de Mark-Markdijk worden alsnog van een 
passende bestemming voorzien.  

 

Nieuwe regeling  

De gronden zijn in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied gelegen in de zone ARWN. Deze 
zone krijgt in het nieuwe bestemmingsplan, onder de SVBP2008, de enkelbestemming Agrarisch met 
waarden - Natuurwaarden (AW - N). De gronden worden tevens voorzien van de aanduiding 
'natuurwaarden' (nw) ter bescherming van de kreekrestanten en leefgebieden van kwetsbare soorten. 
Aan deze aanduiding worden regels omtrent de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken 
en werkzaamheden gekoppeld. 
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A.16 Galgenweg 70, Zevenbergen (kaartblad 6) 

Inhoud GS-besluit  

Goedkeuring is onthouden aan de bestemming Tuincentrum omdat de branchering van tuincentra in 
het plan niet duidelijk is afgebakend. 

 

Overwegingen gemeente  

Het tuincentrum op de locatie betreft een bestaande situatie. De gemeente heeft met het positief 
bestemmen van dit tuincentrum in het bestemmingsplan Buitengebied 1e herziening aangegeven 
positief tegenover een kleinschalig tuincentrum op deze locatie te staan. Gegeven de situering en 
kenmerken van de locatie (matig ontsloten en met een specifieke vorm) is hier enkel een kleinschalig 
tuincentrum ruimtelijk inpasbaar. Ter plaatse zijn slechts beperkt uitbreidingsmogelijkheden aanwezig. 
Er kan maximaal 15% uitbreidingsruimte worden geboden.  

In de tuincentrumbranche wordt een onderscheid gemaakt tussen 4 typen tuincentra (zie de 
Structuurnota Tuincentra uit 2007): 

 type 1, een groencentrum, vaak voortgekomen uit een kwekerij. De verkoop van planten staat 
centraal en wordt aangevuld met potten, aarde en bemestingsstoffen; 

 type 2, traditioneel tuincentrum, de verkoop van alles wat met de tuin te maken heeft inclusief 
dieren, tuinmeubelen en kerstmarkt; 

 type 3, tuincentrum dat inspeelt op woontrends en buitenleven, etc.; 
 type 4, tuincentrum dat naast de verkoop van bovengenoemde artikelen ook voorziet in de 

behoefte van consumenten aan vermaak en beleving. 

Het tuincentrum aan de Galgenweg heeft de kenmerken van tuincentrum type 3.  

In het kader van de integrale actualisering van de bestemmingsplannen Buitengebied zal er 
gemeentelijk beleid voor tuincentra worden geformuleerd. Daarbij zal beoordeeld worden of 
aansluiting gezocht kan worden bij de bovengenoemde indeling in typen tuincentra. Vooruitlopend 
daarop kiest de gemeente ervoor deze locatie te voorzien van een passende bestemming en 
regeling, waarin het begrip tuincentrum, conform het besluit van GS, beter afgebakend wordt. Het 
begrip wordt zodanig vormgegeven dat ter plaatse alleen een tuincentrum type 3 toegestaan wordt.  

 

Nieuwe regeling  

Aan de locatie wordt de bestemming Agrarisch (A) met aanduiding 'tuincentrum' (tc) toegekend. Er 
wordt een maximaal bebouwingsoppervlak opgenomen, bestaande bebouwing + 15% 
uitbreidingsmogelijkheid, van 4.800 m². In de begrippenlijst wordt een begrip voor tuincentrum 
opgenomen, welke als volgt luidt:  

'een bedrijf, gericht op de teelt en de verhandeling van bomen, heesters, planten, bloemen en andere 
siergewassen en in samenhang daarmee de verkoop van artikelen die met de tuinbewerking of de 
inrichting van tuinen verband houden en de verkoop van artikelen die inspelen op woontrends en het 
buitenleven.' 

Een deel van het perceel is gelegen in de zone industrielawaai van het bedrijventerrein De Koekoek, 
Deze wordt op de verbeelding opgenomen met de gebiedsaanduiding 'geluidzone-industrie'.  

 

A.17 Huizersdijk, Zevenbergen (kaartblad 6) 
Inhoud GS-besluit 

Goedkeuring is onthouden aan de bestemming Tuin+ (T+) omdat de bestemming Tuinen voor dit 
perceel geen enkele binding heeft met woning en deze regeling niet past in de plansystematiek. 

 

Overwegingen gemeente  

De gemeente heeft het gebruik en de bestemming van het betreffende perceel opnieuw beoordeeld. 
Vastgesteld is dat er op dit moment geen bebouwing aanwezig is en de locatie ook niet als tuin 
gebruikt wordt. Om die reden is de gemeente thans van oordeel dat het toekennen van een 
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bestemming Tuin+ voor dit perceel niet meer passend is. De bestemming Verkeer, die eerder in het 
bestemmingsplan Buitengebied was opgenomen, wordt ter plaatse opnieuw opgenomen. 

 

Nieuwe regeling  

Het perceel wordt bestemd voor Verkeer (V). De vigerende aanduiding 'dijk' wordt onder de 
SVBP2008 vertaald naar de aanduiding 'landschapswaarden' (lw), aangezien hiermee het behoud, 
bescherming en beheer van landschapselementen zoals dijken wordt gewaarborgd. De op de locatie 
van toepassing zijnde dubbelbestemming Primair Waterkeringsdoeleinden krijgt onder de SVBP2008 
de naam Waterstaat - Waterkering (WS - WK), maar blijft qua regelgeving ongewijzigd. 

 

A.18 Markdijk 5-8, Klundert (kaartblad 6)  
Gewenste reparatie 

Vastgesteld is dat ter plaatse van de locatie Markdijk 8 in het vigerende bestemmingsplan het 
bestemmingsvlak voor het hier gevestigde agrarische verwante bedrijf met de bestemming Agrarisch 
aanverwante doeleinden, subbestemming agrarisch hulp- en nevenbedrijf (ADh(2)) niet juist is 
weergegeven. De schuur voorop het perceel behoort bij de woning aan de Markdijk 5 en dient een 
woonbestemming te krijgen. Daarnaast is vastgesteld dat het maximum bebouwingsoppervlak bij de 
bestemming ADh(2) op de locatie Markdijk 8 niet goed is weergegeven. Een vergunde schuur is per 
abuis niet meegenomen in de telling.  

 

Overwegingen gemeente 

Het betreft hier een bestaande situatie. De gemeente is van oordeel dat het passend en gewenst is 
de bestaande situatie correct te bestemmen.  

 

Nieuwe regeling  

De schuur op het perceel Markdijk 8 wordt bij het bouwvlak van de woning Markdijk 5 getrokken en 
het gehele perceel wordt voorzien van de bestemming Wonen - 1 (W - 1). De locatie Markdijk 8 wordt 
voorzien van de bestemming Agrarisch - Agrarisch Aanverwant (A - AA) met de aanduiding 
'specifieke vorm van agrarisch, hulp- en nevenbedrijf' (sa-hnb), waarbij ter plaatse een hulp- en 
nevenbedrijf in ten hoogste categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten is toegestaan. Daarnaast 
wordt een maximum bebouwingsoppervlak van 522 m² opgenomen. De vigerende dubbelbestemming 
Primair waterkeringsdoeleinden wordt, conform de plansystematiek, opgenomen met de 
dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering.  

 

Gewijzigde vaststelling  

Op basis van een ambtshalve aanpassing wordt het bestemmingsplan voor deze locatie gewijzigd 
vastgesteld. In de Nota van beantwoording inspraak en overleg is aangegeven dat, naar aanleiding 
van de overlegreactie van het waterschap Brabantse Delta, de dubbelbestemming 
Waterstaat - Waterkering op de verbeelding waar nodig wordt opgenomen of aangepast. Dit is 
abusievelijk niet correct gebeurd voor alle relevante locaties. Voor de locatie Markdijk 5-8 wordt 
daarom alsnog de dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering aangepast. 

In afwijking van het college is de commissie Fysieke Infrastructuur van mening dat ter plaatse van het 
perceel Markdijk 5-8 wel meer erfbebouwing dan de gebruikelijke 80 m2 van aanbouwen, 
bijgebouwen en overkappingen is toegestaan. Hierbij is in overweging genomen dat de betwiste 
schuur als sinds 1920 op het perceel aanwezig is. De zienswijze dient te worden gehonoreerd en leidt 
tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
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A.19 Klundertseweg 29, Zevenbergen (kaartblad 6.3)  

Inhoud GS-besluit  

Op de Klundertseweg 29 is het bedrijf Romkon gevestigd. Goedkeuring is onthouden aan de 
bestemming Agrarisch aanverwante doeleinden, subbestemming agrarisch technisch 
hulpbedrijf/landbouwmechanisatiebedrijf gericht op het vervaardigen en repareren van 
landbouwwerktuigen (hoofdactiviteit), alsmede metaalconstructie voor zowel de agrarische als de 
niet-agrarische sector (nevenactiviteit). Volgens GS is de mogelijkheid om 
metaalconstructiewerkzaamheden te verrichten in strijd met het provinciaal beleid en horen deze 
activiteiten thuis op een bedrijventerrein. GS hebben in kunnen stemmen met de vergroting van de 
bedrijfsbestemming aan de westzijde van het perceel in verband met de aanleg van een nieuwe 
ontsluitingsweg. GS kunnen echter niet instemmen met het bieden van bouwmogelijkheden ter 
plaatse van deze uitbreiding. In het bestemmingsplan had ter plaatse van de uitbreiding de 
aanduiding 'zonder gebouwen' (z) opgenomen moeten worden. 

De provincie heeft in haar pleitnota haar besluit tot onthouding van goedkeuring heroverwogen. Voor 
wat betreft de metaalconstructiewerkzaamheden geeft de provincie aan dat haar beleid ten opzichte 
van bestaande niet-agrarische bedrijven in milieucategorie 3 is verruimd. De discussie omtrent het 
bepalen van de omvang van de onder het overgangsrecht vallende activiteiten is hiermee niet meer 
zinvol. De provincie trekt de onthouden goedkeuring in. Voor wat betreft de bouwmogelijkheden in het 
uitgebreide bestemmingsvlak houdt de provincie haar onthouden goedkeuring in stand. 

 

Overwegingen gemeente  

Op 3 augustus 2011 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in deze zaak en heeft het beroep van 
Romkon ongegrond verklaard.  

Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de gemeente besloten in te stemmen met het beperken van 
bouwmogelijkheden op de strook grond in het westen van het perceel. Hiervoor wordt een regeling 
opgenomen waardoor er geen bouwmogelijkheden worden geboden op deze gronden.  

 

Nieuwe regeling 

De locatie wordt bestemd als Agrarisch - Agrarisch Aanverwant (A - AA) met de aanduiding 
'specifieke vorm van agrarisch - landbouwmechanisatiebedrijf' (sa - lmb), waarbij dezelfde 
omschrijving als in het vigerende bestemmingsplan wordt opgenomen. Rondom de bebouwing wordt 
een bouwvlak opgenomen. De overige gronden, waaronder de gronden ter plaatse van de nieuwe 
ontsluitingsweg, vallen in het bestemmingsvlak zonder bouwmogelijkheden. Het vigerende maximale 
bebouwingsoppervlak van 1.610 m² blijft gehandhaafd.  

 

A.20 Bloemendaalse Zeedijk 39A en 41, Zevenbergschen Hoek (kaartblad 7)  
Inhoud GS-besluit  

Gedeputeerde Staten hebben goedkeuring onthouden aan de locatie Bloemendaalse Zeedijk 41 in de 
1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. Op de locatie Bloemendaalse Zeedijk 41 is een 
agrarisch bedrijf gevestigd. Het agrarisch bedrijfscomplex is gesitueerd tussen de Bloemendaalse 
Zeedijk en de watergang aan de voet van de dijk. Het bedrijf heeft, met het oog op een 
bedrijfseconomische noodzakelijke uitbreiding, de gemeente om medewerking verzocht voor de bouw 
van een nieuwe loods aan de overzijde van de watergang. Omdat door de bouw van deze nieuwe 
loods een ruimtelijke grens wordt overschreden, is de initiatiefnemer verzocht aan te geven op welke 
wijze voorzien zou kunnen worden in een goede landschappelijke inpassing. Door de initiatiefnemer 
is aangegeven dat door het realiseren van een erfbeplantingszone zorg wordt gedragen voor een 
goede landschappelijke inpassing. In het verlengde hiervan is in de 1e herziening van het 
bestemmingsplan Buitengebied de gevraagde uitbreiding en de aan te leggen groenstrook 
opgenomen.  

GS achten deze situatie, gezien de ligging in open gebied, landschappelijk onaanvaardbaar. Er wordt 
naar het oordeel van GS met dit verruimde bouwperceel een fysieke grens overschreden die tevens 
de bestaande bebouwingsgrens van het bebouwingslint aan de achterzijde vormt naar het open 
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gebied.  

 

Overwegingen gemeente  

Om te komen tot een werkbare oplossing, heeft de gemeente aan de eigenaar gevraagd een 
ruimtelijke onderbouwing op te stellen, waarin de gewenste situatie getoetst wordt aan het geldende 
gemeentelijke en provinciale beleid en aan de relevante milieuaspecten. In de ruimtelijke 
onderbouwing van ZLTO Advies d.d. augustus 2012 (zie separaat bijlagenboek) wordt over de 
gewenste situatie het volgende gezegd.  

'Aan de Bloemendaalse Zeedijk 39A en 41 in Zevenbergschen Hoek exploiteert de aanvrager een 
volwaardig agrarisch akkerbouwbedrijf. Het bedrijf bestaat uit een bouwblok op nr. 41 met een 
opslagruimte voor akkerbouwproducten, een werktuigenberging en een bedrijfswoning en een 
bouwvlak op nr. 39A. De beide locaties worden gescheiden door een begraafplaats. De eigenaar 
wenst een nieuwe loods te bouwen van circa 1.800 m².  

De initiatiefnemer verzoekt om de ontwikkeling van het agrarisch bedrijf op de locatie nr. 41 gestalte 
te geven. De eigenaar wil het bouwvlak op de locatie Bloemendaalse Zeedijk 39A verkleinen omdat 
deze minder geschikt is voor de ontwikkeling van het agrarisch bedrijf door de korte afstand tot de 
bebouwde kom. Qua geluid en logistiek is het beter om de locatie op nummer 41 verder te 
ontwikkelen. Dit wordt tevens ondersteund door de Agrarisch Adviescommissie. Ontsluiting van het 
bedrijf blijft plaatsvinden via de Bloemendaalse Zeedijk. 

De uitbreidingsmogelijkheden die momenteel op nummer 41 aanwezig zijn, bieden geen gewenste 
oplossing. Logistiek en functioneel gezien heeft uitbreiding aangrenzend aan de bestaande 
bebouwing de voorkeur. Door de vormverandering van het bouwvlak neemt het totale oppervlak van 
het bouwvlak af.' 

In de conclusie van de ruimtelijke onderbouwing is het volgende opgenomen:  

'De afweging van de verschillende belangen die heeft plaatsgevonden leidt tot de conclusie dat de 
vormverandering van de agrarische bouwblokken aan de Bloemendaalse Zeedijk 39A en 41 ruimtelijk 
aanvaardbaar is, omdat: 

 het initiatief gesitueerd wordt op een daarvoor gunstige locatie en past binnen de ruimtelijke 
structuur ter plaatse; 

 er geen vergroting van de bouwmogelijkheden plaatsvindt, enkel een vormverandering van het 
bouwvlak waardoor de bouwmogelijkheden op een andere plaats mogelijk zijn; 

 het initiatief inpasbaar is binnen het actuele ruimtelijk beleid van provincie (Verordening Ruimte) 
en gemeente ; 

 milieuaspecten geen belemmeringen opleveren; 
 stedenbouwkundig aangesloten wordt op de ruimtelijk-functionele karakteristiek van de 

agrarische omgeving; zowel qua bebouwingsstructuur als qua landschapsstructuur is de 
vormverandering inpasbaar; 

 het geheel landschappelijk zal worden ingepast aan de hand van een landschapsinpassingsplan.' 

De gemeente stemt in met de in deze ruimtelijke onderbouwing opgenomen en onderbouwde 
oplossing. Met de eigenaar is een overeenkomst afgesloten waarin tevens de landschappelijke 
inpassing van de locatie is vastgelegd.  

 

Nieuwe regeling  

De locaties Bloemendaalse Zeedijk 39A en 41 worden beiden opgenomen in het bestemmingsplan. 
Op nummer 39A wordt een agrarisch bouwvlak opgenomen ter plaatse van de bedrijfswoning en de 
loods. Op nummer 41 wijzigt het bouwvlak van vorm: de strook grond ten noorden van de 
bedrijfswoning wordt niet meer opgenomen in het bouwvlak en de strook grond ten westen van de 
bebouwing (aan de overzijde van de watergang) wordt opgenomen in het bouwvlak. De bouwvlakken 
van nummer 39A en 41 worden aan elkaar gekoppeld met een relatieteken, zodat in feite één 
bouwvlak ontstaat. Het totale bouwvlak krijgt een oppervlak van 1,5 ha. De leidingenstrook met een 
rioolleiding en een waterleiding welke over het perceel loopt wordt opnieuw opgenomen in het 
bestemmingsplan.  
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A.21 Koekoekendijk 14 en 15, Moerdijk (kaartblad 7) 

Inhoud GS-besluit  

Goedkeuring is onthouden aan de bestemming Woondoeleinden (W) omdat er in juridische zin een 
nieuwe zelfstandige woonbestemming is gelegd op de locatie van een voormalige agrarische schuur. 
Dit is in strijd met het provinciale beleid inzake de toevoeging van nieuwe burgerwoningen in het 
buitengebied. 

 

Overwegingen gemeente 

De gemeente onderkent dat door de gekozen wijze van bestemmen ter plaatse een tweede woning 
kan ontstaan. Dit is niet de bedoeling en ook niet gewenst. Ter plaatse is slechts 1 woning toegestaan 
en de bestemming Wonen dient derhalve over het gehele perceel van Koekoekendijk 14 te worden 
gelegd. De grote schuur is nog in gebruik door het agrarische bedrijf aan de Koekoekendijk 15. Dit 
gebruikt dient mogelijk te blijven.  

 

Nieuwe regeling  

De woning Koekoekendijk 14 met bijbehorende garage wordt bestemd voor Wonen - 1 (W - 1), met 
de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voormalig agrarisch bedrijfscomplex' (sw-vab) . De grote 
schuur wordt bestemd voor Agrarisch (A). Deze schuur wordt met het figuur 'relatie' gekoppeld aan de 
locatie Koekoekendijk 15, waar tevens de bestemming Agrarisch (A) wordt opgenomen. Tezamen 
wordt een bouwvlak van 1,5 ha opgenomen. Het perceel is gelegen in de zone industrielawaai van 
het Industrieterrein Moerdijk. Deze wordt op de verbeelding opgenomen met de gebiedsaanduiding 
'geluidzone-industrie'.  

 

A.22 Krukweg 2 en 6, Moerdijk (kaartblad 7) 

Inhoud GS-besluit 

In het bestemmingsplan Buitengebied is het perceel Krukweg 6 bestemd voor Agrarische doeleinden 
(A). Aan de locatie is een bouwstede toegekend en het perceel is gekoppeld aan het agrarische 
perceel Krukweg 2. In de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied is deze koppeling 
verwijderd, omdat is vastgesteld het perceel Krukweg 2 buiten het plangebied van het 
bestemmingsplan Buitengebied valt en door de koppeling van het perceel aan het perceel Krukweg 6, 
de uitbreidingsmogelijkheden van de locatie Krukweg 6 beperkt worden.  

GS hebben goedkeuring onthouden aan het verwijderen van het koppelteken in de 1e herziening. GS 
zijn van oordeel dat de verwijdering van het koppelteken niet duidelijk op de plankaart is opgenomen. 
Daarnaast heeft de gemeente het verwijderen van het koppelteken niet voldoende onderbouwd. 
Uitsluitend het feit dat de locatie Krukweg 2 buiten het plangebied valt, achten GS geen voldoende 
motivering.  

 

Overwegingen gemeente  

De locatie Krukweg 2 was opgenomen in het bestemmingsplan Industrieterrein, maar is in 2012 niet 
meer meegenomen in de herziening van dit bestemmingsplan. Bij de integrale herziening van het 
bestemmingsplan Buitengebied zal de locatie Krukweg 2 opgenomen worden in het bestemmingsplan 
Buitengebied. Vooruitlopend daarop wordt de locatie Krukweg 2 ook opgenomen in het 
bestemmingsplan Buitengebied 3e herziening. Hierdoor kan tevens de koppeling tussen de twee 
locaties weer opgenomen worden. De locatie Krukweg 6 betreft een perceel van circa 7.500 m², de 
locatie Krukweg 2 betreft een perceel van circa 1.750 m². De oppervlakte van de twee locaties 
overschrijdt niet het maximale oppervlak van 1,5 ha. De twee locaties kunnen daarom als één 
agrarisch bouwvlak worden aangemerkt.  

 

Nieuwe regeling 

De locaties Krukweg 2 en Krukweg 6 worden beide opgenomen in het bestemmingsplan 



  32  

Buitengebied, 3e herziening. De locaties Krukweg 6 en Krukweg 2 zijn beide gelegen in de zone ALO. 
Beide locaties worden, conform deze zone, bestemd voor Agrarische doeleinden (A) met een 
bouwvlak. De twee bouwvlakken worden met de figuur 'relatie' aan elkaar gekoppeld. Hiermee wordt 
aangegeven dat de twee bouwvlakken als één bouwvlak moeten worden beschouwd. Het totale 
bouwvlak krijgt een oppervlak van ten hoogste 1,5 ha.  

 

A.23 Schenkeldijk 6, Zevenbergschen Hoek (kaartblad 7.2)  

Gewenste reparatie 

De locatie Schenkeldijk 6 is in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied bestemd voor 
Woondoeleinden (W). Ter plaatse is wel bebouwing aanwezig, maar geen woning. De gemeente is 
van mening dat de huidige bestemming onjuist en ongewenst is en wil een passende bestemming 
opnemen.  

 

Overwegingen gemeente 

De locatie is direct naast de spoorlijn Roosendaal-Lage Zwaluwe gelegen. De realisatie van een 
woning op deze locatie is, gelet op de Wet geluidhinder en geldende risicocontouren inzake externe 
veiligheid, niet mogelijk. De bestemming Woondoeleinden kan ter plaatse dan ook niet gerealiseerd 
worden. Er is tevens nooit sprake geweest van de realisatie van een woning op deze locatie.  

In het bestemmingsplan Buitengebied herziening 1988 was de locatie bestemd voor 
Verkeersbestemming - spoor. Voor de bestaande bebouwing is een vergunning afgegeven voor het 
gebruik als ploegbergplaats.  

De gemeente is van mening dat de bestemming uit het bestemmingsplan Buitengebied herziening 
1988 recht doet aan de vergunde situatie. Een woonbestemming is niet wenselijk. De bestemming 
wordt in het verlengde hiervan gewijzigd.  

 

Nieuwe regeling 

Het bestemmingsvlak Woondoeleinden wordt gewijzigd in de bestemming Verkeer - Railverkeer 
(V-R). Rond de bestaande bebouwing wordt een strak bouwvlak opgenomen. Op het gebouw wordt 
de aanduiding 'opslag' opgenomen, waar ter plaatse opslag ten behoeve van goederen ten dienste 
van beheer en onderhoud van het spoor is toegestaan.  

 

A.24 Achterdijk 155, Zevenbergschen Hoek (kaartblad 7.4) 

Inhoud GS-besluit 

Goedkeuring is onthouden aan de bestemming Bedrijfsdoeleinden, subbestemming opslagbedrijf 
Bo(zw) omdat opslag voor een aannemersbedrijf geen statische opslag is conform het provinciale 
VAB-beleid en er tevens geen sprake is van ruimtelijke kwaliteitswinst. 

 

Overwegingen gemeente 

Vastgesteld wordt dat op de locatie Achterdijk 155 sinds jaren een loods aanwezig is die gebruikt 
wordt voor de opslag van bouwmaterialen ten behoeve van een aannemersbedrijf. In het 
bestemmingsplan Buitengebied 1e herziening is dit bestaande gebruik specifiek bestemd. De 
gemeente is van oordeel dat het gebruik van deze loods als opslagruimte voor een aannemersbedrijf 
niet leidt tot ongewenste hinder voor de directe omgeving, gegeven de ligging van de loods in een 
bebouwingslint waarin van oudsher meerdere functies aanwezig zijn. Een ander passend gebruik is 
naar het oordeel van de gemeente ook niet denkbaar. Daarnaast zijn er ter plaatse geen 
mogelijkheden om ruimtelijke kwaliteitswinst te behalen. De gemeente is van oordeel dat het gewenst 
en passend is om het bestaande gebruik opnieuw als zodanig te bestemmen.  
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Nieuwe regeling  

Het perceel wordt bestemd voor Bedrijf (B) met de aanduiding 'opslag' (op) tot maximaal categorie 2 
in de Staat van Bedrijfsactiviteiten. In de regels wordt opgenomen dat ter plaatse uitsluitend opslag 
plaats mag vinden. Andere en overige bedrijfsactiviteiten in de categorie 1 en 2 van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten zijn hier niet toegestaan. Het bebouwingsoppervlak van 365 m² en het feit dat er 
geen bedrijfswoning aanwezig mag zijn, blijven gehandhaafd.  

 

A.25 Appelaarseweg 28, Fijnaart (kaartblad 8)  
 

Vervallen.  

 

A.26 Kadedijk 79, Fijnaart (kaartblad 8.6) 

Inhoud GS-besluit 

Goedkeuring is onthouden aan de bestemming Agrarisch aanverwante doeleinden, subbestemming 
opslag van agrarische en niet-agrarische goederen (ADo(vab)) en artikel 6 lid 1 sub 6 omdat: 

 het ongewenst is dat ter plaatse een niet-agrarisch bedrijf ontstaat; 
 hier geen invulling is gegeven aan de vervolgfunctie Wonen; 
 het maximale bebouwingsoppervlak op 1.050 m² is bepaald en verplichte sloop achterwege is 

gebleven. 

 

Overwegingen gemeente 

Op het perceel Kadedijk 79 was een agrarisch bedrijf gevestigd. Aan dit bedrijf is in het 
bestemmingsplan Buitengebied een bouwstede toegekend. In de 1e herziening van het 
bestemmingsplan Buitengebied is aan de gronden de bestemming 'Agrarisch aanverwante 
doeleinden' toegekend. Hier is door de provincie in 2009 goedkeuring aan onthouden. Momenteel 
betreft het een voormalig agrarisch bedrijfscomplex gelegen in de kernrandzone van Fijnaart. De 
bestaande voormalige bedrijfsbebouwing (1.050 m2) wordt overwegend gebruikt voor opslag van 
agrarische producten en werktuigen.  

Op basis van de bestemmingslegging in het bestemmingsplan Buitengebied, 1e herziening en 
bovenstaande kan op het perceel een Agrarisch aanverwante bestemming met de nadere aanduiding 
'opslag' opgenomen worden. Hiermee worden de huidige activiteiten mogelijk gemaakt. De bestaande 
bebouwing wordt hierbij positief bestemd. In de bestemming agrarisch aanverwante doeleinden 
worden een aantal nevenfuncties bij recht toegestaan. De bestaande bebouwing mag niet worden 
uitgebreid en in het verleden is reeds geconcludeerd dat het geheel ruimtelijk inpasbaar is. Hiernaast 
wordt vastgesteld dat voldaan wordt aan de voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheid (artikel 35) 
van het bestemmingsplan Buitengebied, 2e herziening. Het nieuwe bestemmingsvlak is kleiner dan 
5.000 m2 waardoor het past binnen de kaders van de Verordening Ruimte.  

 

Nieuwe regeling  

De gronden worden bestemd voor Agrarisch - Agrarisch Aanverwant (A-AA), met de aanduiding 
specifieke vorm van wonen - voormalig agrarisch bedrijfscomplex' (sw-vab). Op het bouwvlak wordt 
de aanduiding 'opslag' opgenomen,  waar ter plaatse alleen statische opslag in ten hoogste categorie 
2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten is toegestaan.  

 

Gewijzigde vaststelling 

Naar aanleiding van een gegrond verklaarde zienswijze wordt het bestemmingsplan voor deze locatie 
gewijzigd vastgesteld. Het bouwvlak van de locatie Kadedijk 79 wordt in noordoostelijke richting 
vergroot, zodat alle bestaande en legale bebouwing erbinnen valt.  
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A.27 Eerste Kruisweg 2, Standdaarbuiten (kaartblad 9) 

Gewenste reparatie  

De locatie Eerste Kruisweg 2 is in het bestemmingsplan Buitengebied bestemd voor Agrarische 
doeleinden (A) met een bouwstede. Ter plaatse is echter reeds lange tijd een akkerbouwbedrijf met 
intensieve veehouderijbedrijf (pluimvee) gevestigd en in het voorgaande bestemmingsplan was de 
locatie reeds bestemd voor een intensieve veehouderij. In 2002 en 2003 zijn er milieuvergunningen 
afgegeven voor de intensieve veehouderij. De intensieve veehouderij is in de tussentijd niet beëindigd 
en nog steeds aanwezig. In het bestemmingsplan Buitengebied is de locatie niet correct bestemd, 
hetgeen hersteld dient te worden.  

 

Overwegingen gemeente 

Uit de door de gemeente afgegeven milieuvergunningen van 2002, 2003 en 2006 en uit actuele 
milieugegevens blijkt dat op de locatie een intensieve veehouderij is gevestigd. Momenteel zijn 
53.000 legkippen aanwezig, waardoor het hier een volwaardig agrarisch bedrijf betreft. Ten tijde van 
de aanvraag van de milieuvergunningen zijn alle relevante milieuaspecten onderzocht, waaronder de 
afstand tot de naastgelegen woningen. Hierbij zijn geen belemmeringen voor de aanwezigheid van de 
pluimveehouderij vastgesteld. Met het oog hierop zijn er naar het oordeel van de gemeente geen 
bezwaren om de bestaande situatie correct te bestemmen. In de bestaande situatie is 5870 m2 aan 
bedrijfsgebouwen ten behoeve van de intensieve veehouderij aanwezig. Dit wordt vastgelegd op de 
verbeelding, aangezien verdere uitbreiding rechtstreeks niet mogelijk is. Naar aanleiding van de 
overlegreactie van de provincie Noord-Brabant wordt binnen het bouwvlak de aanduiding 'intensieve 
veehouderij' opgenomen om aan te geven op welk deel van het bouwvlak de bedrijfsgebouwen van 
de intensieve veehouderij gepositioneerd dienen te worden. Deze aanduiding omvat niet meer dan 
1,5 ha en de locatie voldoet daarmee aan de Verordening Ruimte 2012.  

 

Nieuwe regeling  

De locatie wordt bestemd voor Agrarisch - Intensieve veehouderij (A - IV) met de aanduiding 
'intensieve veehouderij' op het gehele bouwvlak. Binnen deze bestemming is tevens het 
akkerbouwbedrijf toegestaan. Ter plaatse wordt een maximaal bebouwingsoppervlak, bestaande 
bebouwing + 15% uitbreidingsmogelijkheid, voor de intensieve veehouderij opgenomen van 5.870 m². 
De 380 kV-hoogspanningsverbinding wordt in het bestemmingsplan opgenomen met de 
dubbelbestemming Leiding - Hoogspanningsverbinding.  

 

Gewijzigde vaststelling 

Naar aanleiding van een gegrond verklaarde zienswijze wordt het bestemmingsplan voor deze locatie 
gewijzigd vastgesteld. Op de verbeelding wordt de vorm van het bouwvlak gewijzigd, maar het totale 
oppervlakte van het bouwvlak blijft gelijk. Aan de oostzijde wordt het bouwvlak verruimd en aan de 
noord- en westzijde wordt het bouwvlak verkleind. 

 

A.28 Molendijk 2, Standdaarbuiten (kaartblad 9) 

Inhoud GS-besluit 

Goedkeuring is onthouden aan het perceelsgedeelte met de bestemming Dagrecreatieve doeleinden, 
subbestemming jachthaven (dRj) omdat de mogelijkheden binnen deze bestemming ruimer zijn dan 
gewenst. 

 

Overwegingen gemeente 

Vastgesteld wordt dat het gronden betreft die deel hebben uitgemaakt van een voormalig agrarische 
bedrijf. Ter plaatse is nu een haventje gelegen dat aansluit op de Mark. De naastgelegen oude 
schuur, een voormalig agrarische bedrijfsgebouw, wordt gebruikt voor caravanstalling.  

Gegeven de situering van deze schuur nabij de jachthaven en het naastgelegen recreatieterrein, is de 
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gemeente van oordeel dat het gebruik van deze schuur voor caravanstalling passend is. Het is 
gewenst de bestemming hierop af te stemmen.  

 

Nieuwe regeling  

De oude schuur wordt bestemd voor Recreatie-Dagrecreatie (R-DR) met de aanduiding 
'caravanstalling' (cs) met een maximale oppervlakte van 815 m², conform het bestaande oppervlak. 
De overige gronden die gebruikt worden voor het haventje worden bestemd voor 
Recreatie-Dagrecreatie (R-DR) met de aanduiding 'jachthaven' (jh). Op de gronden met de 
aanduiding 'jachthaven' is geen bebouwing toegestaan. Het perceel is gelegen in de zone 
industrielawaai van het Bedrijventerrein De Gorzen. Deze wordt op de verbeelding opgenomen met 
de gebiedsaanduiding 'geluidzone-industrie'.  

 

Gewijzigde vaststelling  

Op basis van een ambtshalve aanpassing wordt het bestemmingsplan voor deze locatie gewijzigd 
vastgesteld. In de Nota van beantwoording inspraak en overleg is aangegeven dat, naar aanleiding 
van de overlegreactie van het waterschap Brabantse Delta, de dubbelbestemming 
Waterstaat - Waterkering op de verbeelding waar nodig wordt opgenomen of aangepast. Dit is 
abusievelijk niet correct gebeurd voor alle relevante locaties. Voor de locatie Molendijk 2 wordt 
daarom alsnog de dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering opgenomen. 

 

A.29 Sluissedijk 3, Standdaarbuiten (kaartblad 9)  

Gewenste reparatie  

In de bestemmingsplannen Buitengebied en Buitengebied 1e herziening is het perceel Sluissedijk 3 
bestemd als agrarisch bedrijf gekoppeld aan de naastgelegen schuur. De eigenaren geven aan dat dit 
geen correcte bestemming is. De woning wordt al zeker 29 jaar gebruikt als burgerwoning. De 
eigenaar verzoekt daarom het perceel te voorzien van de correcte bestemming Wonen, zoals ook 
reeds is opgenomen in het voormalige bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente 
Standdaarbuiten.  

 

Overwegingen gemeente  

Op basis van het voormalige bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Standdaarbuiten kan 
gesteld worden dat het perceel in het bestemmingsplan Buitengebied Moerdijk (2004) een onjuiste 
bestemming heeft verkregen. Dit wordt hersteld door in dit bestemmingsplan de bestemming Wonen 
toe te kennen aan het perceel. De woning is in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied samen 
met de naastgelegen woning Sluissedijk 3A en bijbehorende schuur als 1 bouwstede opgenomen. In 
het nieuwe bestemmingsplan dient daarom ook het agrarische perceel opnieuw en correct bestemd te 
worden, waarbij de woning Sluissedijk 3 buiten het agrarische bouwvlak gelaten wordt.  

 

Nieuwe regeling 

De locatie Sluissedijk 3 wordt bestemd voor Wonen - 1 (W - 1) met een bouwvlak. Aan de 
naastgelegen woning, nr. 3A en bijbehorende schuur wordt de bestemming Agrarisch met 
waarden - Natuurwaarden (AW - N) met bouwvlak (gezamenlijk 1,5 ha) toegekend, conform het 
vigerende bestemmingsplan (zone (ARWN). Op het bouwvlak ten zuiden van de Sluisseweg wordt de 
aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' opgenomen, om te voorkomen dat de bedrijfswoning 
verplaatst kan worden naar dit perceel. De 380 kV-hoogspanningsverbinding wordt in het 
bestemmingsplan opgenomen met de dubbelbestemming Leiding - Hoogspanningsverbinding.  

 

Gewijzigde vaststelling  

Op basis van een ambtshalve aanpassing wordt het bestemmingsplan voor deze locatie gewijzigd 
vastgesteld. In de Nota van beantwoording inspraak en overleg is aangegeven dat, naar aanleiding 
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van de overlegreactie van het waterschap Brabantse Delta, de dubbelbestemming 
Waterstaat - Waterkering op de verbeelding waar nodig wordt opgenomen of aangepast. Dit is 
abusievelijk niet correct gebeurd voor alle relevante locaties. Voor de locatie Sluissedijk 3 wordt 
daarom alsnog de dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering opgenomen. 

 

A.30 Vlietweg 4/6, Standdaarbuiten (kaartblad 9) 

Inhoud GS-besluit 

Goedkeuring is onthouden aan de bestemming Bedrijfsdoeleinden (B(2)) en Bedrijfsdoeleinden 
subbestemming opslagbedrijf alsmede een snijbloemenkwekerij (B(2)(osk)) omdat als gevolg van het 
splitsen van de bestemming een extra bedrijf (nieuwvestiging) in het buitengebied ontstaat en omdat 
een bedrijfsverzamelgebouw in het buitengebied niet toelaatbaar is. 

 

Overwegingen gemeente 

Ter plaatse heeft zich altijd één bedrijf gevestigd. Om de activiteiten vast te leggen is destijds 
gekozen om aan een deel van het perceel een subbestemming toe te kennen. Het is niet de 
bedoeling dat er een nieuw bedrijf ter plaatse gevestigd kan worden. De bestemming wordt daarom 
herzien. Inmiddels vinden er alleen nog opslagactiviteiten plaats op de locatie, de 
snijbloemenkwekerij is niet meer aanwezig. Het gehele perceel krijgt daarom één bestemming 
toegekend, waarbinnen één bedrijfswoning is toegestaan.  

 

Nieuwe regeling  

Het gehele perceel wordt voorzien van de bestemming Bedrijf (B) en de functieaanduidingen 
'bedrijven tot en met categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten' en 'opslag', waarmee alleen 
opslagbedrijven in categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan. Ter plaatse 
wordt een maximum bebouwingsoppervlak opgenomen van 1.800 m²; zijnde de bestaande 
bebouwing + 15% uitbreidingsmogelijkheid.  

 

A.31 Kreekdijk 15, Standdaarbuiten (kaartblad 9.6) 
Inhoud GS-besluit  

Goedkeuring is onthouden aan de bestemming Bedrijfsdoeleinden, subbestemming opslagbedrijf 
(Bo(vab)) met een oppervlakte van 1.010 m² omdat het vastleggen van de feitelijke situatie zonder 
sloop in strijd is met het provinciale VAB-beleid. 

 

Overwegingen gemeente 

Deze locatie is beoordeeld op basis van het Beleidskader VAB d.d. 16 april 2010. In deze beoordeling 
is ter zake van de locatie Kreekdijk 15 het volgende vastgesteld. 

Op de locatie is op dijkhoogte een woning aanwezig (oppervlakte 120 m²) alsmede op polderniveau 3 
schuren (oppervlakte resp. 634 m², 750 m² en 40 m²). Hier was in het verleden een 
champignonkwekerij gevestigd. Door de geringe diepte van de percelen en de functiemenging in het 
dijklint staan er veel relatief omvangrijke schuren open in de rand van het polderlandschap. De 
bedrijfsbebouwing op de locatie en de betonplatenverharding doen afbreuk aan de ruimtelijke kwaliteit 
van het historische lint en het karakter van het agrarische productiegebied en de daarmee 
samenhangende landschappelijke kwaliteiten. Op een nabijgelegen bedrijfslocatie is met een 
niet-agrarisch bedrijfscomplex een forse sprong over de dijksloot gemaakt die de landschappelijke 
kwaliteit extra onder druk zet.  

Voor deze locatie is de sloop van de twee grote en de kleine schuur het meest gewenst.  

Op basis van overleg met de eigenaar van de locatie heeft de gemeente vastgesteld dat sloop van de 
twee groten schuren niet realistisch is. De gebouwen zijn goed onderhouden en verkeren in 
bouwkundige goede staat. De gebouwen vormen bouwkundig een eenheid en gehele of gedeeltelijke 
sloop leidt tot een ongewenste kapitaalvernietiging. Dit kan ter plaatse of elders niet worden 
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gecompenseerd. Vastgesteld is dat ook de gemeente geen financiële middelen heeft om de 
eventuele sloop van de bedrijfsgebouwen te compenseren.  

In lijn met het Beleidskader VAB en de regeling in het bestemmingsplan Buitengebied 2e herziening 
stemt de gemeente in met het handhaven van de vervolgfunctie Bedrijf ten behoeve van 
opslagactiviteiten. De gemeente is van oordeel dat het niet doelmatig is, niet passend en ook niet 
handhaafbaar om een gedeeltelijk gebruik (tot maximaal 1.000 m²) voor de opslag van goederen 
mogelijk te maken. Daarom wordt het behoud van de twee grote schuren, met een totaal oppervlak 
van 1.384 m² en het gebruik daarvan voor opslag mogelijk gemaakt.  

Overigens wordt, met betrekking tot het omzetten van de bestemming Agrarische doeleinden in de 
bestemming Bedrijf, vastgesteld dat voldaan wordt aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de 
wijzigingsbevoegdheid (artikel 35) van het bestemmingsplan Buitengebied 2e herziening. Gegeven de 
situering van het bedrijf wordt de bedrijfsvoering van nabijgelegen agrarische bedrijven niet 
belemmerd en bestaande waarden van natuur en landschap worden niet aangetast.  

 

Nieuwe regeling  

De locatie wordt voorzien van de bestemming Bedrijf (B), waarbij voor de twee grootste schuren de 
aanduiding 'opslag' (op) wordt opgenomen. In de regels wordt opgenomen dat ter plaatse uitsluitend 
een opslagbedrijf behorende tot ten hoogste categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 
gevestigd mag zijn. Andere en overige bedrijfsactiviteiten in de categorie 1 en 2 van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten zijn hier niet toegestaan. Tevens wordt de aanduiding 'specifieke vorm van 
bedrijf - voormalig agrarisch bedrijfscomplex' (sb-vab) opgenomen.  

 

A.32 Oudendijk 6, Standdaarbuiten (kaartblad 9.7) 

Inhoud GS-besluit 

Goedkeuring is onthouden aan de bestemmingen Woondoeleinden (W) en Woondoeleinden 
(W(vab)(zw)) omdat het hier een afsplitsing van een agrarisch bedrijf betreft en met toepassing van 
het provinciale VAB-beleid overtollige bebouwing moet worden gesloopt. 

 

Overwegingen gemeente 

Deze locatie is beoordeeld op basis van het Beleidskader VAB d.d. 16 april 2010. In deze beoordeling 
is ter zake van de locatie Oudendijk 6 het volgende vastgesteld. 

Op de locatie is een woning aanwezig (oppervlakte 75 m²) met twee kleine bijgebouwen (oppervlakte 
resp. 15 m² en 42 m²) en op enige afstand een grotere schuur (oppervlakte 220 m²). De goed 
uitziende woning is klein maar passend voor de streek. De bijgebouwen creëren een minder 
samenhangend ruimtelijk beeld. De woning staat door de afwezigheid van nabijgelegen agrarische 
gebouwen en afwezigheid van een passende erfbeplanting in zekere zin contextloos in de polder. Het 
ruimtelijk beeld van de omgeving kan aanmerkelijk worden verbeterd door de sloop van de op afstand 
van de woning gelegen schuur met bestemming W(zw)(vab). Hierdoor wordt het doorzicht naar de 
polder sterk verbeterd en wordt het zicht naar de aan de zuidzijde van de betreffende schuur gelegen 
oudere schuur niet langer geblokkeerd. Door de aanleg van erfbeplanting kan een meer 
samenhangend ruimtelijk beeld worden gerealiseerd dat past in de overwegend agrarische context.  

Op basis van overleg met de eigenaar heeft de gemeente vastgesteld dat sloop van de op afstand 
gelegen schuur niet realistisch is. De bouwkundige kwaliteit van de schuur is goed en bij sloop is 
sprake van kapitaalsvernietiging waarvoor geen compensatie geboden kan worden. 

De gemeente is van oordeel dat een gebruik ten behoeve van niet-bedrijfsmatige opslag passend is 
en geen aanleiding geeft voor ongewenste ruimtelijke effecten.  

Overigens wordt, met betrekking tot het omzetten van de bestemming Agrarische doeleinden in de 
bestemming Wonen, vastgesteld dat voldaan wordt aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de 
wijzigingsbevoegdheid (artikel 35) van het bestemmingsplan Buitengebied 2e herziening. Gegeven de 
situering van de woning wordt de bedrijfsvoering van nabijgelegen agrarische bedrijven niet 
belemmerd en bestaande waarden van natuur en landschap worden niet aangetast.  
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Nieuwe regeling  

De woning wordt voorzien van de bestemming Wonen - 1 (W-1) met de aanduiding 'specifieke vorm 
van wonen - voormalig agrarisch bedrijfscomplex' (sw-vab). De aangrenzende tuin waarin een 
schuurtje staat, wordt bestemd voor Tuin - 2 (T-2), waarbij de kadastrale grenzen worden 
aangehouden voor de bestemmingslegging. De losstaande schuur wordt voorzien van de 
bestemming Wonen - 1 (W-1) met de aanduidingen 'opslag' (op), 'specifieke vorm van 
wonen - voormalig agrarisch bedrijfscomplex' (sw-vab) en 'woning uitgesloten' (-w). Ter plaatse is 
alleen opslag in ten hoogste categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan. Tussen 
beiden bouwvlakken wordt met de figuur "relatie" het koppelteken uit het vigerende bestemmingsplan 
Buitengebied wederom opgenomen.   

 

A.33 Oudendijk 41, Standdaarbuiten (kaartblad 9.7)  

Gewenste reparatie 

Vastgesteld is dat de gronden tussen de woningen Oudendijk 41 en 39 abusievelijk zijn bestemd voor 
Verkeersdoeleinden in plaats van voor Wonen.  

 

Overwegingen gemeente 

De betreffende gronden zijn in eigendom van de betrokken bewoners. Het is naar het oordeel van de 
gemeente gewenst en gepast om de bestemming aan te passen. De bestemming wordt omgezet 
naar Wonen - 1 (W-1) en bij het bouwvlak van Oudendijk 41 getrokken. Verder is gebleken dat een 
deel van het bouwvlak van Oudendijk 39 behoort tot Oudendijk 41. Het betreft kadastraal perceel 290. 
Dit perceel wordt daarom bij het bouwvlak van Oudendijk 41 getrokken.  

 

Nieuwe regeling  

Het gehele perceel Oudendijk 41, inclusief de gronden met de bestemming Verkeersdoeleinden en 
het kadastrale perceel 290, wordt bestemd voor Wonen - 1 (W - 1).  

 

A.34 Sluissedijk 4, Standdaarbuiten (kaartblad 9.8) 
Inhoud GS-besluit  

De locatie is in de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied deels bestemd voor Wonen 
(W) en deels voor Bedrijfsdoeleinden met de subbestemming 'opslag' (Bo) met de nadere 
aanwijzingen 'voormalig agrarisch bedrijf' (vab) en 'zonder woning' (zw). Aan deze 
bestemmingsregeling is door GS goedkeuring onthouden, omdat circa 2.100 m² aan 
bedrijfsbebouwing behouden blijft en geen sloop of compensatie plaatsvindt. 

 

Overwegingen gemeente 

Op de locatie zijn twee voormalige kippenstallen aanwezig, in totaal circa 2.100 m² 
bedrijfsbebouwing. Deze stallen worden al geruime tijd gebruikt voor opslag (caravanstalling). Op de 
locatie runt de eigenaar tevens een eigen bedrijf in bedrijfselektronica. Dit bedrijf voldoet aan de 
voorwaarden voor aan-huis-gebonden beroepen. De activiteiten worden extern uitgevoerd en leiden 
niet tot een extra verkeersaantrekkende werking.  

Bij de beëindiging van het agrarische bedrijf heeft de eigenaar een mestquotum van 30.000 
leghennen ingeleverd en in samenhang daarmee is een drijfmestsysteem verwijderd. Dit 
drijfmestsysteem bestond uit 8 putten van elk 70x2,2x1 m (154 m³) met een totale capaciteit van 
1.232 m³ mest.  

Voor de bebouwing staan reeds grote bomen aan de slootkant. Aan de zijde van Sluissedijk 2 is een 
goede haag aanwezig. Het achtererf is ingericht als tuin. De bestaande stallen en bebouwing zijn 
hiermee naar het oordeel van de gemeente reeds in voldoende mate landschappelijk ingepast. De 
woning is gevestigd in een voormalig bedrijfsgebouw (schuur). Deze is verbouwd, waarbij door de 
gemeente destijds is aangegeven dat de schuur uiterlijk niet gewijzigd mocht worden. De kleinere 
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schuur naast de woning is momenteel 'in verval'. Op enig moment zal deze worden opgeruimd en niet 
worden teruggebouwd. De gemeente is van oordeel dat met het verwijderen van het 
drijfmestsysteem, de sloop van de kleinere schuur en de bestaande landschappelijke inpassing, 
voldaan wordt aan de gewenste verbetering van de ruimtelijke kwaliteit.  

Overigens wordt, met betrekking van het wijzigen van de bestemming Agrarische doeleinden in de 
bestemming Wonen, vastgesteld dat niet geheel wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn 
opgenomen in de wijzigingsbevoegdheid (artikel 35) van het bestemmingsplan Buitengebied 2e 
herziening. De maatvoering van 1.000 m2 wordt ruim overschreden maar aan alle overige 
wvoorwaarden wordt wel voldaan. Het bestemmingsvlak Wonen heeft een oppervlakte van 4.855 m2. 

Gegeven de situering van de woning wordt de bedrijfsvoering van nabijgelegen agrarische bedrijven 
niet belemmerd en bestaande waarden van natuur en landschap worden niet aangetast. 

 

Nieuwe regeling 

Rondom de woning en de twee voormalige kippenstallen wordt een bouwvlak met de bestemming 
Wonen - 1 (W - 1) de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voormalig agrarisch bedrijfscomplex' 
(sw-vab) opgenomen. De beide schuren worden specifiek bestemd voor 'caravanstalling' (cs). De 
gronden buiten het bouwvlak worden bestemd voor Tuin - 1.  

 

A.35 Barlaaksedijk 7/9, Standdaarbuiten (kaartblad 9.10) 
Inhoud GS-besluit 

GS hebben goedkeuring onthouden aan de vijf kleine bouwvlakjes ter plaatse van de locatie. Ten 
eerste omdat in theorie uitbreiding van elk bouwvlakje toegestaan zou kunnen worden op basis van 
artikel 30 lid 6 van de regels en ten tweede omdat de bouwvlakken zijn toegekend aan een locatie 
waar geen volwaardig agrarisch bedrijf is gevestigd.   

 

Overwegingen gemeente  

De gemeente heeft in haar beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak aangegeven dat een 
voorwaarde aan de geboden mogelijkheden is verbonden, namelijk dat uitbreiding noodzakelijk is 
voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering. Op deze locaties kan daarvan geen sprake zijn 
omdat de bouwvlakjes te beperkt zijn voor een volwaardig agrarisch bedrijf. De gemeente heeft er 
aanvullend op gewezen dat het perceel Barlaaksedijk 7/9 in de zone ARWN is gelegen en dat artikel 
30 lid 6 aldaar niet van toepassing is. Voor zover goedkeuring is onthouden omdat bij de 
bestemmingslegging alle bebouwing in samenhang bekeken zou moeten worden, betoogd de 
gemeente dat dat zal worden gedaan indien de eigenaar een onderbouwd voorstel doet om te komen 
tot een andere bestemming.  

De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft in haar uitspraak van 3 augustus 2011 de gemeente in het 
gelijk gesteld en de onthouding van goedkeuring vernietigd.  

 

Nieuwe regeling 

Het perceel wordt conform de 1e herziening (zone ARWN) opnieuw bestemd als Agrarisch met 
waarden - Natuurwaarden (AW - N) met vijf strak begrensde bouwvlakken zonder de mogelijkheid tot 
een bedrijfswoning (-bw).  

 

Gewijzigde vaststelling 

Naar aanleiding van een gegrond verklaarde zienswijze wordt het bestemmingsplan voor deze locatie 
gewijzigd vastgesteld. Op de verbeelding van de locatie Barlaaksedijk 7 en 9 wordt een 40 bar 
gastransportleiding opgenomen met bijbehorende belemmeringenstrook. In de regels wordt een 
bijbehorend artikel opgenomen.  
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A.36 Hazeldonkse Zandweg 36A, Zevenbergen (kaartblad 10)  

Gewenste reparatie  

De locatie Hazeldonkse Zandweg 36A is in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied  bestemd 
voor Agrarische doeleinden (A) met een bouwstede. In het voorgaande bestemmingsplan was de 
locatie specifiek bestemd als hoveniersbedrijf. Op de locatie is nog steeds een hoveniersbedrijf als 
hoofdfunctie aanwezig. Er vinden geen andere agrarische activiteiten plaats. Het gebruik als 
hoveniersbedrijf is binnen de huidige agrarische bestemming enkel als nevenfunctie toegestaan. 
Gegeven het langdurige gebruik van het perceel ten behoeve van een hoveniersbedrijf, verzoekt de 
eigenaar om een passende bestemming.  

 

Overwegingen gemeente 

Door de gemeente is vastgesteld dat in het voorgaande bestemmingsplan (vóór 2004) een 
hoveniersbedrijf als hoofdfunctie was toegestaan op deze locatie. In verband met een wijziging van 
de plansystematiek is de bestemming in 2004 in het bestemmingsplan Buitengebied gewijzigd in een 
agrarische bestemming. Hierbij is echter niet specifiek opgenomen dat hier ook een hoveniersbedrijf 
gevestigd mag zijn als hoofdfunctie. Naar het oordeel van de gemeente dient deze foutieve 
bestemming te worden hersteld. De agrarische bestemming blijft gehandhaafd. Ter plaatse wordt met 
een aanduiding aangegeven dat ter plaatse een hoveniersbedrijf als hoofdactiviteit is toegestaan.  

 

Nieuwe regeling  

De locatie wordt bestemd voor Agrarisch met de functieaanduiding 'hovenier' (A(hv)). Ter plaatse van 
de bestaande bebouwing wordt een bouwvlak opgenomen, waarbinnen 600 m² aan bebouwing is 
toegestaan (bestaand + 15%). De overige agrarische gronden ter plaatse van de agrarische 
bouwstede worden bestemd voor Agrarisch (A), zonder bouwvlak, waarmee de vigerende aanduiding 
'bouwstede' wordt verwijderd. 

 

A.37 Hazeldonkse Zandweg 109, Zevenbergen (kaartblad 10) 

Inhoud GS-besluit  

Goedkeuring is onthouden aan de bestemming Woondoeleinden (W(vab)) en Agrarische doeleinden 
(A(b)(zw)) omdat het hier een voormalige agrarische bouwstede betreft en er geen sloop heeft 
plaatsgevonden. Ook het kleine agrarische bouwvlak past niet binnen het provinciale VAB-beleid. 

 

Overwegingen gemeente  

Deze locatie is beoordeeld op basis van het Beleidskader VAB d.d. 16 april 2010. In deze beoordeling 
is ter zake van de locatie Hazeldonkse Zandweg 109 het volgende vastgesteld.  

Op de locatie is een woonhuis aanwezig (oppervlakte 237 m²) en vijf schuren (oppervlakte resp. 
493 m², 53 m², 69 m², 35 m², 360 m²). Mede door de ligging van de bebouwing op een 'vluchtheuvel' 
is er sprake van een bijzonder markant ruimtelijk gegeven. De naderhand toegevoegde groene 
panelenloods en in zekere zin ook de diverse kleine bijgebouwen doen sterk afbreuk aan het 
oorspronkelijke en historische karakter van de locatie. In samenhang hiermee is het gewenst in te 
zetten op behoud van de historische woning (inclusief de met rode pannen bedekte schuur aan de 
achterzijde van de woning) en de grote (te restaureren) schuur en van sloop (ruim 500 m²) van de 
overige bebouwing (groene loods en kleinere schuren en hokken). Sloop is ook gewenst voor de 
versterking van de historische context van de omgeving.  

Gegeven de bijzondere ruimtelijke kwaliteit van het complex is de gemeente van oordeel dat behoud 
van de aanwezige bebouwing gewenst is en dat sloop van gebouwen niet passend en realistisch is. 
Onderkend wordt dat het bestemmen van een naastgelegen schuur voor agrarische doeleinden 
onvoldoende is afgestemd op het gewenste gebruik. In het verlengde hiervan kiest de gemeente er 
voor om het gehele perceel te voorzien van een woonbestemming, waarbij de twee grootste schuren 
worden voorzien van de aanduiding 'opslag'.  
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De locatie is gelegen in de in het vigerende bestemmingsplan opgenomen zone Agrarische Gebied, 
doorgroei glastuinbouw (AG). De locatie is wat betreft omvang en situering ongeschikt voor de 
ontwikkeling van een duurzaam glastuinbouwbedrijf. Er zijn ook geen voornemens om deze gronden 
te betrekken bij de ontwikkeling van andere in het gebied Langeweg gevestigde 
glastuinbouwbedrijven. Het toekennen van de bestemming Wonen aan een bestaande woning zal de 
ontwikkeling van het glastuinbouwgebied dan ook niet frustreren. 

Overigens wordt, met betrekking tot het wijzigen van de bestemming Agrarische doeleinden in de 
bestemming Wonen, vastgesteld dat voldaan wordt aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de 
wijzigingsbevoegdheid (artikel 35) van het bestemmingsplan Buitengebied 2e herziening. Gegeven de 
situering van de woning wordt de bedrijfsvoering van nabijgelegen agrarische bedrijven niet 
belemmerd en bestaande waarden van natuur en landschap worden niet aangetast.  

 

Nieuwe regeling 

Het gehele perceel wordt voorzien van de bestemming Wonen - 1 (W-1) met de aanduiding 
'specifieke vorm van wonen - voormalig agrarisch bedrijfscomplex' (sw-vab). Aan de twee grootste 
schuren wordt de aanduiding 'opslag' (op) toegekend. Ter plaatse is alleen statische opslag in ten 
hoogste categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten toegestaan. De gronden achter de 
ontsluitingsweg worden bestemd voor Agrarisch (A), zonder bouwvlak. De op deze gronden van 
toepassing zijnde dubbelbestemming Archeologisch waardevol gebied blijft gehandhaafd.  

 

Gewijzigde vaststelling  

Op basis van een ambtshalve aanpassing wordt het bestemmingsplan voor deze locatie gewijzigd 
vastgesteld. In de Nota van beantwoording inspraak en overleg is aangegeven dat, naar aanleiding 
van de overlegreactie van het waterschap Brabantse Delta, de dubbelbestemming 
Waterstaat - Waterkering op de verbeelding waar nodig wordt opgenomen of aangepast. Dit is 
abusievelijk niet correct gebeurd voor alle relevante locaties. Voor de locatie Hazeldonkse Zandweg 
109 wordt daarom alsnog de dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering opgenomen. 

 

A.38 Krauwelsgors 2, Langeweg (kaartblad 10) 

Inhoud GS-besluiten en uitspraken Raad van State  

De bestemmingslegging van de locatie Krauwelsgors 2 kent een lange voorgeschiedenis. 

Het agrarische bedrijf aan de Krauwelsgors 2 in Langeweg is in de gemeentelijke Visie buitengebied 
en Visie glastuinbouw (2002) beoordeeld als een grondgebonden agrarisch bedrijf met een 
ondergeschikte tak glastuinbouw. Het perceel heeft op basis hiervan in 2004 in het bestemmingsplan 
Buitengebied een bouwvlak gekregen met de bestemming 'Agrarisch glastuinbouw' met beperkte 
uitbreidingsmogelijkheden. Daarbij is aangegeven dat de locatie niet in komt aanmerking voor 
uitbreidingsmogelijkheden.  

De eigenaar van het bedrijf heeft tegen deze bestemmingsregeling beroep aangetekend bij 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. De eigenaar acht de beperking in 
uitbreidingsmogelijkheden in strijd met het provinciale beleid.  

 

In hun goedkeuringsbesluit (21 juli 2005) hebben GS aangegeven dat de toegekende bestemming 
met beperkte uitbreidingsmogelijkheden passend is voor een dergelijk (gemengd) bedrijf. GS en 
reclamant zijn het er over eens dat er in de huidige situatie geen sprake is van een volwaardig bedrijf. 
Op basis van het streekplan zijn er naar het oordeel van GS géén mogelijkheden tot omschakeling 
naar of uitbreiding van de glasopstanden. 

Tegen het goedkeuringsbesluit van GS is beroep ingediend door de eigenaar van het bedrijf. De 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State oordeelt (uitspraak 24 januari 2007) dat GS niet 
gemotiveerd heeft in hoeverre het streekplan een grondslag biedt voor het opwerpen van het 
volwaardigheidsvereiste. Daarnaast is niet voldoende inzichtelijk gemaakt welke maatstaf wordt 
gehanteerd ten aanzien van het vereiste van volwaardigheid.  
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Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State heeft GS een heroverwegingsbesluit 
genomen (28 januari 2008). Hierin geeft GS aan dat het bedrijf planologisch gezien nooit als 
glastuinbouwbedrijf is bestemd en ook niet als zodanig is opgericht. De kassen zijn in het verleden in 
3 fasen opgericht ten behoeve van de ondersteuning van de aardbeienteelt. De overgang naar 
komkommerteelt zorgt er niet voor dat rechten kunnen worden ontleend aan de bestemming 
'Glastuinbouw' met daarbij behorende uitbreidingsmogelijkheden. De omstandigheid dat het bedrijf 
zich in zijn geheel wil gaan toeleggen op komkommerteelt maakt dat er nu sprake is van 
omschakeling van een gemengd bedrijf naar een glastuinbouwbedrijf. GS concluderen dat geen 
sprake is van een bestaand glastuinbouwbedrijf, maar sprake van omschakeling hetgeen in strijd is 
met het streekplan.  

Naar aanleiding van het heroverwegingsbesluit van GS, heeft de gemeente de locatie opnieuw 
bestemd in het bestemmingsplan Buitengebied, 1e herziening. Er is daarbij geen wijziging in de 
bestemmingslegging aangebracht ten opzichte van de eerder in het bestemmingsplan Buitengebied 
opgenomen regeling.  

 

Tegen het heroverwegingsbesluit van GS is beroep ingediend door de eigenaar van het bedrijf. 
Reclamant geeft daarbij aan dat het bedrijf reeds voldoet aan de definitie van een glastuinbouwbedrijf 
conform het streekplan. Het streekplan verbiedt het specialiseren van een gemengd agrarisch bedrijf 
niet.  

De Afdeling Bestuursrechtspraak oordeelt (uitspraak 15 april 2009) naar aanleiding hiervan dat op 
basis van de definities van het streekplan het specialiseren naar één van de reeds bestaande legale 
agrarische bedrijfsvormen niet wordt gezien als omschakeling. De Afdeling concludeert dat de 
bestemming van het bedrijf niet in strijd is met het streekplan. Daarnaast is van omschakeling in de 
zin van het streekplan geen sprake en zijn er geen andere belemmeringen die uitbreiding tot 3 ha 
glasopstanden in de weg staan. De gewenste uitbreiding is dus naar het oordeel van de Raad van 
State níet in strijd met het streekplan. 

 

In het heroverwegingsbesluit van GS (1 september 2009) geeft GS aan dat de Afdeling van mening is 
dat het tegengaan van verdere uitbreiding geen grondslag vindt in het streekplan. Goedkeuring wordt 
onthouden aan de aanduiding 'beperkte mogelijkheden'. Bij een op te stellen planherziening kan de 
gemeente haar beleid nader onderbouwen waarom dergelijke bedrijven qua glasareaal niet verder 
mogen uitbreiden. 

 

Overwegingen gemeente  

In het vigerende bestemmingsplan Buitengebied is het vastgestelde gemeentelijk beleid aangaande 
het buitengebied en (solitaire) glastuinbouwbedrijven beschreven in de 'Visie buitengebied' 
respectievelijk 'Visie glastuinbouw' (2002) en vertaald in concrete regelgeving. Op basis van deze 
visies worden aan solitaire glastuinbouwbedrijven slechts in beperkte mate uitbreidingsmogelijkheden 
geboden. Ontwikkelingsmogelijkheden worden enkel geboden voor glastuinbouwbedrijven waar 
sprake is van een volwaardige bedrijfstak. In het algemeen stelt de Visie glastuinbouw dat er sprake 
is van een niet-volwaardig glastuinbouwbedrijf bij een oppervlakte glas van minder dan 0,5 ha. Het 
bedrijf aan de Krauwelsgors 2 is noch in de Visie glastuinbouw, noch in de Visie buitengebied 
opgenomen als volwaardig glastuinbouwbedrijf.  

 

Agrarische bedrijven die gebruikmaken van glas, maar in de Visie glastuinbouw niet zijn benoemd als 
glastuinbouwbedrijf, komen níet in aanmerking voor een uitbreiding van de glasopstanden. Bij 
dergelijke bedrijven, zoals het bedrijf aan de Krauwelsgors 2, is bij de bestemmingslegging in 2004 
gebruikgemaakt van maatwerk: een agrarisch bouwvlak met een nadere aanwijzing. 

 

Ten aanzien van de vraag of op de locatie Krauwelgors 2 sprake is van een volwaardig agrarisch 
bedrijf, heeft de gemeente advies ingewonnen bij een agrarisch deskundige, zijnde de agrarische 
adviescommissie (AAB). Het bedrijf aan de Krauwelsgors 2 is in het kader van de Visie glastuinbouw 
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destijds niet beoordeeld door de AAB. Op 10 september 2010 is het bedrijf in huidige omvang 
beoordeeld door de AAB. In het advies van de AAB wordt geconcludeerd dat op de locatie 
Krauwelsgors 2 de glastuinbouwactiviteiten reeds enkele jaren geleden zijn gestaakt. Aangezien in de 
procedure juridisch teruggegrepen moet worden op de peildatum van 2004, heeft de AAB in een 
aanvullend advies (10 februari 2011) de conclusie getrokken dat het bedrijf in 2004 géén volwaardige 
glastuinbouwtak heeft gehad.  

Op basis hiervan komt de gemeente tot het oordeel dat het bedrijf niet in aanmerking komt om 
alsnog, volgens de geldende Visie glastuinbouw, aangemerkt te worden als glastuinbouwbedrijf met 
uitbreidingsmogelijkheden. Tevens is door de AAB geconstateerd dat er reeds geruime tijd geen 
glastuinbouwtak meer aanwezig is op het bedrijf, maar enkel agrarische intensieve 
kwekerijactiviteiten.  

Op grond van bovenstaande overwegingen concludeert de gemeente dat op basis van het 
gemeentelijke beleid ter plaatse van de Krauwelsgors 2 geen verdere uitbreidingsmogelijkheden voor 
de glasopstanden mogelijk zijn. 

 

Nieuwe regeling  

Het bestaande, reeds eerder toegekende bouwvlak wordt overgenomen en bestemd als 
Agrarisch - Intensieve kwekerij (A - IK). Ter plaatse wordt de bestaande bebouwing met 
glasopstanden (8.700 m2) en 15% uitbreidingsruimte positief bestemd, totaal 10.000 m². De op deze 
gronden van toepassing zijnde dubbelbestemming Archeologisch waardevol gebied blijft 
gehandhaafd.  

 

Gewijzigde vaststelling 

Naar aanleiding van een gegrond verklaarde zienswijze wordt het bestemmingsplan voor deze locatie 
gewijzigd vastgesteld. Aan de bestaande kas en bijbehorende bedrijfsgebouwen wordt de aanduiding 
'glastuinbouw' toegekend. Deze aanduiding wordt tevens in de bestemmingsomschrijving van artikel 6 
(Agrarisch - Intensieve kwekerij) opgenomen.  

 

A.39 Markdijk, Zevenbergen (kaartblad 10) 

Inhoud GS-besluit 

Goedkeuring is onthouden aan artikel 17 lid 4 sub e voor wat betreft de zinsnede 'overige bebouwing 
… naaktrecreatie' omdat het aan het recreatieterrein ten zuiden van de Markdijk toegekende 
bebouwingspercentage bouwmogelijkheden biedt die niet zijn onderbouwd en veel te ruim zijn. 

 

Overwegingen gemeente 

Het recreatieterrein ten zuiden van de Markdijk wordt reeds lange tijd gebruikt ten behoeve van 
extensieve dagrecreatie. Het is gewenst om hier in beperkte mate bouwmogelijkheden te bieden ten 
behoeve van sanitaire voorzieningen en het opbergen van materialen etc. De maatvoering wordt, in 
overeenstemming met het GS-besluit, afgestemd op hetgeen thans feitelijk aanwezig is. 

 

Nieuwe regeling  

De gronden worden voorzien van de bestemming Recreatie - Verblijfsrecreatie (R - VR) met de 
aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - naaktrecreatie' (sr - nr). Ter plaatse wordt het maximale 
bebouwingsoppervlak opgenomen, zijnde 50 m².  

 

A.40 Molenweg 6, Langeweg (kaartblad 10) 

Inhoud GS-besluit  

Goedkeuring is onthouden aan de bestemmingen Woondoeleinden (W) en Agrarische doeleinden (A) 
omdat niet is gebleken dat overtollige bedrijfsbebouwing is gesloopt en de toekenning van deze 
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bestemming de ontwikkeling van het doorgroeigebied glastuinbouw Langeweg frustreert. 

 

Overwegingen gemeente 

Vastgesteld wordt dat nagenoeg alle kassen en agrarische bedrijfsgebouwen en daarmee de 
overtollige bedrijfsbebouwing, twee jaar geleden zijn gesloopt. De locatie is wat betreft omvang en 
situering ongeschikt voor de ontwikkeling van een duurzaam glastuinbouwbedrijf. Er zijn ook geen 
voornemens om deze gronden te betrekken bij de ontwikkeling van andere in het gebied Langeweg 
gevestigde glastuinbouwbedrijven. Het toekennen van de bestemming Wonen aan een bestaande 
woning zal de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied dan ook niet frustreren. 

Om deze redenen is de gemeente van oordeel dat een woonbestemming voor dit perceel passend en 
verantwoord is.  

 

Nieuwe regeling  

Het woonperceel krijgt de bestemming Wonen - 1 (W - 1). De overige gronden worden bestemd voor 
Agrarisch (A) zonder bouwmogelijkheden. Aangezien het hier een voormalig agrarisch bedrijf betreft, 
wordt de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voormalig agrarisch bedrijfscomplex' (sw - vab) 
opgenomen. Op het woonperceel bevindt zich een nutsgebouwtje, welke bestemd wordt voor Bedrijf 
(B) met de subbestemming 'nutsvoorziening' (nv).  

 

A.41 Pootweg 13, Langeweg (kaartblad 10) 

Inhoud GS-besluit 

Goedkeuring is onthouden aan twee bouwvlakken met de bestemmingen Agrarische doeleinden 
glastuinbouw (Ag(zw)) en Agrarische doeleinden (A(zw)) omdat deze bestemmingslegging gebaseerd 
is op een privaatrechtelijke eigendomssituatie die planologisch niet relevant is. 

 

Overwegingen gemeente 

De gemeente heeft deze locatie opnieuw beoordeeld en vastgesteld dat het gewenst en verantwoord 
is om voor dit perceel de regeling die deel uitmaakte van het bestemmingsplan Buitengebied opnieuw 
toe te kennen. Hierbij wordt de feitelijke situatie bestemd. De gronden worden op basis hiervan 
bestemd voor agrarische doeleinden glastuinbouw, waarbij de bepaling wordt opgenomen dat de 
omvang van het bestaande glas niet mag uitbreiden.  

 

Nieuwe regeling  

Het gehele perceel wordt voorzien van de bestemming Agrarisch - Glastuinbouw (A - GT). Ter plaatse 
is het maximale bebouwingsoppervlak aan glasopstanden binnen het bouwvlak opgenomen conform 
het bestaande oppervlak aan glas, zijnde 4.000 m².  

 

A.42 Hoge Zeedijk 60, Langeweg (kaartblad 10.4) 

Inhoud GS-besluit 

Goedkeuring is onthouden aan de bestemming Woondoeleinden (W(vab)). GS stellen vast dat de 
voormalige schuur inmiddels gesloopt is, waardoor de feitelijke situatie niet overeenkomt met de 
toegekende bestemming. Het ligt in de rede om de locatie te bestemmen voor Wonen in plaats van 
Wonen(vab). GS geeft tevens aan dat de grens van het bestemmingsvlak in oostelijke richting moet 
worden verplaatst.  

 

Overwegingen gemeente 

Gegeven de feitelijke situatie stemt de gemeente in met de overwegingen van GS. De aanduiding 
(vab) wordt verwijderd en de bestemmingsgrens wordt aangepast  
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Nieuwe regeling  

De locatie wordt bestemd voor Wonen - 1 (W - 1). De gronden ten westen van het woonbestemming 
worden gewijzigd naar Tuinen - 2 (T - 2).  

 

4.2  VAB-locaties 

Op basis van het Beleidskader VAB zijn 27 voormalige agrarische bedrijfslocaties beoordeeld. De 
uitkomsten van het onderzoek zijn vervolgens besproken met de eigenaren. Voor 9 locaties heeft dit 
aansluitend geleid tot een wijziging van de bestemming op basis van een overeenkomst tussen de 
gemeente en de eigenaar. In dit bestemmingsplan worden deze 7 locaties voorzien van een nieuwe 
bestemming.  

4.2.1  Toetsing sectorale aspecten  

Alle locaties betreffen voormalige agrarische bedrijfscomplexen waar de bedrijfsmatige agrarische 
activiteiten zijn gestaakt. Het feitelijk gebruik dat thans plaatsvindt is het wonen. In het kader van dit 
bestemmingsplan wordt de agrarische bestemming gewijzigd in de bestemming Wonen. 

Omdat het feitelijk gebruik voor het wonen in het onderliggende bestemmingsplan voor het eerst 
concreet wordt bestemd, dient voor relevante ruimtelijke en milieuaspecten onderzoek plaats te 
vinden. Ter zake wordt het volgende vastgesteld. 

 

Bodem, water en archeologie 

In alle gevallen biedt de nieuwe bestemmingsregeling geen mogelijkheden om nieuwe bebouwing op 
te richten. De locaties worden voorzien van de bestemming Wonen met de specifieke aanduiding 
'vab' waarbij in de regels wordt vastgelegd dat het oprichten van nieuwe gebouwen niet is toegestaan. 
Er vinden geen ingrepen in de bodem plaats en uitbreiding van bebouwd oppervlak is niet aan de 
orde. Met het oog hierop is onderzoek naar de aspecten water en archeologie niet noodzakelijk.  

 

Op basis van artikel 3.2 Algemene wet bestuursrecht geldt een algemene verplichting voor het 
bestuursorgaan om bij de voorbereiding van een besluit (in dit geval het vaststellen van het 
bestemmingsplan) de nodige kennis te vergaren omtrent de relevante feiten en belangen. Op basis 
van artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening (plantoetsing en verantwoording) geldt een 
onderzoeksverplichting in relatie tot de uitvoerbaarheid van het plan. Op basis van deze 
onderzoeksverplichtingen kan de bodemkwaliteit onderzocht worden, maar het uitvoeren van een 
bodemonderzoek is niet voorgeschreven.  

Gegeven de aard van de voormalige agrarische activiteiten (het betreft akkerbouwbedrijven) en het 
gegeven dat geen vermoeden bestaat van gevallen van ernstige bodemverontreiniging is de 
gemeente van oordeel dat bodemonderzoek niet noodzakelijk is. 

 

Verkeer 

Omdat de agrarische activiteiten zijn gestaakt en de agrarische functie is vervangen door een 
woonfunctie neemt het aantal verkeersbewegingen op de betreffende locaties af. In een aantal 
gevallen worden voormalige agrarische bedrijfsgebouwen gebruikt voor opslag van goederen. Omdat 
het hier om de statische opslag van goederen gaat is de hiermee samenhangende verkeersproductie 
beperkt. Met het oog hierop is onderzoek inzake verkeer niet noodzakelijk. 
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Ecologie 

Als gevolg van en in samenhang met de functiewijziging vinden er geen activiteiten plaats die direct of 
indirect nadelige effecten hebben op eventueel aanwezige ecologische waarden. Indien op termijn 
sprake is van sloop van aanwezige bebouwing, dient op dat moment onderzoek plaats te vinden naar 
eventueel aanwezige ecologische waarden (bijvoorbeeld aanwezigheid van vleermuizen). In het 
kader van dit bestemmingsplan is onderzoek inzake ecologie niet noodzakelijk. 

 

Wegverkeerslawaai en industrielawaai 

Omdat sprake is van nieuwe burgerwoningen, is de vraag aan de orde of onderzoek noodzakelijk is 
voor de aspecten wegverkeerslawaai en industrielawaai. Alleen de locatie Dikkendijk 2 is gelegen 
binnen de zone industrielawaai van het industrieterrein Moerdijk. Vastgesteld wordt dat voor wat 
betreft deze aspecten voor agrarische bedrijfswoningen en voor burgerwoningen dezelfde 
geluidswaarden van toepassing zijn. Met dit bestemmingsplan worden geen nieuwe woningen 
mogelijk gemaakt. Aangezien er ook geen aanpassingen aan de woningen worden gedaan, de 
woningen niet worden gesloopt en elders herbouwd en het gebruik en het aantal 
bewoners/geluidgehinderden niet verandert, is akoestisch onderzoek naar wegverkeerslawaai en 
industrielawaai niet noodzakelijk.  

 

Milieubelemmeringen voor agrarische bedrijven 

De omzetting van de agrarische bestemming naar de bestemming Wonen mag geen beperkingen 
opleveren voor omliggende agrarische bedrijven. Anderzijds is het beleid erop gericht om milieuhinder 
van agrarische bedrijven te voorkomen. 

In de ruimtelijke ordeningspraktijk wordt hieraan toepassing gegeven door minimale afstanden in acht 
te nemen tussen agrarische bedrijfscomplexen en gevoelige functies waaronder woningen. Het 
grootste gedeelte van de om te zetten woningen is op ruime afstand van agrarische bedrijven 
gelegen. Enkele woningen zijn dichtbij agrarische bedrijven gelegen, in alle gevallen betreft het 
akkerbouwbedrijven. Een agrarische bedrijfswoning van derden (oude bestemming) valt in dezelfde 
beschermingscategorie als een vrijliggende burgerwoning (nieuwe bestemming): er dient op grond 
van het Besluit landbouw milieubeheer minimaal 25 m afstand aangehouden te worden tot 
akkerbouwbedrijven. Aangezien er geen aanpassingen aan de woningen worden gedaan, de 
woningen niet worden gesloopt en elders herbouwd en het gebruik en het aantal 
bewoners/geluidgehinderden niet verandert, leidt de omzetting van bedrijfswoning naar burgerwoning 
niet tot extra beperkingen voor de naastgelegen agrarische bedrijven. Nader onderzoek naar 
milieubelemmeringen is daarom niet noodzakelijk.  

 

Externe veiligheid en buisleidingen 

In hoofdstuk 7.2 wordt ingegaan op het aspect externe veiligheid en buisleidingen voor alle locaties in 
het plangebied.  

4.2.2  Beschrijving VAB-locaties 

In de navolgende beschrijving van de locaties waar de bestemming Agrarische doeleinden wordt 
omgezet in de bestemming Wonen wordt allereerst ingegaan op de toetsing die heeft plaatsgevonden 
aan het Beleidskader VAB. Vervolgens worden de overwegingen van de gemeente die ten grondslag 
liggen aan de nieuwe bestemmingsregeling benoemd. Daarbij wordt ook ingegaan op de inhoud van 
de regeling die is opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied 2e herziening. Ten slotte wordt 
de inhoud van de nieuwe regeling weergegeven. 
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B.1 Helsedijk 43, Heijningen (kaartblad 1)  

Toetsing aan Beleidskader VAB 

Op de locatie Helsedijk 43 is een woning (oppervlakte 72 m²) met een aangebouwde stenen en deels 
houten schuur (oppervlakte 110 m²) aanwezig alsmede een vrijstaande gepotdekselde houten schuur 
(oppervlakte 67 m²). Vastgesteld wordt dat ter plaatse sprake is van een bebouwingscomplex met 
een goede beeldkwaliteit. De gebouwen zijn terughoudend maar verzorgd ontworpen en er is sprake 
van een goed ingedeeld erf met terreinverharding, een tuin en een kleine dierenweide. Doordat de 
aangebouwde schuur en de vrijstaande schuur deels (namelijk aan de straatzijde) respectievelijk 
geheel in hout zijn gerealiseerd is er sprake van een goede afstemming op de historische 
bebouwingseisen van het schootsveld, waarin het complex gelegen is. 

 In de huidige opzet geeft deze locatie op goede wijze inhoud aan en draagt het bij aan de 
cultuurhistorische betekenis van de schootsvelden en 'houtenkringen' (bebouwing, gelegen binnen 
een bepaalde afstand van een fort, diende gedeeltelijk of geheel in hout en daarmee snel 
afbreekbaar/verwijderbaar te zijn gerealiseerd om een voldoende schootsveld te kunnen 
waarborgen). De terughoudende vormgeving en detaillering alsmede de nette inrichting van het erf 
noodzaken (in het licht van het begrip schootsveld) niet tot het aanbrengen van een afschermende 
erfbeplanting. Uit landschappelijk oogpunt is handhaving van de huidige situatie gewenst. 

 

Overwegingen gemeente  

De gemeente is van oordeel dat het gewenst is om het aanwezige bebouwingscomplex te handhaven 
en dat een sloop van aanwezige gebouwen noch noodzakelijk noch gewenst is. Er is sprake van een 
goede landschappelijk inrichting van de locatie en het stellen van aanvullende eisen is niet 
noodzakelijk. 

Overigens wordt, met betrekking tot het wijzigen van de bestemming Agrarische doeleinden in de 
bestemming Wonen, vastgesteld dat voldaan wordt aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de 
wijzigingsbevoegdheid (artikel 35) van het bestemmingsplan Buitengebied 2e herziening. Gegeven de 
situering van de woning wordt de bedrijfsvoering van nabijgelegen agrarische bedrijven niet 
belemmerd en bestaande waarden van natuur en landschap worden niet aangetast.  

Naar aanleiding van een ingediende inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan, wordt ter 
plaatse van de bestaande paardenbak de bestemming Tuin - 1 opgenomen, met de aanduiding 
'specifieke vorm van tuin - paardenbak'. Zoals beschreven in de Nota van beantwoording inspraak en 
overleg heeft de gemeente ingestemd met deze wijziging.  

 

Nieuwe regeling  

De locatie wordt voorzien van de bestemming Wonen - 1 (W - 1), met de aanduiding 'specifieke vorm 
van wonen - voormalig agrarisch bedrijfscomplex' (sw-vab). Ter plaatse van de bestaande 
paardenbak wordt de bestemming Tuin - 1 (T - 1) opgenomen, met de aanduiding 'specifieke vorm 
van tuin - paardenbak' (st-pdb). De overige agrarische gronden ter plaatse van de agrarische 
bouwstede worden bestemd voor Agrarisch (A), zonder bouwvlak. Het bouwvlak is gelegen binnen 
het in het vigerende bestemmingsplan opgenomen schootsveld. Deze aanduiding wordt, volgens 
SVBP 2008, in het nieuwe bestemmingsplan opgenomen als dubbelbestemming 
Waarde - Cultuurhistorie.  

 

B.2 Noordlangeweg 2a, Willemstad (kaartblad 1) 

Toetsing aan Beleidskader VAB 

Op de locatie Noordlangeweg is een woning (oppervlakte 68 m²) met grote schuur (oppervlakte 
203 m²) aanwezig. Karakteristiek voor het polderlandschap van Moerdijk is dat de agrarische 
bedrijfscomplexen met hun erfbeplanting als groene eilanden in een nagenoeg geheel open 
landschap liggen. De locatie Noordlangeweg 2a is echter gelegen in de noordhoek van een 
laagstamboomgaard en heeft daardoor een bijzondere positie en uitstraling. De schuur die deel 
uitmaakt van het complex is vrij recent gebouwd. De woning is niet karakteristiek voor bij het 
agrarisch landschap behorende bebouwing. Als de schuur zou worden gesloopt gaat de 
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oorspronkelijke agrarische context van de locatie verloren en komt de woning als een vreemd 
element in het polderlandschap te liggen. Op termijn is sprake van een verdere zuidoostelijke 
uitbreiding van Willemstad (vastgesteld bestemmingsplan Kloosterblokje IV). De locatie komt meer in 
de invloedssfeer van de woonkern te liggen en hierdoor wordt een beleving van de agrarische context 
en het behoud van het agrarische element (de schuur) minder zwaarwegend.  

 

Overwegingen gemeente  

In overleg met de eigenaar van de locatie is vastgesteld dat sloop van de schuur niet realistisch is, 
hoge sloopkosten met zich meebrengt en leidt tot kapitaalsvernietiging. Een nieuw agrarisch gebruik 
van de locatie is ook geen reële optie. In het verlengde hiervan is met de eigenaar een overeenkomst 
gesloten. Hierin is vastgelegd dat de bestemming van de locatie wordt gewijzigd in Wonen. In de te 
behouden schuur mag statische opslag plaatsvinden. Er is geen sloopverplichting of noodzaak tot 
landschappelijke inpassing.  

Overigens wordt, met betrekking van het wijzigen van de bestemming Agrarische doeleinden in de 
bestemming Wonen, vastgesteld dat voldaan wordt aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de 
wijzigingsbevoegdheid (artikel 35) van het bestemmingsplan Buitengebied 2e herziening. Gegeven de 
situering van de woning wordt de bedrijfsvoering van nabijgelegen agrarische bedrijven niet 
belemmerd en bestaande waarden van natuur en landschap worden niet aangetast.  

 

Nieuwe regeling  

De locatie wordt voorzien van de bestemming Wonen - 1 (W-1), met de aanduiding 'specifieke vorm 
van wonen - voormalig agrarisch bedrijfscomplex' (sw-vab). De schuur wordt voorzien van de 
aanduiding 'opslag' (op), waar ter plaatse alleen statische opslag in ten hoogste categorie 2 van de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten is toegestaan. De overige agrarische gronden ter plaatse van de 
agrarische bouwstede worden bestemd voor Agrarisch (A), zonder bouwvlak.  

 

B.3 Tweede Kruisweg 2, Fijnaart (kaartblad 5) 

Toetsing aan beleidskader VAB  

Op de locatie Tweede Kruisweg 2 is een woning (oppervlakte 114 m²) met een grote streekeigen 
schuur (oppervlakte 348 m²) en een kleine hobbykas (oppervlakte circa 16 m²) aanwezig. Vastgesteld 
wordt dat zowel de woning als de schuur goed zijn onderhouden en een voor de streek karakteristiek 
ensemble van oorspronkelijk agrarische bebouwing vormen. Behoud van de woning met de 
karakteristieke schuur is van belang voor het landschappelijk beeld. 

De erfbeplanting kenmerkt zich door een dichte, plaatselijk verwilderende structuur, mede ten gevolge 
van deels achterstallig onderhoud. In het Beleidskader VAB wordt voor deze locatie geadviseerd om 
de bestaande bebouwing te behouden en alleen te streven naar een betere uitstraling van de 
erfbeplanting en – daarmee samenhangend – een betere presentatie van de bebouwing aan de 
straatzijde (meer doorzichtmogelijkheid vanaf de straat of meer samenhang binnen de beplanting). 

 

Overwegingen gemeente  

De gemeente is op grond van bovengenoemde overwegingen van oordeel dat het gewenst is om de 
ruimtelijke kwaliteit van de locatie te verbeteren door middel van landschappelijke maatregelen (beter 
onderhoud gericht op het realiseren van meer openheid). In overleg met de eigenaar van de locatie is 
vastgesteld dat sloop van de schuur niet realistisch is, hoge sloopkosten met zich meebrengt en leidt 
tot kapitaalsvernietiging. Met de eigenaar is een overeenkomst gesloten. Hierin is vastgelegd dat de 
bestemming van de locatie wordt gewijzigd in Wonen, dat de ruimtelijke kwaliteit van de locatie 
verbeterd wordt door het nemen van landschappelijke maatregelen en dat de te behouden schuur 
voor statische opslag mag worden gebruikt.  

 



  49  

Overigens wordt, met betrekking van het wijzigen van de bestemming Agrarische doeleinden in de 
bestemming Wonen, vastgesteld dat voldaan wordt aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de 
wijzigingsbevoegdheid (artikel 35) van het bestemmingsplan Buitengebied 2e herziening. Gegeven de 
situering van de woning wordt de bedrijfsvoering van nabijgelegen agrarische bedrijven niet 
belemmerd en bestaande waarden van natuur en landschap worden niet aangetast.  

 

Nieuwe regeling  

De locatie wordt voorzien van de bestemming Wonen - 1 (W-1), met de aanduiding 'specifieke vorm 
van wonen - voormalig agrarisch bedrijfscomplex' (sw-vab) en de bestemming Tuin-1 (T-1). De 
bestaande schuur wordt voorzien van de aanduiding 'opslag' (op), waar ter plaatse alleen statische 
opslag in ten hoogste categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten is toegestaan. De overige 
agrarische gronden ter plaatse van de agrarische bouwstede worden bestemd voor Agrarisch (A), 
zonder bouwvlak.  

 

B.4 Dikkendijk 2, Zevenbergen (kaartblad 6) 

Toetsing aan Beleidskader VAB  

Op de locatie Dikkendijk 2 is een vrijstaande woning (oppervlakte 95 m²) met een grote schuur 
(oppervlakte 357 m²) met diverse aanbouwen (oppervlakte 452 m²) aanwezig. Vastgesteld wordt dat 
er sprake is van een rommelige situatie met veel zicht op detonerende opstanden en opslag in de 
open lucht. De huidige erfbeplanting concentreert zich vooral rond de woning en de streekeigen 
schuur en laat daardoor teveel zicht open op de overige opstanden, opslag en paardenbak. Alleen de 
woning en de oorspronkelijke streekeigen schuur zijn het behouden waard. In het Beleidskader VAB 
wordt voor deze locatie geadviseerd om alle overige opstanden te slopen en de opslag in de open 
lucht te verwijderen. In dat geval verdwijnt circa 70% van het bebouwde oppervlak. Ook dient de 
overtollige (bij de te verwijderen opstanden aansluitende) terreinverharding te worden afgevoerd. De 
paardenbak dient voorzien te worden van een groene (paardveilige) inpassing aan de zuid- en 
oostzijde (bij voorkeur haag met bomen). 

 

Overwegingen gemeente 

De gemeente onderschrijft gedeeltelijk de uitkomsten van de uitgevoerde toetsing en is van oordeel 
dat alleen de woning, de streekeigen schuur en de bebouwing achter de woning behouden kunnen 
blijven. Sloop van de overige opstanden is niet realistisch, brengt hoge sloopkosten met zich mee en 
leidt tot kapitaalsvernietiging. Daarnaast dient een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit gerealiseerd 
te worden door middel van landschappelijke inpassing. In de te behouden schuur mag statische 
opslag plaatsvinden.  

Met de eigenaar is een overeenkomst gesloten. Hierin is vastgelegd dat de bestemming van de 
locatie wordt gewijzigd in Wonen, waarbij de streekeigen schuur en de bebouwing achter de woning 
behouden kunnen blijven. De overige opstanden dienen verbouwd te worden tot bouwwerk, geen 
gebouw zijnde, en de ruimtelijke kwaliteit dient verbeterd te worden door het nemen van 
landschappelijke maatregelen. De te behouden schuur gebruikt mag worden voor statische opslag en 
de paardenbak in de tuin mag behouden blijven.  

Overigens wordt, met betrekking tot het wijzigen van de bestemming Agrarische doeleinden in de 
bestemming Wonen, vastgesteld dat voldaan wordt aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de 
wijzigingsbevoegdheid (artikel 35) van het bestemmingsplan Buitengebied 2e herziening. Gegeven de 
situering van de woning wordt de bedrijfsvoering van nabijgelegen agrarische bedrijven niet 
belemmerd en bestaande waarden van natuur en landschap worden niet aangetast. De locatie is 
gelegen in de zone industrielawaai, hetgeen geen verdere gevolgen heeft voor het omzetten van de 
bestemming.  

 

Nieuwe regeling  

De locatie wordt voorzien van de bestemming Wonen - 1 (W - 1), met de aanduiding 'specifieke vorm 
van wonen - voormalig agrarisch bedrijfscomplex' (sw-vab). De te handhaven schuur wordt voorzien 
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van de aanduiding 'opslag' (op), waar ter plaatse alleen statische opslag in ten hoogste categorie 2 
van de Staat van Bedrijfsactiviteiten is toegestaan. De gronden ter weerszijde van het bouwvlak 
worden bestemd voor Tuin - 1 (T - 1). De bestaande paardenbak wordt aangeduid met de aanduiding 
'specifieke vorm van tuin - paardenbak'. Het perceel is gelegen in de zone industrielawaai, deze wordt 
op de verbeelding opgenomen met de gebiedsaanduiding 'geluidzone - industrie'.  

 

B.5 Achterdijk 147, Zevenbergschen Hoek (kaartblad 7) 

Toetsing aan Beleidskader VAB  

Op de locatie Achterdijk 147 is een woning (oppervlakte 125 m²) aanwezig met een vrijstaande loods 
(oppervlakte 300 m²). De locatie maakt deel uit van de lintbebouwing van de Achterdijk. Vastgesteld 
wordt dat de bebouwing op de locatie in goede staat verkeert. Er is sprake van een verzorgde 
situatie. Een deel van de bebouwing in het lint heeft een streekeigen uitstraling of een anderszins 
hoge beeldkwaliteit. De loods voegt zich qua bouwvorm minder goed in het ruimtelijk aansprekend 
bebouwingslint van deze dijk. Met het oog op het gemengde karakter van het lint is de sloop van de 
bouwtechnisch nog in goede staat verkerende loods minder gewenst. De loods heeft ook een 
economische waarde waardoor sloop van de loods niet voor de hand ligt. Gegeven de ruimtelijke 
situatie zijn landschappelijke inrichtingsmaatregelen hier niet aan de orde.  

 

Overwegingen gemeente  

De gemeente onderschrijft de uitkomsten van de uitgevoerde toetsing en is van oordeel dat een 
bestemming Wonen passend en aanvaardbaar is. Geoordeeld wordt dat het niet gewenst en 
realistisch is om sloopverplichting op te leggen of een nadere landschappelijke inpassing te eisen. In 
de te behouden loods kan statische opslag plaatsvinden.  

Met de eigenaar is een overeenkomst gesloten. Hierin is vastgelegd dat de bestemming van de 
locatie wordt gewijzigd in Wonen, dat sloop van gebouwen niet noodzakelijk is en dat er geen verdere 
landschappelijke inpassingsmaatregelen noodzakelijk zijn. De te behouden loods mag gebruikt 
worden voor statische opslag.  

Overigens wordt, met betrekking tot het wijzigen van de bestemming Agrarische doeleinden in de 
bestemming Wonen, vastgesteld dat voldaan wordt aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de 
wijzigingsbevoegdheid (artikel 35) van het bestemmingsplan Buitengebied 2e herziening. Gegeven de 
situering van de woning wordt de bedrijfsvoering van nabijgelegen agrarische bedrijven niet 
belemmerd en bestaande waarden van natuur en landschap worden niet aangetast.  

 

Nieuwe regeling  

De locatie wordt voorzien van de bestemming Wonen - 1 (W - 1), met de aanduiding 'specifieke vorm 
van wonen - voormalig agrarisch bedrijfscomplex' (sw-vab). De bestaande loods wordt voorzien van 
de aanduiding 'opslag' (op), waar ter plaatse alleen statische opslag in ten hoogste categorie 2 van de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten is toegestaan. De overige agrarische gronden ter plaatse van de 
voormalige agrarische bouwstede worden bestemd voor Agrarisch (A) zonder bouwvlak.  

 

B.6 Bloemendaalse Zeedijk 47, Zevenbergschen Hoek (kaartblad 7) 

Toetsing aan Beleidskader VAB 

Op de locatie Bloemendaalse Zeedijk 47 is een woning met een grote schuur (365 m²) met diverse 
aan- en uitbouwen (547 m²) aanwezig. De oorspronkelijke karakteristiek van de grote schuur is sterk 
aangetast door diverse aan- en uitbouwen. De bouwkundige staat is in orde. Het perceel maakt een 
verzorgde indruk. De locatie maakt deel uit van een kort bebouwingslint met verspreide woningen 
langs de dijk. Uitgangspunt vormt hier het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het 
bebouwingslint en een meer aansprekend beeld (op afstand) vanaf de dijk in de richting van de op 
polderniveau geplaatste bebouwing. 
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Overwegingen gemeente 

De agrarische bedrijfsvoering is beëindigd en het perceel is niet geschikt voor agrarische 
vervolgactiviteiten. Op het perceel is een schuur aanwezig met een omvang van minder dan 
1.000 m². Voor het gebruik van deze schuur ten behoeve van caravanstalling is door de gemeente 
een gedoogbeschikking afgegeven. In het verlengde hiervan mag deze schuur ook in de toekomst 
gebruikt worden voor statische opslag van goederen voor derden, niet zijnde bedrijven (inclusief 
caravanstalling). 

Er behoeft naar het oordeel van de gemeente geen sloop van aanwezige bebouwing plaats te vinden. 
De bebouwing is bouwkundig in goede staat en in landschappelijk opzicht voldoende ingepast. Sloop 
van de schuur met bijbehorende aanbouwen is niet realistisch, brengt hoge sloopkosten met zich mee 
en leidt tot kapitaalsvernietiging. Wel wordt ter compensatie voor de ruimtelijke kwaliteitsverbetering 
geëist dat een deel van de overtollige bestaande verharding naast de schuur verwijderd wordt.  

Door de gemeente is vastgesteld dat de omzetting van de agrarische bestemming naar een 
woonbestemming geen milieuhygiënische belemmeringen oplevert voor omliggende (agrarische) 
bedrijven. 

Met de betrokken eigenaar is een overeenkomst gesloten, waarin het bovenstaande is vastgelegd. 

Overigens wordt, met betrekking tot het wijzigen van de bestemming Agrarische doeleinden in de 
bestemming Wonen, vastgesteld dat voldaan wordt aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de 
wijzigingsbevoegdheid (artikel 35) van het bestemmingsplan Buitengebied 2e herziening. Gegeven de 
situering van de woning wordt de bedrijfsvoering van nabijgelegen agrarische bedrijven niet 
belemmerd en bestaande waarden van natuur en landschap worden niet aangetast. 

 

Nieuwe regeling 

De locatie wordt voorzien van de bestemming Wonen - 1 (W - 1), met de aanduiding 'specifieke vorm 
van wonen - voormalig agrarisch bedrijfscomplex' (sw - vab). De schuur wordt voorzien van de 
aanduiding 'opslag' (op), waar ter plaatse alleen statische opslag in ten hoogste categorie 2 van de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten is toegestaan. Tevens wordt, conform de gedoogbeschikking, de 
aanduiding 'caravanstalling' (cs) opgenomen op de schuur. De overige agrarische gronden ter plaatse 
van de agrarische bouwstede worden bestemd voor Agrarisch (A), zonder bouwvlak. 

 

B.7 Driehoefijzerstraat 86, Zevenbergschen Hoek (kaartblad 7)  

Toetsing aan beleidskader VAB  

Op de locatie Driehoefijzerstraat 86 is een vrijstaande woning (oppervlakte 122 m²) aanwezig met een 
grote streekeigen schuur (oppervlakte 304 m²). Vastgesteld wordt dat door de open erfbeplanting de 
locatie een verzorgde indruk geeft. Erfbeplanting ontbreekt echter ter plaatse van een reeds 
gesloopte kleine schuur in de westhoek van het perceel. De nog aanwezige schuur is aan enig 
onderhoud toe maar voor het overige is er sprake van een verzorgde situatie op het erf. Uit 
landschappelijk oogpunt is het van belang de nog resterende grote schuur te handhaven omdat deze 
schuur voor een ruimtelijke binding zorgt tussen het woonhuis en de straat. Zonder deze schuur 
'zwemt' de woning verloren in de polder. Om de landschappelijke kwaliteit verder te versterken is het 
gewenst om ter plaatse van de gesloopte kleine schuur de landschappelijke erfbeplanting aan te 
passen/aan te vullen rekening houdend met de nieuw ontstane ruimtelijke context aan de noord- en 
westzijde van de inmiddels gesloopte schuur. 

 

Overwegingen gemeente 

Op basis van deze toetsing is de gemeente in overleg getreden met de betrokken eigenaar. Met de 
eigenaar is inmiddels een overeenkomst gesloten. Hierin is vastgelegd dat de bestemming van de 
locatie wordt gewijzigd in Wonen en dat de bestaande schuur en woning behouden kunnen blijven en 
een verdere sloop van gebouwen niet behoeft plaats te vinden. Om de ruimtelijke kwaliteit van de 
locatie te versterken, dient wel de landschappelijke inpassing versterkt te worden. In de te behouden 
schuur is statische opslag toegestaan. 
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Overigens wordt, met betrekking tot het wijzigen van de bestemming Agrarische doeleinden in de 
bestemming Wonen, vastgesteld dat voldaan wordt aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de 
wijzigingsbevoegdheid (artikel 35) van het bestemmingsplan Buitengebied 2e herziening. Gegeven de 
situering van de woning wordt de bedrijfsvoering van nabijgelegen agrarische bedrijven niet 
belemmerd en bestaande waarden van natuur en landschap worden niet aangetast.  

 

Nieuwe regeling 

De locatie wordt voorzien van de bestemming Wonen - 1 (W - 1), met de aanduiding 'specifieke vorm 
van wonen - voormalig agrarisch bedrijfscomplex' (sw - vab) en van de bestemming Tuin-1 (T-1). De 
bestaande schuur wordt voorzien van de aanduiding 'opslag' (op), waar ter plaatse alleen statische 
opslag in ten hoogste categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten is toegestaan. De overige 
agrarische gronden ter plaatse van de voormalige agrarische bouwstede worden bestemd voor 
Agrarisch (A) zonder bouwvlak.  

 

B.8 Eerste Kruisweg 7, Standdaarbuiten (kaartblad 9) 

Toetsing aan Beleidskader VAB 

Op de locatie Eerste Kruisweg 7 is sprake van een mooie setting van de gebouwen op het erf. Er is 
een woning aanwezig (oppervlakte 100 m²) met aanbouw (oppervlakte 56 m²), een grote schuur met 
aanbouw (oppervlakte 510 m²) en een kleine schuur (oppervlakte 56 m²). De locatie voegt mede door 
de ruimtelijk geïsoleerde ligging en de nabijgelegen grootschalige infrastructuur weinig toe aan de 
kwaliteiten van het landschap. Vastgesteld wordt dat er sprake is van een verval van de grote 
karakteristieke schuur en een aantal kleine bijgebouwen. De kleine vrijstaande schuur is qua bouwstijl 
afgestemd op de woning. Herstel van de oorspronkelijke bebouwing, in bijzonder de grote schuur, ligt 
met het oog op de hoge kosten niet in de rede. Geadviseerd wordt om de woning met aanbouw 
alsmede de aan de noordwestzijde van de woning gelegen kleine schuur te behouden en alle overige 
bebouwing (inclusief de grote schuur) met bijbehorende verharding te slopen. Uitgangspunt daarbij is 
het behoud van schuren tot een maximale oppervlakte van 200 m². Alleen indien op de huidige plaats 
van de grote schuur een nieuwe grote schuur wordt gebouwd in een vergelijkbare historische stijl 
(zonder aanbouwen) kan worden uitgegaan van een oppervlakte van maximaal 400 m² aan 
bijgebouwen. Inmiddels is de grote, oude schuur gesloopt. 

 

Overwegingen gemeente  

In overleg met de eigenaar van de locatie heeft de gemeente vastgesteld dat de aanwezige schuren 
inmiddels door een calamiteit zijn verdwenen en dat de eigenaar voornemens is ter plaatse van de 
gesloopte grote schuur een nieuwe, in oppervlakte kleinere, schuur te bouwen. Om dit mogelijk te 
maken heeft de gemeente met de eigenaar een overeenkomst gesloten. Hierin is vastgelegd dat de 
bestemming van de locatie wordt gewijzigd in Wonen. Herbouw van de grote schuur is toegestaan 

onder voorwaarde van landschappelijke inpassing gericht op verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. 
In de nieuw op te richten schuur is statische opslag toegestaan.  

Overigens wordt, met betrekking tot het wijzigen van de bestemming Agrarische doeleinden in de 
bestemming Wonen, vastgesteld dat voldaan wordt aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de 
wijzigingsbevoegdheid (artikel 35) van het bestemmingsplan Buitengebied 2e herziening. Gegeven de 
situering van de woning wordt de bedrijfsvoering van nabijgelegen agrarische bedrijven niet 
belemmerd en bestaande waarden van natuur en landschap worden niet aangetast.  

 

Nieuwe regeling  

De locatie wordt voorzien van de bestemming Wonen - 1 (W - 1), met de aanduiding 'specifieke vorm 
van wonen - voormalig agrarisch bedrijfscomplex' (sw - vab) en de bestemming Tuin - 1 (T - 1) De 
nieuwe schuur wordt voorzien van de aanduiding 'opslag' (op), waar ter plaatse alleen statische 
opslag in ten hoogste categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten is toegestaan. De overige 
agrarische gronden ter plaatse van de voormalige agrarische bouwstede worden bestemd voor 
Agrarisch (A) zonder bouwvlak.  
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4.3  Nieuwe ontwikkelingen 

Met het bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening wordt een aantal nieuwe ontwikkelingen 
mogelijk gemaakt.  

Per locatie wordt allereerst de beoogde ontwikkeling kort beschreven. Vervolgens worden de 
overwegingen benoemd die de gemeente aanleiding geven aan de ontwikkeling medewerking te 
verlenen. Waar dat aan de orde is worden de uitkomsten van onderzoek dat verricht is vermeld. Bij 
enkele ontwikkelingen wordt verwezen naar een reeds opgestelde Ruimtelijke Onderbouwing (RO). 
Deze RO's zijn gebundeld in een bijlagenboek, welke separaat bij het bestemmingsplan ter inzage 
wordt gelegd. In bijlage 2 is de inhoudsopgave van dit bijlagenboek opgenomen. Ten slotte wordt de 
inhoud van de nieuwe regeling beschreven. Daarbij is aangesloten bij de regelingen die gelden op 
basis van de bestemmingsplannen Buitengebied, Buitengebied 1e herziening en Buitengebied 2e 
herziening. 

 

C.1 Kraaiendijk 25, Heijningen (kaartblad 4) 
Gewenste ontwikkeling 

Het positief bestemmen van een bestaande bed & breakfastvoorziening.  

 

Overwegingen gemeente 

Op de locatie Kraaiendijk 25 is een woning aanwezig die in het bestemmingsplan Buitengebied 
voorzien is van de bestemming Woondoeleinden. Hier is sinds 2007 een bed & breakfast gevestigd. 
Voor de realisatie van deze bed & breakfast is bij brief van 16 juni 2010 vrijstelling van het 
bestemmingsplan Buitengebied verleend. Daarbij is vastgesteld dat ter plaatse voldaan wordt aan de 
voorwaarden die genoemd zijn in artikel 34 van de voorschriften van het bestemmingsplan 
Buitengebied 1e herziening. Het betreft een kleinschalige voorziening. Op de locatie is circa 250 m² 
aan bestaande bebouwing aanwezig zijnde het woonhuis en de voormalige stallen. In de stallen zijn 
twee gastenslaapkamers ingericht. De bed & breakfast heeft maximaal 4 slaapplaatsen gesitueerd 
binnen de bestaande bebouwing. Ter zake van het verstrekken van dranken en maaltijden is van 
belang dat het te allen tijde om een kleinschalige voorziening moet blijven gaan en dat doorgroei naar 
een restaurant niet aan de orde kan zijn.  

Naar aanleiding van een ingediende inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan, wordt het 
kadastrale perceel M13 opgenomen in het bestemmingsplan. De eigenaar heeft verzocht de 
bestemming te wijzigen van Verkeer, dijk naar Tuin+, in verband met het huidige gebruik als 
moestuin. Zoals beschreven in de Nota van beantwoording inspraak en overleg heeft de gemeente 
ingestemd met deze wijziging.  

 

Nieuwe regeling  

De locatie wordt bestemd voor Wonen - 1 (W - 1) met de aanduiding 'bed & breakfast' (bb). Op grond 
hiervan mag de bestaande bebouwing worden gebruikt voor bed & breakfast. Het kadastrale perceel 
M13 wordt bestemd voor Tuin - 2.  

 

C.2 Oude Heijningseweg 3, Heijningen (kaartblad 4)  

Gewenste ontwikkeling  

Het perceel heeft in het bestemmingsplan Buitengebied de bestemming 'Agrarische aanverwante 
doeleinden' met een subbestemming 'groothandel in en/of opslag van agrarische producten' met een 
maximale milieucategorie van 2. De activiteiten die Breure Grondwerken B.V. op deze locatie uitvoert 
zijn dienstverlening ten behoeve van de landbouw (loonbedrijf), grondverzet en de verhuur en 
verkoop van stalen rijplaten. Door de gemeente is vastgesteld dat het bedrijf valt in milieucategorie 
3.1. Gezien de activiteiten en de milieucategorie waarin het bedrijf valt, past het niet binnen het 
vigerende bestemmingsplan. 

 



  54  

Overwegingen gemeente 

Breure is sinds 2005 gevestigd op de locatie aan de Oude Heijningseweg. De gemeente is van 
mening dat het agrarisch aanverwant bedrijf past op deze huidige locatie. De bedrijfsvoering past 
binnen de omgeving en ondersteund de agrarische functie in het gebied. De gemeente is dan ook 
voornemens mee te werken aan de legalisatie van het bedrijf indien sprake is van een goede 
ruimtelijke ordening. Overigens wordt, met betrekking tot het wijzigen van de bestemming Agrarische 
doeleinden in de bestemming Agrarisch aanverwante doeleinden/loonbedrijf, vastgesteld dat voldaan 
wordt aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de wijzigingsbevoegdheid (artikel 35) van het 
bestemmingsplan Buitengebied 2e herziening. Gegeven de situering van het bedrijf wordt de 
bedrijfsvoering van nabijgelegen agrarische bedrijven niet belemmerd en bestaande waarden van 
natuur en landschap worden niet aangetast.  

In opdracht van het bedrijf is door RBOI Rotterdam een ruimtelijke onderbouwing opgesteld d.d. 10 
mei 2012 (zie separaat bijlagenboek). Hierin is de volgende conclusie opgenomen.  

'In de wijzigingsbevoegdheid is als voorwaarde opgenomen dat door toepassing van de 
wijzigingsbevoegdheid geen onevenredige milieuhinder mag ontstaan. Uit de in deze onderbouwing 
onderzochte aspecten blijkt dat deze geen belemmering vormen voor het plan. Door de 
functiewijziging worden geen andere belangen onevenredig geschaad. De conclusie is dan ook dat 
medewerking kan worden verleend aan de functiewijziging. Bij de ontwikkeling is dan ook sprake van 
een goede ruimtelijke ordening.' 

 

Nieuwe regeling  

Het perceel wordt bestemd voor Agrarisch - Agrarisch Aanverwant (A - AA) met de aanduiding 
'agrarisch loonbedrijf' (al) waar ter plaatse een agrarisch loonbedrijf, grondverzet en de opslag van 
niet-agrarische goederen in ten hoogste categorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten is 
toegestaan. Op basis van het bepaalde in artikel 35 lid 1 en lid 2 van het bestemmingsplan 
Buitengebied valt de gewenste aanpassing onder de regeling voor vervolgfuncties. In samenhang 

hiermee wordt ter plaatse van het bouwvlak de aanduiding 'voormalig agrarisch bedrijf' opgenomen. 
In samenhang hiermee mogen er geen nieuwe gebouwen worden gebouwd en mogen aanwezige 
gebouwen niet worden uitgebreid wat betreft oppervlakte en hoogte. 

 

C.3 Oudemolensedijk 9, Fijnaart (kaartblad 5)  
Gewenste ontwikkeling 

Bij de gemeente Moerdijk zijn in het verleden twee aanvragen binnengekomen voor de vestiging van 
een brandstoffenverkooppunt in het buitengebied aan de westzijde van Fijnaart. Na een 
distributieplanologisch onderzoek (DPO) in 2006 is besloten één van de twee beoogde locaties 
positief te bestemmen (hoek Molenstraat-Appelaarsedijk). Het toenmalige DPO kwam tot de 
conclusie dat slechts voor één nieuwe aanbieder van brandstoffen distributieplanologische ruimte 
aanwezig is. Aan de vestiging van het tweede brandstoffenverkooppunt aan de Oudemolensedijk 9 is 
daarom geen verdere medewerking meer verleend. 

Voor de locatie Oudemolensedijk 9 in Fijnaart is vervolgens herhaaldelijk onderzocht in hoeverre 
marktruimte aanwezig is voor vestiging van een brandstoffenverkooppunt. Deze onderzoeken 
maakten echter nooit een definitief oordeel mogelijk over de toelaatbaarheid van de vestiging van het 
brandstoffenverkooppunt. Uit een opnieuw ingesteld onderzoek, uitgevoerd door RBOI Rotterdam bv 
d.d. 10 december 2009 (zie separaat bijlagenboek), is gebleken dat gesteld kan worden dat er toch 
voldoende marktruimte aanwezig is voor vestiging van een brandstoffenverkooppunt aan de 
Oudemolensedijk 9.  

 

Overwegingen gemeente  

Op basis van het hierboven genoemde opnieuw ingestelde onderzoek en een nieuw distributief 
planologisch onderzoek (DPO) in 2010 (zie separaat bijlagenboek), waaruit is gebleken dat er 
voldoende marktruimte is voor de vestiging van een brandstoffenverkooppunt op de betreffende 
locatie, wordt aan deze ontwikkeling medewerking verleend. In opdracht van de gemeente is een 
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ruimtelijke onderbouwing opgesteld waarin onderzocht wordt of voldaan wordt aan de eisen van een 
goede ruimtelijke ordening en of er geen milieuhygiënische belemmeringen optreden voor de 
gewenste ontwikkeling. In de Ruimtelijke Onderbouwing d.d. 30 maart 2012, opgesteld door RBOI 
Rotterdam bv (zie separaat bijlagenboek), is de volgende conclusie opgenomen.  

'Hoewel de realisatie van het brandstoffenverkooppunt afwijkt van het vigerende bestemmingsplan, is 
het project, gelet op ruimtelijke, verkeerskundige en distributieplanologische randvoorwaarden, 
ruimtelijk aanvaardbaar. Het project is, mede gelet op het landschapsplan, ruimtelijk goed inpasbaar 
en speelt in op voldoende marktvraag. Ook de overige in deze onderbouwing behandelde aspecten 
vormen geen belemmering voor het plan. Door de realisering van het tankstation worden geen andere 
belangen onevenredig geschaad. De conclusie is dan ook dat medewerking kan worden verleend aan 
de beoogde ontwikkeling.'  

 

De locatie aan de Oudemolensedijk 9 is gelegen tussen een Bedrijfsbestemming en een 
Detailhandelsbestemming. Het is gelegen naast een afrit van de A59. Het betreft een agrarisch 
onbebouwd perceel. De agrarische mogelijkheden van het perceel zijn gezien de ligging echter zeer 
beperkt. Bij de voorgenomen ontwikkeling wordt aangesloten bij de naastgelegen bestemmingen. 
Hiernaast wordt de ontwikkeling landschappelijk ingepast en is met de initiatiefnemer een 
overeenkomst gesloten waarin deze afspraken zijn vastgelegd. Op basis van de uitgevoerde 
onderzoeken, gesprekken met initiatiefnemer en het gestelde in de ruimtelijke onderbouwing ziet de 
gemeente geen directe ruimtelijke belemmeringen om medewerking te verlenen aan het verzoek.    

 

Nieuwe regeling  

De locatie wordt voorzien van de bestemming Bedrijf (B) met een bouwvlak en de aanduiding 
'verkooppunt motorbrandstoffen' (vm) waar ter plaatse een verkooppunt voor motorbrandstoffen 
zonder lpg-verkoop is toegestaan. Ter plaatse is een maximum bebouwingsoppervlak van 240 m² 
opgenomen.  

 

C.4 Stadsedijk 28 en 30, Oudemolen (kaartblad 5) 
Gewenste ontwikkeling  

De locaties Stadsedijk 28 en 30 zijn in het bestemmingsplan Buitengebied samen bestemd voor 
Agrarische doeleinden (A) met één bouwstede. Op de locatie Stadsedijk 28 zijn de opstallen van een 
voormalig agrarisch bedrijf aanwezig. Het betreft de voormalige bedrijfswoning met drie bijgebouwen 
en een opslagloods. De opslagloods is verkocht aan de eigenaar van Stadsedijk 30 en in gebruik voor 
de opslag van agrarische producten. De eigenaren van beide locaties hebben de gemeente verzocht 
om de locatie Stadsedijk 28 te bestemmen voor een burgerwoning en de locatie Stadsedijk 30 te 
bestemmen voor Agrarisch aanverwante doeleinden met een bedrijfswoning.  

 

Overwegingen gemeente  

Voor de locatie Stadsedijk 28 is een verzoek ingediend om de agrarische bestemming om te zetten 
naar een woonbestemming. De locatie is beoordeeld in het kader van het VAB-beleid. Op de locatie 
is een woonboerderij aanwezig bestaande uit een voorhuis met aangebouwde stal, een vrijstaande 
schuur, een lage schuur en een berging. De aan de westzijde van de woning Stadsedijk 30 
aanwezige grote loods met aanbouw behoort bij de bebouwing van Stadsedijk 28. De bebouwing 
bestaat uit oudere, qua vormgeving en materiaalkeuze, goed op elkaar afgestemde bebouwing en uit 
minder goed daarbij passende bebouwing. De lage schuur detoneert bij het ensemble van de 
woonboerderij en de andere roodbedekte schuren. Aan de oostzijde staat de berging nadrukkelijk in 
het zicht vanaf de dijk en verstoort het ruimtelijk beeld van de overige onder rode pannendaken 
gebouwde opstanden. De schuur is stedenbouwkundig gezien een groot obstakel voor het pand 
Stadsedijk 30. Verder is sprake van een goede erfbeplanting. 
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Met betrekking tot het wijzigen van de bestemming Agrarische doeleinden in de bestemming Wonen 
wordt voldaan aan de voorwaarden die zijn opgenomen in de wijzigingsbevoegdheid (artikel 35) van 
het bestemmingsplan Buitengebied 2e herziening. Ruimtelijk gezien is er naar het oordeel van de 
gemeente geen bezwaar tegen de genoemde bestemmingswijziging voor de locatie Stadsedijk 28. 
Sloop van de opslagloods is niet realistisch, brengt hoge sloopkosten met zich mee en leidt tot 
kapitaalsvernietiging. Na omzetting zal op de locatie de aanduiding (vab) worden opgenomen 
waardoor de bouwmogelijkheden voor de toekomst worden beperkt.  

 

De locatie Stadsedijk 30 is in het bestemmingsplan Buitengebied abusievelijk opgenomen in de 
agrarische bouwstede. In het voorgaande bestemmingsplan was de locatie bestemd voor wonen, 
hetgeen recht doet aan de bestaande situatie. De eigenaar heeft de opslagloods behorende bij 
Stadsedijk 28 opgekocht en wenst het huidige gebruik (opslag agrarische producten) voort te zetten. 
Om deze bestemmingswijziging mogelijk te maken is door Wematech Milieu Adviseurs bv een 
ruimtelijke onderbouwing opgesteld d.d. 25 oktober 2012 (zie separaat bijlagenboek). Hierin is de 
volgende conclusie opgenomen:  

'Uit onderhavige ruimtelijke onderbouwing blijkt dat het initiatief om de bestemming van de Stadsedijk 
30 om te zetten naar 'Agrarisch aanverwant' past binnen de beleidskaders zoals gesteld in de 
Structuurvisie Noord-Brabant en de Verordening Ruimte van de provincie. Tevens voldoet het initiatief 
aan de beleidsregels VAB van de gemeente en de wijzigingsbevoegdheid opgenomen in het 
bestemmingsplan Buitengebied Moerdijk. Ten aanzien van de milieu- en omgevingsaspecten zijn er 
geen belemmeringen voor de voorgestane ontwikkeling. Tot slot wordt het initiatief 
financieel-economisch haalbaar geacht. Uit onderliggende ruimtelijke onderbouwing zijn er geen 
aspecten aan het licht gekomen die het initiatief belemmeren. Op basis van onderliggende ruimtelijke 
onderbouwing kan het initiatief doorgang vinden.' 

In de Ruimtelijke onderbouwing is een landschappelijk inpassingsplan opgenomen. 

De gemeente onderschrijft de conclusies uit het uitgevoerde onderzoek en kan daarmee instemmen 
met de gevraagde bestemmingswijziging voor de locatie Stadsedijk 30.  

 

Nieuwe regeling  

De woning Stadsedijk 28 met drie kleine bijgebouwen wordt bestemd voor Wonen - 1 (W - 1), met de 
aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voormalig agrarisch bedrijfscomplex' (sw - vab). 

De woning Stadsedijk 30 met de opslagloods wordt bestemd voor Agrarisch - Agrarisch Aanverwant 
(A- AA), met de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voormalig agrarisch bedrijfscomplex' 
(sw - vab). Tevens wordt de aanduiding 'opslag' (op) opgenomen, waar ter plaatse opslag van 
agrarische producten van derden in ten hoogste categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten is 
toegestaan.  

De overige agrarische gronden ter plaatse van de agrarische bouwstede worden bestemd voor 
Agrarisch (A), zonder bouwvlak. 

 

C.5 Stadsedijk 45c, Oudemolen (kaartblad 5)  

Gewenste ontwikkeling  

Op de locatie Stadsedijk 45c in Oudemolen is het bedrijf Bezooijen & Schreuders BV gevestigd. De 
initiatiefnemer wenst op deze locatie een bedrijfswoning te realiseren, hetgeen op basis van het 
geldende bestemmingsplan niet is toegestaan. De initiatiefnemer heeft daarom bij de gemeente 
verzocht tot het oprichten van een bedrijfswoning in de zuidelijke punt van het perceel.  

 

Overwegingen gemeente  

Ruimtelijk gezien zijn er naar het oordeel van de gemeente geen directe bezwaren tegen de 
voorgenomen bouw van de bedrijfswoning. Wel is het van belang dat wordt onderzocht of de locatie 
voldoet aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening en er geen milieuhygiënische 
belemmeringen optreden voor omliggende functies. Hiertoe heeft de initiatiefnemer een ruimtelijke 
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onderbouwing op laten stellen door CUMELA Advies d.d. november 2011 (zie separaat bijlagenboek). 
Hierin is de volgende conclusie opgenomen.  

 

'Voor het realiseren van een bedrijfswoning op het perceel Stadsedijk 45 c te Oudemolen ten 
behoeve van het bedrijf Bezooijen & Schreuders BV is een aantal toetsingscriteria van belang. De 
noodzaak en achtergrond voor de continuïteit van het bedrijf én voor de familie Schreuders zelf is 
middels het verzoek van 8 december 2010 en aanvulling 30 maart 2011 aangetoond. De 
bedrijfstechnische noodzaak in relatie tot het beleidskader is beoordeeld en hierover is positief 
geadviseerd door de AAB-commissie te Tilburg. De provinciale Structuurvisie/Verordening geeft het 
toetsingskader voor onderhavige ontwikkeling weer. Relevant hierbij zijn de voorwaarden van artikel 
11.1, lid 2 alsmede het gemeentelijk beleid, waaronder het bestemmingsplan. Door middel van deze 
ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat aan genoemde voorwaarden is/wordt voldaan.  

 De noodzaak vanwege de bedrijfsvoering is aangetoond (zie hiervoor). 
 Er is geen sprake van een eerder afgestoten bedrijfswoning. 
 Rekening houdend met de kenmerken van het gebied, het gestelde in artikel 2.2 van de 

Verordening en het gemeentelijke beleid, is invulling gegeven aan een goede ruimtelijke 
inpassing en daarmee een kwaliteitsverbetering voor de omgeving. 

Milieuhygiënisch en ruimtelijk zijn er geen aspecten welke dusdanig negatief beïnvloed worden, dat 
daardoor de planuitwerking belemmerd wordt of niet mogelijk zou zijn. 

Geconcludeerd wordt dat in deze ruimtelijke onderbouwing afdoende is verwoord en aangetoond 
vanuit verschillende invalshoeken dat een bestemmingsplanwijziging voor de onderhavige locatie 
mogelijk is.' Tussen de gemeente en de initiatiefnemer is een overeenkomst gesloten. 

 

De gemeente stemt in met de conclusie in de ruimtelijke onderbouwing en maakt de realisatie van 
een bedrijfswoning mogelijk. Van belang daarbij is dat mede naar aanleiding van de overlegreactie 
van de provincie aanvullend een landschapelijk inpassingsplan is opgesteld. 

 

Nieuwe regeling 

De locatie wordt voorzien van een bouwvlak met de bestemming Agrarisch - Agrarisch Aanverwant 
(A-AA) met de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - groothandel agrarisch producten' (sa-gap) 
waar ter plaatse een groothandel in en/of opslag van agrarische producten/agrarisch loonbedrijf in ten 
hoogste categorie 3 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten is toegestaan. Het maximale 
bebouwingsoppervlak van 3.000 m² blijft gehandhaafd. Op dit bouwvlak is één bestaande 
bedrijfswoning toegestaan, waarbij uit het begrip 'bestaand' in artikel 1 herleid kan worden dat een 
vergunde woning, welke nog niet gebouwd is, tevens onder het begrip 'bestaand' valt.  

 

C.6 Tonsedijk 26 en 28, Klundert (kaartblad 5) 

Gewenste ontwikkeling 

De eigenaar van Tonsedijk 26 heeft het kadastrale perceel 2212 in eigendom, welke voor Agrarische 
doeleinden (A) is bestemd in het bestemmingsplan Buitengebied 2004. De eigenaar van Tonsedijk 28 
heeft de kadastrale percelen 2199 en 2197 in eigendom, welke beide voor Agrarische doeleinden (A) 
zijn bestemd in het bestemmingsplan Buitengebied 2004. Alle drie de percelen zijn door middel van 
een sloot afgesneden van het achterliggende agrarische land en hierdoor niet langer agrarisch te 
gebruiken. De eigenaren verzoeken de bestemming te wijzigen naar de bestemming Tuin+ op basis 
van de in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid.  

 

Overwegingen gemeente 

De betreffende gronden hebben in het bestemmingsplan Buitengebied de bestemming Agrarische 
doeleinden zonder bouwmogelijkheden (A). In het bestemmingsplan Buitengebied is in artikel 2.6 een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Deze maakt het voor burgemeester en wethouders mogelijk om 
gronden met de bestemming Agrarische doeleinden (A) te wijzigen in de bestemming Tuinen met de 
nadere aanwijzing + met inachtneming van de volgende bepalingen: 
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 uitsluitend de bestemming van gronden die grenzen aan de bestemming Woondoeleinden mag 
worden gewijzigd; 

 een besluit tot wijziging wordt niet eerder genomen dan nadat de betrokken gronden in eigendom 
zijn overgedragen; 

 de gebruikssituatie op aangrenzende gronden mag niet onevenredig worden aangetast; 
 de bepalingen van artikel 18 (Tuinen) zijn van overeenkomstige toepassing. 

  

De gronden zijn in eigendom van de bewoners van Tonsedijk 26 en 28 en worden niet gebruikt voor 
agrarische doeleinden. Gegeven de situering van de gronden en de goede begrenzing van het 
perceel kan de gemeente instemmen met het wijzigen van de bestemming.  

 

Nieuwe regeling  

De kadastrale percelen 2212, 2199 en 2197 worden bestemd voor Tuin-2 (T-2).  

 

C.7 Zwingelspaansedijk 16, Fijnaart (kaartblad 5) 

Gewenste ontwikkeling 

Op de locatie Zwingelspaansedijk 16 wordt een akkerbouwbedrijf in combinatie met een 
pluimveehouderij geëxploiteerd. Het bedrijf is in het bestemmingsplan Buitengebied 1e herziening 
voorzien van een bouwvlak met de bestemming Agrarische doeleinden intensieve veehouderij (Aiv). 
Aangegeven is dat het hier om een duurzame locatie voor intensieve veehouderij gaat. 

De initiatiefnemer wenst een 4e pluimveestal te bouwen van circa 1.300 m², buiten het in het 
bestemmingsplan Buitengebied toegekende bouwvlak, alsmede een mestbassin met een oppervlakte 
van 625 m² en een inhoud van 2.500 m³, te realiseren buiten het toegekende bouwvlak. Gezamenlijk 
bedraagt de bebouwing, in gebruik voor de productietak intensieve veehouderij, 5.350 m². Het totale 
bouwvlak bedraagt 1,85 ha, waarvan 1,08 ha in gebruik is voor de intensieve veehouderij en het 
overige oppervlak voor het akkerbouwbedrijf.  

Aanvullend wordt vastgesteld dat bij het toekennen van het bouwvlak in het bestemmingsplan 
Buitengebied 1e herziening, naar aanleiding van een zienswijze, ten onrechte geen rekening is 
gehouden met een 3e vleeskuikenstal, die eerder door middel van artikel 19 WRO vergund is. De 
provincie heeft hier op 17 april 2008 goedkeuring aan verleend.  

 

Overwegingen gemeente 

Ter onderbouwing van de gevraagde ontwikkeling is door ZLTO Advies d.d. 23 maart 2012 een 
ruimtelijke onderbouwing (zie separaat bijlagenboek) opgesteld. Hierin is de volgende conclusie 
opgenomen.  

 

'De afweging van de verschillende belangen die heeft plaatsgevonden leidt tot de conclusie dat de 
uitbreiding van de vleeskuikenhouderij aan de Zwingelspaansedijk 16 ruimtelijk aanvaardbaar is, 
omdat: 

 het initiatief wordt gesitueerd op een daarvoor geschikte locatie en past binnen de ruimtelijke 
structuur ter plaatse; 

 er sprake is van een duurzame locatie voor intensieve veehouderij en het initiatief daardoor 
inpasbaar is binnen het ruimtelijk beleid van provincie (Verordening Ruimte) en gemeente 
(wijzigingsbevoegdheid bestemmingsplan Buitengebied); 

 ook binnen de toekomstige functie van het gebied als agrarisch gebied, de uitbreiding 
beleidsmatig aanvaardbaar is; 

 er geen natuurwaarden worden aangetast en er voldoende afstand bestaat ten opzichte van 
(zeer) kwetsbare natuurgebieden; 

 milieuaspecten geen belemmeringen opleveren doordat er vanuit het oogpunt van ammoniak 
voldoende afstand in acht wordt genomen tot kwetsbare gebieden en vanuit het oogpunt van 
geurhinder er voldoende afstand in acht wordt genomen tot geurgevoelige objecten en tevens 
geen overschrijding van de normen plaatsvindt; 
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 ten aanzien van luchtkwaliteit kan worden gesteld dat er geen significante verslechtering optreedt; 
 het initiatief past binnen de beleidskaders van het Waterschap in het kader van hydrologisch 

neutraal bouwen; 
 stedenbouwkundig wordt aangesloten op de ruimtelijk-functionele karakteristiek van de 

agrarische omgeving. Zowel qua bebouwingsstructuur als landschapsstructuur is de uitbreiding 
inpasbaar. Voor het plan is in samenwerking met het Brabants Landschap een landschappelijk 
inpassingsplan opgesteld; 

 het initiatief inpasbaar is binnen het verkeersbeeld; 
 eenvoudig aangesloten kan worden op bestaande of nieuwe (technische) infrastructuur. 

 

Op grond hiervan wordt geconcludeerd dat het initiatief ruimtelijk aanvaardbaar en inpasbaar is. De 
omgeving kan aangemerkt worden als geschikt voor de beoogde ontwikkeling.'  

 

De gemeente onderschrijft de conclusies van het uitgevoerde onderzoek. Aanvullend heeft de 
gemeente de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen (AAB) om advies verzocht. In haar advies 
van 21 december 2010 komt de AAB tot de conclusie dat de gevraagde uitbreiding met een 4e 
vleeskuikenstal en de aanleg van een mestbassin de agrarische bedrijfsvoering ten goede komt. Voor 
de locatie is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld waarmee de gemeente heeft ingestemd. 
Tevens is tussen de initiatiefnemer en de gemeente een overeenkomst gesloten.  

Naar aanleiding van de overlegreactie van de provincie Noord-Brabant wordt binnen het bouwvlak de 
aanduiding 'intensieve veehouderij' opgenomen om aan te geven op welk deel van het bouwvlak de 
bedrijfsgebouwen ten behoeve van de intensieve veehouderij gepositioneerd dienen te worden. Deze 
aanduiding omvat niet meer dan 1,5 ha en de locatie voldoet daarmee aan de Verordening Ruimte 
2012.  

 

Nieuwe regeling  

Het bouwvlak wordt zodanig vergroot dat de vierde stal en het mestbassin binnen het bouwvlak 
vallen. Het bouwvlak wordt voorzien van de bestemming Agrarisch - Intensieve veehouderij (A - IV), 
met de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - duurzame locatie intensieve veehouderij' 
(sa - div). Tevens wordt ter plaatse van de bedrijfsgebouwen ten dienste van de intensieve 
veehouderij de aanduiding 'intensieve veehouderij' opgenomen en een maximum 
bebouwingsoppervlakte van 5.350 m². De rest van het bouwvlak mag geheel bebouwd worden ten 
behoeve van het akkerbouwbedrijf.  

 

C.8 Drogedijk 61, Fijnaart (kaartblad 5.3) 

Gewenste ontwikkeling 

Op de locatie Drogedijk 61 is een woning aanwezig die in het bestemmingsplan Buitengebied 
voorzien is van de bestemming Woondoeleinden* (W*). Ter plaatse is een serre gebouwd aan de 
achterzijde van de woning. De serre valt buiten het bestemmingsvlak Woondoeleinden* en binnen de 
bestemming Water. Voor de aanbouw is geen bouwvergunning aangevraagd. De initiatiefnemer heeft 
verzocht om de serre alsnog te legaliseren.  

 

Overwegingen gemeente 

Ter onderbouwing van de aanvraag is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld door WD Advisering 
d.d. 13 augustus 2010 (zie separaat bijlagenboek). In de ruimtelijke onderbouwing is de aanbouw 
getoetst in het kader van de aspecten bodem, geluid, externe veiligheid, bedrijven en milieuzonering, 
luchtkwaliteit, flora en fauna en archeologie. Geen van de aspecten leidt tot belemmeringen voor het 
plan of geeft aanleiding tot nader onderzoek.  

 

De gemeente onderschrijft de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek en stemt om die reden in 
met het legaliseren van de aanbouw. De initiatiefnemer heeft met de gemeente een overeenkomst 
gesloten.  
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Aangezien de aanbouw op een bestaande watergang gebouwd is, dient een vervangende watergang 
aangelegd te worden. Hierover is overeenstemming bereikt met het Waterschap Brabantse Delta. 
Ten behoeve hiervan hebben grondtransacties plaatsgevonden met de eigenaren van aangrenzende 
gronden, waaronder het Waterschap Brabantse Delta. Ook de nieuwe loop van de watergang wordt 
correct bestemd.  

 

Nieuwe regeling  

Het bouwvlak wordt zodanig vergroot dat de serre binnen het bouwvlak komt te liggen. Aan het 
bouwvlak wordt de bestemming Wonen - 2 (W - 2) toegekend. De nieuwe watergang wordt bestemd 
voor Water (WA).  

 

Gewijzigde vaststelling  

Op basis van een ambtshalve aanpassing wordt het bestemmingsplan voor deze locatie gewijzigd 
vastgesteld. In de Nota van beantwoording inspraak en overleg is aangegeven dat, naar aanleiding 
van de overlegreactie van het waterschap Brabantse Delta, de dubbelbestemming 
Waterstaat - Waterkering op de verbeelding waar nodig wordt opgenomen of aangepast. Dit is 
abusievelijk niet correct gebeurd voor alle relevante locaties. Voor de locatie Drogedijk 61 wordt 
daarom alsnog de dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering opgenomen. 

 
C.9 Zevenbergseweg 13, Klundert (kaartblad 6)  

Gewenste ontwikkeling  

Aan het kadastrale perceel G282 is in het bestemmingsplan Buitengebied de bestemming Groen 
toegekend. Dit is niet conform de feitelijke situatie, namelijk regulier agrarisch gebruik. De eigenaar 
verzoekt een passende bestemming op te nemen.  

 

Overwegingen gemeente  

Het perceel is gelegen in agrarisch gebied. Rondom zijn de percelen bestemd voor agrarisch gebruik. 
Gelet op het bestaande gebruik ziet de gemeente geen ruimtelijke bezwaren om de bestemming te 
wijzigen naar Agrarisch.  

 

Nieuwe regeling  

Het kadastrale perceel G282 is gelegen in de zone ALO en wordt conform de plansystematiek 
bestemd voor Agrarisch (A). De propyleen leiding (zebraleiding), welke het perceel doorkruist, wordt 
in het bestemmingsplan opgenomen met de dubbelbestemming Leiding - Brandstof.  

 

C.10 Klundertseweg 27, Zevenbergen (kaartblad 6.3) 
Gewenste ontwikkeling  

Het verzoek betreft de uitbreiding van de bestemming Wonen op de locatie Klundertseweg 27 ten 
koste van de Tuin+ bestemming. Dit ten behoeve van de sloop van twee bestaande schuren (58 m²) 
en de herbouw van één nieuwe schuur (50 m²). Door de eigenaar is ter onderbouwing van dit verzoek 
aangegeven dat de twee bestaande te slopen schuren een totaal verschillende bouwstijl en 
materiaalgebruik hebben. Ze vormen geen eenheid en staan ook nog eens haaks op elkaar. De 
nieuwe schuur wordt gebouwd in de stijl van de woning en omgeving met gebruik van duurzame 
materialen. Op beide naastgelegen percelen staan grote schuren in dezelfde bouwstijl. Aan beide 
zijden van het woonperceel staat veel groene beplanting en een haag, hetgeen aangevuld zal worden 
met een haag ter plaatse van de te slopen schuur.  
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Overwegingen gemeente 

Het oppervlak van de nieuwe schuur past binnen het maximaal toegestane oppervlak aan 
bijgebouwen bij een woning. Door de sloop van de twee bestaande schuren en de bouw van een 
kleinere nieuwe schuur in de stijl van zijn omgeving, neemt de ruimtelijke kwaliteit toe. Tevens wordt 
de nieuwe schuur voldoende landschappelijk ingepast. De gemeente ziet geen ruimtelijke bezwaren 
voor de wijziging. Zowel de sloop van de schuren, het maximale oppervlak en de landschappelijke 
inpassing zijn vastgelegd in een overeenkomst met de eigenaar.  

 

Nieuwe regeling 

Het vigerende bouwvlak met de bestemming Woondoeleinden wordt uitgebreid waardoor de nieuwe 
schuur binnen het bouwvlak komt te liggen. Het nieuwe bouwvlak krijgt, conform de plansystematiek, 
de bestemming Wonen - 1 (W - 1). De bijbehorende tuin krijgt, conform de plansystematiek, de 
bestemming Tuin - 2.  

 

C.11 Moerdijkseweg 1, Zevenbergschen Hoek (kaartblad 7) 

Gewenste ontwikkeling 

Het op deze locatie gevestigde hotel/restaurant wil ter plaatse een tankstation vestigen. Op het terrein 
is reeds een onbemand tankstation voor vrachtwagens aanwezig. Het beoogde nieuwe onbemande 
tankstation zal alleen ingericht worden voor personenauto's, bestelauto's en busjes. Er zal geen lpg 
verkocht worden. Tevens wil men ter plaatse een 15 m hoge reclamemast/prijzenbord/lichtkrant 
realiseren.  

 

Overwegingen gemeente 

Ter onderbouwing van de ontwikkeling is in opdracht van de initiatiefnemer een 
distributieplanologisch onderzoek (DPO) en een Ruimtelijke Onderbouwing opgesteld.  

 

In het DPO (DPO Zevenbergschen Hoek d.d. 26 mei 2010, Bureau Star Line) (zie separaat 
bijlagenboek) wordt de volgende conclusie getrokken:  

'Een onbemand tankstation op de onderzoekslocatie is economisch uitvoerbaar. Er zullen geen 
duurzame ontwrichtingen van het voorzieningenniveau in het verzorgingsgebied worden veroorzaakt; 
zulks omdat er meer volume-potentieel in het directe verzorgingsgebied aanwezig is dan thans 
omgezet wordt en het indirecte verzorgingsgebied gezien de infrastructuur hoe dan ook niet van 
invloed is op de onderzoekslocatie, los van het feit dat ook hier geen sprake zal zijn van duurzame 
ontwrichting.' 

Op verzoek van de gemeente Moerdijk heeft RBOI-Rotterdam een eerdere versie van het DPO 
rapport d.d. 29 maart 2010 beoordeeld. In het advies van RBOI van 17 mei 2010 wordt de conclusie 
getrokken dat het onderzoek compleet en juist onderbouwd is en dat terecht de conclusie wordt 
getrokken dat er voldoende marktruimte aanwezig is voor de vestiging van een tankstation. 

 

In de door Tauw opgestelde Ruimtelijke Onderbouwing d.d. 9 november 2010 (zie separaat 
bijlagenboek) is de ontwikkeling getoetst aan de milieuaspecten flora en fauna, archeologie, verkeer, 
geluid, geur, externe veiligheid, water, bodem en luchtkwaliteit en is de landschappelijk inpassing 
beoordeeld. Geconcludeerd wordt dat geen van de aspecten leidt tot belemmeringen voor de 
beoogde ontwikkeling of noodzaakt tot nader onderzoek.  

 

De gemeente onderschrijft de conclusies van het DPO en de Ruimtelijke Onderbouwing. Er zijn geen 
bezwaren om de ontwikkeling van het onbemande tankstation mogelijk te maken. Tussen de 
gemeente en de initiatiefnemer is een overeenkomst afgesloten aangaande afspraken met betrekking 
tot planschade.  
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Nieuwe regeling  

Op de locatie wordt een bouwvlak opgenomen met de bestemming Bedrijf (B) met de 
functieaanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg' (vm). Voor de bouw van de 
reclamemast wordt binnen de bestemming Verkeer een aanduiding (sb-rm) opgenomen, waarbinnen 
een reclamemast van 15 m hoog mogelijk wordt gemaakt. 

 

C.12 Slobbegorsedijk 15, Heijningen (kaartblad 8)  

Gewenste ontwikkeling 

Vastgesteld is dat er op de locatie Slobbegorsedijk 15 gebouwen zijn gerealiseerd zonder 
bouwvergunning en in afwijking van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied. Het gezamenlijk 
oppervlakte van de bijgebouwen bedraagt 115 m², terwijl in het bestemmingsplan Buitengebied 80 m² 
aan bijgebouwen is toegestaan. Daarnaast is vastgesteld dat de goothoogte van een nieuw 
gerealiseerde aanbouw 5 m bedraagt, terwijl de maximale goothoogte van aanbouwen en 
bijgebouwen conform het bestemmingsplan Buitengebied 3 m mag bedragen. De bouwhoogte van de 
nieuw gerealiseerde aanbouw bedraagt 5 m hetgeen past binnen de bestaande regelgeving. Met de 
eigenaar-bewoner is de gemeente Moerdijk in overleg getreden over de wijze waarop alsnog een 
passende bestemmingsregeling voor het perceel kan worden opgenomen. 

 

Overwegingen gemeente 

De gemeente Moerdijk heeft bij besluit van 19 mei 2009 besloten geen gebruik te maken van haar 
bevoegdheid handhavend op te treden. Dit gelet op het feit dat: 

 de niet vergunde bouwwerken reeds lang geleden, in elk geval voor 1998 zijn gerealiseerd; 
 er een toezegging zou zijn van de voormalige toezichthouder van de gemeente 

Heijningen/Fijnaart die aan heeft gegeven dat in afwijking van een vergunning gebouwd mocht 
worden als alle zeecontainers van het perceel verwijderd zouden worden; 

 aan het besluit niet handhavend op te treden zijn de volgende voorwaarden gebonden: 
1. het betreft een persoonsgebonden gedoogbeschikking die echter overdraagbaar is aan een 

eventuele rechtsopvolger; 
2. als de woning voor andere doeleinden wordt gebruikt dan het wonen, wordt de 

gedoogbeschikking ingetrokken; 
3. de woning met de daarbij behorende aanbouwen en bijbehorende bijgebouwen mogen qua 

vormgeving niet worden gewijzigd en/of vernieuwd; 
4. de gedoogbeschikking blijft van kracht totdat de illegaal tot stand gekomen bebouwing is 

gelegaliseerd in het bestemmingsplan Buitengebied. 

 

In het verlengde hiervan wordt de bestaande situatie thans in het bestemmingsplan Buitengebied, 3e 
herziening geregeld. Als gevolg van de overlegreactie van de provincie zijn tussen de gemeente en 
de eigenaar afspraken gemaakt over kwaliteitsverbetering. De bestaande strook (ca 20 meter) met 
uitheemse beplanting zal vervangen worden door inheemse beplanting. Deze afspraak is vastgelegd 
in een overeenkomst. 

 

Nieuwe regeling  

De locatie wordt voorzien van de bestemming Wonen - 1 (W - 1) met de bouwaanduiding 'specifieke 
bouwaanduiding - extra bouwmogelijkheden' [sba - eb], waarmee wordt bepaald dat het oppervlak 
aan bijgebouwen ten hoogste 115 m² mag bedragen met een goothoogte van maximaal 5 m. 

 

C.13 Molendijk 9, Standdaarbuiten (kaartblad 9) 

Gewenste ontwikkeling 

Op de locatie Molendijk 9 is een agrarisch bedrijf gevestigd en in het bestemmingsplan Buitengebied 
is aan dit bedrijf een bouwstede toegekend. De locatie en de aanwezige bebouwing zijn te klein om 
nog een rendabel agrarisch bedrijf te exploiteren. Daarom wil het bedrijf zich gaan richten op 
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dienstverlenende activiteiten voor de agrarische sector, in de vorm van opslag voor derden. De 
initiatiefnemer wenst een bestemmingswijziging naar Agrarisch aanverwante doeleinden. Om aan de 
vereisten van de wijzigingsbevoegdheid te voldoen, wordt overtollige bedrijfsbebouwing gesloopt. In 
totaal zal 980 m² aan bedrijfsgebouwen behouden blijven.  

 

Overwegingen gemeente 

Ter onderbouwing van de gewenste ontwikkeling is een Ruimtelijke Onderbouwing opgesteld door 
Quadrant Ingenieurs d.d. 12 augustus 2010 (zie separaat bijlagenboek). In de Ruimtelijke 
Onderbouwing is de gewenste ontwikkeling getoetst aan de sectorale aspecten verkeer, water, milieu, 
landschap, bedrijven en milieuzonering en flora en fauna. Op basis van het uitgevoerde onderzoek 
wordt geconcludeerd dat de sectorale aspecten geen belemmering vormen voor de beoogde 
ontwikkeling en geen aanleiding geven tot nader onderzoek.  

 

De gemeente Moerdijk onderschrijft de conclusies van het uitgevoerde onderzoek en stelt vast dat 
voldaan wordt aan de voorwaarden die is opgenomen in artikel 35 van het vigerende 
bestemmingsplan Buitengebied, waaronder het ten hoogste toegestane oppervlak aan bebouwing 
van 1.000 m². In dit artikel is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemming Agrarische 
doeleinden te wijzigen in de bestemming Agrarisch aanverwante doeleinden. In het verlengde hiervan 
stemt de gemeente in met de gevraagde bestemmingswijziging. Met de initiatiefnemer is een 
overeenkomst gesloten waarin de sloop van de bebouwing, zoals opgenomen in de ruimtelijke 
onderbouwing, wordt vastgelegd.  

 

Naar aanleiding van de overlegreactie van de provincie Noord-Brabant wordt het bouwvlak verkleind 
naar 5.000 m². Hierbinnen past alle bestaande bebouwing.  

 

Nieuwe regeling  

De locatie wordt voorzien van een bouwvlak met de bestemming Agrarisch - Agrarisch Aanverwant 
(A - AA) met de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - voormalig agrarisch bedrijfscomplex' 
(sw - vab). Op de te behouden schuren wordt de aanduiding 'opslag' opgenomen. De overige 
agrarische gronden ter plaatse van de agrarische bouwstede worden bestemd voor Agrarisch (A) 
zonder bouwvlak.  

 

C.14 Hokkenberg 8, Langeweg (kaartblad 10) 
Gewenste ontwikkeling 

Ter plaatse van de locatie Hokkenberg 8 is een agrarisch loonbedrijf met op- en overslag van mest 
gevestigd. In het bestemmingsplan Buitengebied is dit bedrijf voorzien van de bestemming Agrarische 
doeleinden, subbestemming agrarisch loonbedrijf en op- en overslag van mest behorende tot 
categorie 3 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten (Alm(3)). Ter plaatse zijn agrarische bedrijven 
toegestaan alsmede het agrarisch loonbedrijf. Het bedrijf heeft een verzoek ingediend om hier 
mestverwerkingsactiviteiten mogelijk te maken en een mestverwerkingsinstallatie te realiseren in 
aanvulling op het bestaande agrarische loonbedrijf. De agrarische activiteiten op deze locatie 
betreffen nevenactiviteiten en zullen in omvang afnemen. 

 

Overwegingen gemeente 

Ter onderbouwing van het verzoek is een ruimtelijke onderbouwing d.d. 9 november 2010 opgesteld 
door Exlan Consultants (zie separaat bijlagenboek). In de ruimtelijke onderbouwing is op verzoek van 
de gemeente specifiek ingegaan op twee aspecten: 

 mestbewerking en mestverwerking zullen plaatsvinden in reeds bestaande bedrijfsgebouwen. 
Hier zal een mestverwerkingsinstallatie worden gerealiseerd die de mest scheidt in drie 
producten; een dikke droge organische mestfractie, schoon water en een vloeibare 
kunstmestvervanger; 
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 door de komst van de mestverwerkingsinstallatie zal het aantal vervoersbewegingen aanzienlijk 
afnemen. 

In het onderzoek is vastgesteld dat de beoogde ontwikkeling een positief effect heeft op de 
milieubelasting van de omgeving en dat het aantal vervoersbewegingen afneemt. 

 

De gemeente Moerdijk onderschrijft de conclusies van de ruimtelijke onderbouwing en stemt in met 
de bouw van een mestverwerkingsinstallatie.  

 

Nieuwe regeling  

De locatie krijgt de bestemming Agrarisch - Agrarisch Aanverwant (A - AA) met de functieaanduiding 
'specifieke vorm van agrarisch - mestverwerking' (sa - msv). Ter plaatse is naast het bestaande 
agrarische loonbedrijf een mestverwerkingsinstallatie toegestaan met de daarbij behorende op- en 
overslag van mest in ten hoogste categorie 3 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten.  

 

C.15 Achterdijk 97, Zevenbergen (kaartblad 10.1) 

Gewenste ontwikkeling 

De eigenaar van de kadastrale percelen N548 en N1605 verzoekt om de bestemming van deze 
gronden ten oosten van de woning te wijzigen in Tuin+. 

 

Overwegingen gemeente 

De betreffende gronden hebben in het bestemmingsplan Buitengebied de bestemming Agrarische 
doeleinden zonder bouwmogelijkheden (A). In het bestemmingsplan Buitengebied is in artikel 2.6 een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Deze maakt het voor burgemeester en wethouders mogelijk om 
gronden met de bestemming Agrarische doeleinden (A) te wijzigen in de bestemming Tuinen met de 
nadere aanwijzing + met inachtneming van de volgende bepalingen: 

 uitsluitend de bestemming van gronden die grenzen aan de bestemming Woondoeleinden mag 
worden gewijzigd; 

 een besluit tot wijziging wordt niet eerder genomen dan nadat de betrokken gronden in eigendom 
zijn overgedragen; 

 de gebruikssituatie op aangrenzende gronden mag niet onevenredig worden aangetast; 
 de bepalingen van artikel 18 (Tuinen) zijn van overeenkomstige toepassing. 

  

De gronden zijn in eigendom van de bewoners van Achterdijk 97 en worden niet gebruikt voor 
agrarische doeleinden. Gegeven de situering van de gronden en de goede begrenzing van het 
perceel kan de gemeente instemmen met het wijzigen van de bestemming.  

 

Nieuwe regeling  

De bestemming van de gronden wordt gewijzigd naar de bestemming Tuin-2 (T-2). De leiding voor 
brandbare vloeistoffen die het perceel doorkruist, wordt in het bestemmingsplan opgenomen als 
bestemming Leiding - Brandstof.  

 

Gewijzigde vaststelling 

Naar aanleiding van een gegrond verklaarde zienswijze wordt het bestemmingsplan voor deze locatie 
gewijzigd vastgesteld. Op de verbeelding wordt de hartlijn van de leiding en een gebiedsaanduiding 
'veiligheidszone -leiding' opgenomen. In de regels wordt in artikel 32 (algemene aanduidingsregels) 
opgenomen dat ter plaatse van deze gebiedsaanduiding nieuwe kwetsbare objecten niet zijn 
toegestaan.  
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C.16 Achterdijk 101, Zevenbergen (kaartblad 10.1) 

Gewenste ontwikkeling 

De eigenaar van het kadastrale perceel N1606 verzoekt om de bestemming van deze gronden ten 
noorden van de woning te wijzigen in Tuin+. 

 

Overwegingen gemeente 

De betreffende gronden hebben in het bestemmingsplan Buitengebied de bestemming Agrarische 
doeleinden zonder bouwmogelijkheden (A). In het bestemmingsplan Buitengebied is in artikel 2.6 een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Deze maakt het voor burgemeester en wethouders mogelijk om 
gronden met de bestemming Agrarische doeleinden (A) te wijzigen in de bestemming Tuinen met de 
nadere aanwijzing + met inachtneming van de volgende bepalingen: 

 uitsluitend de bestemming van gronden die grenzen aan de bestemming Woondoeleinden mag 
worden gewijzigd; 

 een besluit tot wijziging wordt niet eerder genomen dan nadat de betrokken gronden in eigendom 
zijn overgedragen; 

 de gebruikssituatie op aangrenzende gronden mag niet onevenredig worden aangetast; 
 de bepalingen van artikel 18 (Tuinen) zijn van overeenkomstige toepassing.  

 

De gronden zijn in eigendom van de bewoners van Achterdijk 101 en worden niet gebruikt voor 
agrarische doeleinden. Gegeven de situering van de gronden en de goede begrenzing van het 
perceel kan de gemeente instemmen met het wijzigen van de bestemming.  

 

Nieuwe regeling  

De bestemming wordt gewijzigd naar de bestemming Tuin - 2 (T - 2). De leiding voor brandbare 
vloeistoffen die het perceel doorkruist, wordt in het bestemmingsplan opgenomen als bestemming 
Leiding - Brandstof.  

 

C.17 Achterdijk 103, Zevenbergen (kaartblad 10.1) 
Gewenste ontwikkeling 

De eigenaar van het kadastrale perceel N1607 verzoekt om de bestemming van deze gronden ten 
westen van de woning te wijzigen in Tuin+. 

 

Overwegingen gemeente 

De betreffende gronden hebben in het bestemmingsplan Buitengebied de bestemming Agrarische 
doeleinden zonder bouwmogelijkheden (A). In het bestemmingsplan Buitengebied is in artikel 2.6 een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Deze maakt het voor burgemeester en wethouders mogelijk om 
gronden met de bestemming Agrarische doeleinden (A) te wijzigen in de bestemming Tuinen met de 
nadere aanwijzing + met inachtneming van de volgende bepalingen: 

 uitsluitend de bestemming van gronden die grenzen aan de bestemming Woondoeleinden mag 
worden gewijzigd; 

 een besluit tot wijziging wordt niet eerder genomen dan nadat de betrokken gronden in eigendom 
zijn overgedragen; 

 de gebruikssituatie op aangrenzende gronden mag niet onevenredig worden aangetast; 
 de bepalingen van artikel 18 (Tuinen) zijn van overeenkomstige toepassing.  

 

De gronden zijn in eigendom van de bewoners van Achterdijk 103 en worden niet gebruikt voor 
agrarische doeleinden. Gegeven de situering van de gronden en de goede begrenzing van het 
perceel kan de gemeente instemmen met het wijzigen van de bestemming.  

 



  66  

Nieuwe regeling  

De bestemming wordt gewijzigd naar de bestemming Tuin-2 (T-2). De leiding voor brandbare 
vloeistoffen die het perceel doorkruist, wordt in het bestemmingsplan opgenomen als bestemming 
Leiding - Brandstof.  

 

C.18 Hoge Zeedijk 54 en 56, Langeweg (kaartblad 10.4) 

Gewenste ontwikkeling 

De eigenaren van de kadastrale percelen 1619 en 1620 verzoeken om de bestemming van deze 
gronden achter de woningen te wijzigen in Tuin+. 

 

Overwegingen gemeente 

De betreffende gronden hebben in het bestemmingsplan Buitengebied de bestemming Agrarische 
doeleinden zonder bouwmogelijkheden (A). In het bestemmingsplan Buitengebied is in artikel 2.6 een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Deze maakt het voor burgemeester en wethouders mogelijk om 
gronden met de bestemming Agrarische doeleinden (A) te wijzigen in de bestemming Tuinen met de 
nadere aanwijzing + met inachtneming van de volgende bepalingen: 

 uitsluitend de bestemming van gronden die grenzen aan de bestemming Woondoeleinden mag 
worden gewijzigd; 

 een besluit tot wijziging wordt niet eerder genomen dan nadat de betrokken gronden in eigendom 
zijn overgedragen; 

 de gebruikssituatie op aangrenzende gronden mag niet onevenredig worden aangetast; 
 de bepalingen van artikel 18 (Tuinen) zijn van overeenkomstige toepassing.  

 

De gronden zijn in eigendom van de bewoners van Hoge Zeedijk 54 en 56 en worden niet gebruikt 
voor agrarische doeleinden.  

Gegeven de situering van de gronden en de goede begrenzing van de percelen kan de gemeente 
instemmen met het wijzigen van de bestemming.  

 

Nieuwe regeling  

De gronden ten noorden van de bestaande watergang, worden bestemd voor Tuin - 2 (T - 2).  

 

C.19 Pootweg 15, Langeweg (kaartblad 10.5) 

Gewenste ontwikkeling 

Aan de locatie Pootweg 15 is in het bestemmingsplan Buitengebied de bestemming Woondoeleinden 
(W) toegekend. Op grond van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied is hier één burgerwoning 
toegestaan. Vastgesteld is dat de woning inmiddels gesplitst is in twee burgerwoningen. Deze 
splitsing is in strijd met het bestemmingsplan, aangezien ter plaatse één woning is toegestaan. De 
eigenaar van het perceel verzoekt om ter plaatse de splitsing van de woning mogelijk te maken. 

 

Overwegingen gemeente 

Ter onderbouwing van de woningsplitsing is door Agel Adviseurs een ruimtelijke onderbouwing d.d. 9 
september 2010 (zie separaat bijlagenboek) opgesteld. In de ruimtelijke onderbouwing is de 
ontwikkeling getoetst aan de milieuaspecten verkeer, externe veiligheid, leidingen, industrielawaai, 
wegverkeerslawaai, luchtkwaliteit, archeologie, bodem, ecologie en water. In de Ruimtelijke 
Onderbouwing wordt geconcludeerd dat, met uitzondering van industrielawaai, de overige aspecten 
niet leiden tot belemmeringen voor de ontwikkeling en tevens geen aanleiding geven tot het doen van 
nader onderzoek. Wat betreft industrielawaai wordt in het rapport Akoestisch onderzoek 
woningsplitsing Pootweg 15 d.d. 16 april 2010 vastgesteld dat de huidige geluidsbelasting op de 
gevel van de woningen als gevolg van het industrieterrein Zwartenberg, 52 dB(A) bedraagt. Het is 
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vanuit stedenbouwkundige overwegingen niet mogelijk zodanige geluidsreducerende maatregelen te 
treffen, dat voor de woningen aan de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van 50 dB(A) kan 
worden voldaan. Om de woningsplitsing op basis van de Wet geluidhinder mogelijk te maken dient 
een hogere waarde te worden aangevraagd. Het onderbouwde verzoek hiertoe maakt deel uit van de 
ruimtelijke onderbouwing. 

Op verzoek van de gemeente Moerdijk heeft de Regionale Milieudienst West Brabant (RMD) het 
Akoestisch onderzoek en het Verzoek hogere waarde beoordeeld. In het advies van de RMD d.d. 26 
mei 2010 wordt geconcludeerd dat het akoestisch onderzoek voldoende gedetailleerd is uitgevoerd 
en dat kan worden ingestemd met de conclusies van de rapportage van het akoestisch onderzoek dat 
een hogere waarde verleend moet worden voor industrielawaai. Het Verzoek hogere waarde is wel 
voldoende ingevuld en wordt samen met het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening 
ter inzage gelegd. Na de terinzagelegging wordt door het college van burgemeester en wethouders 
een besluit genomen om de hogere waarde te verlenen. Dit besluit zal tegelijk met het vastgestelde 
bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening ter inzage gelegd worden. Het verzoek hogere waarde 
en het ontwerpbesluit worden samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. 

 

Nieuwe regeling  

Aan de locatie wordt de bestemming Wonen - 1 (W - 1) toegekend met de aanduiding (2). Door het 
opnemen van de bouwaanduiding 'aaneengebouwd' [aeg] wordt geregeld dat de woningen 
aaneengebouwd dienen te blijven. Het perceel is gelegen in de zone industrielawaai van het 
Industrieterrein Zwartenberg. Deze wordt op de verbeelding opgenomen met de gebiedsaanduiding 
'geluidzone-industrie'.  
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Hoofdstuk 5  Juridische planbeschrijving  

5.1  Algemeen 

De Wro bepaalt dat ruimtelijke plannen digitaal en analoog beschikbaar moeten zijn. Dit brengt met 
zich mee dat bestemmingsplannen digitaal uitwisselbaar en op vergelijkbare wijze moeten worden 
gepresenteerd. Met het oog hierop stellen de Wro en de onderliggende regelgeving eisen waaraan 
digitale en analoge plannen moeten voldoen. Zo bevat de Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen (SVBP) bindende afspraken waarmee bij het maken van bestemmingsplannen 
rekening moet worden gehouden. De SVBP kent (onder meer) hoofdgroepen van bestemmingen, een 
lijst met functie- en bouwaanduidingen, gebiedsaanduidingen en een verplichte opbouw van de 
planregels en het renvooi. 

 

In het bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening zijn op de verbeelding alle functies zodanig 
bestemd dat het mogelijk is om met behulp van het renvooi direct te zien welke bestemmingen aan de 
gronden binnen het plangebied zijn gegeven en welke regels daarbij horen. Uitgangspunt daarbij is 
dat de verbeelding zoveel mogelijk informatie geeft over de in acht te nemen maten en volumes. De 
regels geven duidelijkheid over de bestemmingsomschrijving, de bouwregels en de specifieke 
gebruiksregels. In de regels zijn eventuele flexibiliteitsbepalingen zoals afwijkingen en wijzigingen 
opgenomen en zijn regels betreffende omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen 
bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden opgenomen. De plansystematiek is opgesteld conform de 
vereisten uit de SVBP2008 en wijkt daarmee af van de plansystematiek van het bestemmingsplan 
Buitengebied. In dit hoofdstuk wordt de plansystematiek verder toegelicht.  

 

In de regels wordt wat betreft de inhoud zoveel mogelijk aangesloten op de vigerende regeling zoals 
vastgelegd in de bestemmingsplannen Buitengebied, Buitengebied 1e herziening en Buitengebied 2e 
herziening. Wel is voor enkele analoge verbeeldingen de schaal aangepast zodat de kaart beter 
leesbaar is.  

5.2  Inleidende regels 

Conform de SVBP bevatten de inleidende regels artikelen met de begripsbepalingen en de wijze van 
meten. Alleen die begrippen zijn opgenomen die in relatie met de overige regels relevant zijn.  

5.3  Bestemmingsregels 

5.3.1  Enkelbestemmingen 

Het vigerende bestemmingsplan Buitengebied is opgesteld als een 3-lagen-plan, waarbij de 
perceelsbestemmingen in de 1e laag beschreven zijn, de gebiedsbestemmingen in de 2e laag 
(zonering) en de beschrijving in hoofdlijnen in de 3e laag is verwerkt. Deze systematiek is door de 
verplichting van de SVBP niet langer toegestaan. De 3e laag (beschrijving in hoofdlijnen) komt 
daarmee te vervallen. De regelingen uit de 1e laag (perceelsbestemmingen) en de 2e laag 
(gebiedsbestemmingen) worden samengevoegd in enkelbestemmingen. In de enkelbestemmingen 
zijn ook de neven- en vervolgfuncties uit de vigerende artikelen 34 en 35 verwerkt en het 
aanlegvergunningenstelsel uit artikel 36.  

Hieronder worden alle enkelbestemmingen uit het bestemmingsplan toegelicht.  
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Artikel 3 Agrarisch (A) 
Deze bestemming is een samenvoeging van de perceelsbestemming 'Agrarische doeleinden' en de 
gebiedsbestemming 'Agrarisch gebied met verweving van landbouw en landschaps- en 
cultuurhistorische waarden, alsmede kenmerkende openheid (zone ALO)'.  

 

Daarnaast is in het onderliggende bestemmingsplan is één locatie (Noordschans 95) gelegen binnen 
de zone 'Gebied met verweving van landbouw, recreatie en landschapswaarden (zone NRL)' uit het 
vigerende bestemmingsplan Buitengebied. In het vigerende bestemmingsplan waren ter plaatse van 
bouwsteden/bouwvlakken gelegen in deze zone geen neven- en vervolgfuncties toegestaan en wijkt 
het aanlegvergunningstelsel af. Aangezien de overige regelgeving overeenkomt met de zone ALO, is 
deze locatie wel opgenomen binnen de bestemming Agrarisch. Met de aanduiding 'specifieke vorm 
van agrarisch - beperkte gebruiksmogelijkheden' is op deze locatie specifiek aangeduid dat hier geen 
neven- en vervolgfuncties gewenst zijn en is de afwijkende regeling voor omgevingsvergunningen 
voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden (voormalige aanlegvergunningenstelsel) 
opgenomen.  

 

Gronden binnen de bestemming Agrarisch zijn bestemd voor de uitoefening van een volwaardig of 
reëel agrarisch bedrijf of een agrarisch bedrijf bij wijze van deeltijd in de volgende sectoren: akker- en 
vollegrondstuinbouw, grondgebonden veehouderij, sierteelt, fruitteelt, boomkwekerij en 
paardenfokkerij. Ook agrarische activiteiten op niet-bedrijfsmatige wijze zijn toegestaan. 
Nieuwvestiging van volwaardige bedrijven of bedrijven bij wijze van deeltijd is niet mogelijk, alleen 
bestaande bedrijven zijn toegestaan. Naast de hoofdfunctie is ter plaatse een aantal nevenfuncties 
rechtstreeks toegestaan. Deze zijn in de tabel bij de bestemmingsomschrijving opgenomen. In de 
specifieke gebruiksregels zijn voor de rechtstreekse nevenfuncties enkele gebruiksregels 
opgenomen.  

 

Alle gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van tijdelijke lage 
teeltondersteunende voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van de waterbeheersing en erf- en 
terreinafscheiding, dienen binnen het, op de verbeelding aangegeven, bouwvlak en achter de 
voorgevelrooilijn gebouwd te worden. Het gehele bouwvlak mag bebouwd worden, tenzij op de 
verbeelding een maximaal bebouwingsoppervlak is aangegeven. Het bestaande aantal 
bedrijfswoningen mag niet worden gewijzigd. In de bouwregels zijn voor zowel de bedrijfsgebouwen, 
de bedrijfswoning als bouwwerken, geen gebouwen zijnde, maximale maatvoeringen opgenomen.  

 

In de bestemming Agrarisch zijn de volgende flexibiliteitsbepalingen opgenomen. 

 

Afwijkingsregels ten behoeve van:  

 het overschrijden van de genoemde afstandsmaten (bebouwing onderling en tot 
perceelsgrenzen);  

 het oprichten van permanente teeltondersteunende voorzieningen binnen het bouwvlak;  
 het oprichten van kassen binnen het bouwvlak;  
 nevenfuncties, anders dan bij recht.  

 

Wijzigingsbevoegdheden voor:  

 vergroten van het bouwvlak ten behoeve van intensieve veehouderijen;  
 vervolgfuncties indien hergebruik als agrarisch bedrijf aantoonbaar niet meer mogelijk is;  
 nieuwbouw in geval van sloop bij vervolgfunctie (saneringsregeling);  
 vergroting oppervlaktemaat aanbouwen en bijgebouwen bij vervolgfunctie Wonen;  
 vergroting inhoudsmaat woning bij vervolgfunctie Wonen; 
 vergroten van het bouwvlak van intensieve veehouderijen gelegen op een duurzame locatie. 

 

Bij alle ontwikkelingen binnen de bestemming Agrarisch dient rekening te worden gehouden met de in 
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het gebied geldende waarden: landschaps- en cultuurhistorische waarden in de vorm van 
grootschalige openheid, waardevolle historisch-geografische lijnen en dijken, historische 
groenstructuren, kreekrestanten en weidevogelgebieden. Indien met een ontwikkeling (via afwijking of 
wijziging) aantasting van deze waarden mogelijk is, dient met een schriftelijk advies van een 
deskundige aangetoond te worden dat aantasting van deze waarden niet aan de orde is.  

 

Artikel 4 Agrarisch - Agrarisch Aanverwant (A-AA) 
In het vigerende plan is de bestemming Agrarisch aanverwante doeleinden (AD) opgenomen, welke 
onder de SVBP2008 vertaald is in de bestemming Agrarisch - Agrarisch Aanverwant (A-AA). Per 
locatie is met een specifieke aanduiding aangegeven welke activiteiten hier zijn toegestaan en in ten 
hoogste welke categorie van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Naast de hoofdfunctie zijn enkele 
nevenfuncties (rechtstreeks of via afwijking) en vervolgfuncties toegestaan. Deze wijken, conform het 
vigerende bestemmingsplan Buitengebied, af van de mogelijkheden die binnen de bestemming 
Agrarisch worden geboden.  

 

Een enkele locatie betreft een voormalig agrarisch bedrijf, hetgeen met een aanduiding is 
aangegeven. Ter plaatse mag de bestaande bebouwing niet worden uitgebreid.  

 

Artikel 5 Agrarisch - Glastuinbouw (A-GT) 
In het bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening zijn enkele glastuinbouwbedrijven gelegen. 
Deze zijn in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied bestemd voor Agrarische doeleinden, 
glastuinbouw (Ag) en gelegen in de zone ALO. Deze locaties zijn in het bestemmingsplan 
Buitengebied, 3e herziening voorzien van de bestemming Agrarisch - Glastuinbouw. De bouwregels 
en de regelgeving omtrent neven- en vervolgfuncties sluiten aan op de bestemming Agrarisch, omdat 
deze bedrijven in het vigerende bestemmingsplan Buitengebied gelegen zijn in de zone ALO.  

 

Artikel 6 Agrarisch - Intensieve kwekerij (A-IK) 
De intensieve kwekerij (Krauwelsgors 2) is gelegen in de zone ALO en heeft de bestemming 
Agrarisch - Intensieve kwekerij gekregen. De bouwregels en de regelgeving omtrent neven- en 
vervolgfuncties sluiten aan bij de bestemming Agrarisch. Het maximale bebouwingsoppervlak op de 
verbeelding geeft aan welk oppervlak aan bedrijfsgebouwen maximaal aanwezig mag zijn. 

 

Artikel 7 Agrarisch - Intensieve Veehouderij (A-IV) 
De intensieve veehouderijbedrijven die deel uitmaken van het bestemmingsplan Buitengebied, 3e 
herziening zijn allen gelegen in de vigerende zone ALO en hebben de bestemming Agrarisch - 
Intensieve Veehouderij toegekend gekregen. De bouwregels en de regelgeving omtrent neven- en 
vervolgfuncties sluiten aan bij de bestemming Agrarisch. 

In het plangebied zijn enkele gecombineerde bedrijven gevestigd met een akker- en tuinbouwbedrijf 
en een intensieve veehouderij, beide als hoofdactiviteit. Deze bedrijven hebben de bestemming 
Agrarisch - Intensieve veehouderij toegekend gekregen, omdat binnen de bestemming Agrarisch 
geen intensieve veehouderij is toegestaan. Binnen de bestemming Agrarisch - Intensieve veehouderij 
zijn overige agrarische productietakken tevens als hoofdactiviteit toegestaan. Met de aanduiding 
'specifieke vorm van agrarisch - duurzame locatie intensieve veehouderij' is aangegeven of het een 
duurzame locatie voor een intensieve veehouderij betreft.  

Op de verbeelding is met de aanduiding 'intensieve veehouderij' aangegeven welk deel van het 
bouwvlak in gebruik mag worden genomen voor de productietak intensieve veehouderij en met een 
maatvoeringsaanduiding is aangegeven hoeveel bebouwing in gebruik mag worden genomen voor de 
productietak intensieve veehouderij. Voor het akker- en tuinbouwbedrijf mag de rest van het bouwvlak 
bebouwd worden.  
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Artikel 8 Agrarisch met waarden - Natuurwaarden (AW-N) 
Deze bestemming is een samenvoeging van de vigerende perceelsbestemming 'Agrarische 
doeleinden (A)' en de gebiedsbestemming 'Gebied met verweving van landbouw, recreatie, water en 
natuurwaarden (zone ARWN)'.  

 

Gronden binnen deze bestemming zijn bestemd voor de uitoefening van een volwaardig of reëel 
agrarisch bedrijf of een agrarisch bedrijf bij wijze van deeltijd in de volgende sectoren: akker- en 
vollegrondstuinbouw, grondgebonden veehouderij, sierteelt, fruitteelt. Ook agrarische activiteiten op 
niet-bedrijfsmatige wijze zijn toegestaan. In het gebied is het behoud en herstel van de volgende 
waarden van belang: kenmerkende landschapsstructuur, waardevolle water- en oevervegetaties, 
cultuurhistorische waarden en aardkundige waarden.  

 

Binnen deze zone is voor de locaties Sluissendijk 3a en Barlaaksedijk 7/9 een bouwvlak opgenomen, 
waarvoor de geldende regeling omtrent bouwen, neven- en vervolgfuncties en het 
aanlegvergunningenstelsel uit de zone ARWN is opgenomen.  

 

Ter plaatse van de aanduiding 'natuurwaarden' komen kreekrestanten en leefgebieden voor 
kwetsbare soorten voor. Op de gronden buiten een bouwvlak mogen uitsluitend erf- en 
terreinafscheidingen gebouwd worden. Via afwijking kan voor de aanleg van openbare steigers 
hiervan worden afgeweken. Ter bescherming van de algemene waarden en de specifieke waarden 
ter plaatse van de aanduiding 'natuurwaarden', zijn de in de regels genoemde werken en 
werkzaamheden niet toegestaan en zijn andere werken en werkzaamheden alleen mogelijk met een 
omgevingsvergunning.  

 

Artikel 9 Bedrijf (B) 
In het bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening zijn enkele niet-agrarische bedrijven gelegen. 
Wanneer op een locatie alle bedrijfsactiviteiten die gerekend worden tot de categorieën 1 of 2 van de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan, is de locatie voorzien van de aanduiding 'bedrijf t/m 
categorie 2'. De huidige bedrijfsactiviteiten zijn daarnaast aangegeven met een specifieke aanduiding. 
Indien op de locatie alleen de huidige bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan en niet alle overige 
activiteiten in de categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, is alleen een specifieke 
aanduiding opgenomen. Voor de twee verkooppunten van motorbrandstoffen in het plangebied is 
tevens een specifieke aanduiding opgenomen, aangezien op deze locaties alleen een 
brandstoffenverkooppunt gewenst is en geen andere algemene bedrijfsactiviteiten.  

Enkele locaties betreffen een voormalig agrarisch bedrijf, hetgeen met de specifieke aanduiding 
'specifieke vorm van bedrijf - voormalig agrarische bedrijfscomplex (sb- v ab)' is aangegeven. Ter 
plaatse mag de bestaande bebouwing niet worden uitgebreid. Wel mogen de nog bestaande 
agrarische gebouwen in gebruik worden genomen voor opslag van niet-agrarische producten indien 
de aanduiding 'opslag' op de betreffende gebouwen is opgenomen. In de 2e herziening is voor opslag 
van niet-agrarische producten een maximale oppervlakte opgenomen van 1.000 m². Deze 
maatvoering is overgenomen in de planregels van de 3e herziening. Voor de verbeelding is per locatie 
de aanduiding 'opslag' strak om de desbetreffende gebouwen te leggen, zodat het bestaande 
oppervlakte niet uitgebreid kan worden.  

 

Alle niet-agrarische bedrijven hebben een bouwvlak toegekend gekregen waarbinnen alle gebouwen 
en bouwwerken, geen gebouwen zijnde (met uitzondering van erf- en terreinafscheiding) gebouwd 
dienen te worden. Het gehele bouwvlak mag bebouwd worden, tenzij op de verbeelding een 
maximaal bebouwingsoppervlak is aangegeven. Nieuwe bedrijfswoningen zijn niet toegestaan. In de 
bouwregels zijn maatvoeringen opgenomen voor de bedrijfsgebouwen, de bedrijfswoning en de 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Om vervolgfuncties mogelijk te maken na beëindiging van de 
bedrijfsactiviteiten is binnen de bestemming Bedrijf een wijzigingsbevoegdheid opgenomen.  
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Artikel 10 Maatschappelijk (M) 
In het bestemmingsplan komt één locatie welke bestemd is voor maatschappelijke activiteiten voor. 
Hier is een vergaderaccommodatie gevestigd. Alle gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
(met uitzondering van erf- en terreinafscheiding), dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd. 
Hiervoor is op de verbeelding een maximaal oppervlak opgenomen. Verder zijn in de bouwregels 
maatvoeringen opgenomen voor de bedrijfsgebouwen, de bedrijfswoning en de bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde.  

 

Artikel 11 Natuur (N) 
Aan één locatie in het plangebied is de bestemming Natuur toegekend. Binnen dit gebied zijn alleen 
bestaande gebouwen toegestaan. Verder mogen er alleen muraltmuren, erf- en terreinafscheidingen 
en overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot maximaal 2 m hoog worden gebouwd. Ter 
bescherming van de waarden is voor enkele werken en werkzaamheden een omgevingsvergunning 
noodzakelijk.  

 

Artikel 12 Recreatie - Dagrecreatie (R - DR) 
De bestemming Recreatie - Dagrecreatie (R - DR) is toegekend aan één locatie in het plangebied. 
Hier is ter plaatse van de aanduiding 'jachthaven' een kleine jachthaven toegestaan zonder 
gebouwen. Ter plaatse van de aanduiding 'caravanstalling' mag één schuur gebruikt worden voor 
caravanstalling, het maximum oppervlak is op de verbeelding aangegeven.  

 

Artikel 13 Recreatie - Verblijfsrecreatie (R - VR) 
In het plangebied is een terrein voor naaktrecreatie gelegen, welke in het vigerende bestemmingsplan 
de bestemming Verblijfsrecreatieve doeleinden had. In de bouwregels zijn specifieke bouwregels 
opgenomen voor de bebouwing ter plaatse.  

 

Artikel 14 Tuin - 1 (T - 1) en Artikel 15 Tuin - 2 (T - 2) 
De gronden met de bestemming Tuin - 1 (T - 1) en Tuin - 2 (T - 2) zijn bestemd voor tuinen bij de op 
de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen. Het betreft de vigerende bestemmingen Tuin en 
Tuin+. Op de gronden met de bestemming Tuin - 1 mogen geen gebouwen worden opgericht. Wel 
mag er ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van tuin - paardenbak' een paardenbak 
aanwezig zijn. Op de gronden met de bestemming Tuin - 2 mag één gebouwtje/schuilhut worden 
gebouwd van ten hoogste 12 m². In de bouwregels zijn hiervoor nadere regels gesteld. Zowel op 
gronden met de bestemming Tuin - 1 als Tuin - 2 mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde (zoals 
overkappingen), gebouwd worden tot maximaal 12 m².  

 

Artikel 16 Verkeer (V) 
Wegen, bruggen en viaducten die deel uitmaken van het bestemmingsplan Buitengebied, 3e 
herziening zijn voorzien van de bestemming Verkeer. Binnen deze bestemming zijn ook 
nutsvoorzieningen toegestaan van maximaal 50 m². Waardevolle dijken zijn extra beschermd door de 
aanduiding 'landschapswaarden' (lw). Ten behoeve van een naastgelegen 
motorbrandstoffenverkooppunt is een reclamemast c.q. prijzenbord bestemd met de aanduiding 
'specifieke vorm van bedrijf - reclamemast'. Binnen de bestemming Verkeer mogen uitsluitend 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd.  

 

Artikel 17 Verkeer - Railverkeer (V - RV) 
In het plangebied is een terrein gelegen dat behoort bij de spoorlijn. Deze gronden zijn bestemd voor 
Verkeer - Railverkeer. Naast spoorwegen zijn hier tevens bijbehorende voorzieningen, zoals bermen, 
spoorwegovergangen, bermsloten, taluds, geluidswerende voorzieningen en groenvoorzieningen 
toegestaan. Ter plaatse van de bestaande bebouwing is een bouwvlak opgenomen met de 
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aanduiding 'opslag'. Het gebouw mag gebruikt worden voor opslag ten behoeve van goederen ten 
dienste van beheer en onderhoud van het spoor.  

 

Artikel 18 Water (WA) 
De in het plangebied gelegen hoofdwatergangen zijn bestemd als Water (WA). Ter plaatse mogen 
uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor de waterhuishouding worden gebouwd, 
alsmede bruggen, steigers ten behoeve van particulier gebruik, duikers en keerwanden. Voor 
particuliere steigers zijn in de bouwregels specifieke maatvoeringen opgenomen.  

 

Artikel 19 Wonen - 1 (W - 1) 
Burgerwoningen gelegen buiten de kernen zijn bestemd voor Wonen - 1, conform de vigerende 
bestemming Woondoeleinden. Naast het wonen is hier ook het hobbymatig houden van dieren 
rechtstreeks toegestaan.  

In het plangebied komen naast het wonen de volgende nevenactiviteiten voor: een bed & breakfast, 
caravanstalling en een logiesgebouw, welke met een functieaanduiding zijn aangegeven. 

De woningen, die voorheen tot een agrarisch bedrijfscomplex hebben behoord, zijn aangeduid met de 
functieaanduiding 'specifieke vorm van wonen - voormalig agrarische bedrijfsbebouwing (sw-vab)'. Op 
deze percelen zijn nog voormalige agrarische bedrijfsgebouwen aanwezig. Hierin is opslag van 
statische niet-agrarische goederen toegestaan. Indien dit aan de orde is, is met de aanduiding 'opslag 
(op)' aangegeven welke gebouwen hiervoor gebruikt mogen worden. In de 2e herziening is voor 
statische opslag van niet-agrarische producten een maximale oppervlakte opgenomen van 1.000 m². 
Deze maatvoering is overgenomen in de planregels van de 3e herziening. Voor de verbeelding is per 
locatie de aanduiding 'opslag' strak om de desbetreffende gebouwen gelegd, zodat het bestaande 
oppervlakte niet uitgebreid kan worden.  

 

Bij recht is de nevenfunctie kleinschalige horecagelegenheid toegestaan. De nevenfuncties bed & 
breakfast en kleinschalig kamperen zijn alleen via afwijking toegestaan.  

 

Alle gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde (met uitzondering van erf- en 
terreinafscheiding), dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd. Verder zijn in de bouwregels 
maatvoeringen opgenomen voor de woning, bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
Met een omgevingsvergunning kan afgeweken worden van de maatvoeringen in de bouwregels voor:  

 het vergroten van aanbouwen en bijgebouwen ingeval van sanering;  
 het vergroten van de inhoudsmaat van woningen ingeval van sanering;  
 het vergroten van de maximale inhoudsmaat indien de woning deel uitmaakt van een veel groter 

hoofdgebouw.  

 

Aangezien de agrarische sector als de belangrijkste drager van het buitengebied gezien wordt, is in 
de bestemming Wonen - 1 een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om de bestemming te wijzigen 
naar Agrarisch indien sprake is van de oprichting van een volwaardig, duurzaam agrarisch bedrijf.  

 

Artikel 20 Wonen - 2 (W - 2) 
In het plangebied is één woning gelegen in de kern Tonnekreek. Deze locatie is, conform de 
vigerende bestemming Woondoeleinden*, voorzien van de bestemming Wonen - 2 (W - 2). Hier 
gelden specifieke bouwregels voor de woning en aan- en uitbouwen en bijgebouwen. Binnen de 
bestemming Wonen - 2 zijn geen nevenfuncties toegestaan.  
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5.3.2  Dubbelbestemmingen 

In het plangebied komen de volgende dubbelbestemmingen voor:  

 Artikel 21 Leiding - Brandstof: ter bescherming van ondergrondse transportleidingen voor K-1 
vloeistoffen of propyleen;  

 Artikel 23 Leiding - Hoogspanningsverbinding: ter bescherming van de bovengrondse 
380 kV-hoogspanningsverbinding;  

 Artikel 24 Leiding - Leidingstrook: ter bescherming van ondergrondse water- en rioolleidingen;  
 Artikel 25 Waarde - Archeologie: ter bescherming van de archeologische sporen in de bodem; 
 Artikel 26 Waarde - Cultuurhistorie: ter bescherming van de schootsvelden;  
 Artikel 27 Waterstaat: ter bescherming van de waterhuishouding;  
 Artikel 28 Waterstaat - Waterkering: ter bescherming van de waterkering.  

5.4  Algemene regels 

In de algemene regels zijn aanvullende regels opgenomen met betrekking tot het bouwen. Daarnaast 
bevat dit hoofdstuk algemene afwijkings- en wijzigingsregels.  

5.5  Overgangsrecht en slotregels 

In artikel 3.2.1 Bro zijn standaardregels opgenomen met betrekking tot het overgangsrecht voor 
bouwwerken en gebruik. Deze maken onderdeel uit van dit bestemmingsplan. In dit hoofdstuk is ook 
de slotregel opgenomen.  
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid 

6.1  Economische uitvoerbaarheid 

Nagenoeg alle locaties die deel uitmaken van het bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening 
behoren in eigendom toe aan particulieren (burgers en bedrijven). Tot een aantal locaties behoren 
ook gronden die eigendom zijn van andere (overheids)instanties.  

 

In de nieuwe Wro is de mogelijkheid opgenomen om bij het realiseren van nieuwe ontwikkelingen een 
eerlijke verdeling van kosten en opbrengsten voor publieke voorzieningen af te dwingen. Dit vindt 
plaats door het opstellen van een exploitatieplan, waarin deze verdeelsleutel vastligt. Een 
exploitatieplan is niet noodzakelijk als de overheid en de ontwikkelende partij, de initiatiefnemer, 
privaatrechtelijk tot overeenstemming komen. 

 

In dit bestemmingsplan worden in beperkte mate ontwikkelingen mogelijk gemaakt die nog niet 
mogelijk waren in de vigerende bestemmingsplannen. De opgenomen ontwikkelingen betreffen in alle 
gevallen kleinschalige ontwikkelingen. Grootschalige, planmatig voorbereide projecten worden in dit 
bestemmingsplan niet mogelijk gemaakt. 

 

De opgenomen ontwikkelingen die in dit bestemmingsplan voorzien worden betreffen in alle gevallen 
gronden die in particulier eigendom zijn. Met de eigenaren heeft de gemeente Moerdijk 
overeenkomsten gesloten. Hierin zijn ook afspraken gemaakt over kosten, planschade en 
nadeelcompensatie. Het opstellen van een exploitatieplan is hierdoor niet noodzakelijk. 

 

Vastgesteld wordt dat de economische uitvoerbaarheid voldoende is verzekerd.  

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

6.2.1  Inspraak en overleg 

Vanaf 21 juni 2012 tot en met 1 augustus 2012 heeft het voorontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, 
3e herziening' van de gemeente Moerdijk ter inzage gelegen. Gedurende die periode was het voor 
eenieder mogelijk zijn of haar inspraakreacties in te brengen en daarmee een reactie te geven op de 
inhoud van het voorontwerpbestemmingsplan. Op 25 juni 2012 is tevens voor eenieder op het 
gemeentehuis een informatieavond georganiseerd. In totaal zijn er 5 overlegreacties en 16 
inspraakreacties binnengekomen, welke in de Nota van beantwoording zijn samengevat en 
beantwoord. De Nota is opgenomen in bijlage 5.  

In het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied 3e herziening is een aantal nieuwe locaties 
opgenomen. Het betreft reparaties van het bestemmingsplan Buitengebied na 2e herziening naar 
aanleiding van het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten en uitvoering van 
wijzigingsbevoegdheden, waarvoor inspraak en vooroverleg niet noodzakelijk isvoor de procedure. 

Tot slot is in het ontwerpbestemmingsplan een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. 
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6.2.2  Zienswijzen 

Van 6 december 2012 tot en met 16 januari 2013 heeft het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, 
3e herziening ter inzage gelegen. In deze periode zijn betrokkenen en belanghebbenden in de 
gelegenheid gesteld om te reageren op de inhoud van het ontwerpbestemmingsplan. In totaal zijn er 
14 zienswijzen ingediend. In de Nota van beantwoording zienswijzen, opgenomen in bijlage 6, zijn de 
zienswijzen samengevat en beantwoord. Per zienswijze is aangegeven of en in welke mate de 
zienswijze aanleiding geeft tot aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan. Naast de zienswijzen is 
het plan op een aantal punten aangepast als gevolg van nieuwe of gewijzigde inzichten. Ook zijn 
enkele onjuistheden in het plan hersteld. Deze ambtshalve aanpassingen tevens opgenomen in de 
Nota zienswijzen.  
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Hoofdstuk 7  Toetsing sectorale aspecten  

7.1  Inleiding 

Ruimtelijke ontwikkelingen dienen getoetst te worden aan alle relevante sectorale aspecten. Voor de 
locaties waaraan door GS goedkeuring is onthouden (locaties A) is toetsing niet noodzakelijk. Het 
betreft hier namelijk bestaande situaties die niet correct bestemd waren in het bestemmingsplan 
Buitengebied 1e herziening. In het onderliggende bestemmingsplan worden deze bestaande situaties 
correct bestemd. Toetsing aan de milieuaspecten bodem, water, ecologie, archeologie, verkeer, 
wegverkeerslawaai, industrielawaai, bedrijven en milieuhinder en luchtkwaliteit is in deze situaties niet 
relevant.  

Voor de VAB-locaties (locaties B) is de afweging voor toetsing reeds beschreven in hoofdstuk 4.2.1.  

Voor de nieuwe ontwikkelingen (locaties C) zijn in veel gevallen reeds Ruimtelijke Onderbouwingen 
(RO's) opgesteld waarin de toetsing aan sectorale aspecten al heeft plaatsgevonden. In de tekst 
wordt naar deze RO's verwezen. De nieuwe ontwikkelingen waar geen RO's voor zijn opgesteld, 
betreffen reeds bestaande en vergunde situaties of situaties waar een kleine aanvulling op de 
bestemming wordt toegestaan, maar die niet leiden tot een andere bestemming of vergroting van 
bouwmogelijkheden. In deze gevallen is toetsing aan de sectorale aspecten bodem, water, ecologie, 
archeologie, verkeer, wegverkeerslawaai, industrielawaai, bedrijven en milieuhinder en luchtkwaliteit 
niet noodzakelijk.  

 

Water 
Het Waterschap is verantwoordelijk voor het waterbeheer (waterkwaliteit en kwantiteit) binnen het 
plangebied. Voor waterhuishoudkundige ingrepen is de Keur van toepassing. De Keur is een 
waterschapsverordening die gebods- en verbodsbepalingen bevat met betrekking tot ingrepen die 
consequenties hebben voor de waterhuishouding en het waterbeheer.  

Zo is het onder andere verboden zonder vergunning van het dagelijks bestuur handelingen te 
verrichten waardoor het onderhoud, de aanvoer, afvoer en/of berging van water kan worden 
belemmerd. Voor categorie A oppervlaktewaterlichamen geldt bijvoorbeeld dat er binnen 5 m vanaf 
de insteek beperkingen voor het gebruik gelden. Ook is het verboden zonder vergunning van het 
dagelijks bestuur te lozen op het oppervlaktewater bij een uitbreiding van het verhard oppervlak 
groter of gelijk aan 2.000 m², binnen een waterkering bepaalde handelingen of werkzaamheden te 
verrichten die de veiligheid en stabiliteit van de waterkering nadelig kunnen beïnvloeden, of water af 
te voeren naar of aan te voeren uit, te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen in 
de beschermde gebieden zoals die zijn aangegeven op de Keurkaart. De Keur is onder andere te 
raadplegen via de site van Waterschap Brabantse Delta.  

 

Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem is het van belang om bij nieuwe 
bouwwerkzaamheden duurzame, niet-uitloogbare materialen te gebruiken, zowel gedurende de 
bouw- als de gebruiksfase. 

 

Externe veiligheid 
De gemeente acht het wel van belang om voor alle locaties nader in te gaan op het aspect externe 
veiligheid. In de gemeente Moerdijk zijn veel risicorelevante bedrijven gelegen en vindt veel transport 
van gevaarlijke stoffen over transportassen en door buisleidingen plaats. Daarom wordt onderstaand 
beschreven of het aspect externe veiligheid tot belemmeringen leidt voor de beschreven 
ontwikkelingen.  
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7.2  Externe veiligheid 

7.2.1  Inventarisatie risicobronnen  

Algemeen 

Bij ruimtelijke plannen wordt ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten gekeken, 
namelijk gevolgen vanwege risicorelevante bedrijven en gevolgen vanwege vervoer van gevaarlijke 
stoffen over transportassen en door buisleidingen. In het externe veiligheidsbeleid wordt onderscheid 
gemaakt tussen het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR): 

 Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks 
gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die 
plaats zou verblijven. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren, waarbij een kans van 10-6 
als grenswaarde geldt.  

 Het GR drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde omvang 
overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen.  

 

Inrichtingen 

Op basis van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) geldt voor het PR een grenswaarde 
voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten op een niveau van 10-6 
per jaar. Binnen de PR 10-6-contour mogen dan ook geen nieuwe kwetsbare functies mogelijk worden 
gemaakt. Uitsluitend om gewichtige redenen mogen nieuwe beperkt kwetsbare objecten binnen de 
PR 10-6-contour worden gerealiseerd. Daarnaast bevat het Bevi een verantwoordingsplicht ten 
aanzien van het GR rondom deze inrichtingen. Verantwoordingsplicht geldt voor (ruimtelijke) 
ontwikkelingen binnen het invloedsgebied van een Bevi-inrichting. 

 

Transport van gevaarlijke stoffen over weg, spoor en water 

Op basis van de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen is voor nieuwe situaties de 
grenswaarde voor het PR ter plaatse van kwetsbare objecten 10-6 per jaar; voor beperkt kwetsbare 
objecten geldt dan een richtwaarde van 10-6 per jaar. Bij een overschrijding van de oriëntatiewaarde 
voor het GR of een toename van het GR geldt een verantwoordingsplicht. Op een afstand van 200 m 
vanaf het tracé gelden hierbij in principe geen beperkingen meer voor het ruimtegebruik. Wel kan de 
verantwoordingsplicht voor het GR nog buiten deze 200 m strekken.  

 

Medio 2012 zal naar verwachting het Besluit Transportroutes Externe Veiligheid (BTEV) in werking 
treden. In dat Besluit worden veiligheidszones aangegeven waarbinnen geen nieuwe kwetsbare 
objecten mogen worden gerealiseerd. Daarnaast worden in de omgeving beperkingen opgelegd 
vanwege eventuele plasbranden. Het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen (Basisnet weg, Basisnet 
spoor, Basisnet water), dat verband houdt met het BTEV, wordt naar verwachting in 2012 
vastgesteld. 

 

Transport van gevaarlijke stoffen door leidingen  

Per 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) in werking getreden. Met de 
AMvB is aangesloten bij de risiconormering uit het Bevi. De systematiek van toetsingsafstanden en 
minimale bebouwingsafstanden uit de oude circulaire vervalt hiermee. Het Bevb heeft vooralsnog 
betrekking op aardgasleidingen (drooggas, natgas en zuurgas) en K1-, K2- en K3-leidingen 
(brandbare vloeistoffen). In de toekomst zal het Bevb ook gaan gelden voor leidingen met andere 
gevaarlijke stoffen, zoals etheenoxide, chloor, ammoniak en waterstof. 
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7.2.2  Onderzoek 

In en rond het buitengebied van de gemeente Moerdijk zijn verschillende risicobronnen aanwezig. Het 
gaat zowel om risicovolle inrichtingen als om het transport van gevaarlijke stoffen over de weg, het 
spoor, het water en door buisleidingen. De volgende uitsnede van de provinciale risicokaart geeft een 
globaal beeld van de ligging van de risicobronnen binnen de gemeente Moerdijk. Daarna volgt een 
beschrijving van de risicobronnen. 

 

 

Figuur 7.1 Uitsnede risicokaart (www.risicokaart.nl) 

 

Risicovolle inrichtingen 

Binnen de gemeente Moerdijk zijn de grootste concentraties risicovolle inrichtingen te vinden op 
Industrieterrein Moerdijk en het bedrijventerrein Dintelmond. Het invloedsgebied van een aantal 
inrichtingen op deze terreinen reikt tot over het buitengebied. Aan de oostzijde van het buitengebied 
dient rekening te worden gehouden met ruimtelijke beperkingen vanwege het spooremplacement 
Lage Zwaluwe. Daarnaast is verspreid over het buitengebied sprake van risicovolle inrichtingen, 
waarbij het met name gaat om bedrijven waar een propaantank aanwezig is. Ook buiten de gemeente 
zijn verschillende risicovolle inrichtingen aanwezig. In bepaalde gevallen is het invloedsgebied voor 
het GR over het buitengebied van de gemeente Moerdijk gelegen.  

Voor een aantal risicovolle inrichtingen binnen het buitengebied van de gemeente Moerdijk en in de 
directe omgeving daarvan, is sprake van PR 10-6-contouren die reiken tot buiten de grenzen van de 
inrichting. In het vervolg van deze paragraaf is bekeken in hoeverre deze contouren leiden tot 
beperkingen ter plaatse van de locaties die zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Naast de 
PR 10-6-contouren, is voor verschillende inrichtingen ook sprake van een invloedsgebied voor het GR 
dat reikt tot over het buitengebied van de gemeente Moerdijk. Gezien de beperkte 
personendichtheden in het buitengebied zal over het algemeen voor de betreffende risicobronnen 
geen sprake zijn van een overschrijding van de oriëntatiewaarde. 

 

Transport gevaarlijke stoffen 

Door en langs het buitengebied van de gemeente Moerdijk vindt transport van gevaarlijke stoffen 
plaats over de weg (A16/A17/A29/A59), het spoor en het water (Hollandsch Diep). Daarnaast zijn er 
in het buitengebied verschillende risicovolle leidingen gelegen. 
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Transport over de weg 

Uit de gegevens in het bijlagenrapport bij het Basisnet weg blijkt dat: 

 langs de A16 sprake is van een veiligheidszone die op het grondgebied van de gemeente 
Moerdijk 45 m, 33 m of 28 m bedraagt aan weerszijden van de weg (afhankelijk van het wegvak). 
Langs het hele traject is sprake van een plasbrandaandachtsgebied van 30 m aan weerszijden. 
Het GR ligt op het grondgebied van de gemeente Moerdijk meer dan een factor 10 onder de 
oriëntatiewaarde; 

 langs de A17 sprake is van een veiligheidszone die op het grondgebied van de gemeente 
Moerdijk 27 m, 16 m of 20 m bedraagt aan weerszijden van de weg (afhankelijk van het wegvak). 
Langs het hele traject is sprake van een plasbrandaandachtsgebied van 30 m aan weerszijden. 
Het GR ligt op het grondgebied van de gemeente Moerdijk meer dan een factor 10 onder de 
oriëntatiewaarde; 

 langs de A29/A59 op het grondgebied van de gemeente Moerdijk sprake is van een 
veiligheidszone van 0 m en geen sprake is van een plasbrandaandachtsgebied. Het GR ligt meer 
dan een factor 10 onder de oriëntatiewaarde. 

 

Ook over verschillende provinciale wegen door het buitengebied van de gemeente Moerdijk vindt 
transport van gevaarlijke stoffen plaats. In de Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen 
is aangegeven dat in sommige gevallen de berekening van het plaatsgebonden risico en het 
groepsrisico achterwege kan blijven. Hiervoor zijn vuistregels in de vorm van drempelwaarden voor 
vervoersaantallen opgesteld die een indicatie geven wanneer een risicoberekening zinvol is.  

 

Vuistregels PR 10-6-risicocontour 

 Wanneer het aantal GF3-transporten per jaar over een weg buiten de bebouwde kom lager is dan 
500 heeft een weg buiten de bebouwde komt geen 10-6-contour.  

 Wanneer het aantal GF3-transporten per jaar groter is dan 500 heeft een weg buiten de 
bebouwde kom geen 10-6-contour als 0.003*(GF3+0.2*LF2+LT1+3*LT3+GT4+GT5)<1.  

 

Vuistregels GR 

 Wanneer de vervoersstroom gevaarlijke stoffen in tankwagens (bulkvervoer) stoffen bevat uit de 
categorieën LT2, GT4 of GT5, dienen berekeningen uitgevoerd te worden. 

 Wanneer GF3 minder dan 10 maal de drempelwaarde in tabel 5 (eenzijdige bebouwing) uit de 
Handleiding Risicoanalyse Transport (d.d. 1 november 2011) of 10 maal de drempelwaarde in 
tabel 6 (tweezijdige bebouwing) uit dezelfde publicatie, wordt de oriëntatiewaarde van het GR niet 
overschreden. 

 

De omvang van het vervoer van gevaarlijke stoffen over de provinciale wegen in het plangebied is 
naar verwachting zodanig beperkt, dat de drempelwaarden uit de vuistregels niet worden 
overschreden waardoor geen sprake is van een PR 10-6-contour en/of overschrijding van de 
oriëntatiewaarde voor het GR. 

 

Transport over het spoor 

Ook over het spoor vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats door de gemeente Moerdijk. Uit de 
gegevens die beschikbaar zijn in het kader van het Basisnet spoor blijkt dat in de huidige situatie 
alleen ter hoogte van de kern Zevenbergen sprake is van een relevant GR. Binnen het buitengebied 
ligt het GR langs de gehele spoortrajecten ruimschoots onder de oriëntatiewaarde.  

 

Transport over het water 

Langs het buitengebied van de gemeente Moerdijk vindt transport van gevaarlijke stoffen plaats over 
het Volkerak/Hollandsch Diep. De PR 10-6-contour ligt ter plaatse niet buiten de waterlijn. Op grond 
van het Basisnet water dient in de toekomst rekening te worden gehouden met een 
plasbrandaandachtsgebied. Een klein deel van het Hollandsch Diep (ter hoogte van het 
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Industrieterrein Moerdijk) is aangewezen als 'rode corridor'. Hiervoor geldt plasbrandaandachtsgebied 
van 40 m. De overige delen van het Hollandsch Diep en Volkerak zijn aangewezen als zwarte 
corridor. Hiervoor geldt een plasbrandaandachtsgebied van 25 m.  

 

Transport door leidingen 

In het buitengebied van de gemeente Moerdijk zijn verschillende leidingen gelegen. Een aantal van 
deze leidingen is gelegen in een buisleidingenstraat. Uit de gegevens die beschikbaar zijn via de 
provinciale risicokaart blijkt dat voor een deel van de leidingen sprake is van een PR 10-6-contour. 
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de zogenaamde 'zebraleiding' (H-gas). In het vervolg van deze 
paragraaf is bekeken in hoeverre deze contouren leiden tot beperkingen ter plaatse van de locaties 
die zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Naast de PR 10-6-contouren is voor de leidingen ook 
sprake van een invloedsgebied voor het GR. Gezien de beperkte personendichtheden in het 
buitengebied zal naar verwachting geen sprake zijn van een overschrijding van de oriëntatiewaarde. 

 

7.2.3  Locaties bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening 

Voor de locaties in het voorliggende bestemmingsplan is bekeken in hoeverre risicobronnen kunnen 
leiden tot beperkingen voor de uitvoering van het plan. 

 

Locaties bestemmingsplan 

In dit bestemmingsplan wordt onderscheid gemaakt in locaties waaraan door GS goedkeuring is 
onthouden (A), VAB-locaties (B) en nieuwe ontwikkelingen (C).  

 

Bij de eerstgenoemde categorie (A) gaat het niet om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (maar onder 
andere om het aanpassen van bouwvlakken en bestemmingsregelingen om deze in 
overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie). Er worden op deze locaties met het 
voorliggende bestemmingsplan geen nieuwe kwetsbare of beperkt-kwetsbare objecten mogelijk 
gemaakt, uitgangspunt vormt de bestaande situatie. De A-locaties hebben derhalve ook geen 
gevolgen voor de hoogte van het GR.  

 

Bij de VAB-locaties gaat het om het omzetten van de bestemming Agrarische doeleinden in de 
bestemming Wonen. Een agrarische bedrijfswoning van derden wordt in het kader van wet- en 
regelgeving op het gebied van externe veiligheid beschouwd als een beperkt kwetsbaar object. Ook 
verspreid liggende (burger)woningen van derden met een dichtheid van maximaal 2 woningen per 
hectare worden beschouwd als een beperkt kwetsbaar object. Bij hogere dichtheden is sprake van 
kwetsbare objecten. Als B-locaties zijn gelegen binnen PR 10-6-contouren, dient te worden 
beoordeeld of sprake is van een dichtheid van maximaal 2 woningen per hectare. Het omzetten van 
een beperkt kwetsbaar object naar een kwetsbaar object is niet toegestaan. Voor de hoogte van het 
GR heeft de omzetting van een bedrijfswoning naar een burgerwoning geen gevolgen 
(personendichtheid bedrijfswoning is gelijk aan personendichtheid burgerwoning).  

 

De laatste categorie (C) betreft nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, waarvoor in het bijlagenboek bij het 
bestemmingsplan een onderbouwing is opgenomen. Waar relevant wordt hierin ingegaan op externe 
veiligheidsaspecten. De navolgende analyse richt zich dan ook uitsluitend op de locaties binnen 
categorie A en B.  

 

Risicovolle inrichtingen 

Geen van de locaties in het voorliggende bestemmingsplan is gelegen binnen de PR 10-6-contouren 
van risicovolle inrichtingen. Bij de inventarisatie zijn de PR 10-6-contouren zoals opgenomen op de 
provinciale risicokaart als uitgangspunt gehanteerd. Wel is een aantal locaties gelegen binnen het 
invloedsgebied voor het GR van één of meerdere inrichtingen gelegen: 
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 de locaties Krukweg 2/6, Bloemendaalse Zeedijk 39/41, Bloemdaalse Zeedijk 47, Achterdijk 155 
en Achterdijk 147 zijn gelegen binnen het invloedsgebied van een spooremplacement. Het 
bestemmingsplan maakt op de locaties geen toename van de personendichtheid mogelijk en 
heeft dan ook geen gevolgen voor de hoogte van het GR; 

 in de directe omgeving van de locatie Hazeldonkse Zandweg 109 zijn de inrichtingen Agerland en 
Synbra Technology gevestigd. De locatie is gelegen buiten de aanwezige PR 10-6-contouren. Het 
bestemmingsplan maakt op de locatie geen toename van de personendichtheid mogelijk en heeft 
dan ook geen gevolgen voor de hoogte van het GR; 

 ten noorden van de locatie Molendijk 6 is het bedrijf Korteweg BV gevestigd. De locatie is gelegen 
buiten de PR 10-6-contour. Het bestemmingsplan maakt ter plaatse geen toename van de 
personendichtheid mogelijk en heeft dan ook geen gevolgen voor de hoogte van het GR; 

 de locatie Zevenbergseweg 13 is gelegen in het invloedsgebied van het GR van de inrichtingen 
Dr. W. Kolb nederland BV en Schutz Benelux BV. De locatie is gelegen buiten de aanwezige PR 
10-6-contouren. Het bestemmingsplan maakt een nieuwe ontwikkeling mogelijk waarbij groen 
wordt omgezet naar agrarische grond, zonder bouwmogelijkheden. Op de locatie wordt geen 
toename van de personendichtheid mogelijk gemaakt, de ontwikkeling heeft dan ook geen 
gevolgen voor de hoogte van het GR; 

 de locatie Dikkendijk 2 is gelegen binnen het invloedsgebied voor het GR van meerdere 
Bevi-inrichtingen. Het bestemmingsplan maakt ter plaatse geen toename van de 
personendichtheid mogelijk en heeft dan ook geen gevolgen voor de hoogte van het GR. 

 

Transport gevaarlijke stoffen 
Transport over de weg 

Alle genoemde locaties zijn gelegen buiten de veiligheidszones en plasbrandaandachtsgebieden 
langs de rijkswegen. Een aantal locaties is echter wel gelegen binnen het invloedsgebied voor het GR 
van de rijkswegen A16, A17, A29 en/of A59. Daarbij gaat het om de volgende locaties: 

 rijksweg A16: locaties Achterdijk 147 en Driehoefijzerstraat 86; 
 rijksweg A17: locaties Sluissedijk 3, Sluissedijk 4, Vlietdijk 4/6, Eerste Kruisweg 7 en Eerste 

Kruisweg 2; 
 rijksweg A29: locatie Helsedijk 43; 
 rijksweg A59: locatie Kraaiendijk 5/5a, Oudemolensedijk 7a, Vlietdijk 4/6, Tweede Kruisweg 3 en 

Dikkendijk 2.  

 

Zowel de A-locaties als de B-locaties hebben geen gevolgen voor de personendichtheden in het 
gebied en daarmee ook geen gevolgen voor de hoogte van het GR. Als beschreven is het GR in de 
zones langs deze wegen binnen het buitengebied van Moerdijk onder de oriëntatiewaarde gelegen.  

 

Transport over het spoor 

Twee locaties zijn gelegen binnen het invloedsgebied voor het GR van het spoor, Het gaat om de 
locatie Driehoefijzerstraat 86 en Schenkeldijk 6. Het bestemmingsplan maakt ter plaatse geen 
toename van de personendichtheid mogelijk en heeft dan ook geen gevolgen voor de hoogte van het 
GR. Als beschreven is het GR in de zones langs de spoorwegen binnen het buitengebied van 
Moerdijk onder de oriëntatiewaarde gelegen.  

 

Transport over het water 

De locaties Noordschans 95, Tonnekreek 12 en Tonnekreek 18 zijn gelegen buiten het 
plasbrandaandachtsgebied, maar binnen het invloedsgebied van het GR voor het Hollandsch Diep. 
Het bestemmingsplan heeft geen relevante gevolgen voor de personendichtheden op deze locaties 
en zal dan ook geen gevolgen hebben voor de hoogte van het GR.  

 

Transport door leidingen 

De locaties Barlaaksedijk 7/9 en Zevenbergseweg 13 zijn gelegen binnen de PR 10-6-contour van de 
Dow Propylene-leiding. Het bestemmingsplan maakt ter plaatse geen kwetsbaar object mogelijk 



  85  

(geen woning toegestaan). 

 

De locatie Hazeldonkse Zandweg 109 is gelegen buiten de PR 10-6-contour van de zebraleiding, 
maar binnen het invloedsgebied. Het bestemmingsplan maakt ter plaatse geen nieuwe 
ontwikkelingen mogelijk. Uitgangspunt voor de bestemmingslegging is de bestaande situatie. Het 
bestemmingsplan heeft derhalve geen gevolgen voor de hoogte van het GR. 

 

De locatie Hoge Zeedijk 60 is gelegen buiten de PR 10-6-contour van de SABIC-leiding langs de Hoge 
Zeedijk, maar binnen het invloedsgebied. Het bestemmingsplan maakt ter plaatse geen nieuwe 
ontwikkelingen mogelijk. Uitgangspunt voor de bestemmingslegging is de bestaande situatie. Het 
bestemmingsplan heeft derhalve geen gevolgen voor de hoogte van het GR. 

 

De locatie Eerste Kruisweg 7 is gelegen binnen het invloedsgebied van een hogedruk 
aardgastransportleiding. Het bestemmingsplan maakt ter plaatse geen toename van 
personendichtheden mogelijk en zal dan ook geen gevolgen hebben voor de hoogte van het GR. 

 

De volgende locaties zijn gelegen binnen het invloedsgebied voor het GR van de landelijke 
buisleidingenstraat, maar buiten de PR 10-6-contouren van de aanwezige leidingen: Noordschans 95, 
Vlietdijk 4/6, Kreekdijk 15, Oudendijk 6 en Sluissedijk 4. Het bestemmingsplan maakt ter plaatse geen 
nieuwe ontwikkelingen mogelijk. Uitgangspunt voor de bestemmingslegging is de bestaande situatie. 
Het bestemmingsplan heeft derhalve geen gevolgen voor de hoogte van het GR.  

 

Verantwoording GR 

In bijlage 4 is de verantwoording van het GR opgenomen. Het bestemmingsplan is in dat kader voor 
advies voorgelegd aan de regionale brandweer. 
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Bijlage 1  Inhoudsopgave separaat bijlagenboek 



Onderzoeksrapporten en andere op het bestemmingsplan betrekking 

hebbende stukken zoals bedoeld in artikel 3:11 Awb 

 

Bloemendaalse Zeedijk 39A en 41 

- ZLTO advies. Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van de bouw van een agrarische 

opslagloods aan de Bloemendaalse Zeedijk 41 in Zevenbergschen Hoek. d.d. 15 april 

2011/augustus 2012.  

 

Analyse en toetsing VAB-locaties  

- RBOI Rotterdam bv. Beleidskader vrijkomende agrarische bedrijfscomplexen. Bijlage 

3 Analyse en toetsing vrijgekomen agrarische bedrijfscomplexen. Projectnummer 

170900.15125.00 d.d. 16 april 2010.  

 

Oude Heijningseweg 3  

- RBOI – Rotterdam bv. Ruimtelijke onderbouwing Breure grondwerken, Oude 

Heijningseweg 3. Projectnummer 151604.16353.00 d.d. 10 mei 2012.  

 

Oudemolensedijk 9  

- RBOI - Rotterdam bv. Ruimtelijke onderbouwing Nieuwbouw tankstation 

Oudemolensedijk 9 te Fijnaart. Projectnummer 032601.15835.00 d.d. 30-03-2012.  

- Bureau Star Line. Distributief planologisch onderzoek tankstation Oudemolensedijk 9 

Fijnaart. Project 2100622 d.d. 22 juni 2010.  

- RBOI – Rotterdam bv. Beoordeling onderzoeken motorbrandstoffenverkooppunt 

Fijnaart. Projectnummer 264.14908.00 d.d 10 december 2009.  

 

Stadsedijk 28 en 30  

- Wematech Milieu Adviseurs b.v. Ruimtelijke onderbouwing Stadsedijk 28 en 30 te 

Oudemolen. Projectnummer WRO-60120307 d.d. 23 oktober 2012.  

 

Stadsedijk 45c 

- CUMULA advies. Ruimtelijke onderbouwing Bezooijen & Schreuders bv, Stadsedijk 

45c te Oudemolen. Projectcode JOI4559 d.d. november 2011.  

- Wematech Bodem adviseurs bv. Verkennend bodemonderzoek Nieuwbouw woning 

Stadsedijk 45c Oudemolen. Projectnummer BVV-50110344 d.d. 26 september 2011.  

 

Zwingelspaansedijk 16 

- ZLTO advies. Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van vergroting agrarisch 

bouwvlak Zwingelspaansedijk 16 te Fijnaart. d.d. 23 maart 2012. 

- Coördinatiepunt Landschapsbeheer Brabants Landschap. Ontwerp beplantingsplan 

voor V.O.F. Knook-Maat, Zwingelspaansedijk 16, 4793 SH Fijnaart. d.d. 18 mei 2011.  

- ZLTO Advies. Situatietekening aan de Zwingelspaansedijk 16 te Fijnaart. 

Projectnummer 2011-Fijn d.d. 26 mei 2011.  

- ZLTO Advies. Ruimtelijke onderbouwing duurzame locatie intensieve veehouderij 

Zwingelspaansedijk 16 te Fijnaart. d.d. 8 december 2006.  

 

Drogedijk 61 

- WD Advisering b.v. Ruimtelijke onderbouwing realisering serre Drogedijk 61, Fijnaart, 

gemeente Moerdijk. Kenmerk: HWe01518 d.d. 13 augustus 2010.  

 

 



Moerdijkseweg 1 

- Tauw. Ruimtelijke onderbouwing tankstation Zevenbergschen Hoek, Moerdijkseweg 1. 

Kenmerk: N002-4737560SSW-evp-V02-NL d.d. 9 november 2010.  

- Tauw. Quickscan tankstation Moerdijk, ecologisch onderzoek naar beschermde 

natuurwaarden. Moerdijkseweg 1. Projectnummer: 4737560 d.d 21 oktober 2010 

- Tauw. Luchtkwaliteitonderzoek tankstation Moerdijk. Moerdijkseweg 1. Kenmerk 

N003-4737560ENI-evp-VO2-NL d.d. 5 november 2010.  

- Tauw. Watertoets tankstation Moerdijk. Moerdijkseweg 1. Kenmerk N001-

4737560BJO-evp-V03-NL d.d 5 november 2010.  

- Inventerra Milieuadviesbureau. Verkennend bodemonderzoek Moerdijkseweg 1 

Zevenbergsche Hoek. Rapportnummer 10-2163-RO1NL d.d. 9 september 2010.  

- RBOI Rotterdam bv. Beoordeling rapport DPO Zevenbergsche Hoek d.d. 29 maart 

2010. Projectnummer 170900.15104.01 d.d. 17 mei 2010.  

- Bureau Star Line. Distributief planologisch onderzoek ‘Zevenbergschen Hoek’. 

Moerdijkseweg 1. Project 291021 d.d. 26 mei 2010.  

 

Molendijk 9  

- Quadrant Ingenieurs. Ruimtelijke onderbouwing Molendijk 9 te Standdaarbuiten. 

Rapportnummer 10.040.RO-03 d.d. 12-08-2010.  

- Den Hollander bouwkundig advies- en ontwerpburo. Situatie bestaande toestand 

Molendijk 9 te Standdaarbuiten. Werknummer: DH09-281 d.d. 11 januari 2010.  

- Den Hollander bouwkundig advies- en ontwerpburo. Situatie nieuwe toestand 

Molendijk 9 te Standdaarbuiten. Werknummer: DH09-281 d.d. 16 maart 2010.  

 

Hokkenberg 8  

- Exlan Consultants. Ruimtelijke onderbouwing mestverwerkingsinstallatie Gebr. 

Verkooijen Hokkenberg 8 4772 PD Langeweg. Kenmerk 02.09.066 d.d. 09-11-2011.  

 

Pootweg 15 

- Agel adviseurs. Toelichting Pootweg 15 te Langeweg, gemeente Moerdijk. Kenmerk 

02/D02 d.d. 09-09-2011.  

- Agel adviseurs. Onderzoek milieuzonering bedrijven Pootweg 15 te Langeweg. 

Projectnummer 20090229-01 d.d. 13 april 2010.  

- Agel adviseurs. Akoestisch onderzoek woningsplitsing Pootweg 15 te Langweg. 

Projectnummer: 20090229 d.d. 16 april 2010.  
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Bijlage 2  Toelichting op de Staat van Bedrijfsactiviteiten 



Toelichting op de aanpak van milieuzonering met 
behulp van de 'standaard Staat van Bedrijfsacti-
viteiten' 

1. Algemeen 
 
Regeling toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten met behulp van milieuzonering 
Om de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten in dit bestemmingsplan vast te leggen is ge-
bruikgemaakt van een milieuzonering. Een milieuzonering zorgt ervoor dat milieubelastende 
functies (zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) waar nodig ruimtelijk 
voldoende worden gescheiden. De gehanteerde milieuzonering is gekoppeld aan een Staat 
van Bedrijfsactiviteiten.  
Een Staat van Bedrijfsactiviteiten is een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven en be-
drijfsactiviteiten, al naar gelang de te verwachten belasting voor het milieu, zijn ingedeeld in 
een aantal categorieën. Voor de indeling in de categorieën zijn de volgende ruimtelijk rele-
vante milieuaspecten van belang: 
- geluid; 
- geur; 
- stof; 
- gevaar (met name brand- en explosiegevaar). 
In specifieke situaties kan daarnaast de verkeersaantrekkende werking van een bedrijf rele-
vant zijn.  
 
 
2. Toepassing 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten'  
 
Algemeen 
De aanpak van milieuzonering en de in dit plan gebruikte 'standaard Staat van Bedrijfsacti-
viteiten' ('standaard SvB') zijn gebaseerd op de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering 
(2009), op de Voorbeeld Staat van Bedrijfsactiviteiten voor bedrijventerreinen1). De 'stan-
daard SvB' kan in verschillende situaties gehanteerd worden, bijvoorbeeld: 
- om de milieuzonering van bedrijfsactiviteiten op een samenhangend bedrijventerrein te 

regelen; 
- in buitengebieden;  
- op losliggende relatief grootschalige bedrijfspercelen op enige afstand van burgerwonin-

gen; 
- om indien gewenst de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten te regelen in stedelijk 

gebied of (delen van) woongebieden met enige vorm van bedrijvigheid.  

                                               
1)  Aangezien de wijze van milieuzonering met richtafstanden reeds vele jaren de standaardmethodiek voor milieuzo-

nering is in Nederland, wordt voor het gebruik van de daarop gebaseerde Staat van Bedrijfsactiviteiten de 'stan-
daard Staat van Bedrijfsactiviteiten' genoemd. 



 

In dit soort situaties zorgt de milieuzonering ervoor dat hinderlijke bedrijfsactiviteiten op 
voldoende afstand van woningen of andere gevoelige functies worden gesitueerd. Dit gebeurt 
door het aanhouden van richtafstanden tussen deze milieugevoelige en milieubelastende 
activiteiten.  
 
Richtafstanden bepalend voor de categorie-indeling 
In de 'standaard SvB' is voor elke bedrijfsactiviteit voor ieder van de ruimtelijke relevante 
milieuaspecten (zie hiervoor) een richtafstand ten opzichte van een 'rustige woonwijk' ver-
meld. De grootste van deze vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een activi-
teit in een milieucategorie. Daarnaast vermeldt de 'standaard SvB' indicaties voor verkeers-
aantrekkende werking. 
 
Omgevingstype bepalend voor de daadwerkelijk te hanteren afstanden 
De gewenste afstand tussen een bedrijfsactiviteit en woningen (of andere gevoelige functies 
zoals scholen) wordt mede bepaald door het type gebied waarin de gevoelige functie zich be-
vindt. Conform de VNG-publicatie worden daarbij twee omgevingstypen onderscheiden: rus-
tige woonwijk en gemengd gebied. De richtafstanden die zijn vermeld in de 'standaard SvB' 
gelden ten opzichte van een rustige woonwijk (of een vergelijkbaar omgevingstype). Voor 
een gemengd gebied (en daarmee te vergelijken gebieden) gelden kleinere afstanden. Daar-
naast dient in de milieuzonering rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van 
eventuele bedrijfswoningen op een bedrijventerrein. 
 
Omgevingstype rustige woonwijk 
In een rustige woonwijk komen enkel wijkgebonden voorzieningen voor en vrijwel geen an-
dere functies zoals kantoren of bedrijven. Langs de randen (in de overgang naar eventuele 
bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer. Als daarmee vergelijkbare omgevingsty-
pen noemt de VNG-publicatie onder meer een rustig buitengebied (eventueel met verblijfsre-
creatie) en een stilte- of natuurgebied. 
 
Omgevingstype gemengd gebied 
In een gemengd gebied komen naast wonen ook andere functies voor, zoals winkels, horeca 
en kleine bedrijven. Daarmee vergelijkbare gebieden zijn lintbebouwingen in het buitenge-
bied waarin functiemenging voorkomt en gebieden gelegen direct langs een hoofdinfrastruc-
tuur. Kenmerkend voor het omgevingstype gemengd gebied is dat sprake is van een zekere 
verstoring en dus van een relevant andere omgevingskwaliteit dan in een rustig woongebied. 
 
Bedrijfswoningen 
Een bedrijfswoning op een bedrijventerrein is een specifiek woningtype waar minder hoge 
eisen aan het woon- en leefklimaat kunnen worden gesteld. Bedrijfswoningen zijn in het al-
gemeen minder milieugevoelig dan de omgevingstypen rustige woonwijk en gemengd ge-
bied.  
 
Te hanteren richtafstanden 
De 'standaard SvB' onderscheidt een tiental milieucategorieën. De volgende tabel geeft voor 
beide omgevingstypen (rustige woonwijk en gemengd gebied) per milieucategorie inzicht in 
de gewenste richtafstanden. De richtafstand geldt tussen de grens van de bestemming die 
bedrijven toelaat en de uiterste situering van de gevel van een woning die volgens het be-
stemmingsplan (of via vergunningvrij bouwen) mogelijk is. Daarbij gaat het nadrukkelijk om 
een richtafstand. Kleinere afwijkingen ten opzichte van deze afstand zijn mogelijk zonder dat 
hierdoor knelpunten behoeven te ontstaan.  



 

 
milieucategorie richtafstand (in meters) 

rustige woonwijk gemengd gebied  
1 101 0 
2 30 102 

3.1 50 30 
3.2 100 50 
4.1 200 100 
4.2 300 200 
5.1 500 300 
5.2 700 500 
5.3 1.000 700 
6 1.500 1.000 

 
Toelaatbaarheid van bedrijven die onder een specifieke regelgeving vallen 
In de 'standaard SvB' zijn ook aanduidingen opgenomen die aangeven dat bepaalde bedrij-
ven onder een specifieke wettelijke regeling kunnen vallen. Het betreft: 
- bedrijven die 'in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken' zoals bedoeld in 

de Wet geluidhinder (zogenoemde grote lawaaimakers); deze bedrijven zijn alleen toe-
gestaan op industrieterreinen die in het kader van deze wet gezoneerd zijn; 

- bedrijven die onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) kunnen vallen (nu 
of in de toekomst); het betreft risicovolle bedrijven waar gebruik, opslag en/of produc-
tie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt; voor dergelijke bedrijven gelden (wettelijke) 
normen ten aanzien van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico; 

- bedrijven die onder het Vuurwerkbesluit vallen; voor dergelijke bedrijven gelden (wette-
lijke) afstandsnormen.  

In de regels van dit bestemmingsplan is aangegeven of en zo ja, onder welke voorwaarden 
dergelijke bedrijven in het plangebied zijn toegestaan.  
 
De toegepaste 'standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten' 
De in dit bestemmingsplan opgenomen 'standaard SvB' komt in verregaande mate overeen 
met de VoorbeeldStaat van bedrijfsactiviteiten voor bedrijventerreinen uit de VNG-publicatie. 
Conform de aanbevelingen van de publicatie is de Staat aangepast aan de specifieke ken-
merken van dit bestemmingsplan. 
In de toegepaste 'standaard SvB' zijn alle activiteiten opgenomen die passen binnen de defi-
nitie van bedrijf volgens de begripsbepalingen in de regels van dit bestemmingsplan. Dit 
heeft geleid tot een aantal aanpassingen (toevoegingen en weglatingen) ten opzichte van de 
activiteiten die in de VoorbeeldStaat zijn opgesomd. Onder de volgende SBI-codes 0112, 
014, 05011, 05012, 0502, 2612, 63.1 en 63.21 zijn activiteiten toegevoegd die vallen onder 
de definitie 'bedrijf'. In de VNG-publicatie is een aparte lijst van opslagen en installaties op-
genomen. Deze lijst is verwerkt in de 'standaard SvB' voor zover sprake is van activiteiten 
die vallen onder het begrip 'bedrijf'. Hierdoor hebben toevoegingen plaatsgevonden bij de 
SBI-code 51.512. Groothandels voor professioneel vuurwerk en vuurwerkfabrieken zijn van-
wege strenge eisen uit het Vuurwerkbesluit nooit toegestaan op een bedrijventerrein en dus 
niet in de 'standaard SvB' opgenomen. Dit geldt ook voor bedrijven die kernenergie produ-
ceren. 
 
  

                                               
1)  Het betreffen bedrijfsactiviteiten die gelet op hun aard en invloed op de omgeving toelaatbaar zijn in woonwijken. 
2)  Het betreffen bedrijfsactiviteiten die gelet op hun aard en invloed op de omgeving zelfs toelaatbaar zijn tussen of 

onmiddellijk naast woonbebouwing in gemengde gebieden. 



 

Bij enkele activiteiten heeft een nadere specificatie van de activiteiten plaatsgevonden met 
bijbehorende categorie-indeling die is afgestemd op de verwachte milieueffecten1) van deze 
activiteiten. Voor de volgende SBI-codes heeft een specificatie van de categorie-indeling 
plaatsgevonden naar gelang het oppervlak van het bedrijf: 15.2 en 51.8. Voor de volgende 
SBI-codes heeft een specificatie naar categorie-indeling plaatsgevonden naar gelang sprake 
is van reparatie of incidenteel bouwen dan wel reguliere productie: 29 en 35.1. Voor aanne-
mers, SBI-code 45, is een nadere indeling van diverse aannemersactiviteiten gemaakt met 
bijbehorende categorie-indeling. 
 
 
3. Flexibiliteit 
 
De 'standaard SvB' blijkt in de praktijk een relatief grof hulpmiddel te zijn om hinder door 
bedrijfsactiviteiten in te schatten. De richtafstanden en inschalingen gaan uit van een gemid-
deld bedrijf met een moderne bedrijfsvoering. Het komt in de praktijk voor dat een bepaald 
bedrijf als gevolg van een geringe omvang van hinderlijke deelactiviteiten, een milieuvrien-
delijke werkwijze of bijzondere voorzieningen minder hinder veroorzaakt dan in de 'stan-
daard SvB' is verondersteld. In de regels is daarom bepaald dat het bevoegd gezag bij een 
omgevingsvergunning kan afwijken van de 'standaard SvB' en een dergelijk bedrijf toch kan 
toestaan, indien dit bedrijf niet binnen de algemene toelaatbaarheid past. Bij de 'standaard 
SvB' is deze mogelijkheid beperkt tot maximaal twee categorieën (dus bijvoorbeeld categorie 
3.2 in plaats van 2 of categorie 4.2 in plaats van 3.2). Om deze omgevingsvergunning te 
kunnen verlenen moet worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de omge-
ving (gelet op de specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) vergelijkbaar is met 
andere bedrijven uit de desbetreffende lagere categorie.  
 
Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde bedrijven zich aandienen, waarvan de activiteiten in 
de 'standaard SvB' niet zijn genoemd, maar die qua aard en invloed overeenkomen met be-
drijven die wel zijn toegestaan. Met het oog hierop is in de regels bepaald dat het bevoegd 
gezag vestiging van een dergelijk bedrijf via een omgevingsvergunning kan toestaan. Om 
deze omgevingsvergunning te kunnen verlenen, moet op basis van milieutechnisch onder-
zoek worden aangetoond dat het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar 
is met direct toegelaten bedrijven.  
 
In de 'standaard SvB' is bij de indeling van sommige bedrijfsactiviteiten uitgegaan van een 
continue bedrijfsvoering, waarbij de hinderlijke activiteiten ook 's nachts plaatsvinden. Dit is 
in de 'standaard SvB' aangegeven met een 'C' in de laatste kolom. Het kan echter voorko-
men dat een specifiek bedrijf niet continu werkt. Dit gegeven kan eveneens aanleiding zijn 
om het bedrijf via de bovengenoemde afwijkingsbevoegdheid een categorie lager in te delen.  
 
Voor de concrete toetsing van een verzoek om afwijking middels een omgevingsvergunning 
wordt verwezen naar bijlage 5 van de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering. 
 
 
SBI 93/standaard SvB 
oktober 2010 
 

                                               
1)  Inschatting van milieueffecten heeft plaatsgevonden op basis van dezelfde expertise die bij het opstellen van de 

nieuwe VNG-uitgave is gebruikt. 
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Bijlage 3  Verantwoording Groepsrisico 



1 

Verantwoording Groepsrisico Bestemmingsplan Buiteng ebied, 3 e herziening:  
 
Er is hier sprake van de partiële herziening van een ruimtelijk plan (herziening bestemmingsplan, ex. 
artikel 3.1 van de Wro) binnen het invloedsgebied van een aantal risicovolle transportassen, te weten 
de rijkswegen A16, A17, A29 en A59, provinciale wegen en  gemeentelijke wegen, waarop de 
Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen 2012, van toepassing is. Dit geldt voor 13 
locaties waarop de bestemmingsplanherziening van toepassing is.  
Deze circulaire verplicht het bevoegd gezag om een beoordeling en afweging van de externe 
veiligheid mee te nemen bij ruimtelijke plannen die in de directe nabijheid zijn gelegen van een 
transportas waarover transporten met gevaarlijke stoffen plaatsvinden. Betreffende circulaire is een 
voorloper van het Besluit transportroutes externe veiligheid, welke medio 2013 van kracht zal worden.  
 
Betreffende Circulaire, alsmede het Besluit externe veiligheid buisleidingen legt deze verplichting 
eveneens op bij ruimtelijke ontwikkelingen binnen een bepaalde afstand tot buisleidingen waardoor 
gevaarlijke stoffen worden getransporteerd. Het plangebied is eveneens gelegen binnen de 
invloedsgebieden van meerdere buisleidingen, gelegen in de landelijke buisleidingenstraat of van 
solitair liggende buisleidingen. Dit geldt voor 10 locaties waarop de bestemmingsplanherziening van 
toepassing is.  
 
Ook is de circulaire van toepassing op ruimtelijke ontwikkelingen in het invloedsgebied van 
spoorbanen. Dit geldt voor een tweetal locaties waarop de bestemmingsplanherziening van 
toepassing is.  
 
Verder zijn er een drietal locaties die zijn gelegen binnen het invloedsgebied van het Hollandsch Diep, 
waarover gevaarlijke stoffen wordt getransporteerd.  
 
Naast het feit dat een groot aantal planlocaties zijn gelegen binnen het invloedsgebied van 
transportassen, zijn er een aantal locaties (ook) gelegen binnen het invloedsgebied van risicovolle 
inrichtingen: 

- binnen het invloedsgebied van het spooremplacement Lage Zwaluwe zijn 5 locaties gelegen. 
- binnen het invloedsgebied van de inrichtingen Agerland en Synbra is 1 locatie gelegen. 
- binnen het invloedsgebied van inrichting Korteweg is 1 locatie gelegen. 
- binnen het invloedsgebied van de inrichtingen Shell Moerdijk en Schutz Benelux zijn 2 locaties 

gelegen.  
 
Middels dit document heeft de gemeente Moerdijk invulling gegeven aan de verantwoording van het 
groepsrisico dat, ter plaatse van de ontwikkelingen die mogelijk worden gemaakt met de derde 
(partiële) herziening van het bestemmingsplan Buitengebied, wordt veroorzaakt door de aanwezigheid 
van risicovolle transportassen, buisleidingen en inrichtingen.  
 
 
1.  Beschouwing gevolgen voor het groepsrisico: 
Met de derde herziening van het bestemmingsplan Buitengebied worden een aantal locaties waarvoor 
GS goedkeuring heeft onthouden gerepareerd (locaties A), worden een aantal VAB-locaties (locaties 
B) bestemd en worden een aantal nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen (die passen binnen het ruimtelijk 
beleid van de gemeente; locaties C mogelijk gemaakt). 
 
Bij de eerstgenoemde categorie (A) gaat het niet om nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, maar onder 
andere om het aanpassen van bouwvlakken en bestemmingsregelingen om deze in 
overeenstemming te brengen met de feitelijke situatie. Er worden op deze locaties met het 
voorliggende bestemmingsplan geen nieuwe kwetsbare of beperkt-kwetsbare objecten mogelijk 
gemaakt, uitgangspunt vormt de bestaande situatie. De A-locaties hebben derhalve ook geen 
gevolgen voor de hoogte van het Groepsrisico (GR). 
 
Bij de VAB-locaties gaat het om het omzetten van de bestemming Agrarische doeleinden in de 
bestemming Wonen. Een agrarische bedrijfswoning van derden wordt in het kader van wet- en 
regelgeving op het gebied van externe veiligheid beschouwd als een beperkt kwetsbaar object. Ook 
verspreid liggende (burger)woningen van derden met een dichtheid van maximaal 2 woningen per 
hectare worden beschouwd als een beperkt kwetsbaar object. Bij hogere dichtheden is sprake van 
kwetsbare objecten. Als B-locaties zijn gelegen binnen PR 10-6-contouren, dient te worden 



2 

beoordeeld of sprake is van een dichtheid van maximaal 2 woningen per hectare. Het omzetten van 
een beperkt kwetsbaar object naar een kwetsbaar object is niet toegestaan. Voor de hoogte van het 
GR heeft de omzetting van een bedrijfswoning naar een burgerwoning geen gevolgen 
(personendichtheid bedrijfswoning is gelijk aan personendichtheid burgerwoning). 
 
Geconcludeerd wordt dat de ontwikkelingen die voorzien zijn op de zogenaamde A en B-locaties geen 
gevolgen hebben voor het groepsrisico, daar de personendichtheid tengevolge van deze 
ontwikkelingen niet veranderen.  
 
De laatste categorie (C) betreft nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, waarvoor voor een aantal locaties in 
het bestemmingsplan een separate ruimtelijke onderbouwing is opgenomen. Van deze locaties zijn de 
volgende locaties gelegen binnen het invloedsgebied van risicovolle transportmodaliteiten en/of 
inrichtingen. Tevens leidt de voorgenomen ontwikkeling op deze locaties tot een toename van de 
personendichtheid:  
 
C1. Legalisatie van een bed & breakfast op de locat ie Kraaiendijk 25, Heijningen. 
Betreffende locatie is gelegen op ca. 460 m van de Rijksweg  A29, waarover gevaarlijke stoffen 
worden getransporteerd. Gezien de intensiteit van het transport, alsmede de ruime afstand tussen het 
kwetsbare object en de rijksweg, kan worden verondersteld dat de legalisatie geen effect heeft op het 
groepsrisico in het gebied.  
Verder is het zo dat ontwikkelingen op meer dan 200 meter van een transportmodaliteit, niet ruimtelijk 
beperkt worden. Daarentegen is de gemeente zich ervan bewust dat de locatie is gelegen binnen het 
effectgebied van een eventueel incident met een toxisch scenario op de Rijksweg. 
Ten aanzien van de locatie worden geen specifieke maatregelen, anders dan de generieke 
maatregelen ten aanzien van bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid, welke door de lokale alsmede 
rijksoverheid worden ingezet.  
 
C2. Legalisatie agrarisch aanverwant bedrijf op de locatie Oude Heijningseweg 3, Heijningen.  
Betreffende locatie is gelegen binnen het invloedsgebied van de A29/A59. In de ruimtelijke 
onderbouwing zijn de gevolgen voor de personendichtheid en het groepsrisico in het gebied, op 
kwalitatieve wijze, beschouwd. 
Daar er feitelijk geen sprake is van een toename van de personendichtheden, kan een 
groepsrisicoverantwoording achterwege blijven.  
Ten aanzien van de locatie worden geen specifieke maatregelen, anders dan de generieke 
maatregelen ten aanzien van bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid, welke door de lokale alsmede 
rijksoverheid worden ingezet.  
 
C3. Oprichting tankstation op de locatie Oudemolens edijk 9, Fijnaart. 
Nabij de rijksweg A59 wordt de oprichting van een tankstation voor wegverkeer, zonder LPG, mogelijk 
gemaakt. Deze ontwikkeling vindt plaats op ongeveer 200 m van de risicovolle transportas. Er is dus 
sprake van een ontwikkeling binnen het invloedsgebied van de weg over het plangebied is gelegen, 
waardoor een verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk is. 
 
De realisatie van één tankstation (toename van de personendichtheid bedraagt maximaal 5 
personen personeel plus bezoekers die slechts zeer korte tijd ter plaatse aanwezig zijn) leidt 
niet tot een significante toename van het GR. Dit wordt geconcludeerd op basis van eerdere 
berekeningen die door de gemeente zijn uitgevoerd voor ontwikkelingen op vergelijkbare 
afstand van de Rijksweg A59. Er kan daarom volstaan worden met een beperkte 
verantwoording van het Groepsrisico. 
 
Uit het Basisnet weg blijkt dat het groepsrisico voor de A59 ter plaatse van de ontwikkelingslocatie, 
kleiner is dan 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Dit blijkt ook wel uit het karakter van de directe omgeving 
van het tankstation. Dit bestaat voornamelijk uit landelijk gebied waardoor weinig bebouwing 
aanwezig is en er ook weinig personen ter plaatse zullen zijn. De ontwikkeling draagt daarnaast niet 
relevant bij aan het groepsrisico, omdat er bij het tankstation maar een gering aantal mensen ter 
plaatse aanwezig zal zijn. 
 
Bestrijdbaarheid 
De locatie is bereikbaar voor hulpdiensten via de Oudemolensedijk. Ten aanzien van het 
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onderdeel bestrijdbaarheid wordt verwezen naar het algemene deel van deze groepsrisico-
verantwoording, ten aanzien van het onderdeel bestrijdbaarheid. 
 
Zelfredzaamheid 
Bezoekers van het tankstation hebben een zeer kort verblijf op de projectlocatie, zij tanken 
en rijden daarna direct weg, en er is een gering aantal personeelsleden ter plaatse 
(maximaal 5 personen). Daarnaast zullen de bezoekers van het tankstation over het 
algemeen zelfredzaam en mobiel zijn.  
Het projectgebied is via de Oudemolensedijk goed te ontvluchten vanaf de risicobron (de A59). 
Afhankelijk van de locatie van een ongeval op de A59 met mogelijke externe veiligheidseffecten 
kunnen mensen ontvluchten via de Oudemolensedijk (in zuidelijke of oostelijke richting) of via een 
landbouwweg tussen de bestaande supermarkt/het koopcentrum en het nieuwe tankstation. 
 
C5. Oprichting van een eerste bedrijfswoning op de locatie Stadsedijk 45c, Oudemolen. 
Middels deze ontwikkeling wordt binnen het plangebied, de oprichting van een eerste bedrijfswoning 
mogelijk gemaakt. Deze bedrijfswoning zal onderdeel uitmaken van de bedrijfsvoering van het Bevi-
bedrijf Van Bezooijen- en Schreuders (Bevi vanwege de vergunde opslagcapaciteit kunstmest).  
Betreffende bedrijfswoning zal onderdeel uitmaken van een Bevi-inrichting. Een eigen bedrijfswoning 
wordt in het kader van de milieuregelgeving niet beschermd en wordt dus vanuit Bevi-wetgeving ook 
niet gezien als een (beperkt)kwetsbaar object. Er vanuit gaande dat de bedrijfswoning niet los kan 
worden gezien van de Bevi-inrichting en in de toekomst ook niet gescheiden kan worden, is er ten 
aanzien van het plaatsgebonden risico geen knelpunt. 
Ook voor het groepsrisico dat door het Bevi-bedrijf Van Bezooijen & Schreuders speelt de 
bedrijfswoning, vanwege de binding met het bedrijf, geen rol. 
 
Daar het bedrijf ook niet in een invloedsgebied van andere risicobronnen is gelegen, kan een verdere 
groepsrisicoverantwoording achterwege blijven.  
 

 
2. Advisering Brandweer Midden- en West-Brabant 
Ten aanzien van de bestemmingsplanwijziging is in juni 2012 (schriftelijk) advies aan Brandweer 
Midden- en West-Brabant (regionale brandweer) aangevraagd in het kader van de Circulaire 
Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (circulaire), het Besluit externe veiligheid buisleidingen 
en het Besluit externe veiligheid inrichtingen.  
 
Vanwege de minimale gevolgen van de ontwikkelingen, die met de bestemmingsplanherziening 
mogelijk worden gemaakt, voor het groepsrisico ter plaatse van de diverse ontwikkellocaties heeft de 
brandweer aangegeven geen advies uit te zullen brengen. Dit is in een telefonisch gesprek met de 
brandweer aan de gemeente medegedeeld.  
 
Daar er op grond van de diverse besluiten (en anticiperend op het Besluit transportroutes externe 
veiligheid, dat medio 2013 van kracht zal worden) sprake is van een beperkte verantwoordingsplicht 
ten aanzoen van de ontwikkelingen op de diverse locaties, kan worden volstaan met het beschouwen 
van mogelijkheden ter verbetering van de bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid ter plaatse van de 
diverse locaties.  
 
 
3. Scenario’s  
Gezien de zeer beperkte ontwikkelingen die binnen het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt, 
alsmede de grote afstanden tot de genoemde risicobronnen, wordt aangenomen dat alleen de 
effecten (ter plaatse van de ontwikkelingen) van de volgende scenario’s bij een incident relevant zijn: 
 

1. toxische belasting ten gevolge van een giftig gas/damp welke vrijkomt bij een incident met een 
toxische stof in een van de risicovolle inrichtingen of transportassen. 

2. Overdrukeffecten ten gevolge van een Bleve bij een incident met het transport van brandbare 
gassen.  

 
Over de diverse transportmodaliteiten vindt transport van LPG/propaan plaats, wat bij een incident kan 
leiden tot een Bleve. De invloedsafstand van het vervoer van gevaarlijke stoffen die in het kader van 
de Circulaire1 beschouwd dient te worden bedraagt 200 meter. Het invloedsgebied (1% letaliteit) dat 
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wordt veroorzaakt door een Bleve bedraagt ca. 330 meter en reikt dus tot over diverse 
ontwikkellocaties in het plangebied. 
 

 
Figuur 1:  Invloedsgebied Bleve 
 
Gezien het feit dat het plangebied buiten het invloedsgebied (100% letaliteit) is gelegen, wordt 
verondersteld dat het groepsrisico miniem wordt beïnvloed door de besluitvorming . Dit wordt ook door 
indicatieve berekeningen aan de transportassen (uitgevoerd in het verleden) bevestigd.  
 
Ook worden er over/door de diverse transportmodaliteiten, toxische (vloei)stoffen en gassen vervoerd 
welke invloedsgebieden (1% letaliteit) tot wel respectievelijke 2.400 m en 5.000 m kunnen genereren. 
Betreffende invloedsgebieden reiken tot ver over diverse ontwikkellocaties in het plangebied.  
 
Bij een ongeval met toxische stoffen is het noodzakelijk dat de dosis wordt gereduceerd. Bij langdurig 
vrijkomen van toxische stoffen en bij een korte duur van vrijkomen naar binnen te gaan, ramen, 
deuren en ventilatiesystemen te sluiten.  
In een advies van de Gezondheidsraad over rampen met gevaarlijke stoffen wordt eveneens 
aangegeven dat schuilen de beste optie is, bij een ongeval waarbij toxische vloeistoffen vrijkomen. 
Belangrijk is dan wel dat mensen de ventilatiekanalen sluiten. Een goede kierdichting speelt hierbij 
een belangrijke rol. 
Eisen met betrekking tot centrale afzetmogelijkheid van ventilatie- en aircosystemen kunnen op grond 
van de WRO worden gesteld en dienen bij de verdere ontwikkeling van de diverse deellocaties te  
worden meegenomen. 
 
 
4. Zelfredzaamheid 
Centraal in deze paragraaf staat de vraag of zelfredding mogelijk is gezien het effectscenario. De 
effectiviteit van de zelfredzaamheid hangt met name af van de urgentie / het effect (moeten 
maatregelen worden overwogen?) en de haalbaarheid (is er voldoende tijd, middelen etc. voor 
maatregelen?). 
 
De zelfredzaamheid geeft aan in welke mate de aanwezigen in staat zijn om zich op eigen kracht in 
veiligheid te brengen. Bij een ongeval met een explosieve stof komt het neer op zo snel mogelijk op 
veilige afstand verwijderd raken van de plaats van de dreigende explosie.  
Tussen het begin van een brand en een Bleve ligt 5 tot 30 minuten. Doordat hulpverleners gemiddeld 
binnen 15 minuten ter plaatse zijn, is de beschikbare tijd kort maar aanwezig. Wordt een Bleve op 
korte termijn verwacht is schuilen direct noodzakelijk. 
 
Situatie Effect - Haalbaarheid Geadviseerde Maatregel Slachtoffer-

verwachting 
 

1 Met zekerheid geen effect. Geen maatregel Geen 
2 Met zekerheid geen effect of mogelijke Advies ‘Binnen blijven’ Geen 
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irritatie. 
3 Geen zekerheid op geen effect, voldoende. Ontruimen/evacuatie Geen 
4 Tijd beschikbaar voor ontruiming kort; reële 

verwachting op slachtoffers bij binnen 
blijven. 

Snel ontruimen Mogelijk 

5 Tijd beschikbaar voor ontruiming kort binnen 
blijven biedt naar verwachting afdoende 
bescherming. 

Alarm ‘Binnen blijven’ Mogelijk 

6 Tijd beschikbaar voor enige ontruiming te 
kort; geen zekerheid op effect. 

Alarm ‘Binnen blijven’ Mogelijk/waarschijnlijk 

Tabel 1:  Zelfredzaamheid per situatie 
 
Van zelfredzaamheid kan alleen sprake zijn wanneer en dreigende ramp zich tijdig laat aankondigen: 
een explosie die zich binnen 15 minuten voltrekt geeft weinig mogelijkheden voor zelfredzaamheid. 
Het aantal aanwezigen binnen een straal van 700 meter is aanzienlijk, deze personen kunnen moeilijk 
binnen 15 minuten op een veilige afstand worden gebracht, hetgeen ook wordt bevestigd door de 
lokale brandweer. Hierbij is een heldere en tijdige communicatie vanuit de overheid cruciaal. 
 
Bij het langdurig vrijkomen van toxische stoffen is het raadzaam de gehele populatie uit het 
effectgebied te evacueren. Bij kleine hoeveelheden toxische stoffen is het raadzaam de populatie te 
alarmeren, waarbij schuilen de voorkeur heeft. Om effectief te kunnen schuilen zullen ramen, deuren 
en ventilatiesystemen tijdig (af)gesloten dienen te worden.  
 
De gemeente Moerdijk is bezig met het opzetten van een risico(-en crisis)communicatieplan om 
bewoners binnen het invloedsgebied van risicobronnen beter voor te kunnen bereiden op eventuele 
incidenten met gevaarlijke stoffen en sneller te kunnen communiceren wanneer zich een incident (of 
dreiging) voordoet. Hierbij zal ook gebruik worden gemaakt van het bestaande WAS-netwerk en NL-
Alert. Tevens is de gemeente gestart met de ontwikkeling van een gerichte communicatiesysteem 
(veiligheidsdashboard) voor burgers. 
 
Door de regionale brandweer worden geen aanvullende maatregelen geadviseerd.  
 
 
5. Bestrijdbaarheid 
Voor de beoordeling van de bestrijdbaarheid wordt de bestrijding en de inrichting van het gebied om 
de bestrijding te faciliteren beoordeeld. Om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken is het van belang 
dat op het moment dat er iets misgaat de hulpverlening niet wordt belemmerd bij de uitvoering van 
haar taken. De inrichting van de ruimte kan de bestrijding echter negatief of positief beïnvloeden.  
In samenspraak met de lokale brandweer en andere hulpverleningsinstanties dient gekeken te worden 
naar: 
- Bereikbaarheid; is de bron en de belaste omgeving bereikbaar? 
- Opstelmogelijkheden; is er voldoende ruimte bij de bron en in de belaste omgeving om het materieel   
   te stallen? 
- Inzetbaarheid van middelen; zijn voldoende blusmiddelen (bluswaterinfrastructuur) aanwezig? 
 
De regionale brandweer heeft op voorhand hierover geen nadere eisen gegeven en deze punten 
zullen op reguliere wijze worden meegenomen bij de (bouw)vergunningverlening ten aanzien van de 
diverse ontwikkellocaties.   
 
6. Conclusie 
Op grond van de ligging van het plangebied (de diverse ontwikkellocaties) ten opzichte van de 
diverse risicobronnen (stationair en transport), de kwalitatieve beoordeling van het 
groepsrisico, alsmede de reactie van de regionale brandweer, acht het bestuur van de 
gemeente Moerdijk de vaststelling van 3e herziening Bestemmingsplan Buitengebied 
verantwoord (ten aanzien van het aspect externe veiligheid).  
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1. Inleiding 3 

 

Vanaf 21 juni 2012 tot en met 1 augustus 2012 heeft het voorontwerpbestemmingsplan 

'Buitengebied, 3e herziening' van de gemeente Moerdijk ter inzage gelegen. Gedurende die 

periode was het voor een ieder mogelijk zijn of haar inspraakreacties in te brengen en daar-

mee een reactie te geven op de inhoud van het voorontwerpbestemmingsplan. Op 25 juni 

2012 is tevens voor eenieder op het gemeentehuis een informatieavond georganiseerd. In 

totaal zijn er 5 overlegreacties en 16 inspraakreacties binnengekomen, welke in deze Nota 

van beantwoording zijn samengevat en beantwoord (zie hoofdstuk 2 en 3). In hoofdstuk 4 is 

aangegeven welke ambtshalve aanpassingen zijn doorgevoerd ten opzicht van het 

voorontwerpbestemmingsplan.  
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2. Inspraakreacties 5 

Inspraakreactie 1 

 

De inspraakreactie heeft betrekking op het perceel Oudendijk 6 te Standdaarbuiten, locatie 

A26. 

 

Samenvatting 

Inspreker stelt een gewenste situatie/bestemmingslegging voor het perceel Oudendijk 6 voor 

met een gewijzigde bestemmingslegging voor de bestemmingen Wonen - 1 met aanduiding 

(sw-vab) en Tuin - 2. Volgens inspreker is deze bestemmingslegging logischer vanuit het 

oogpunt van eigendomssituatie en oorspronkelijke kadastrale grenzen. Verder stelt inspreker 

dat door de voorgestelde bestemmingslegging enkele gebouwen binnen, in plaats van buiten 

het bouwvlak vallen. 

 

In aanvulling op de eerdere inspraakreactie is later het verzoek ingediend de goothoogte van 

het bijgebouw (op het betreffende perceel) te verhogen van 1,5 m naar 2,3 m. Dit in ver-

band met het rechtopstaand kunnen betreden van dit bijgebouw, wat in gebruik is als dui-

venhok. 

 

Bijgevoegd: 

- kaart met voorgestelde bestemmingslegging; 

- volmacht voor bureau Den Hollander van opdrachtgever. 

 

Beantwoording 

De locatie Oudendijk 6 is opgenomen in de 3e herziening, omdat Gedeputeerde Staten goed-

keuring hebben onthouden aan de opgenomen bestemmingslegging in de 1e herziening van 

het bestemmingsplan Buitengebied. Het betreft hier de omzetting van een agrarische be-

stemming naar een bestemming Wonen. De locatie is op basis van het VAB-beleid beoor-

deeld. 

 

De inspraakreactie betreft een nieuw verzoek om een deel van de bestemming Agrarisch om 

te zetten naar Wonen/Tuin en aanvullend één bestaand bijgebouw te verhogen. Dit zijn geen 

bestaande, vergunde situaties. Het verzoek is door de gemeente beoordeeld aan de hand 

van het geldende beleid. 

Gezien de gewenste landschappelijke inpassing van de VAB-locatie is het niet wenselijk om 

de woonbestemming verder te vergroten. Er is immers op basis van de VAB-regeling geen 

nieuwe bebouwing toegestaan. In het bestemmingsplan Buitengebied is wel een wijzigings-

bevoegdheid opgenomen om agrarische gronden om te zetten naar tuin. Aan de voorwaar-

den van deze wijzigingsbevoegdheid wordt voldaan.  

 

Op basis van het VAB-beleid mag de bestaande bebouwing niet worden vergroot of 

verhoogd. Op deze VAB-locatie zijn reeds meer aan- en bijgebouwen aanwezig dan is 

toegestaan bij een 'normale' woonbestemming. Derhalve mogen de bestaande bijgebouwen 
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niet verder worden verhoogd of uitgebreid. Het bestaande duivenhok mag behouden worden 

op basis van het overgangsrecht. Wanneer inspreker deze wenst te vervangen, dan zal dit 

binnen de nieuwe bestemmingsregels moeten passen. Binnen de bestemming Tuin - 2 is het 

toegestaan om een gebouw op te richten van maximaal 12 m² met een goothoogte en 

bouwhoogte van respectievelijk 2 en 2,5 m. 

 

Conclusie 

De inspraakreactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. Het bestemmingsvlak en 

bouwvlak Wonen - 1 worden niet aangepast. De bestemming Tuin - 2 wordt op basis van 

wijzigingsbevoegdheid vergroot ten koste van de agrarische bestemming. De locatiebeschrij-

ving in de toelichting van het bestemmingsplan wordt aangepast naar aanleiding van deze 

wijziging. 

 

 

Inspraakreactie 2 

 

De inspraakreactie heeft betrekking op het kadastrale perceel 13, sectie M (behorende bij 

het perceel aan de Kraaiendijk 25) te Fijnaart, locatie C1. 

 

Samenvatting 

Insprekers verzoeken de verkeersbestemming op hun perceel om te zetten naar de bestem-

ming Wonen of, indien dit bezwaren oplevert, naar Tuin - 2. Het betreffende perceel is aan-

gekocht en in gebruik als moestuin, en tevens is er een gebouwtje van circa 10 m² aanwe-

zig.  

 

Bijgevoegd:  

- detailkaart perceel zoals opgenomen in bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening; 

- uittreksel kadastrale kaart. 

 

Beantwoording 

Het perceel is privaat eigendom en behoort bij de naastgelegen woning Kraaiendijk 25. De 

bestemming Verkeer, dijk doet geen recht aan het huidige gebruik als moestuin. De be-

stemming Tuin - 2 is meer passend bij het bestaande gebruik en de bestaande bebouwing. 

Deze bestemming is in het moederplan aan soortgelijke percelen toegekend. De gemeente 

ziet daarom geen ruimtelijke bezwaren om de bestemming te wijzigen. 

 

Conclusie 

De reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. De bestemming Verkeer, dijk 

wordt gewijzigd in de bestemming Tuin - 2. De locatiebeschrijving in de toelichting van het 

bestemmingsplan wordt aangepast naar aanleiding van deze wijziging. 

 

 

Inspraakreactie 3 

 

De inspraakreactie heeft betrekking op het perceel Hokkenberg 8 te Langeweg, locatie C10.  

 

Samenvatting 

Inspreker merkt op dat de informatie onder de paragraaf 'gewenste ontwikkeling' niet correct 

is: er is geen sprake van beëindiging van agrarische activiteiten, aangezien er nog stieren 

gehouden worden in een stal op de locatie. In het verlengde hiervan vraagt inspreker zich af 

of de laatstgenoemde agrarische activiteit nog mogelijk is op basis van de bestemming A-AA 
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(sa-msv). Indien dit niet zo blijkt te zijn, verzoekt inspreker de bestemming aan te passen 

zodat het houden van stieren wel mogelijk is.  

 

Beantwoording 

Bij een agrarisch aanverwante bestemming is het houden van stieren toegestaan indien het 

een ondergeschikte nevenfunctie is. Aangezien het hier om een beperkt productietak gaat 

(56 vleesstieren jonger dan 6 maanden en 105 vleesstieren ouder dan 6 maanden), kan deze 

activiteit als nevenfunctie worden gezien. De activiteit kan daarom doorgezet worden. De 

bestemmingsregeling behoeft geen aanpassing.  

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. Wel wordt de toelichting 

aangepast. 

 

 

Inspraakreactie 4 

 

De inspraakreactie heeft betrekking op het perceel Pootweg 15 te Langeweg, locatie C15. 

 

Samenvatting 

Inspreker merkt op dat omtrent de woning op dit perceel in de koopovereenkomsten uit het 

verleden een bepaling is opgenomen dat de betreffende woning alleen als woning voor één 

huishouden gebruikt mag worden, en dat het beeldbepalende karakter van deze woning niet 

aangetast mag worden. Deze bepaling is bij de laatste verandering van eigenaar achterwege 

gelaten in de koopovereenkomst, en op dit moment wordt de woning verbouwd en opge-

deeld in twee wooneenheden. Inspreker is van mening dat de bepalingen die destijds door 

de gemeente zijn vastgelegd, hierdoor niet nageleefd worden.  

 

Voorts merkt inspreker op dat hij in het bezit is van een milieuvergunning die de aanwezig-

heid van (een) vrachtwagen en spuitmiddelen op zijn erf rechtvaardigt.  

 

Bijgevoegd: uittreksel koopakte met betreffende artikelen. 

 

Beantwoording 

Er heeft ten aanzien van dit pand in het verleden ruilverkaveling plaatsgevonden waarbij de 

in de voorheen gesloten koopovereenkomst opgenomen voorwaarden zijn komen te verval-

len. De gemeente heeft in 2009 besloten medewerking te verlenen aan het verzoek tot wo-

ningsplitsing ten behoeve van het behoud van het waardevolle cultuurhistorische karakter 

van het pand. Door indiener wordt melding gemaakt van een aanwezige milieuvergunning. In 

het kader van de procedure van de locatie Pootweg 13 en de 3e herziening van het bestem-

mingsplan Buitengebied is dit niet relevant. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

 

Inspraakreactie 5 

 

De inspraakreactie heeft betrekking op het perceel Zuidlangeweg 4b te Oudemolen, locatie 

A10. 
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Samenvatting 

Inspreker verzoekt een verruiming van de bebouwingslijn op hun perceel, ter plaatse van de 

linkerzijde van de bedrijfswoning, om in de toekomst eventueel een garage te kunnen reali-

seren.  

 

Bijgevoegd: schets met beoogde nieuwe bebouwingslijn. 

 

Beantwoording 

Het bouwvlak is strak rond de bestaande bebouwing geplaatst, omdat de bedrijfsbebouwing 

niet meer mag uitbreiden. Deze regeling heeft niet tot doel om het gebruik van de bedrijfs-

woning en bijgebouwen te beperken. De gemeente ziet geen ruimtelijke bezwaren voor de 

beoogde bouw van een garage bij de bedrijfswoning. Aan het verzoek kan daarom tege-

moetgekomen worden. Het bouwvlak wordt zodanig aangepast dat de beoogde garage gere-

aliseerd kan worden. Het bouwvlak wordt parallel aan de voorgevelrooilijn van de woning 

ingetekend. Uiteraard dient wel de maximale maatvoering voor de woning en bijgebouwen in 

acht te worden genomen. Het maximale bebouwingsoppervlak ten behoeve van de bedrijfs-

gebouwen blijft gehandhaafd.  

 

Conclusie 

De reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. De vorm van het bouwvlak wordt 

aangepast. De locatiebeschrijving in de toelichting van het bestemmingsplan wordt aange-

past naar aanleiding van deze wijziging. 

 

 

Inspraakreactie 6 

 

De inspraakreactie heeft betrekking op het perceel Helsedijk 43 te Heijningen, locatie B1.  

 

Samenvatting 

Inspreker verzoekt een deel van de beoogde agrarische bestemming van zijn perceel om te 

zetten in Tuin (-Plus). Inspreker wil namelijk ten behoeve van de aldaar aanwezige paarden-

bak een houten omheining plaatsen, welke alleen is toegestaan binnen de Tuinbestemming.  

 

Bijgevoegd:  

- schets voorlopige opzet gewenste tuinbestemming;  

- detailkaart perceel zoals opgenomen in bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening. 

 

Beantwoording 

De paardenbak is reeds gerealiseerd. Volgens het gemeentelijk beleid is het toegestaan om 

bij agrarische bedrijven en bij woonbestemmingen in het buitengebied, daar waar passend, 

hobbymatig vee te houden.  

Ten behoeve van het hobbymatig houden van vee waaronder paarden mogen binnen de be-

stemming Tuin - 1 onoverdekte paardenbakken worden gerealiseerd. Van belang daarbij is 

dat de rijbakken niet worden gebruikt door derden en dat geen aanvullende voorzieningen 

(zoals lichtmasten) aanwezig zijn. Er zijn géén ruimtelijke bezwaren om de paardenbak posi-

tief te bestemmen. Er is gezien de ligging géén nadere landschappelijke inpassing noodzake-

lijk. De gemeente stemt daarom in met het positief bestemmen van de paardenpak waardoor 

het mogelijk wordt om hierbij een omheining te plaatsen. 

 

Conclusie 

De reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. Op de verbeelding zal ter plaatse 

van de bestaande paardenbak de bestemming Tuin - 1 worden opgenomen, met de 
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aanduiding ‘specifieke vorm van tuin – paardenbak’. De locatiebeschrijving in de toelichting 

van het bestemmingsplan wordt aangepast naar aanleiding van deze wijziging. 

 

 

Inspraakreactie 7 

 

De inspraakreactie heeft betrekking op het perceel Sluissedijk 5a te Standdaarbuiten, locatie 

A23. 

 

Samenvatting 

Inspreker heeft op het betreffende perceel een kleine handelsonderneming (verkoop en ver-

huur van schaftketen) en zou graag willen dat de nu toegekende landbouwbestemming ver-

anderd wordt naar een bestemming conform het feitelijke gebruik. Het perceel is verhard en 

er is een gebouw van 8,5 m bij 15 m aanwezig. 

 

Als onderbouwing voert inspreker aan dat de buren geen hinder ondervinden van de activi-

teiten, en dat alle aan het bedrijf gerelateerde vervoersbewegingen met een (gewone) auto 

uitgevoerd worden. 

 

Beantwoording 

De locatie heeft de bestemming Agrarisch met waarden - Natuurwaarden, welke overeen-

komstig is met de vigerende zone ARWN. Conform het geldende beleid zijn niet-agrarische 

bedrijfsactiviteiten zoals door de inspreker gevraagd worden in deze zone niet toegestaan als 

vervolgfunctie. Geconstateerd wordt dat ter plaatse géén agrarisch bedrijf meer aanwezig is. 

Een verzoek om een vervolgfunctie kan nader onderbouwd en gemotiveerd worden en zal in 

een aparte procedure behandeld worden. Aan het verzoek kan daarom in dit plan niet 

tegemoet worden gekomen. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 

 

Inspraakreactie 8 

 

De inspraakreactie heeft betrekking op het perceel Tonsedijk 22 te Klundert, locatie A9.  

 

Samenvatting 

Op de locatie is een gemengd bedrijf bestaande uit een varkenshouderij en een akkerbouw-

bedrijf gevestigd. Ten aanzien van de betreffende locatie verzoekt inspreker het volgende. 

a. Het vergroten van het bouwvlak. Bij het bepalen van het bouwvlak is geen rekening ge-

houden met de ten noorden van de bestaande stal aanwezige (inpandige) luchtwasser. 

Deze is gesitueerd buiten het bouwvlak.  

b. Het opnemen van de functieaanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - duurzame loca-

tie intensieve veehouderij'. Vanwege het ontbreken van ruimtelijke beperkingen in de 

omgeving en milieuhygiënische belemmeringen, de ligging in een verwevingsgebied en 

de ruime afstand tot natuurgebieden en woningen, is inspreker van mening dat het be-

treffende bedrijf ook in aanmerking komt voor deze functieaanduiding.  

c. Het opnemen van een afwijkingsbevoegdheid ten behoeve van het vergroten van het 

maximum bebouwd oppervlak voor intensieve veehouderij. Inspreker voert hierbij aan 

dat uitbreiding van de bedrijfsbebouwing gerechtvaardigd wordt door het aanmerken 

van het bedrijf als een 'duurzame locatie'. Op basis van de uitbreidingsmogelijkheden, 
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zoals nu opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan, is verdere ontwikkeling van 

het bedrijf niet mogelijk. 

 

Beantwoording 

a. De betreffende luchtwasser is een inpandige constructie. Alle bestaande bebouwing en 

voorzieningen zijn opgenomen in het bouwvlak. Er is geen bedrijfsplan voor uitbreiding 

bekend bij de gemeente. Het bouwvlak wordt niet aangepast.  

b. De inspreker heeft niet aangetoond dat het hier een duurzame locatie voor intensieve 

veehouderij betreft, conform de provinciale Handleiding Duurzame locaties en duurzame 

projectlocaties voor de intensieve veehouderij van de provincie Noord-Brabant d.d. 

2 december 2003. Wanneer er een plan voor uitbreiding wordt ingediend zal aange-

toond moeten worden dat het een duurzame locatie betreft volgens de provinciale 

handleiding. De aanduiding wordt daarom in dit bestemmingsplan niet opgenomen.  

c. Bij nader inzien is het gewenst om  de gronden buiten het bouwvlak eveneens in dit 

bestemmingsplan op te nemen en gelijktijdig in de regels een wijzigingsbevoegdheid op 

te nemen op grond waarvan een vergroting van het bouwvlak onder voorwaarden 

mogelijk wordt. 

 

Conclusie 

De reactie leidt  tot aanpassing van het bestemmingsplan. De agrarische gronden rondom 

het bouwvlak worden opgenomen op de verbeelding. In de regels wordt een 

wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor vergroting van het bouwvlak ten behoeve van 

intensieve veehouderijen. De locatiebeschrijving in de toelichting van het bestemmingsplan 

wordt aangepast naar aanleiding van deze wijziging. 

 

 

Inspraakreactie 9  

 

De inspraakreactie heeft betrekking op het perceel Galgenweg 70 te Zevenbergen, locatie 

A15.  

 

Samenvatting 

Insprekers stellen dat de uitbreidingsmogelijkheden (15% extra ten opzichte van de huidige 

bebouwing) die de 3e herziening biedt voor het perceel waarop hun tuincentrum is gelegen 

ontoereikend zijn, en dat er sprake is van een flinke afname van uitbreidingsmogelijkheden 

ten opzichte van het vorige bestemmingsplan.  

 

Ook zijn insprekers van mening dat de typering van hun tuincentrum niet correct is: een 

type 3-tuincentrum zou beter passen dan een type 1 of 2. Deze typering is gebaseerd op de 

Structuurnota tuincentra. De stelling wordt nader onderbouwd door een uittreksel van het 

klantenbestand en een beschrijving van het assortiment. Het assortiment bestaat uit circa 

80% planten en tuinartikelen met 20% aanvullend: sfeer, cadeau, verzorging, trends, etc. -

artikelen. Het tuincentrum heeft een grote regionale functie en is het enige tuincentrum bin-

nen de gemeente Moerdijk. 

 

Verder zijn insprekers van mening dat het begrip 'tuincentrum' niet goed is omschreven, 

aangezien een tuincentrum niet per definitie haar eigen planten opkweekt. Bij de overname 

van het tuincentrum in 2009 is de kweekactiviteit tot een minimum beperkt. 

 

Bijgevoegd: uittreksel klantregister 
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Beantwoording  

Op basis van gevoerde gesprekken tussen de gemeente en de eigenaren, is de gemeente tot 

de conclusie gekomen dat het tuincentrum past in categorie 3 op basis van de Structuurnota 

tuincentra. Er zijn geen ruimtelijke bezwaren om de definitie van tuincentrum in het be-

stemmingsplan te wijzigen waardoor deze aansluit op de huidige bedrijfsvoering. Conform 

het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten en het gemeentelijk beleid voor niet-

agrarische functies in het buitengebied, wordt geen verdere uitbreiding van de bebouwing 

toegestaan. Het gemeentelijk beleid gaat bij een dergelijke functie uit van de bestaande be-

bouwing + 15%, hetgeen nu is opgenomen in het bestemmingsplan.  

 

Conclusie 

De reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. In de regels wordt het begrip tuin-

centrum aangepast. De locatiebeschrijving in de toelichting van het bestemmingsplan wordt 

aangepast naar aanleiding van deze wijziging. Tevens wordt het adres in de toelichting en op 

de verbeelding gewijzigd naar Galgenweg 70.  

 

 

Inspraakreactie 10  

 

De inspraakreactie heeft betrekking op het perceel Zwingelspaansedijk 16 te Fijnaart, locatie 

C5.  

 

Samenvatting 

Inspreker heeft tegen het ontwerpbesluit van de milieuvergunning die eerder ter inzage is 

gelegd een zienswijze ingediend. Aangezien tot op heden nog geen beantwoording heeft 

plaatsgevonden van deze zienswijze wordt een inspraakreactie ingediend op het bestem-

mingsplan.  

 

Inspreker merkt op dat er bij oostenwind sprake is van stankoverlast, en dat dit de kwaliteit 

van het wonen nadelig beïnvloed. Vanuit dit oogpunt vraagt inspreker zich af of er voldoende 

maatregelen getroffen worden om stankoverlast te beperken, en of de overlast zal toenemen 

in het geval van uitbreiding. 

 

Verder maakt inspreker zich zorgen om de stofoverlast en de gezondheidsrisico's die dit met 

zich meebrengt. Onderzoeken van de GGD en commissie Alders tonen volgens inspreker aan 

dat deze zorgen gegrond zijn. Het advies van de GGD heeft volgens inspreker een waardeda-

ling van de woning tot gevolg. De inspreker vraagt zich af of er voldoende maatregelen wor-

den getroffen om stofoverlast te beperken. 

 

Ten slotte vraagt inspreker zich af wat de gevolgen zijn voor de nieuwbouwplannen die in-

spreker heeft in relatie tot de voorgenomen ontwikkeling en de gezondheidseffecten van 

intensieve veehouderij.  

 

Bijgevoegd: foto's stofoverlast. 

 

Beantwoording 

De beantwoording van de zienswijze zoals inspreker heeft ingediend tegen de milieuvergun-

ning heeft reeds plaatsgevonden. Voor de volledige beantwoording van de inspraakreactie 

wordt hiernaar verwezen. Een samenvatting van de beantwoording is in deze notitie opge-

nomen.  
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Stankoverlast 

De ontwikkeling voldoet aan de in de Wet geurhinder en veehouderij opgenomen normen en 

afstanden. Uit jurisprudentie van de Raad van State blijkt dat, indien voldaan wordt aan de 

van toepassing zijnde regelgeving met betrekking tot geur, het bevoegd gezag geen andere 

keus heeft dan de gevraagde vergunning voor wat betreft het geuraspect te verlenen. De 

geur wordt, gelet op de ligging van de woning in het buitengebied aanvaardbaar geacht. 

 

Gezondheidsrisico's en stofoverlast 

Het door de GGD uitgebrachte advies is in een recente beroepszaak aan de orde geweest. De 

Afdeling van de Raad van State heeft hierin bij de uitspraak gesteld dat het advies van de 

GGD en de hierin aangehaalde gezondheidsrisico's geen weigeringsgrond voor de vergunning 

zijn.  

Momenteel is de Gezondheidsraad gevraagd een advies uit te brengen en een beoordelings-

kader op te stellen over de gezondheidseffecten van intensieve veehouderijen. Dit advies zal 

naar verwachting in november 2012 worden uitgebracht.  

 

Om stofoverlast te voorkomen zijn bij de stallen stofopvangbakken geplaatst. De ingediende 

reactie heeft ertoe geleid dat bij de milieuvergunning een aanvullend voorschrift is opgeno-

men. Het aanvullende voorschrift ziet op maandelijkse reiniging van de stofopvangbakken 

van twee stallen.  

 

Nieuwbouwplannen 

Het advies van de Gezondheidsraad kan leiden tot het opnemen van eventuele afstandseisen 

in wet- en regelgeving. Dit advies is nog niet uitgebracht. Daarnaast is niet bekend of, en zo 

ja wat de gevolgen zijn van dit advies op de huidige wet- en regelgeving. De huidige nieuw-

bouwplannen van de inspreker, die reeds bij de gemeente zijn ingediend, zijn hierdoor op dit 

moment niet in gevaar.  

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 

 

Inspraakreactie 11 

 

De inspraakreactie heeft betrekking op het perceel Barlaaksedijk 7-9 te Standdaarbuiten, 

locatie A28. 

 

Samenvatting 

Inspreker maakt bezwaar tegen het feit dat er geen mogelijkheid is tot het oprichten van een 

bedrijfswoning, ondanks eerdere toezeggingen van de gemeente. Ook is inspreker niet con-

tent met het ontbreken van de mogelijkheid om de bebouwing op het perceel uit te breiden.  

 

Inspreker is voornemens zijn raspaardenfokkerij vanuit Zevenhuizen (Z-H) te verplaatsen 

naar Moerdijk en hiervoor is een bedrijfswoning absoluut noodzakelijk. Indien dit initiatief 

geen doorgang kan vinden is een goede exploitatie van de gebouwen op het perceel onmo-

gelijk, tenzij de oude functie van het perceel (autohandel en sloperij) weer hervat wordt. 

Gelet op de, volgens inspreker, historische waarde van een deel van de gebouwen is het ook 

in het belang van de gemeente om een goede en rendabele exploitatie van de gebouwen 

mogelijk te maken.  
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Beantwoording 

Het verzoek zoals omschreven in de inspraakreactie is reeds eerder in 2011 door de inspre-

ker ingediend. In een overleg in april 2011 zijn reeds de reactie van de gemeente, de moti-

vering waarom géén medewerking kan worden verleend en het te doorlopen proces met de 

inspreker besproken.  

 

Gedeputeerde Staten (GS) hebben in haar goedkeuringsbesluit van 1 september 2009 goed-

keuring onthouden aan de in het bestemmingsplan Buitengebied, 1e herziening opgenomen 

bouwvlakken op de Barlaaksedijk 7-9. De gemeente heeft hiertegen beroep ingediend. Op 

3 augustus 2011 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepszaak. De gemeente 

is hierbij in het gelijkgesteld en het besluit van GS is vernietigd. Het perceel is in het be-

stemmingsplan Buitengebied, 3e herziening opnieuw bestemd conform de bestemmings-

legging van de 1e herziening. Rondom de bestaande bebouwing zijn vijf strak begrensde 

bouwvlakken opgenomen zonder de mogelijkheid tot een bedrijfswoning. 

 

De locatie is gelegen in de zone 'ARWN' met beschermde landschappelijke en cultuurhistori-

sche waarden. Ten tijde van de aankoop van het perceel door inspreker was het bestem-

mingsplan Buitengebied Standdaarbuiten geldend. Hierin was ook reeds een vergelijkbare 

Agrarische bestemming zonder nieuwe bouwmogelijkheden op het perceel gelegen. De vesti-

ging van een paardenfokkerij op deze locatie past niet binnen het provinciale en gemeente-

lijk beleid en is niet wenselijk. De heer Middelman heeft tot op heden nog géén concreet 

verzoek of bouwplan hiervoor ingediend waaruit blijkt dat hij kan voldoen aan de provinciale 

en gemeentelijke voorwaarden. In eerdere overleggen of correspondentie is géén toezegging 

gedaan dat (in de toekomst) een bedrijfswoning mag worden opgericht. Een nieuwe woning 

in het buitengebied is in strijd met het provinciale en gemeentelijke beleid. Er wordt derhalve 

geen medewerking verleend aan het ingediende verzoek.  

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 

 

Inspraakreactie 12 

 

De inspraakreactie heeft betrekking op de percelen G282 aan de Zevenbergseweg 13 en 

Klundertsedijk naast 4 te Klundert. 

 

Samenvatting 

Inspreker stelt dat het perceel G282 in het huidige bestemmingsplan de bestemming 'Groen' 

heeft en merkt op dat dit niet conform de feitelijke situatie (regulier agrarisch perceel) is. 

Inspreker verzoekt om de bestemming te wijzigen in Agrarisch.  

Verder verzoekt inspreker om een overleg om de mogelijkheden te verkennen met betrek-

king tot het realiseren van een woning binnen het bouwblok aan de Klundertsedijk 4.  

 

Bijgevoegd:  

- voorbeeld gecombineerde opgave; 

- overzichtskaart bestemmingsplan. 

 

Beantwoording 

De genoemde locaties zijn geen onderdeel van het voorontwerpbestemmingsplan Buitenge-

bied, 3e herziening. Het verzoek van de inspreker is beoordeeld. Er bestaan geen ruimtelijke 

bezwaren om de gronden van het betreffende perceel te bestemmen als 'Agrarisch' zonder 

bebouwingsmogelijkheden. De locatie wordt opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan.  
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Ten aanzien van het verzoek om de bouwmogelijkheden van een woning naast de Klundert-

sedijk 4 te bespreken wordt gesteld dat de bouw van een nieuwe woning in het buitengebied 

in strijd is met het provinciaal en gemeentelijk beleid. Er wordt geen medewerking verleend 

aan dit verzoek.  

 

Conclusie 

De reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. Het perceel G282 wordt opgeno-

men in het bestemmingsplan met de bestemming Agrarisch zonder bouwmogelijkheden. In 

de toelichting wordt een locatiebeschrijving opgenomen en er wordt een verbeelding van de 

locatie toegevoegd.  

 

 

Inspraakreactie 13 

 

De inspraakreactie heeft betrekking op camping Markdal aan de Molendijk 2 te Standdaar-

buiten, locatie A22. 

 

Samenvatting 

Inspreker merkt op dat de adressering niet juist is: het betreft enkel Molendijk 2 en niet ook 

Molendijk 4a.  

Verder merkt inspreker op dat wat er gesteld wordt in de tekst en de tekening niet overeen-

komen. In de tekst wordt gesproken over 'overige' gronden die bestemd worden als Recrea-

tie - Dagrecreatie met aanduiding 'jachthaven'. Op de tekening wordt volgens inspreker al-

leen het water weergeven en niet de aangrenzende gronden.  

 

Beantwoording 

Het klopt dat de gronden in de 3e herziening enkel betrekking hebben op de Molendijk 2 en 

niet op Molendijk 4a. Het adres wordt aangepast. De ligging van het plangebied is afgestemd 

op de begrenzing van de gronden waar door Gedeputeerde Staten goedkeuring aan is ont-

houden. Het betreft het haventje (water) en de omliggende gronden alsmede de naastgele-

gen schuur. Voor de overige gronden blijft het bestemmingsplan Buitengebied na 

2e herziening van kracht.  

 

Conclusie 

De reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. De adressering van de locatie 

wordt in de toelichting en op de verbeelding aangepast.  

 

 

Inspraakreactie 14 

 

De inspraakreactie heeft betrekking het perceel aan de Zwingelspaansedijk 16 te Fijnaart, 

locatie C5. 

 

Samenvatting 

Inspreker heeft op de informatieavond op 25 juni 2012 van het bestemmingsplan kennisge-

nomen van de voorgenomen uitbreiding met een vierde pluimveestal van het pluimveebedrijf 

Knook-Maat. Eerder heeft inspreker een zienswijze ingediend tegen de ontwerpmilieuver-

gunning. 
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Inspreker is niet blij met de voorgenomen ontwikkeling en plaatst een aantal vraagtekens bij 

het besluitvormingsproces omtrent het wel of niet toestaan van de uitbreiding met een extra 

pluimveestal. 

 

Inspreker merkt op dat door de gemeente advies is ingewonnen bij de ZLTO en bij RBOI. 

Hierbij vraagt inspreker zich af of er geen sprake is van belangenverstrengeling aangezien de 

eigenaar van de intensieve veehouderij banden heeft met of lid is van de ZLTO. Hiernaast is 

onduidelijk welk advies RBOI heeft uitgebracht. Gezien de onduidelijkheid stelt de inspreker 

voor om de Stichting Wakker Dier om advies te vragen en rekening te houden met de pu-

blieke opinie, het advies van de GGD en de ontwikkelingen rondom het gebruik van antibio-

tica. 

 

Voorts roept de voorgenomen uitbreiding de volgende concrete vragen en opmerkingen op: 

- waaruit blijkt dat er geen overschrijding van normen plaatsvindt met betrekking tot de 

richtafstanden van ammoniak tot kwetsbare gebieden en de richtafstanden van geur-

hinder tot geurgevoelige objecten?  

- waaruit blijkt dat er ten aanzien van luchtkwaliteit geen significante verslechtering op-

treedt?  

- waarom wordt door een aan de branche gerelateerde organisatie als ZLTO advies uitge-

bracht aan de gemeente?  

- wat is de visie van burgemeester en wethouders omtrent de leefbaarheid in het 

buitengebied, in relatie tot hinder en ligging intensieve veehouderijen en schaalvergro-

ting? Hoe verhoud zich dit tot de Verordening Ruimte? 

 

Voor de argumenten die inspreker aanvoert tegen de voorgenomen uitbreiding wordt verwe-

zen naar de op 7 november 2011 ingediende zienswijze op de milieuvergunning. 

 

Bijgevoegd: zienswijze revisievergunning VOF Knook-Maat d.d. 7-11-2011, kenmerk SBA 

2009/279. 

 

Beantwoording 

De initiatiefnemer aan de Zwingelspaansedijk 16 heeft bij de gemeente een verzoek inge-

diend om de intensieve veehouderijtak (IV) van het gemengde bedrijf aan de Zwingelspaan-

sedijk 16 uit te breiden met een vierde stal. De locatie is reeds in 2008 in het geldende be-

stemmingsplan aangewezen als 'duurzame locatie' op basis van het gemeentelijk beleid en 

de provinciale handleiding. Ter onderbouwing en motivering van het verzoek heeft de initia-

tiefnemer door ZLTO een ruimtelijke onderbouwing laten opstellen. Deze is door de ge-

meente beoordeeld en akkoord bevonden. De gewenste uitbreiding voldoet aan de voor-

waarden zoals deze gesteld worden in het gemeentelijk beleid. Hiernaast is gebleken uit de 

beoordeling van de ontwerpmilieuvergunning dat de uitbreiding voldoet aan de geldende 

normen, wet- en regelgeving. De gemeente heeft over dit onderwerp dan ook in het kader 

van de besluitvorming geen advies aangevraagd bij de ZLTO. De initiatiefnemer heeft er voor 

gekozen om de noodzakelijke ruimtelijke onderbouwing door de ZLTO op te laten stellen. 

Hiernaast heeft de gemeente voor deze ontwikkeling geen advies aangevraagd bij RBOI. De 

gemeente heeft RBOI opdracht verleend voor het opstellen van het bestemmingsplan Bui-

tengebied, 3e herziening. In de procedure van dit bestemmingsplan wordt de locatie Zwingel-

spaansedijk 16 meegenomen. De stichting Wakker Dier is geen relevante overlegpartner of 

adviesinstantie waar de gemeente adviezen bij aanvraagt.  

 

Bij de besluitvorming is rekening gehouden met de geldende wet- en regelgeving, beleidska-

ders en tevens met de adviezen en informatie zoals op dit moment bekend zijn omtrent in-

tensieve veehouderijen en gezondheidsrisico's.  



16 Inspraakreacties 

170900.15945.00  Adviesbureau RBOI 

  Rotterdam / Middelburg 

 

Uit de beoordeling en toetsing van de aangeleverde onderzoeken en ruimtelijke onderbou-

wing ten behoeve van het bestemmingsplan en de milieuvergunning blijkt dat de gewenste 

uitbreiding voldoet aan de geldende milieuwet- en regelgeving. Hieronder vallen tevens am-

moniak, geurhinder en luchtkwaliteit. Een woning (van derden) wordt aangemerkt als een 

geurgevoelig object en hier is bij de toetsing rekening mee gehouden. 

 

Bij de beoordeling van het verzoek is getoetst aan het gemeentelijk beleid en aan de Veror-

dening Ruimte. Op basis van het provinciale beleid mogen intensieve veehouderijen niet 

verder uitbreiden dan 1,5 ha. Op de Zwingelspaansedijk 16 is een gemengd bedrijf aanwezig 

met een volwaardige intensieve veehouderijtak. Bij ontwikkelingen in het buitengebied wordt 

een afweging gemaakt tussen de mogelijkheden die op basis van het beleid en wet- en re-

gelgeving mogelijk zijn. Het gemeentelijk beleid voor intensieve veehouderijen is in 2008 

geactualiseerd. Bij het opstellen van het beleid, alsmede bij de beoordeling van een verzoek 

tot uitbreiding wordt rekening gehouden met de leefbaarheid in het buitengebied alsmede 

met het bieden van passende ontwikkelingsmogelijkheden voor (agrarische) bedrijven. Naar 

verwachting zal volgend jaar het beleid voor intensieve veehouderijen worden geactuali-

seerd. Hierbij wordt onder andere ook het in november 2012 door de Gezondheidsraad uit te 

brengen advies/beoordelingskader ten aanzien van intensieve veehouderijen en gezondheid 

meegenomen.  

 

De zienswijze zoals door inspreker ingediend op de ontwerpmilieuvergunning is reeds in deze 

procedure van beantwoording voorzien. Voor de toelichting op een aantal genoemde aan-

dachtspunten uit deze zienswijze wordt verwezen naar de beantwoording van inspraakreactie 

nummer 10.  

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

 

Inspraakreactie 15 

 

De inspraakreactie heeft betrekking op het perceel aan de Drogedijk 53 te Oudemolen, loca-

tie A13. 

 

Samenvatting 

Inspreker is van mening dat de 'open wagenberging', gelegen ten westen van de grote 

schuur en daaraan verbonden kleinere schuur op hetzelfde perceel, ten onrechte niet van de 

aanduiding 'caravanstalling' is voorzien. Reclamant wijst er nadrukkelijk op dat deze schuur 

alsnog positief bestemd dient te worden en zet dit kracht bij door te verwijzen naar eerdere 

uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, door Gedeputeerde 

Staten van Noord-Brabant en door het college van burgemeester en wethouders genomen 

besluiten omtrent deze kwestie.  

 

Voor het alsnog positief bestemmen van de open wagenberging als 'caravanstalling' draagt 

inspreker, voortvloeiend uit de eerdergenoemde uitspraken en genomen besluiten, de vol-

gende concrete argumenten aan: 

- het gebruik van de open wagenberging valt onder het gebruiksovergangsrecht, toepas-

sing van handhaving is derhalve niet mogelijk; 

- de open wagenberging, inclusief daaraan aangebrachte wijzigingen, is legaal opgericht; 

- conform het besluit van Gedeputeerde Staten moet de nadere aanduiding 'caravanstal-

ling' worden toegekend.  
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Inspreker heeft door het niet toekennen van de aanduiding 'caravanstalling' het gebruik van 

de open wagenberging als caravanstalling moeten staken, mede om de benodigde bouwver-

gunning voor de aanpassingen aan de betreffende schuur te verkrijgen. Deze is inmiddels 

verkregen, zodat er geen sprake meer is van een illegaal bouwwerk. Inspreker benadrukt 

dat, met oog op het laatstgenoemde, het college niet meer vrij is af te wijken van de uit-

spraken van de Afdeling en dat de aanduiding 'caravanstalling' derhalve opgenomen dient te 

worden ter plaatse van de open wagenberging. 

 

Beantwoording 

De locatie is opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening naar aanleiding 

van de goedkeuringsbesluiten van Gedeputeerde Staten en de uitspraken van de Raad van 

State. Uit de uitspraak van de Raad van State van 3 augustus 2011 blijkt dat de op de loca-

tie aanwezige schuren, inclusief de open wagenberging voor caravanstalling bestemd dienen 

te worden.  

 

Uit de recent gevoerde overleggen en correspondentie in het kader van handhavingsproce-

dures en vergunningverlening voor deze locatie is gebleken dat het gebruik van de open 

wagenberging als caravanstalling gestaakt is. Hierdoor is besloten dit gebouw in het voor-

ontwerp niet voor caravanstalling te bestemmen. De inspreker geeft echter in de inspraakre-

actie aan dat de open wagenberging momenteel niet voor caravanstalling wordt gebruikt in 

verband met de lopende procedures, maar dat de wens bestaat deze wel voor caravanstal-

ling te gebruiken. In lijn met de uitspraak van de Raad van State, wordt daarom de aandui-

ding caravanstalling alsnog op de open wagenberging opgenomen.  

 

Conclusie 

De reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. De verbeelding wordt aangepast. 

Ter plaatse van de open wagenberging wordt de aanduiding ‘caravanstalling’ opgenomen. De 

locatiebeschrijving in de toelichting van het bestemmingsplan wordt aangepast naar aan-

leiding van deze wijziging. 

 

 

Inspraakreactie 16  

 

De inspraakreactie heeft betrekking op het perceel Kadedijk 79 te Fijnaart, locatie A21. 

 

Samenvatting 

Voorgeschiedenis 

Mede op verzoek van de gemeente hebben insprekers in 2007 ingestemd met het de 

verplaatsing van het op hun perceel aanwezige agrarisch bouwblok naar de locatie Oude 

Appelaarsdijk, om aldaar hervestiging van een agrarisch bedrijf mogelijk te maken. Aan 

insprekers is destijds door het college toegezegd dat er na deze verplaatsing een passende 

bestemming op het perceel zou komen, zodat de aldaar aanwezige opstallen op rendabele 

wijze geëxploiteerd kunnen worden en dat ter plaatse de rechten op detailhandel ter plaatse 

blijven bestaan.  

 

Huidige situatie 

In het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening worden drie 

bestemmingen op het perceel gelegd: 'Wonen - 1' met de aanduiding 'opslag', 'Agrarisch' 

zonder bouwvlak en 'Tuin - 1'. Insprekers zijn door deze bestemmingslegging niet in staat 

een rendabele exploitatie op te zetten omdat alleen de functie 'opslag' niet voldoende wordt 

geacht. Hiernaast zijn de door het college toegezegde rechten op detailhandel c.q. een aan 
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huis gebonden beroep van ca. 30 m2 volgens inspreker niet opgenomen. Op het perceel is 

een rijksmonument aanwezig. Om dit rendabel te houden is gebruik van de opstallen, mede 

voor andere doeleinden dan opslag, economisch noodzakelijk.  

 

Bovendien suggereert het voorontwerpbestemmingsplan dat het wenselijk is dat insprekers 

het achterste deel van het woonperceel afstoten naar agrarische gronden. Hierbij zullen de 

bestaande opstallen onder het overgangsrecht komen te vallen en zullen insprekers op basis 

van het beleid de landschappelijke inpassing moeten realiseren. Hier kan niet mee worden 

ingestemd. 

 

Voorstel insprekers 

Insprekers  stellen voor het perceel te bestemmen als 'Agrarisch, agrarische activiteiten op 

niet-bedrijfsmatig wijze', zoals genoemd in artikel 1, lid 11. Omdat detailhandel (beroep-

aan-huis) volgens hen op dit moment niet binnen deze bestemming toegestaan is, stellen 

insprekers voor dit via een aanpassing positief te bestemmen. Volgens inspreker zijn binnen 

deze bestemming de opstallen te gebruiken voor de opslag en stalling van agrarische 

producten en werktuigen en zijn de nevenfuncties zoals genoemd in de regels ook van 

toepassing.  

 

Volgens insprekers past deze bestemmingslegging in het provinciaal en gemeentelijk beleid 

en komt het tegemoet aan het gewenste gebruik. De vestiging van een nieuw agrarisch 

bedrijf is uitgesloten en uitbreiding van de bedrijfsbebouwing is niet toegestaan.  

 

Beantwoording 

Op het perceel Kadedijk 79 was een agrarisch bedrijf gevestigd. Aan dit bedrijf is in het 

bestemmingsplan Buitengebied een bouwstede toegekend. In de 1e herziening van het 

bestemmingsplan Buitengebied is aan de gronden de bestemming ‘Agrarisch aanverwante 

doeleinden’ toegekend. Hier is door de provincie in 2009 goedkeuring aan onthouden. 

Momenteel betreft het een voormalig agrarisch bedrijfscomplex gelegen in de kernrandzone 

van Fijnaart. De bestaande voormalige bedrijfsbebouwing (1.050 m2) wordt overwegend 

gebruikt voor opslag van agrarische producten en werktuigen.  

 

Het voorstel zoals door de inspreker wordt gedaan leidt niet tot een oplossing voor de 

situatie. Wanneer er op een agrarisch perceel geen agrarisch bedrijf aanwezig is als 

hoofdfunctie zijn de in het bestemmingsplan opgenomen nevenfuncties niet bij recht 

toegestaan. Hiernaast is geen agrarisch bedrijf meer aanwezig maar een agrarisch 

aanverwant bedrijf. Bekeken dient te worden of dit positief bestemd kan worden.  

 

Op basis van de bestemmingslegging in het bestemmingsplan Buitengebied, 1e herziening en 

bovenstaande kan op het perceel een Agrarisch aanverwante bestemming met de nadere 

aanduiding ‘opslag’ opgenomen worden. Hiermee worden de huidige activiteiten mogelijk 

gemaakt. De bestaande bebouwing wordt hierbij positief bestemd. In de bestemming 

agrarisch aanverwante doeleinden worden een aantal nevenfuncties bij recht toegestaan. De 

bestaande bebouwing mag niet worden uitgebreid en in het verleden is reeds geconcludeerd 

dat het geheel ruimtelijk inpasbaar is. Hiernaast wordt vastgesteld dat voldaan wordt aan de 

voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheid (artikel 35) van het bestemmingsplan 

Buitengebied, 2e herziening. Het nieuwe bestemmingsvlak is kleiner dan 5.000 m2 waardoor 

het past binnen de kaders van de Verordening Ruimte.  

 

Voor een aan-huis-gebonden beroep of bedrijf inclusief de hierbij horende ondergeschikte 

detailhandel zijn de regels opgenomen in de algemene gebruiksregels van artikel 25. Voor 

zover voldaan wordt aan de hier gestelde voorwaarden is het gebruik van gebouwen ten 
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behoeve van een praktijkruimte gericht op wellness en cosmetica toegestaan. Het specifiek 

bestemmen van deze ruimte is niet noodzakelijk. 

 

De gemeente is van oordeel dat de toegekende bestemming voldoende mogelijkheden biedt 

voor een passend gebruik van de locatie en de hier op aanwezige gebouwen. De bestemming 

sluit aan bij het gemeentelijk en provinciaal beleid alsmede bij hetgeen door de inspreker als 

wens naar voren is gebracht.  

 

Conclusie 

De inspraakreactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. Op de verbeelding wordt 

op het gehele perceel een bestemming Agrarisch- Agrarisch Aanverwant opgenomen met de 

nadere aanduiding ‘opslag’. De locatiebeschrijving in de toelichting van het bestemmingsplan 

wordt aangepast naar aanleiding van deze wijziging. 
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3. Overlegreacties 21 

1. Rijkswaterstaat dienst Noord-Brabant, de heer Gert Jan Nass, Afde-

ling Planvorming en Advies, Postbus 90157, 5200 MJ 's-Hertogen-

bosch 

 

De inspraakreactie heeft betrekking op het perceel Moerdijkseweg 1 te Zevenbergschen 

Hoek, locatie C7. 

 

Samenvatting 

De vooroverlegreactie heeft betrekking op de mogelijkheid tot het plaatsen van een recla-

memast aan de Moerdijkseweg 1 te Zevenbergschen Hoek. Inspreker stelt dat door de lig-

ging en plaatsing van een lichtkrant op de betreffende reclamemast, visuele hinder of aflei-

ding kan ontstaan voor automobilisten op de nabijgelegen snelweg. Inspreker haalt als on-

derbouwing hiervoor het Kader 'Objecten langs auto(snel)wegen' aan, met kenmerk 

DNB/RWS 2012/556 die met begeleidende brief aan de gemeente is toegezonden op 

8 februari 2012.  

 

Het betreffende kader kan in een bestemmingsplanprocedure als onderbouwing een rol spe-

len in de bijbehorende regels en toelichting. Rijkswaterstaat verzoekt de gemeente om in de 

planregels aan te geven dat de te plaatsen reclamemast dient te voldoen aan de randvoor-

waarden zoals gesteld in het Kader 'Objecten langs de auto(snel)wegen.  

 

Bijgevoegd: 

- (Kader) 'Beoordeling van Objecten langs auto(snel)wegen'; 

- begeleidende brief bij het Kader. 

 

Beantwoording 

De reclamemast wordt gerealiseerd op circa 25 m afstand van de Moerdijkseweg en circa 

100 m afstand van de afrit van de A16. Hierdoor wordt voldaan aan de afstand zoals ge-

noemd in het betreffende kader (13 m). De overige randvoorwaarden hebben betrekking op 

de vormgeving van de reclamemast. Deze aspecten zijn niet ruimtelijk relevant en kunnen 

daarom niet via het bestemmingsplan afgedwongen worden. Deze randvoorwaarden zullen 

bij het verstrekken van de omgevingsvergunning voor het bouwen in acht genomen worden.  

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 
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2. Petrochemical Pipeline Services, Postbus 1163, 6160 BD Geleen (ont-

vangen 28 juli 2012) 

 

De overlegreactie heeft betrekking op de percelen Achterdijk 97, Achterdijk 101 en Achter-

dijk 103, locatie C11, C12 en C13.  

 

Samenvatting 

Petrochemical Pipeline Services is eigenaar en beheerder van een door het plangebied lo-

pende leiding ten behoeve van vloeibare koolwaterstoffen, welke onder de Regeling externe 

veiligheid buisleiding (Revb) valt. Petrochemical Pipeline Services merkt ten aanzien van 

deze leiding op dat: 

a. er een zone van 13 m aan weerszijden van de leiding geldt in verband met het 10
-6

/jaar 

plaatsgebonden risico en een zone van 29 m aan weerszijden van de leiding in verband 

met het invloedsgebied groepsrisico (1% letaliteit); 

b. op de verbeelding dient de hartlijn van de leiding alsmede de daarbij behorende 

belemmeringenstrook van minimaal 5 m aan weerszijden van de leiding (dubbelbe-

stemming) en de gebiedsaanduiding 'veiligheidszone' te worden opgenomen; 

c. in de regels dient de leiding inclusief de belemmeringenstrook te worden opgenomen 

met een geclauseerd bouwverbod en een aanlegvergunningenstelsel; 

d. in de regels dienen kwetsbare objecten, zoals bedoeld in het Bevb, binnen de 

gebiedsaanduiding 'veiligheidszone' (10-6 PR) te worden uitgesloten. Beperkt kwetsbare 

objecten mogen enkel onder zwaarwegende motivatie worden toegestaan. 

 

Bijgevoegd: 

- figuur ligging hartlijn leiding; 

- kwantitatieve risicoberekening leiding. 

 

Beantwoording 

Binnen het plangebied van de genoemde percelen is inderdaad een buisleiding gelegen. De 

hartlijn van deze leiding is opgenomen in de 1e herziening van het bestemmingsplan Buiten-

gebied. De leiding is per abuis niet overgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied, 

3e herziening. De leiding zal met een passende belemmeringenstrook en regels worden op-

genomen op de verbeelding en de plankaart. Er wordt geen veiligheidszone opgenomen op 

de verbeelding. Het plaatsgebonden risico en de bijbehorende veiligheidszone zijn aan ver-

anderingen onderhevig. Het is geen verplichting deze op te nemen op de verbeelding. De 

uitsluiting van het oprichten van beperkt kwetsbare objecten is in andere regels en regelin-

gen opgenomen. 

 

Conclusie 

De reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. Op de verbeelding wordt de ter 

plaatse aanwezige leiding inclusief belemmeringenstrook van 5 m opgenomen als dubbelbe-

stemming 'Leiding - Brandstof'. In de regels wordt bij de bestemming een beperkende rege-

ling opgenomen. De locatiebeschrijving in de toelichting van het bestemmingsplan wordt 

aangepast naar aanleiding van deze wijziging.  
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3. ZLTO Moerdijk, Molendijk 13, 4758 SE Standdaarbuiten (ontvangen 

31 juli 2012) 

 

De overlegreactie heeft betrekking op het totale plan.  

 

Samenvatting 

ZLTO Moerdijk merkt de volgende zaken op: 

a. De visie van ZLTO Moerdijk omtrent zaken als de maximum oppervlakte teeltondersteu-

nende voorzieningen en kassen zijn bij de gemeente bekend. Verwezen wordt naar uit-

gebreide zienswijze op de eerste herziening Bestemmingsplan Buitengebied van 7 juli 

2008. 

b. Omtrent 'Agrarische activiteiten op niet-bedrijfsmatige wijze (1.11)': verzocht wordt de 

bepaling dat het locaties betreft 'waar voorheen bedrijfsmatige activiteiten plaatsvon-

den' te verwijderen. 

c. Omtrent 'Duurzame locatie (1.45)': voorgesteld wordt te verwijzen naar bestaande 

agrarische bedrijven, zonder de toevoeging dat er sprake is van een bestaand intensief 

veehouderijbedrijf of volwaardige neventak. 

d. Omtrent 'Tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen (1.87)': voorgesteld wordt 

draagconstructies voor regenkappen en hagelnetten permanent toe te staan (in plaats 

van zes maanden), en de overkappingen en netten zelf alleen gedurende het teeltsei-

zoen. 

e. Omtrent 'Huisvesting seizoenarbeiders (artikelen 3 t/m 7)': voorgesteld wordt om, net 

als in het oude bestemmingsplan, via een afwijking seizoenarbeiders te huisvesten. 

Voorgesteld wordt ook dit voor een langere periode (11 maanden) toe te staan. 

f. Omtrent 'Bouwhoogte silo's (artikelen 3.2, 4.2, 5.2, 6.2 en 7.2)': voorgesteld wordt in 

het kader van het actief benutten van buffers de maximum hoogte van torensilo's te 

verhogen naar 15 m, in plaats van 10 m. Inspreker pleit voor eenzelfde verhoging voor 

voorzieningen voor energie en water en voor schoorstenen. 

g. Omtrent 'Afwijken van de gebruiksregels voor bio-energie-installaties (3.5, 5.5 en 6.5)': 

voorgesteld wordt het maximum toegestaan oppervlak van bio-energie-installaties te 

verhogen van 400 m² tot 2.500 m². Volgens inspreker is 400 m² te krap om een duur-

zaam werkende installatie te realiseren. 

h. Omtrent 'Agrarische nevenfuncties': voorgesteld wordt de in tabellen 4.1, 5.1 en 6.1 ge-

noemde sectoren 'grondgebonden veehouderij',' akker- en vollegrondstuinbouw',' fruit-

teelt',' sierteelt' en 'boomkwekerij', als nevenfuncties toe te staan. 

 

Bijgevoegd: zienswijze op bestemmingsplan 'Eerste Herziening Buitengebied' (d.d. 7 juli 

2008). 

 

Beantwoording 

Het bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening heeft alleen betrekking op de genoemde 

locaties en niet op het gehele buitengebied van de gemeente Moerdijk. In het bestemmings-

plan worden reparaties uitgevoerd naar aanleiding van het goedkeuringsbesluit van Gede-

puteerde Staten en de uitspraak van de Raad van State. Tevens worden op basis van het 

VAB beleid een aantal voormalige agrarische locaties op basis van de regels van de 

2e herziening omgezet naar een woonbestemming. Tot slot worden enkele nieuwe ontwikke-

lingen juridisch verankerd.  

 

In het bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening is om deze reden geen nieuw ruimtelijk 

beleid opgenomen. Om deze reden worden de definities en regels zoals in deze inspraakre-

actie is voorgesteld niet aangepast. Voor de borging van nieuw ruimtelijk beleid voor het 

buitengebied van Moerdijk wordt in 2013 gestart met een integrale herziening van het be-
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stemmingsplan Buitengebied. In deze procedure wordt aan iedereen de gelegenheid geboden 

om te reageren op nieuw beleid en de doorvertaling hiervan in het geactualiseerde bestem-

mingsplan.  

 

Ten aanzien van de regeling omtrent teeltondersteunende voorzieningen en arbeidsmigran-

ten (zoals genoemd onder sub a, d en e) geldt de onthouden goedkeuring nog steeds. De 

Raad van State heeft Gedeputeerde Staten in de uitspraak van 3 augustus 2011 op deze 

punten in het gelijk gesteld. Hiervoor is derhalve nog geen nieuwe regeling opgesteld. Voor 

wat betreft de tabellen 4.1, 5.1 en 6.1 (zoals genoemd onder sub h) betekent het streepje 

dat er geen maximaal bebouwingsoppervlak geldt. Alle genoemde nevenactiviteiten in de 

tabel zijn rechtstreeks toegestaan. 

 

Conclusie 

De reactie leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

 

4. Waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DV Breda (ontvan-

gen 3 augustus 2012) 

 

Samenvatting 

In het kader van wateradvies merkt het Waterschap Brabantse Delta het volgende op: 

a. verzocht wordt een tekstfragment omtrent de Keur op te nemen in de waterparagraaf in 

de toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan; 

b. verzocht wordt in de waterparagraaf aandacht te schenken aan het gebruik van milieu-

vriendelijke materialen; 

c. verzocht wordt in de bestemmingsregels- en omschrijvingen van Natuur en Tuin - 2 

'waterhuishoudkundige doeleinden' op te nemen; 

d. op een aantal locaties op de verbeelding ontbreekt de dubbelbestemming 'Waterstaat -

Waterkering', of is deze niet volledig opgenomen; verzocht wordt deze (volledig) op te 

nemen voor de betreffende locaties. Het betreft de locaties Tonnekreek 18, Markdijk 5-

8, Sluissedijk 3 en Hazeldonkse Zandweg 109; 

e. op een aantal locaties op de verbeelding zijn bouwvlakken ingetekend die minder dan 

5 m van de insteek van categorie A oppervlaktewaterlichamen liggen; verzocht wordt 

de begrenzing van deze bouwvlakken dusdanig aan te passen dat de eerdergenoemde 

afstand minimaal 5 m bedraagt; 

f. het Waterschap attendeert de gemeente erop dat voor werkzaamheden op en/of in de 

nabijheid van oppervlaktewaterlichamen en waterkeringen, alsmede voor het onttrek-

ken of retourneren van grondwater, op basis van de Keur een melding of vergunning 

benodigd kan zijn; 

g. het Waterschap vermeld dat onder andere ter plaatse van het perceel Hokkenberg 8 

(Langeweg) en een deel van het perceel Zuid Langeweg 4b (Oudemolen) beschermde 

gebieden in het kader van de Keur liggen; 

h. het Waterschap merkt op dat enkele deelgebieden buitendijks gelegen zijn, en dat 

inspreker geen voorstander is van ontwikkelingen is deze gebieden. Het Waterschap is 

niet verantwoordelijk voor eventuele risico's in verband met wateroverlast in deze ge-

bieden. 

 

Beantwoording 

Het voorgestelde tekstfragment wordt opgenomen in de toelichting.  

a. In de waterparagraaf van het ontwerpbestemmingsplan wordt een tekstfragment 

opgenomen betreffende het gebruik van milieuvriendelijke materialen.  
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b. In het ontwerpbestemmingsplan worden 'waterhuishoudkundige doeleinden' opgenomen 

in de bestemmingsomschrijving van de artikelen Natuur en Tuin - 2.  

c. Het verzoek ziet op de vertaling van de Waterwet, de Verordening Water Noord-Brabant 

en de nieuwe legger van het Waterschap in het bestemmingsplan. In het ontwerpbe-

stemmingsplan zal rekening worden gehouden met deze regels en wetten. De dubbel-

bestemming Waterstaat - Waterkering wordt waar nodig op de verbeelding opgenomen.  

d. De regelgeving vanuit de Keur is naast het bestemmingsplan onverminderd van kracht. 

Bij aanvragen voor het bouwen dient het verzoek getoetst te worden aan de randvoor-

waarden van onder andere de Keur. De bouwvlakken zijn opgenomen conform de hui-

dige gemeentelijke systematiek zoals opgenomen in het bestemmingsplan buitengebied 

en worden niet aangepast.  

e. De opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen.  

f. De regelgeving vanuit de Keur is naast het bestemmingsplan onverminderd van kracht. 

Bij aanvragen voor het bouwen dient het verzoek getoetst te worden aan de randvoor-

waarden van onder andere de Keur. De beschermde gebieden worden niet opgenomen.  

g. Er worden geen nieuwe (bouw)ontwikkelingen mogelijk gemaakt binnen de genoemde 

deelgebieden. De opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 

Conclusie 

De reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. De tekstvoorstellen worden over-

genomen in de toelichting, de regels voor de bestemmingen Natuur en Tuin - 2 worden aan-

gepast en waar nodig wordt de dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering opgenomen op 

de verbeelding en in de regels.  

 

 

5. Provincie Noord-Brabant, Dienst Ruimtelijke Ordening en Handhaving 

(ontvangen 16 oktober 2012) 

 

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft de directie Ruimtelijke Ontwikkeling en 

Handhaving van de provincie Noord-Brabant per brief d.d. 16 oktober 2012 een reactie ge-

geven op het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied 3e herziening. In de reactie van de 

provincie komt de vraag aan de orde hoe het bestemmingsplan zich verhoudt tot de provin-

ciale belangen zoals deze zijn vastgelegd in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (SVRO) 

en de Verordening ruimte 2012. De SVRO is op 1 januari 2011 in werking getreden en de 

Verordening ruimte is op 1 juni 2012 in werking getreden. 

 

Voor de leesbaarheid is de reactie van de provincie integraal opgenomen en wordt per on-

derdeel een beantwoording gegeven. 

 

1. Planbeschrijving 

Dit bestemmingsplan is deels een reparatieplan, namelijk voor de bestemmingen waaraan 

Gedeputeerde Staten destijds goedkeuring hebben onthouden, en deels voorziet het in de 

herbestemming van VAB-locaties en in een aantal overige nieuwe ontwikkelingen. Zowel de 

reparaties (15 locaties/percelen) als de VAB-locaties (7 locaties) als de nieuwe ontwikkelin-

gen hebben betrekking op verspreid over het buitengebied liggende locaties. Ten slotte bevat 

het bestemmingsplan (flexibiliteits)regels om extra ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te 

maken. 

 

Beantwoording 

Het bestemmingsplan Buitengebied 3e herziening is, anders dan de naam mogelijk doet ver-

moeden, geen partiële herziening van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied, maar 
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een volledig zelfstandig bestemmingsplan, in de vorm van een verzameling postzegelbe-

stemmingsplannen. Het bestemmingsplan bestaat inderdaad uit drie onderdelen: 

- een reparatie van het bestemmingsplan Buitengebied, waarbij rekening wordt gehouden 

met de uitspraak van Gedeputeerde Staten van 1 september 2009 en de uitspraak van 

de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 augustus 2011 inzake de 

1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied alsmede een reparatie van enkele 

locaties die in het vigerende bestemmingsplan onjuist zijn bestemd; 

- het herbestemmen van een aantal VAB-locaties, voormalige agrarische bedrijfscom-

plexen die nu een andere hoofdfunctie hebben, op basis van de in 2010 vastgestelde 

2e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied; 

- het regelen van een aantal nieuwe kleinschalige ontwikkelingen die passen binnen de 

geldende gemeentelijke beleidskaders voor het buitengebied. 

Het bestemmingsplan Buitengebied 3e herziening is een zelfstandig plan, bestaande uit de 

verbeelding, de daarbij behorende regels en een toelichting. Het bestemmingsplan heeft 

enkel betrekking op de locaties die hiervan deel uitmaken en betreft derhalve geen andere 

delen van het buitengebied van de gemeente Moerdijk. Voor de rest van het buitengebied 

blijft het bestemmingsplan Buitengebied na 2e herziening van kracht. 

De regels die deel uitmaken van het bestemmingsplan Buitengebied 3e herziening zijn volle-

dig afgestemd op de vigerende bestemmingsregeling, zoals deze is vastgelegd in het be-

stemmingsplan Buitengebied na 2e herziening. In het bestemmingsplan wordt geen nieuw 

beleid verankerd. In die zin bevat het bestemmingsplan ook geen nieuwe flexibiliteitsregels 

die extra ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken. 

 

2. Provinciale belangen 

De provincie legt de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 vast in de 

Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (SVRO) en de te beschermen provinciaal ruimtelijke be-

langen in de Verordening ruimte 2012 (Verordening). De SVRO is op 1 oktober 2010 door 

Provinciale Staten vastgesteld en is op 1 januari 2011 in werking getreden. Op 11 mei 2012 

hebben Provinciale Staten de Verordening vastgesteld, die op 1 juni 2012 in werking is ge-

treden. Voor de inhoudelijke afweging of het bestemmingsplan voldoende rekening houdt 

met de provinciale belangen, baseren wij ons op deze documenten. 

 

Algemeen 

Wij constateren dat dit bestemmingsplan een herziening is van het op 13 december 2004 

vastgestelde bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Moerdijk (GS d.d. 11 juli 

2005). Weliswaar zijn er tussentijds herzieningen van dit bestemmingsplan geweest, maar 

de laatste herziening dateert van vóór de Verordening ruimte Noord-Brabant 2011 of het 

betrof een beperkte herziening (2e herziening bestemmingsplan buitengebied). Op zichzelf 

achten wij het positief dat de gemeente alle manco's, die ontstaan zijn door eerdere onthou-

ding van goedkeuring, wil repareren, maar daarmee voldoet het bestemmingsplan Buitenge-

bied nog steeds niet aan de Verordening ruimte 2012. Nog afgezien van de inhoudelijke 

manco's is een belangrijk manco dat niet het gehele bestemmingsplan Buitengebied digitaal 

beschikbaar is.  

In dit verband constateren wij dat deze herziening op onderdelen ook een herziening van de 

regels bevat, maar dat een totaal overzicht van de regels ontbreekt. Daardoor is het lastig 

om het bestemmingsplan te raadplegen. 

Daarbij komt dat met deze herziening het bestemmingsplan Buitengebied niet voldoet aan de 

Verordening ruimte 2012.  

Wij adviseren de gemeente daarom dringend om met deze algehele herziening te starten en 

ons daarvan op de hoogte te stellen. 
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Beantwoording 

Zoals aangegeven betreft het bestemmingsplan Buitengebied 3e herziening een herziening op 

onderdelen van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied. Met het opstellen van deze 

herziening is reeds in 2010 een start gemaakt, na de uitspraak van Gedeputeerde Staten 

inzake de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. Mede in verband met het 

opstellen van de 2e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied en de uitspraak van 

de Raad van State (augustus 2011) is de 3e herziening van het bestemmingsplan Buitenge-

bied pas nu ter inzage gelegd. De ontwikkelingen die onderdeel uitmaken van deze 

3e herziening, lopen al lange tijd. De gemeente is voornemens in 2013 te starten met een 

integrale herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.  

Bij het opstellen en afronden van het voorontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied 

3e herziening heeft de gemeente waar mogelijk en noodzakelijk gebruikgemaakt van be-

schikbare provinciale beleidsdocumenten. In de toelichting van het plan is daarover verant-

woording afgelegd. Ten tijde van het opstellen van het voorontwerp van het bestemmings-

plan Buitengebied 3e herziening is de verordening Ruimte 2011 en de daarin opgenomen 

bepalingen als uitgangspunt gebruikt. 

Het bestemmingsplan Buitengebied 3e herziening bevat een complete set regels die van toe-

passing is op de locaties die deel uitmaken van deze herziening. Vanzelfsprekend zijn geen 

regels opgenomen voor functies die geen deel uitmaken van dit bestemmingsplan. 

De 3e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied is ook digitaal beschikbaar. Niet valt 

in te zien dat het beoordelen en raadplegen van het bestemmingsplan lastig is. Wel wordt 

onderkend dat het vergelijken van dit plan met het bestemmingsplan Buitengebied dat in 

2004 is vastgesteld lastiger is. 

 

Uit de toelichting van deze herziening van het bestemmingsplan uit 2004 maken wij op dat 

de reparaties, maar ook de overige ruimtelijke ontwikkelingen en de regels voornamelijk zijn 

beoordeeld aan de hand van het gemeentelijk beleid en dat het provinciale beleid, zoals ver-

woord in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en de Verordening ruimte 2012, erg onder-

belicht zijn en maar een beperkte rol bij de afweging heeft gespeeld.  

Ruimtelijke ontwikkelingen in ruimtelijke plannen, bestemmingsplannen, wijzigingsplannen 

en ook omgevingsvergunningen/projectbesluiten moeten ook voldoen aan de Verordening 

ruimte. Het advies is om daarmee alsnog rekening te houden bij het opstellen van deze her-

ziening.  

In dit verband merken wij op dat de afspraken in verband met de 2e herziening van het be-

stemmingsplan buitengebied zijn gemaakt in het voorjaar van 2010, nog vóór het van kracht 

worden van de Verordening ruimte 1e fase. De Verordening ruimte 1e fase bevatte nog geen 

regels over kwaliteitsverbetering/sloopverplichting voor ontwikkelingen in gebieden buiten 

bestaand stedelijk gebied.  

 

Beantwoording 

De gemeente deelt niet de opvatting dat de relatie van het bestemmingsplan met de Struc-

tuurvisie Ruimtelijke Ordening en de Verordening ruimte onderbelicht is gebleven. 

 

De wijze waarop aan de reparaties inhoud is gegeven is volledig bepaald door de uitspraken 

van Gedeputeerde Staten en de Raad van State. De gemeente dient hier te voldoen aan die 

uitspraken en een aanvullende toetsing aan nieuw provinciaal beleid en regelgeving is hier 

niet passend en aan de orde. 

 

De beoordeling van de VAB-locaties heeft plaatsgevonden op basis van het gemeentelijk 

Beleidskader VAB dat verankerd is in de 2e herziening van het bestemmingsplan Buitenge-

bied. Deze 2e herziening is met het besluit van de Raad van State van 1 juli 2011 in werking 

getreden en onherroepelijk. In het Beleidskader VAB en in het plan Buitengebied 
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2e herziening is naar het oordeel van de gemeente ten volle rekening gehouden met de 

hoofduitgangspunten van het provinciale ruimtelijk beleid zijnde bevordering van ruimtelijke 

kwaliteit en kwaliteitsverbetering van het landschap. In de analyse en toetsing van de VAB-

locaties is in alle gevallen de vraag aan de orde geweest of en in welke mate sloop van be-

bouwing noodzakelijk of gewenst is en de vraag welke inrichtingsmaatregelen gewenst zijn 

gericht op het versterken van de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit. Wij verwijzen in 

deze naar hoofdstuk 3 van de toelichting en de achterliggende documenten. Voor de VAB-

locaties die deel uitmaken van dit bestemmingsplan heeft de gemeente overeenkomsten 

gesloten met de betrokken eigenaren, teneinde zeker te stellen dat noodzakelijke sloop van 

bebouwing en de gewenste landschappelijke kwaliteitsverbetering daadwerkelijk plaatsvindt. 

 

Ook bij de nieuwe ontwikkelingen die deel uitmaken van dit bestemmingsplan heeft toet-

sing aan het provinciale beleid plaatsgevonden. Wij verwijzen naar de ruimtelijke onderbou-

wingen die voor een aantal ontwikkelingen zijn opgesteld. In andere gevallen is naar het 

oordeel van de gemeente sprake van een zodanig kleinschalige ontwikkeling op perceels-

niveau dat hier geen provinciale belangen aan de orde zijn en toetsing aan het provinciaal 

beleid achterwege kan blijven.  

 

In de navolgende beantwoording van de reactie van de provincie zal hier nader op worden 

ingegaan. 

 

Thema: Bevordering van ruimtelijke kwaliteit 

De Verordening ruimte kent twee hoofduitgangspunten ten aanzien van ontwikkelingen bui-

ten bestaand stedelijk gebied waar onze opmerkingen in relatie tot onderhavig bestem-

mingsplan op terug te voeren zijn: 

- zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit (artikel 2.1); 

- kwaliteitsverbetering van het landschap (artikel 2.2). 

Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 

De Verordening ruimte verstaat onder de zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit dat bij het toe-

staan van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zoveel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van 

een locatie waar op grond van het geldende bestemmingsplan al bebouwing is toegestaan. 

Daarnaast gaat dit principe ervan uit dat rekening wordt gehouden met de gevolgen van de 

ruimtelijke ontwikkeling voor de naastgelegen gronden en de omgeving(swaarden). Boven-

dien dient de omvang van de beoogde ontwikkelingen en de daarbij behorende verkeersaan-

trekkende en/of publieksaantrekkende werken te passen in de omgeving. De toelichting van 

een bestemmingsplan dient een verantwoording te bevatten over nieuwe ruimtelijke ontwik-

kelingen als bedoeld in artikel 2.1 Vr. Daarnaast stelt de Vr een onderbouwing verplicht zoals 

ten aanzien van agrarische ontwikkelingen (bijvoorbeeld Hoofdstukken 6, 8 en 9 Vr) en niet-

agrarische ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied (Hoofdstuk 11 Vr). 

 

Ten aanzien van ruimtelijke ontwikkelingen, die hebben plaatsgevonden sinds het van kracht 

worden van het geldende bestemmingsplan dient het bestemmingsplan een retrospectieve 

toets te bevatten, waarin deze ontwikkelingen worden verantwoord. 

 

Beantwoording 

Alle nieuwe ontwikkelingen die in dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt 

(uitgezonderd de locatie Oudemolensedijk 9) hebben betrekking op locaties waarop 

ingevolge het vigerende bestemmingsplan reeds bebouwing is toegestaan. In enkele gevallen 

betreft het een uitbreiding van die bestaande bebouwing die noodzakelijk is voor een 

duurzame voortzetting van de activiteiten die hier reeds plaatsvinden. Bij het beoordelen van 

die ontwikkelingen is steeds de vraag aan de orde geweest of sprake is van een goede 

ruimtelijke ordening, rekening houdend met aanwezige waarden en belangen op of nabij de 
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betrokken locatie. Wij verwijzen ter zake naar de Ruimtelijke Onderbouwingen die als bijlage 

deel uitmaken van de toelichting van het bestemmingsplan. 

De gemeente is van oordeel dat in redelijkheid invulling is en wordt gegeven aan de zorg-

plicht voor ruimtelijke kwaliteit. 

 

Kwaliteitsverbetering van het landschap 

Ten aanzien van de kwaliteitsverbetering van het landschap bepaalt de Verordening ruimte 

dat ingeval van een ruimtelijke ontwikkeling er feitelijk, juridisch en financieel wordt zeker 

gesteld, dat deze ontwikkeling leidt tot een ruimtelijke kwaliteitsverbetering. Deze plicht 

geldt voor iedere ruimtelijke ontwikkeling binnen de aanduiding agrarisch gebied en groen-

blauwe mantel (zoals bijvoorbeeld uitbreiding van een bouwblok).  

Met uw gemeente zijn in het regionaal ruimtelijk overleg (RRO) hierover afspraken gemaakt. 

In een aantal gevallen ontbreekt in de onderbouwing (inzicht in) de benodigde kwaliteitsver-

betering en een verantwoording hoe deze afspraken in de voorliggende ruimtelijke ontwikke-

ling concreet zijn uitgewerkt. Verder dient de benodigde kwaliteitsverbetering geborgd te zijn 

door middel van onder andere een anterieure overeenkomst. Wij verwijzen voor de kwali-

teitsverbetering naar de 'Handreiking Kwaliteitsverbetering van het landschap' van de pro-

vincie Noord-Brabant d.d. 1 november 2011. 

Of in al de gevallen, dat sprake is van reparatie, kwaliteitsverbetering noodzakelijk is zullen 

wij mede aan de hand van de verantwoording beoordelen. Wij adviseren daarom in de on-

derbouwing nadere informatie op te nemen. Omdat de ruimtelijke onderbouwing van de re-

paraties (A), de VAB's (B) en de nieuwe ontwikkelingen (C) geen verantwoording bevatten 

zoals beschreven in artikel 2.1 en 2.2 Vr is dit in alle gevallen een tekortkoming. Wij advise-

ren om de ruimtelijke onderbouwing van al deze gevallen aan te vullen. 

 

Verder merken wij op dat de ontwikkelingsmogelijkheden mede afhankelijk zijn van de mo-

gelijkheden die de Verordening ruimte kent op grond van de gebiedswaardering (EHS, 

Groenblauwe mantel en agrarisch gebied). Wij adviseren de gemeente om deze gebiedskwa-

lificatie bij de afweging te betrekken. 

 

Beantwoording 

Bij de beoordeling van de ruimtelijke aanvaardbaarheid van nieuwe ontwikkelingen is de 

door de provincie genoemde gebiedskwalificatie betrokken. Waar dat naar het oordeel van de 

gemeente mogelijk en passend is, zijn in het geval van nieuwe ontwikkelingen en ter zake 

van de VAB-locaties overeenkomsten gesloten met eigenaren en initiatiefnemers, ten einde 

een gewenste kwaliteitsverbetering van het landschap zeker te stellen. De gemeente zal in 

het kader van een actief handhavingsbeleid zorg dragen voor het uitvoeren van deze over-

eenkomsten. 

In juli 2011 is de regeling 'Kwaliteitsverbetering van het landschap' (artikel 2.2 van de Ver-

ordening Ruimte) in werking getreden. In het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) zijn in 

2012 afspraken gemaakt over de nadere uitwerking en toepassing hiervan. In lijn met de 

'Handreiking over kwaliteitsverbetering' is geconstateerd dat er ruimte moet zijn voor lokaal 

maatwerk bij gemeenten. In de gemaakte afspraken is tevens een categorisering voorgesteld 

voor de vereiste kwaliteitsverbetering in relatie tot de impact van een ruimtelijke ontwikke-

ling.  

In het RRO worden momenteel de afspraken nader uitgewerkt en vastgelegd. Geconcludeerd 

is dat vaststelling van gemeentelijke regelingen op lokaal niveau zal gebeuren. De gemeente 

Moerdijk is op hoofdlijnen akkoord met de voorgestelde categorisering. Voorop staat dat per 

ontwikkeling een afweging mogelijk moet zijn en maatwerk geboden kan worden. Voor de 

dagelijkse praktijk is in het RRO afgesproken dat al met de afspraken gewerkt kan worden. 

De volgende categorie-indeling, met bijbehorende landschappelijke tegenprestatie wordt 

toegepast. 
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impact ruimtelijke ontwikkeling landschappelijke tegenprestatie 

géén of verwaarloosbare impact geen 

beperkte impact landschappelijke inpassing 

aanzienlijke impact landschappelijke inpassing plus 

 

In de voorbereiding van het bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening is bij de voorge-

nomen ontwikkelingen rekening gehouden met kwaliteitsverbetering van het landschap. In 

de toelichting van het bestemmingsplan, alsmede de bijbehorende bijlagen (Beleidskader 

VAB) wordt melding gemaakt van eventuele landschappelijke inpassing dan wel ruimtelijke 

kwaliteitsverbeteringen waar dit gezien de impact wenselijk is. Afspraken hierover zijn, waar 

nodig, met initiatiefnemers vastgelegd in anterieure overeenkomsten.  

 

Voor locaties waar een reparatie van de regeling plaatsvindt of waar het goedkeuringsbesluit 

verwerkt wordt (A-locaties) is het volgende van belang. 

Op deze locaties is de Verordening ruimte niet van toepassing. Het betreft een reparatie van 

locaties uit de 1e herziening waaraan goedkeuring is onthouden en waarbij voor sommige 

locaties pas in 2011 uitspraak is gedaan door de Raad van State. De reparatie ziet dus op 

het goedkeuringsbesluit van de provincie. Tevens betreft het een aantal locaties die in het 

bestemmingsplan Buitengebied 2004 verkeerd zijn bestemd maar waar de aanwezige be-

bouwing wel legaal is vergund. Het betreft in deze gevallen dus géén 'ruimtelijke ontwikke-

lingen'. De bestemmingslegging heeft naar het oordeel van de gemeente géén tot nauwelijks 

landschappelijke invloed. 

 

Voor de VAB locatie (B-locaties en relevante A-locaties) is het volgende van belang. 

Het gemeentelijk VAB beleid is in overleg met provincie opgesteld en vertaald in de wijzi-

gingsbevoegdheid die in de 2e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied is opgeno-

men. Ten aanzien hiervan heeft de provincie geen aanwijzing gegeven.  

Voor de VAB-locaties (B-locaties) heeft de gemeente met de initiatiefnemers afspraken ge-

maakt over kwaliteitsverbetering en anterieure overeenkomsten gesloten. Hier is sprake van 

landschappelijke inpassing. Het betreft hier locaties waar géén nieuwe bouwmogelijkheden 

worden geboden, sterker nog deze nemen af doordat bouwsteden worden verwijderd en 

gronden worden omgezet naar wonen in combinatie met tuin of agrarisch onbebouwd. 

 

 

A. Reparaties 

Ten aanzien van de te repareren plandelen merken wij verder het volgende op. 

 

- Tonnekreek 12 

Wij adviseren om de onderbouwing te verduidelijken. Uit de ruimtelijke onderbouwing maken 

wij op dat een VAB wordt omgezet naar wonen, maar dat niet alle overtollige bebouwing 

gesloopt wordt. 

Uitgangspunt van artikel 11.1 lid 4 is onder andere dat overtollige bebouwing wordt ge-

sloopt. Wanneer de extra bebouwing nodig is voor een passende bestemming zou deze ge-

handhaafd kunnen blijven, maar dat blijkt niet uit de ruimtelijke onderbouwing. 

 

Beantwoording 

Ingevolge het GS-besluit heeft de gemeente deze locatie opnieuw beoordeeld op basis van 

het Beleidskader VAB d.d. 16 april 2010. Zoals in de toelichting is aangegeven is de ge-

meente van oordeel dat, naast de sloop die reeds heeft plaatsgevonden, de sloop van andere 

gebouwen noch gewenst noch noodzakelijk is. De locatie maakt deel uit van een bebou-

wingslint en het wonen is hier een passende functie. De maatvoering van de bestemming 
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Wonen is afgestemd op de nabijgelegen en aangrenzende bestemmingen en uitbreiding van 

bebouwing is niet toegestaan, uitgezonderd de voormalige bedrijfswoning voor zover de 

maximale inhoudsmaat van 600 m³ nog niet is overschreden.  

Ten aanzien van de verwijzing naar artikel 11.1 lid 4 is het van belang dat er bij het omzet-

ten van een VAB naar wonen geen sprake is van het vergroten van de woning, maar van de 

afname van het maximaal mogelijke aantal m³ (van 750 m³ naar 600 m³). 

De gemeente is van oordeel dat de bewoners/eigenaren van deze locatie met zorg invulling 

hebben gegeven aan de gewenste ruimtelijk kwaliteitsverbetering van de bebouwing en van 

het perceel en dat aanvullende maatregelen niet noodzakelijk zijn. Er is sprake van geen of 

een verwaarloosbare ruimtelijke impact. 

 

- Zuidlangeweg 15 Oudemolen 

De onderbouwing is niet duidelijk. Volgens de tekst is sprake van een agrarisch bouwblok 

met een bouwblok op afstand. Volgens de onderbouwing krijgen beide bouwblokken een 

woonbestemming, waarbij in het ene bestemmingsvlak de woning ligt en in het andere de 

schuur/bijgebouw. Deze ruimtelijke ontwikkeling is strijdig met artikel 11.1, lid 4 omdat geen 

sloop van overtollige bebouwing plaatsvindt en met artikel 2.1 Vr aangezien geen/onvol-

doende invulling wordt gegeven aan zorgvuldig ruimtegebruik.  

 

Beantwoording 

De woning aan de Zuidlangeweg 17 is altijd als zelfstandige woning bestemd geweest en 

heeft geen relatie gehad met het naastgelegen (voormalige) agrarisch bedrijf. Deze locatie is 

daarom niet opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan. In het voorontwerpbestem-

mingsplan is het gehele perceel Zuidlangweg 15 (inclusief agrarische schuur en mestplaat) 

bestemd voor Wonen. Bij nader inzien is de gemeente tot de conclusie gekomen dat de 

schuur en mestplaat nog altijd in gebruik zijn door het agrarische bedrijf aan de Drogedijk 

59. In het ontwerpbestemmingsplan wordt voor de schuur en de mestplaats weer een agrari-

sche bestemming opgenomen, waarbij een relatie-teken wordt opgenomen naar de locatie 

Drogedijk 59. In totaal zal het oppervlak van het bouwvlak maximaal 1,5 ha bedragen. De 

woning aan de Zuidlangeweg 15 is reeds geruime tijd in gebruik als burgerwoning en heeft 

geen relatie meer tot het agrarische bedrijf. De woning wordt daarom conform de bestaande 

situatie bestemd voor de bestemming Wonen (vab). Ten aanzien van de verwijzing naar 

artikel 11.1 lid 4 is het van belang dat er bij het omzetten van een VAB naar wonen geen 

sprake is van het vergroten van de woning, maar van de afname van het maximaal 

mogelijke aantal m³ (van 750 m³ naar 600 m³). Met deze regeling wordt de feitelijk situatie 

strak bestemd en is verdere verstening op deze locatie niet mogelijk.   

 

- Markdijk 5-8 te Klundert 

Uit de beschrijving blijkt dat het om twee percelen gaat met ieder hun eigen bestemming. 

Niet duidelijk wordt of de bestaande bebouwing rechtsgeldig is vergund en of er mogelijk 

sprake is van splitsing van een voormalig agrarisch bedrijf in een woonbestemming en een 

agrarisch verwant bedrijf. In dat geval wordt een VAB-vestiging gesplitst in meerdere be-

stemmingsvlakken met eigenstandige functies en ontwikkelingsmogelijkheden. Dit is strijdig 

met artikel 2.1 Vr en artikelen 11.1, lid 4 en 11.1, lid 6, lid 1 Vr., een en ander in samen-

hang met de begripsomschrijving van het begrip VAB in artikel 1.1, lid 80 Vr. Wij adviseren 

om de verantwoording op dit punt te verduidelijken en overigens te voldoen aan de Vr. 

 

Beantwoording 

De bestaande bebouwing is inderdaad rechtsgeldig vergund. Zoals in de toelichting is aange-

geven betreft het hier een reparatie van een onjuist geregelde situatie en is er geen sprake 

van een nieuwe ontwikkeling of het omzetten van een bestemming of het splitsen van een 

VAB-vestiging in meerdere bestemmingsvlakken. Van belang daarbij is dat GS reeds eerder 
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goedkeuring hebben gegeven aan de toegekende bestemming Wonen en de bestemming 

Agrarisch aanverwante doeleinden. Er is dan ook naar het oordeel van de gemeente geen 

aanleiding om deze aanpassing van de bestemmingsregeling, bestaande uit een verschuiving 

van de bestemmingsgrenzen, te toetsen aan het provinciaal beleid en aan met name de Ver-

ordening ruimte. 

Ten aanzien van de verwijzing naar artikel 11.1 lid 4 is het van belang dat er bij het omzet-

ten van een VAB naar wonen geen sprake is van het vergroten van de woning, maar van de 

afname van het maximaal mogelijke aantal m³ (van 750 m³ naar 600 m³). 

 

- Achterdijk 155 Zevenbergschen Hoek  

Niet duidelijk blijkt uit de verantwoording of hier sprake is van een legale situatie (bouwver-

gunning etc.). Wij adviseren om de verantwoording te verduidelijken en de ruimtelijke ont-

wikkeling mede te beoordelen op grond van de regels van de Vr. 

 

Beantwoording 

De bestaande situatie is rechtsgeldig vergund. De gemeente heeft het reeds lang bestaande 

gebruik van de betreffende loods opnieuw beoordeeld mede in het licht van de eventuele 

externe effecten van dit gebruik. Vastgesteld wordt dat er geen sprake is van een nieuwe 

ontwikkeling en dat het een bestaande situatie betreft. Daarbij is de gemeente tot de conclu-

sie gekomen dat het gebruik als opslagloods voor een aannemersbedrijf niet leidt tot onge-

wenste hinder voor de omgeving. Tevens is de gemeente van oordeel dat er ter plaatse geen 

fysieke mogelijkheden zijn om tot een ruimtelijke kwaliteitsverbetering te komen. 

 

- Molendijk 2/4a Standdaarbuiten 

Voor deze locatie geldt hetzelfde advies als voor Achterdijk 155 te Zevenbergschen Hoek. 

 

Beantwoording 

Ook deze bestaande situatie is rechtsgeldig vergund. Ingevolge het GS-besluit heeft de ge-

meente de regeling aangepast en afgestemd op de aanwezige, legaal tot stand gekomen 

bebouwing. Een verdere uitbreiding van de bebouwing is niet mogelijk. Er is naar het oordeel 

van de gemeente geen aanleiding om deze reparatie verder te toetsen aan de Verordening 

ruimte. 

 

- Sluissedijk 3 Standdaarbuiten 

Uit de verantwoording blijkt niet duidelijk wat de bestemming is van dit perceel in het be-

stemmingsplan buitengebied van de voormalige gemeente Standdaarbuiten. Wij adviseren 

om de verantwoording te verduidelijken. 

 

Beantwoording 

In het bestemmingsplan Buitengebied van de voormalige gemeente Standdaardbuiten had 

dit perceel een woonbestemming. 

 

- Kreekdijk 15 Standdaarbuiten 

Niet duidelijk is in hoeverre de bedrijfsbestemming (onder andere opslag) realistisch is. 

 

Beantwoording 

Naar het oordeel van de gemeente is opslag voor zover het activiteiten betreft die gerekend 

kunnen worden tot maximaal categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten een passende 

en realistische functie. 
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- Oudendijk 6 Standdaarbuiten 

Deze situatie is vergelijkbaar met die bij Tonnekreek 12. Hiervoor gelden dezelfde opmerkin-

gen. 

 

Beantwoording 

Verwezen wordt naar de beantwoording inzake Tonnekreek 12. Er zijn naar het oordeel van 

de gemeente geen nieuwe overwegingen die dienen te leiden tot aanpassing van de thans 

opgenomen regeling. 

 

- Hazeldonkse Zandweg 109 Zevenbergen  

Op dit perceel wordt een agrarisch bouwvlak omgezet naar wonen waarbij 2 gekoppelde 

woonpercelen ontstaan. Uit de verantwoording maken wij op dat er geen sloop plaatsvindt. 

Hoewel het om een beperkte omvang aan voormalige agrarische bedrijfsbebouwing gaat 

(275 m²) zijn wij van mening dat door het bestemmen van een woonperceel op afstand on-

voldoende invulling wordt gegeven aan zorgvuldig ruimtegebruik ex artikel 2.1 Vr. Verder 

wordt niet duidelijk of de functie opslag realistisch is. 

 

Beantwoording 

Anders dan de provincie veronderstelt is hier geen sprake van 2 gekoppelde woonpercelen. 

In de regeling die deel uitmaakt van dit bestemmingsplan wordt met in achtneming van het 

GS-besluit de bestemming van een voormalig agrarisch bedrijfsgebouw alsnog gewijzigd in 

de bestemming Wonen en voorzien van de aanduiding opslag. Hiermee maakt de voormalige 

agrarische schuur deel uit van het woonperceel en is een gebruik ten behoeve van opslag 

toegestaan. 

De gemeente is van oordeel dat, gegeven de ligging van het perceel aan de rand van het 

glastuinbouwgebied Spiepolder, een gebruik ten behoeve van opslag passend en realistisch 

is. Aanvullend is van belang dat geen nieuwe bebouwingsmogelijkheden worden geboden. 

 

- Molenweg 6 Langeweg 

Dit betreft de omzetting van een VAB in een woonbestemming, waarbij alle voormalige 

agrarische bedrijfsgebouwen (kassen) zijn gesloopt. Wij constateren dat het voor wonen 

bestemde bestemmingsvlak erg groot is.  

 

Beantwoording 

De gemeente is van oordeel dat de toegekende bestemming Wonen niet groter is dan in ver-

gelijkbare situaties in het bestemmingsplan Buitengebied. Daarbij is het van belang dat de 

opgenomen bestemmingsregeling geen mogelijkheden biedt voor uitbreiding van bebouwing, 

uitgezonderd de voormalige bedrijfswoning voor zover deze de maximale inhoudsmaat niet 

overschrijdt. 

 

 

B. VAB-locaties (7) 

 

De hieronder genoemde ontwikkelingen geven ons aanleiding tot het maken van opmerkin-

gen. 

 

Wij constateren dat vrijwel alle VAB's worden omgezet van een agrarische bedrijfslocatie 

naar wonen zonder dat overtollige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt zoals bedoeld in arti-

kel 11, lid 4b en invulling wordt gegeven aan het principe van zorgvuldig ruimtegebruik als 

bedoeld in artikel 2.1 Vr. Het plan bevat weliswaar een toelichting waarom de overtollige 

voormalige bedrijfsgebouwen niet worden gesloopt, maar deze motivering voldoet niet aan 

artikel 11.1, lid 4b Vr.  
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Uitzondering op de plicht om te slopen kan gemaakt worden wanneer de voormalige be-

drijfsbebouwing een passende herbestemming kunnen krijgen, die voldoen aan artikel 11.6 

Vr. In de meeste gevallen wordt gekozen voor de functie van (statische) opslag, maar uit de 

beschrijving blijkt niet dat het om een realistische bestemming gaat. 

 

In enkele gevallen wordt handhaving van bebouwing gebaseerd op de cultuurhistorische 

waarde. Wij achten het op zichzelf passen in de Vr om bebouwing met cultuurhistorische 

waarde te behouden, maar dan gaan wij ervan uit dat deze waarden blijken uit de bestem-

mingsregels.  

In veel situaties wordt de woonbestemming gelegd op het gehele VAB of een groot deel 

daarvan. Wij zijn van mening dat bij herbestemming en sloop van overtollige bebouwing het 

voor wonen bestemde perceel beperkt dient te worden en de bebouwing geconcentreerd 

wordt.  

 

Deze opmerkingen hebben betrekking op de 7 in het bestemmingsplan opgenomen VAB-

ontwikkelingen. 

 

Beantwoording 

De gemeente heeft met in achtneming van het besluit van Gedeputeerde Staten inzake de 

1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied invulling gegeven aan het gemeentelijk 

VAB-beleid. Verwezen wordt naar het Beleidskader VAB d.d. 16 april 2010. In dit Beleidska-

der VAB is terdege rekening gehouden met het provinciale beleid zoals dat later ook is ver-

taald in de Verordening ruimte. Het Beleidskader VAB is verankerd in de 2e herziening van 

het bestemmingsplan Buitengebied dat inmiddels rechtskracht heeft gekregen. 

In het kader van deze 3e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied heeft de ge-

meente toepassing gegeven aan het Beleidskader VAB en alle verzoeken om omzetten van 

agrarische bestemmingen in de bestemming Wonen zorgvuldig beoordeeld. De vraag of sloop 

van aanwezige bebouwing mogelijk, gewenst en realistisch is, is daarbij steeds aan de orde 

geweest. Op basis van overwegingen die vermeld staan in de toelichting en een zorgvuldige 

belangenafweging is de gemeente tot conclusies gekomen. Niet in alle gevallen heeft dat 

geleid tot (voorgenomen) sloop.  

Ook ten aanzien van het versterken van ruimtelijke kwaliteit heeft in alle gevallen een be-

oordeling plaatsgevonden. De uitkomsten daarvan zijn vastgelegd in overeenkomsten die 

met de betrokken eigenaren zijn gesloten. 

De gemeente is van oordeel dat: 

- de gevolgde procedure en de gemaakte afwegingen voldoen aan de Verordening ruimte;  

- de functie opslag die in een aantal gevallen aan bebouwing is toegekend, realistisch is 

gegeven de aard van de bebouwing en de overweging dat andere bedrijfsmatige func-

ties ter plaatse ongewenst zijn; 

- dat de regeling voor voormalige agrarische bedrijfscomplexen voorziet in concentratie 

van bebouwing, omdat nieuwe bebouwing niet wordt toegestaan. 

Ten aanzien van de genoemde cultuurhistorische waarden is van belang dat het hier gaat om 

herkenbare en betekenisvolle bebouwingscomplexen, die weliswaar geen status hebben als 

gemeentelijk monument of die als MIP-pand zijn aangewezen, maar die wel uitdrukking ge-

ven aan de ontstaansgeschiedenis van de streek en om die reden van belang zijn en naar het 

oordeel van de gemeente waar mogelijk behouden dienen te blijven. 

Ten aanzien van de verwijzing naar artikel 11.1 lid 4 is het van belang dat er bij het omzet-

ten van een VAB naar wonen geen sprake is van het vergroten van de woning, maar van de 

afname van het maximaal mogelijke aantal m³ (van 750 m³ naar 600 m³). 
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C. Nieuwe ontwikkelingen 

 

Ten aanzien van de volgende ontwikkelingen voldoet het bestemmingsplan niet aan de Vr: 

 

- Oude Heijningsedijk 3 Heijningen. 

Op zichzelf is op grond van de Vr (artikel 11.7) de omzetting naar een agrarisch-technisch 

hulpbedrijf afweegbaar, maar wij constateren dat in de onderbouwing alleen getoetst is aan 

de geldende wijzigingsvoorschriften, die dateren van vóór de Vr. Bij gebruikmaking van deze 

wijzigingsbevoegdheid dient ook voldaan te worden aan de artikelen 2.1, 2.2 en 11.7 Vr. 

 

Beantwoording 

Zoals aangegeven in de toelichting is de, in dit bestemmingsplan opgenomen regeling er op 

gericht om deze af te stemmen op de activiteiten die daadwerkelijk plaatsvinden. Het perceel 

heeft in het vigerende bestemmingsplan reeds een bestemming voor Agrarisch aanverwante 

doeleinden. 

De omvang van het thans opgenomen perceel met de bestemming Agrarisch-Agrarisch Aan-

verwant bedraagt ca. 6000 m²en voldoet daarmee aan artikel 11.7 van de Verordening 

ruimte. 

 

- Oudemolensedijk 9 te Fijnaart 

Dit betreft de nieuwvestiging van een tankstation buiten bestaand stedelijk gebied. Deze 

ontwikkeling is strijdig met artikel 2.1 Verordening ruimte. 

 

Beantwoording 

Het verzoek tot vestiging van een tankstation aan de Oudemolensedijk 9 is reeds enige jaren 

geleden ingediend. Destijds lag er ook een verzoek voor nieuwvestiging van een tankstation 

aan de Molenstraat in Fijnaart. Destijds is door de gemeente geoordeeld dat op basis van de 

toen bekende gegevens ruimte was voor nieuwvestiging van één tankstation. Er is 

medewerking verleend aan de vestiging van een tankstation aan de Molenstraat. Na dit 

besluit zijn aanvullende onderzoeken (o.a. DPO) opgesteld op basis waarvan de gemeente 

heeft beoordeeld dat er voldoende markt is voor de realisatie van het tankstation. Bij deze 

onderzoeken is ook rekening gehouden met het tankstation aan de Molenstraat. In 2010 is 

door Burgemeester en Wethouders geconcludeerd besloten dat op basis van de nieuwe 

onderzoeken in principe medewerking kan worden verleend aan de vestiging van het 

tankstation op de Oudemolensedijk 9.  

 

De locatie aan de Oudemolensedijk 9 is gelegen tussen een Bedrijfsbestemming en een 

Detailhandelsbestemming. Het is gelegen naast een afrit van de A59. Het betreft een 

agrarisch onbebouwd perceel. De agrarische mogelijkheden van het perceel zijn gezien de 

ligging echter zeer beperkt. Bij de voorgenomen ontwikkeling wordt aangesloten bij de 

naastgelegen bestemmingen. Hiernaast wordt de ontwikkeling landschappelijk ingepast en is 

met de initiatiefnemer een overeenkomst gesloten waarin deze afspraken zijn vastgelegd. Op 

basis van de uitgevoerde onderzoeken, gesprekken met initiatiefnemer en het gestelde in de 

ruimtelijke onderbouwing ziet de gemeente geen directe ruimtelijke belemmeringen om 

medewerking te verlenen aan het verzoek.    

 

In de opgestelde ruimtelijke onderbouwing wordt echter onvoldoende aandacht besteed aan 

het geldende provinciale beleid. De gemeente zal de vestiging van het tankstation aan de 

Oudemolensedijk 9 en bovenstaande zaken dan ook graag met de provincie in een apart 

overleg bespreken.  
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- Stadsedijk 45c te Oudemolen 

Het perceel Stadsedijk 45c is waarschijnlijk onderdeel geweest van een groter perceel 

(nr. 45), dat in het verleden in drie delen is gesplitst en waarvan nr. 45 een bedrijfswoning 

heeft. Inzicht ontbreekt in de ontstaansgeschiedenis van deze drie bedrijven als een geheel. 

Een bedrijfswoning kan alleen aan de orde zijn indien de noodzaak van deze nieuwbouw niet 

het gevolg is van een eerder aanwezige, maar afgestoten bedrijfswoning. Wij verwijzen naar 

artikel 11.1, lid 2 sub b Vr. Zonder dit inzicht achten wij de nieuwe bedrijfswoning strijdig 

met voornoemd artikel 11.1, lid 2 sub b Vr. Verder ontbreekt de als gevolg van deze ontwik-

keling nodige kwaliteitsverbetering van het landschap als bedoeld in artikel 2.2. Vr. 

 

Beantwoording 

In de Ruimtelijke Onderbouwing die voor deze ontwikkeling is opgesteld wordt ingegaan op 

de ontstaansgeschiedenis van de drie bedrijven op deze locatie. Daaruit blijkt dat er geen 

sprake is van eerdere afstoting van bedrijfswoningen. Reeds in 1997 heeft de voormalige 

gemeente Zevenbergen medewerking verleend aan het splitsen van de bedrijfspercelen op 

de lokatie Stadsedijk 45. Daarbij is er ter zake van het bedrijf Bezooijen & Schreuders geen 

sprake geweest van het mogelijk maken van een bedrijfswoning. Het bedrijf heeft niet 

eerder een bedrijfswoning gehad. 

De gemeente is van oordeel dat de noodzaak van de bedrijfswoning in voldoende mate is 

aangetoond en dat er op passende wijze voorzien zal worden in de gewenste landschappe-

lijke kwaliteitsverbetering. Hiervoor is, in overeenstemming met de gesloten overeenkomst, 

door de initiatiefnemer een inrichtingsplan opgesteld. 

Naar aanleiding van de reactie van de provincie is een aanvullend landschappelijk 

inpassingsplan opgesteld, welke opgenomen wordt in het bijlagenboek behorende bij het 

bestemmingsplan. 

 

- Zwingelspaansedijk 16 te Fijnaart 

Dit betreft de uitbreiding van de IV-tak (een extra pluimveestal van 1.300 m² en een mest-

bassin van 625 m²) van een gemengd agrarisch bedrijf, waardoor het bouwvlak van het ge-

mengde bedrijf een omvang krijgt van 1,74 ha. Volgens artikel 9.3, lid 1 kan de maximale 

omvang van een IV-bedrijf op een duurzame locatie maximaal 1,5 ha bedragen. Deze maxi-

male omvang geldt voor een IV-bedrijf, maar ook voor een gemengd agrarisch bedrijf met 

IV-tak aangezien het 'zwaarste regime' (IV) bepalend is voor de maximale omvang van een 

agrarisch bouwvlak. Daarbij geldt dat 10% benut moet worden voor landschappelijke inpas-

sing. Uitbreiding vanwege dierenwelzijn kan een grotere omvang rechtvaardigen, maar daar-

voor geldt 1 januari 2013 als vervaltermijn. Van uitbreiding vanwege dierenwelzijn is in dit 

geval geen sprake. Wij concluderen dat in dit geval sprake is van een ruimtelijke ontwikke-

ling die strijdig is met artikel 9.3 Vr. 

 

Beantwoording 

Naar aanleiding van de reactie van de provincie heeft de gemeente besloten om de 
bestemmingsregeling voor intensieve veehouderijen aan te passen. Binnen het bouwvlak wordt 
met de aanduiding ‘intensieve veehouderij’ aangegeven welk deel van het bouwvlak gebruikt 
mag worden ten behoeve van de intensieve veehouderij. De omvang van deze aanduiding 
wordt afgestemd op het bestaande gebruik en is nooit groter dan 1,5 ha. Daarmee wordt 
voldaan aan het bepaalde in de Verordening ruimte (artikel 9.3).  
Vastgesteld wordt dat volgens de huidige regeling bij een gemengd bedrijf een bouwvlak van 
maximaal 2 ha is toegestaan waarvan maximaal 1,5 ha voor de IV-tak. Niet valt in te zien 
waarom  een gemengd bedrijf onnodig beperkt moet worden. 
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- Drogedijk 61 Fijnaart 

Dit betreft de uitbouw van een woning buiten de woonbestemming. Dit is een ruimtelijke 

ontwikkeling waarvoor op grond van artikel 2.2 Vr kwaliteitsverbetering noodzakelijk is. Aan-

gezien de kwaliteitsverbetering van het landschap ontbreekt, is deze ruimtelijke ontwikkeling 

strijdig met artikel 2.2 Vr. 

 

Beantwoording 

Zoals in de toelichting is aangegeven heeft de gemeente met de initiatiefnemer een overeen-

komst gesloten. Hierin is vastgelegd dat de bestaande duiker achter de woning wordt ver-

vangen door een open watergang, hetgeen ook op de verbeelding is aangegeven. De ge-

meente is van oordeel dat hiermee sprake is van de gewenste verbetering van de ruimtelijk-

landschappelijke kwaliteit.  

 

- Moerdijkseweg 1 te Zevenbergschen Hoek 

Dit betreft de vestiging van een tankstation op het terrein van een hotel/restaurant aan de 

rand van een bedrijventerrein, in zoekgebied stedelijke ontwikkeling. Deze ruimtelijke ont-

wikkeling is niet onderbouwd aan de hand van de Vr, in dit geval artikel 3.3 Vr. 

 

Beantwoording 

Vastgesteld wordt dat de locatie Moerdijkseweg 1 onderdeel is van het toekomstig Logistiek 

Park Moerdijk. De gemeente is van oordeel dat een nadere toetsing aan de Verordening 

ruimte om deze reden niet zinvol noch doelmatig is. Daarbij is het van belang dat de be-

oogde ontwikkeling plaatsvindt op het terrein van het hotel/restaurant en geen nieuwe 

ruimte in beslag neemt. 

 

- Slobbegorsedijk 15 te Heijningen 

Ter plaatse worden extra m² aan bijgebouwen toegestaan ten opzichte van het vigerende 

bestemmingsplan. Uit de onderbouwing blijkt dat dit aanvaardbaar wordt geacht, maar deze 

ruimtelijke ontwikkeling voorziet niet in kwaliteitsverbetering van het landschap. Wij verwij-

zen voor dit vereiste naar de specifieke passage hierover in dit advies. 

 

Beantwoording 

De gemeente is van oordeel dat sprake is van een relatief kleinschalige ontwikkeling op per-

ceelsniveau waarbij de impact van de ruimtelijke ontwikkeling beperkt is. Omdat er op deze 

locatie meer dan 100m2 aan bijgebouwen mogelijk wordt gemaakt, worden er nadere 

maatregelen getroffen op perceelsniveau ten behoeve van de kwaliteitsverbetering van het 

landschap. Met het oog op de gewenste landschappelijke inpassing zal in het onderhavige 

geval een haag met coniferen vervangen worden door gebiedseigen beplanting hetgeen in 

een overeenkomst met de initiatiefnemer zal worden vastgelegd.  

 

- Molendijk 9 te Standdaarbuiten 

Dit betreft de omzetting (legalisering) van een VAB naar een agrarisch verwant bedrijf. Wij 

constateren dat deze ruimtelijke ontwikkeling alleen is beoordeeld op grond van de wijzi-

gingsregels van het geldende bestemmingsplan en niet aan de regels van de Verordening 

ruimte (artikelen 11.6 c.q. 11.7), hoewel dit wel nodig is. Ook bij toepassing van een wijzi-

gingsbevoegdheid dienen de op dat moment geldende regels van de Verordening ruimte 

betrokken te worden. Wij adviseren de gemeente om deze ruimtelijke ontwikkeling alsnog te 

onderbouwen aan de hand van de Vr. In dit geval betreft het naast de artikelen 2.1 en 2.2 

tevens de regels van artikel 11.1 Vr. 

 

 



38 Overlegreacties 

170900.15945.00  Adviesbureau RBOI 

  Rotterdam / Middelburg 

Beantwoording 

Zoals aangegeven in de toelichting en de bijbehorende Ruimtelijke Onderbouwing wordt ter 

plaatse overtollige bebouwing gesloopt en vindt er daadwerkelijk kwaliteitsverbetering 

plaats. De gemeente is bij nader inzien van oordeel dat het gewenst en passend is om het 

bouwvlak te verkleinen tot 5.000 m², waarmee voldaan wordt aan het gestelde in de Veror-

dening ruimte. 

 

- Hokkenberg 8 te Langeweg 

Deze ruimtelijke ontwikkeling betreft het mogelijk maken van mestverwerking op een locatie 

met de bestemming agrarische doeleinden, subbestemming agrarisch loonbedrijf en op- en 

overslag van mest (milieucat. 3). Het agrarisch bedrijf zal komen te vervallen. De mestbe- 

en verwerking zal plaatsvinden in bestaande gebouwen.  

In de ruimtelijke onderbouwing ontbreekt een toets aan de Verordening ruimte. Overigens 

merken wij op dat, volgens de begripsbepalingen van artikel 1.1, leden 7 en 8, (zelfstandige) 

mestbewerking in de Vr uitgesloten is bij agrarisch-technische hulpbedrijven en agrarisch 

verwante bedrijven. De onderhavige ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk ge-

bied is strijdig met de Verordening ruimte. 

 

Beantwoording 

In het bestemmingsplan Buitengebied is de locatie Hokkenberg 8 bestemd voor een agra-

risch loonbedrijf en de op- en overslag van mest behorende tot categorie 3 van de Staat van 

bedrijfsactiviteiten. De beoogde ontwikkeling betreft het realiseren van een mestverwer-

kingsfaciliteit in de bestaande gebouwen. Deze gebouwen komen vrij omdat een deel van de 

stieren die hier nu gehouden worden weggedaan worden. 

De gemeente is van oordeel dat aan het initiatief medewerking verleend kan worden omdat 

de voorgestane mestverwerking een bijdrage levert aan het mest- en mineralenprobleem in 

Nederland, een bijdrage wordt geleverd aan het verminderen van de milieubelasting omdat 

kunstmest vervangen wordt door eigen mest van het bedrijf, en door de volumereductie door 

mestverwerking, minder transportbewegingen nodig zijn. 

Het bedrijf is gelegen in Agrarisch gebied en betreft een bestaand niet-grondgebonden agra-

risch bedrijf. Van uitbreiding is geen sprake, enkel van omschakeling hetgeen ingevolge arti-

kel 8.4 van de Vr is toegestaan. De gemeente onderkent dat de Verordening ruimte stelt dat 

mestbewerking niet in het geheel of in overwegende mate deel kan uitmaken van een agra-

risch technisch hulpbedrijf of een agrarisch verwant bedrijf. Het betreft hier evenwel een 

onderdeel van een agrarisch loonbedrijf met nog aanwezige agrarische nevenactiviteiten. Het 

gaat om een kleinschalige bedrijfseigen activiteit en geen industrieel proces.  

 

- Achterdijk 97, 101 en 103 te Zevenbergen 

Dit betreft ruimtelijke ontwikkelingen waarbij gronden met de bestemming agrarische doel-

einden worden omgezet in tuin+. Ook bij deze ruimtelijke ontwikkelingen ontbreekt de ver-

antwoording ten aanzien van de Vr. Wij verwijzen in dit verband naar onze algemene opmer-

king met betrekking tot het voldoen aan artikel 2.1 Vr en, indien de ontwikkeling ter plaatse 

verantwoord wordt geacht, artikel 2.2 Vr. Ditzelfde advies geldt ook voor het perceel Hoge 

Zeedijk 54 en 56 te Langeweg. 

 

Beantwoording 

De gemeente is van oordeel dat hier sprake is van een ontwikkeling die geen of een ver-

waarloosbare ruimtelijke impact heeft. Het betreft het omzetten van de agrarische bestem-

ming van gronden die direct achter bestaande woningen zijn gelegen, naar de bestemming 

Tuin, waarvoor in het vigerende bestemmingsplan reeds een wijzigingsbevoegdheid is opge-

nomen. Ingevolge de afspraken die in het RRO zijn gemaakt behoeft voor een dergelijke 

ontwikkeling geen landschappelijke tegenprestatie te worden geleverd. 
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- Pootweg 15 te Langeweg 

Dit betreft de legalisering van woningsplitsing. Wij constateren dat ook deze ruimtelijke ont-

wikkeling niet is beoordeeld aan de hand van de Verordening ruimte. De splitsing betekent 

dat een nieuwe woning aan het gebied buiten bestaand stedelijk gebied wordt toegevoegd. 

Dit is strijdig met artikel 11.1, lid 1 Vr. Indien de gemeente van mening is dat sprake is van 

een uitzonderingssituatie zoals genoemd in artikel 11.1, lid 3b Vr zal de ruimtelijke onder-

bouwing daarvan een adequate verantwoording dienen te bevatten.  

 

Beantwoording 

De betreffende woning Pootweg 15 is een MIP-pand en om die reden wenst de gemeente 

medewerking te verlenen aan het splitsen van de woning. De splitsing is in overeenstemming 

met het bepaalde in artikel 11.1, lid 3.b van de Verordening ruimte. De ontwikkeling heeft 

geen of een verwaarloosbare ruimtelijke impact en er is geen landschappelijke tegenpresta-

tie noodzakelijk. 

 

Regels 

Deze herziening bevat regels die extra ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk maken ten op-

zichte van het geldende bestemmingsplan. Er zijn regels die rechtstreeks extra ontwikkelin-

gen mogelijk maken, maar ook door middel van een omgevingsvergunning of wijzigingsbe-

voegdheid. In die gevallen zullen de provinciale belangen zoals verwoord in de Verordening 

ruimte geborgd dienen te zijn. Wij hebben al gewezen op de verantwoordingsplicht (artikel 

2.1 Vr) en op de kwaliteitsverbetering (artikel 2.2 Vr) en op het feit dat ruimtelijke ontwikke-

lingen mede afhankelijk zijn van de waarden, die een gebied volgens de Vr heeft (agrarisch 

gebied, Groenblauwe mantel e.d.). De regels zullen hierop dienen te worden toegespitst. 

Verder is het van belang dat IV volgens de regels in Hoofdstuk 9 Vr wordt geregeld. 

Wij adviseren daarom om ook de bestemmingsplanregels te laten voldoen aan de Verorde-

ning ruimte.  

 

Beantwoording 

Zoals reeds aangegeven bevat het bestemmingsplan alleen regels die betrekking hebben op 

de locaties die deel uitmaken van deze 3e herziening. Er worden geen nieuwe ontwikkelingen 

mogelijk gemaakt buiten deze locaties omdat daar het bestemmingsplan Buitengebied na 

2e herziening van toepassing is. In de komende integrale herziening van het bestemmings-

plan Buitengebied zal ten volle rekening worden gehouden met het provinciaal beleid zoals 

dat is vastgelegd in de Structuurvisie en de Verordening ruimte. 

De gemeente is verder van oordeel dat de opgenomen regels voldoen aan het gestelde in de 

Verordening ruimte. 

 

3. Conclusie 

Op basis van de overgelegde gegevens constateren wij in zijn algemeenheid dat het onder-

havige bestemmingsplan slechts een beperkte herziening is, waarmee niet wordt voldaan 

aan de Verordening ruimte. Wij dringen er daarom op aan om het geldende bestemmings-

plan integraal te herzien. Ten aanzien van de reparaties en ruimtelijke ontwikkelingen con-

stateren wij strijdigheid met de Verordening ruimte, mede omdat op genoemde punten een 

toets aan de hand van deze Verordening goeddeels achterwege is gebleven. Wij vragen u 

alsnog de Verordening ruimte bij de planontwikkeling te betrekken en het bestemmingsplan 

aan te vullen dan wel te wijzigen en daarbij nadrukkelijk rekening te houden met wat hierbo-

ven is verwoord. Graag gaan wij met u hierover in overleg en zien een uitnodiging daartoe 

graag tegemoet. 
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Beantwoording 

Zoals aangegeven betreft het bestemmingsplan Buitengebied 3e herziening een zelfstandig 

plan dat enkel van toepassing is voor de locaties die hiervan deel uitmaken. Het bestem-

mingsplan bevat geen regels die van toepassing zijn op de rest van het buitengebied van de 

gemeente Moerdijk. 

De gemeente is van oordeel dat gegeven de aan de orde zijnde reparaties, de VAB-locaties 

en de kleinschalige ontwikkelingen op passende wijze toetsing aan het provinciaal beleid 

heeft plaatsgevonden. Bij de ruimtelijke ontwikkelingen waar naar het oordeel van de ge-

meente sprake is van provinciale ruimtelijke belangen c.q. de Verordening ruimte van toe-

passing is, zijn deze in de belangenafweging betrokken.  

In de komende integrale herziening van het bestemmingsplan Buitengebied zal opnieuw ten 

volle rekening worden gehouden met het van toepassing zijnde provinciale beleid.  

 

Conclusie 

De reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. De toelichting wordt op onderdelen 

aangevuld. Daarnaast zal op onderdelen de verbeelding worden aangepast. 

 

 



 

Adviesbureau RBOI  170900.15945.00 

Rotterdam / Middelburg 

4. Ambtshalve inpassingen 41 

 

In het bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening worden naast een aantal layout en tek-

stuele verbeteringen, de volgende ambtshalve inhoudelijke aanpassingen doorgevoerd.  

 

 Het bouwvlak op de locatie Noordlangeweg 14 is niet, zoals in de toelichting is 

beschreven, strak opgenomen rondom de bebouwing. De verbeelding wordt aangepast, 

waarbij het bouwvlak strak rondom het bestaande gebouwd wordt geplaatst.  

 

 Op de locatie Molendijk 2 is de zone industrielawaai niet opgenomen op de verbeelding. 

Dit wordt aangepast.  

 

 De locatie Koekoekendijk 14 is niet correct opgenomen in de 3e herziening. De woning 

met garage dient bestemd te worden als woning met de aanduiding 'voormalig agrarisch 

bedrijf'. De grote schuur dient bestemd te worden voor Agrarisch en dient gekoppeld te 

worden aan het agrarische bedrijf gelegen aan de Koekoekendijk 15, als één bouwvlak. 

Deze wijziging wordt doorgevoerd op de verbeelding en de tekst in de toelichting wordt 

aangepast.  

 

 In het digitale bestand op ruimtelijkeplannen.nl is de aanduiding 'bed & breakfast' op de 

locatie Kraaiendijk 25 niet opgenomen. Conform de toelichting wordt deze aanduiding 

alsnog opgenomen.  

 

 Op de locatie Sluissedijk 3 is de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' niet opgenomen 

op het bouwvlak aan de overzijde van de weg. Dit wordt alsnog opgenomen. Daarnaast 

is de hoogspanningsverbinding niet opgenomen in het bestemmingsplan. De leiding met 

bijbehorende regeling wordt alsnog opgenomen.  

 

 Op 14 juni 2012 is het wetsvoorstel omtrent plattelandswoningen aangenomen door de 

Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel maakt burgerbewoning van (voormalige) 

bedrijfswoningen mogelijk. Deze regeling heeft geen betrekking op de in de 3e herziening 

opgenomen VAB-locaties. In de toelichting wordt dit nader beschreven.  

 

 In de regels is in het begrip voor ‘gevoelige objecten ten opzichte van landbouwbedrijven 

en kassen’ (lid 1.50) de subs c t/m e per abuis weggevallen (categorieën III, IV en V). 

Dit wordt hersteld.    
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1. Inleiding 3 

Van 6 december 2012 tot en met 16 januari 2013 heeft het ontwerpbestemmingsplan Bui-

tengebied, 3e herziening ter inzage gelegen. In deze periode zijn betrokkenen en belangheb-

benden in de gelegenheid gesteld om te reageren op de inhoud van het ontwerpbestem-

mingsplan. 

 

Deze Nota van beantwoording heeft tot doel belangstellenden in de gelegenheid te stellen 

om kennis te nemen van de zienswijzen en het standpunt van de gemeente hierin. In totaal 

zijn er 14 zienswijzen ingediend. In hoofdstuk 2 zijn de zienswijzen samengevat en beant-

woord. Per zienswijze is aangegeven of en in welke mate de zienswijze aanleiding geeft tot 

aanpassing van het ontwerpbestemmingsplan. 

Naast de zienswijzen is het plan op een aantal punten aangepast als gevolg van nieuwe of 

gewijzigde inzichten. Ook zijn enkele onjuistheden in het plan hersteld. Deze ambtshalve 

aanpassingen zijn in hoofdstuk 3 weergegeven. 

Tot slot geeft hoofdstuk 4 het voorstel tot wijziging van de regels bij vaststelling aan. In de 

bijlage zijn wijzigingskaarten van de gewijzigde verbeelding opgenomen.  

 

In haar vergadering van 2 april heeft de commissie Fysieke Infrastructuur ingestemd met de 

voorstellen van het college omtrent beantwoording en aanpassing van het 

ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening. Uitzondering hierop vormt het 

voorstel van het college op zienswijze nr. 9. Over deze zienswijze heeft de commissie, mede 

naar aanleiding van de hoorzitting van 26 maart 2013, een afwijkend advies uitgebracht. Het 

advies van de commissie is toegevoegd aan de betreffende zienswijze in hoofdstuk 2. 
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2. Zienswijzen 5 

1. Petrochemical Pipeline Services B.V., Postbus 1163, 6160 BD 

Geleen (brief d.d. 16 januari 2013) 

Zienswijze 

De zienswijze heeft betrekking op de locatie Achterdijk 97 (C15).  

Reclamant is eigenaar van een 8' leiding voor transport van vloeibare koolwaterstoffen (PRB-

leiding), welke door het perceel Achterdijk 97 loopt. Conform de rekenmethodiek van het Be-

sluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) heeft reclamant het persoonsgebonden risico 

(PR) en het invloedsgebied groepsrisico (GR) berekend. Voor het 10-6/jaar PR geldt een zone 

van 13 m aan weerszijden van de leiding. Het invloedsgebied GR ligt 29 m aan weerszijden 

van de leiding. Reclamant verzoekt om, naast de reeds aangegeven belemmeringenstrook, 

ook de hartlijn van de leiding en de veiligheidszone voor het 10-6 PR op de verbeelding op te 

nemen. Tevens dient de realisatie van nieuwe kwetsbare objecten in de regels te worden uit-

gesloten.  

 

Beantwoording 

De hartlijn wordt alsnog opgenomen op de verbeelding. Tevens wordt voor de PR 10-6-con-

tour een gebiedsaanduiding 'veiligheidszone - leiding' opgenomen. In artikel 32 (Algemene 

aanduidingsregels) wordt opgenomen dat op deze gronden de realisatie van nieuwe kwets-

bare objecten niet is toegestaan.  

 

Voorstel college 

De zienswijze geeft aanleiding voor het aanpassen van het bestemmingsplan. Op de verbeel-

ding wordt de hartlijn van de leiding en een gebiedsaanduiding 'veiligheidszone -leiding' op-

genomen. In de regels wordt in artikel 32 (algemene aanduidingsregels) opgenomen dat ter 

plaatse van deze gebiedsaanduiding nieuwe kwetsbare objecten niet zijn toegestaan.  

 

 

2. Asselbergs & Klinkhamer Advocaten, Postbus 301, 4870 AH Et-

ten-Leur, namens Begron B.V. en Begron Beheer B.V. (brief d.d. 

15 januari 2013) 

Zienswijze 

De zienswijze heeft betrekking op de locatie Buitendijk 6B. Deze locatie in Noordhoek maakt 

geen onderdeel uit van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening.  

Met betrekking tot deze locatie is bij de gemeente een aanvraag voor een omgevingsvergun-

ning ingediend voor het plaatsen van een keerwand en het afwijken van het vigerende be-

stemmingsplan, zodat het gebruik van de gronden als aannemersbedrijf mogelijk wordt ge-

maakt. Ten dienste hiervan is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Reclamant verzoekt 

de gewenste wijziging mee te nemen in het bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening.  
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Beantwoording 

In het bestemmingsplan Buitengebied 3e herziening worden alleen nieuwe ontwikkelingen 

meegenomen waarover door het college van burgemeester en wethouders een positief be-

sluit is genomen. Over de gewenste ontwikkelingen op de locatie Buitendijk 6B heeft in prin-

cipe negatieve besluitvorming plaatsgevonden, zijnde het weigeren van de realisatie van een 

betonnen keerwand, aangezien een categorie 3-bedrijf zich niet mag vestigen op deze loca-

tie. In het buitengebied van Moerdijk worden alleen categorie 1- en 2-bedrijven toegestaan. 

Uitsluitend bestaande categorie 3-bedrijven worden specifiek bestemd. Nieuwe categorie 3-

bedrijven zijn niet toegestaan. Om die reden wordt de locatie niet meegenomen in het be-

stemmingsplan Buitengebied 3e herziening.  

 

Voorstel college 

De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 

 

3. Koch & Van den Heuvel Advocaten, Postbus 2005, 4800 CA 

Breda, namens J. Luijcx (brief d.d. 16 januari 2013) 

Zienswijze 

De zienswijze heeft betrekking op de locatie Drogedijk 53 (A14).  

Reclamant maakt bezwaar tegen de aanduiding 'caravanstalling' voor de grote en kleine 

schuur op dit perceel en voor de open wagenberging. Deze activiteiten tasten naar het oor-

deel van reclamant het woon- en leefklimaat van omwonenden onevenredig aan als gevolg 

van geluidsoverlast en inbreuk op het landelijk karakter. De afgelopen jaren is een aantal 

gerechtelijke procedures gevoerd waarin deze bezwaren aan bod zijn gekomen. Reclamant is 

van oordeel dat deze bezwaren tegen de caravanstallingsactiviteiten nog steeds valide zijn. 

Naar het oordeel van reclamant kunnen caravanstallingsactiviteiten op dit perceel niet 

plaatsvinden zonder dat de overige opstallen (met name de kleine schuur en de open wa-

genberging) zijn gesloten c.q. gesloopt. Tevens is reclamant van mening dat het begrip 'ca-

ravanstalling' te ruim is geformuleerd en nergens (nader) wordt toegelicht. Overigens be-

vreemdt het reclamant dat de locatie in het verleden in het bestemmingsplan een agrarische 

bestemming had, terwijl deze nu bestemd wordt als 'Wonen-1' met als subbestemming 'ca-

ravanstalling'.  

 

Beantwoording 

In het bestemmingsplan Buitengebied, vastgesteld op 13 december 2004, is de bestemming 

van de locatie gewijzigd naar Woondoeleinden met de subbestemming 'caravanstalling'. Naar 

aanleiding van de uitspraak van de Raad van State is de bestemmingslegging in de 1e her-

ziening van het bestemmingsplan Buitengebied gewijzigd. De subbestemming 'caravanstal-

ling' is in deze 1e herziening specifiek opgenomen voor de grote schuur. In de uitspraak van 

de Raad van State betreffende de 1e herziening, is aangegeven dat de subbestemming 'cara-

vanstalling' tevens op de kleine schuur en op de open wagenberging gelegd dient te worden. 

Deze uitspraak is verwerkt in de 3e herziening.  

Reclamant voert naar het oordeel van de gemeente in de zienswijze geen nieuwe argumen-

ten aan op basis waarvan afgeweken kan worden van de uitspraak van de Raad van State. 

De gemeente is om die reden van oordeel dat het bestemmingsplan Buitengebied 3e herzie-

ning een correcte vertaling is van de uitspraak van de Raad van State betreffende de 1e her-

ziening van het bestemmingsplan Buitengebied inzake de locatie Drogedijk 53.  

 

Voorstel college 

De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
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4. M.A. van der Laan en J.C. van der Laan Mengelkamp, Drogedijk 

55 Oudemolen (brief d.d. 15 januari 2013) 

Zienswijze 

De zienswijze heeft betrekking op de locatie Drogedijk 53 (A14).  

Reclamant maakt bezwaar tegen de in het ontwerpbestemmingsplan doorgevoerde wijziging 

waarbij de aanduiding 'caravanstalling' is toegekend aan de wagenberging en voert hier de 

volgende argumenten voor aan.  

- Op 20 augustus 2007 is voor de illegaal verbouwde wagenberging een bouwvergunning 

afgegeven. In deze vergunning is door de gemeente gesteld dat de wagenberging zonder 

zijwanden gezien zou moeten worden als een bouwwerk, geen gebouw zijnde, en dat het 

oorspronkelijke gebruik van het oude bouwwerk 'opslag eigen materiaal en materieel' 

ook in de nieuwe situatie van toepassing zou zijn. Door de eigenaar van het perceel is 

toentertijd een brief naar de gemeente gezonden waarin is aangegeven dat de wagen-

berging niet gebruikt zou worden voor caravanstalling.  

- In het bestemmingsplan van de gemeente is gesteld dat alleen in bestaande gebouwen 

caravanstalling mogelijk kan zijn, dus in bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zou cara-

vanstalling niet mogelijk kunnen zijn.  

- De Raad van State heeft op 11 november 2009 uitspraak gedaan betreffende de 

wagenberging. In deze uitspraak heeft de Raad van State geoordeeld dat het onderzoek 

naar het beoogde gebruik van de wagenberging onzorgvuldig is geweest. Bij de recente 

uitspraak van 7 januari 2013 van de enkelvoudige kamer van de rechtbank Zee-

land/West-Brabant heeft de rechtbank geoordeeld dat gezien jurisprudentie van de Raad 

van State 'valt aan te nemen dat het gebruik uitsluitend of mede betrekking heeft op an-

dere doeleinden dan die, waarin de bestemming voorziet'.  

Reclamant is van mening dat de wagenberging niet als caravanstalling kan worden bestemd, 

dat de bouwvergunning geweigerd had moeten worden en dat de wagenberging zelfs had 

moeten worden gesloopt.  

 

Beantwoording 

In het bestemmingsplan Buitengebied, vastgesteld op 13 december 2004, is de bestemming 

van de locatie gewijzigd naar Woondoeleinden met de subbestemming 'caravanstalling'. Naar 

aanleiding van de uitspraak van de Raad van State is de bestemmingslegging in de 1e her-

ziening van het bestemmingsplan gewijzigd. De subbestemming 'caravanstalling' is specifiek 

opgenomen op de grote schuur. In de uitspraak van de Raad van State betreffende de 1e 

herziening is aangegeven dat de subbestemming 'caravanstalling' tevens op de kleine schuur 

en de wagenberging gelegd dient te worden. Deze uitspraak is verwerkt in de 3e herziening.  

Reclamant voert naar het oordeel van de gemeente in de zienswijze geen nieuwe argumen-

ten aan op basis waarvan afgeweken kan worden van de uitspraak van de Raad van State. 

De gemeente is om die reden van oordeel dat het bestemmingsplan Buitengebied 3e herzie-

ning een correcte vertaling is van de uitspraak van de Raad van State betreffende de 1e her-

ziening van het bestemmingsplan Buitengebied inzake de locatie Drogedijk 53.  

 

Voorstel college 

De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
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5. Overwater Grondbeleid Adviesbureau bv, Postbus 5715, 3290 

AA Strijen, namens P.Claassen en Claassen V.O.F. (brief d.d. 14 

januari 2013) 

Zienswijze 

Deze zienswijze heeft betrekking op het perceel Eerste Kruisweg 2 (A27).  

Reclamant geeft aan de vorm van het bouwvlak te willen veranderen. Reclamant verzoekt 

het bouwvlak aan de oostzijde te verruimen, waarbij de grens van het bouwvlak parallel aan 

de kippenschuur kan worden gelegd. Reclamant geeft aan dat deze verruiming 

gecompenseerd kan worden door op twee locaties gronden uit het bouwvlak te onttrekken.  

De schuur in de noordwesthoek van het bouwvlak heeft zijn functie verloren en kan buiten 

het bouwvlak gelaten worden. Aan de noordzijde van het bouwvlak ligt een strook grond 

onder de 380 kV hoogspanningsleiding. Aangezien de bouwmogelijkheden hier beperkt zijn, 

kan deze strook buiten het bouwvlak gelaten worden.  

 

Beantwoording 

De gemeente ziet geen bezwaar tegen de verandering van het bouwvlak, zolang het 

oppervlakte gelijk blijft.  

 

Voorstel college 

De zienswijze leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. Op de verbeelding wordt de 

vorm van het bouwvlak gewijzigd, maar het totale oppervlakte van het bouwvlak blijft gelijk. 

Aan de oostzijde wordt het bouwvlak verruimd en aan de noord- en westzijde wordt het 

bouwvlak verkleind.  

 

 

6. N.V. Nederlandse Gasunie, Postbus 19, 9700 MA Groningen 

(brief d.d. 14 januari 2013) 

Zienswijze 

In het plangebied ligt een tweetal gastransportleidingen waarvan reclamant eigenaar is. Re-

clamant heeft geconstateerd dat deze gastransportleidingen niet op de verbeelding zijn 

weergegeven. Reclamant verzoekt de gemeente deze leidingen alsnog in het bestemmings-

plan op te nemen. Voor de 40 bar-leiding dient een belemmeringenstrook van 4 m aan 

weerszijden van de leiding te worden opgenomen. Voor de 80 bar-leiding dient een belem-

meringenstrook van 5 m aan weerszijden van de leiding te worden opgenomen. Tevens dient 

in de regels een bijbehorend artikel Leiding - Gas te worden opgenomen, waarvoor recla-

mant een tekstvoorstel bij de zienswijze heeft meegestuurd.  

 

Beantwoording 

Zoals uit de zienswijze meegestuurde kaartjes blijkt, kruist een 40 bar aardgastransportlei-

ding de locatie Barlaaksedijk 7 en 9. De leiding met bijbehorende belemmeringenstrook 

wordt op de verbeelding opgenomen. Tevens wordt in de regels een nieuw artikel 'Leiding -

 Gas' opgenomen.  

 

Voorstel college 

De zienswijze leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. Op de verbeelding van de loca-

tie Barlaaksedijk 7 en 9 wordt de 40 bar gastransportleiding opgenomen met bijbehorende 

belemmeringenstrook. In de regels wordt een bijbehorend artikel opgenomen.  
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7. Krijger Advies, Postbus 319, 5110 AH Baarle-Nassau, namens A. 

Bom (brief d.d. 14 januari 2013) 

Zienswijze 

Deze zienswijze heeft betrekking op het perceel Kadedijk 79 (A26).  

Reclamant maakt bezwaar tegen de aanduiding van het bouwvlak. Deze is zodanig op de 

verbeelding weergegeven dat een deel van de bestaande legale bebouwing buiten het bouw-

vlak valt. Reclamant verzoekt het bouwvlak zodanig vorm te geven dat deze bebouwing als-

nog binnen het bouwvlak valt.  

 

Beantwoording 

De gemeente heeft vastgesteld dat de betreffende bebouwing legaal is opgericht en daarom 

binnen het bouwvlak gepositioneerd dient te worden. Dit is abusievelijk niet gedaan. Het 

bouwvlak wordt zodanig vergroot dat alle bestaande en legale bebouwing erbinnen valt.  

 

Voorstel college 

De zienswijze leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. Het bouwvlak van de locatie 

Kadedijk 79 wordt in noordoostelijke richting vergroot, zodat alle bestaande en legale be-

bouwing erbinnen valt.  

 

 

8. Den Hollander Advocaten, Postbus 50, 3240 AB Middelharnis, 

namens A. den Reijer (brief d.d. 16 januari 2013) 

Zienswijze 

Deze zienswijze heeft betrekking op het perceel Krauwelsgors 2 (A38).  

Reclamant maakt bezwaar tegen de bestemming Agrarisch - Intensieve kwekerij, aangezien 

hiermee het glastuinbouwbedrijf onder het overgangsrecht gebracht wordt. Reclamant ver-

zoekt de bestemming Agrarisch - Glastuinbouw aan de locatie toe te kennen. Daarnaast 

maakt reclamant bezwaar tegen het ontbreken van de wijzigingsbevoegdheid voor uitbrei-

ding van het glastuinbouwbedrijf. Reclamant geeft aan dat voor de continuïteit van het 

glastuinbouwbedrijf uitbreiding naar 3,5 ha glas noodzakelijk is.  

Zowel in de Visie Buitengebied als de Visie Glastuinbouw, is aangemerkt dat alleen volwaar-

dige glastuinbouwbedrijven in aanmerking komen voor uitbreiding van het areaal glas. Het 

enige criterium dat voor 'volwaardigheid' gegeven wordt, is een minimum oppervlak van 

0,5 ha glas. Aangezien de huidige oppervlakte van het bedrijf aan de Krauwelsgors 2 onge-

veer 0,7 ha glas betreft, is de oppervlakte voldoende om aangemerkt te worden als een vol-

waardig agrarisch bedrijf. Anders dan in de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan is 

vermeld, is uitbreiding van het areaal glas dan ook niet in strijd met het gemeentelijk beleid.  

In de twee adviezen van de AAB is verder ten onrechte niet getoetst aan het continuïteits-

vereiste. In de wijzigingsbevoegdheid is opgenomen dat uitbreiding alleen toegestaan is, in-

dien deze noodzakelijk is voor de continuïteit van een bedrijf. Volgens reclamant bestaat er 

geen twijfel over dat het vergroten van de oppervlakte glas noodzakelijk is om te kunnen 

blijven voortbestaan. Zonder vergroting van het glas is er geen toekomstperspectief.  

 

Beantwoording 

Naar aanleiding van de zienswijze heeft de gemeente een nieuw advies aangevraagd bij de 

AAB. Hierin is getoetst of sprake is van een volwaardig agrarisch bedrijf en of uitbreiding van 

het glas noodzakelijk is voor de continuïteit van het bedrijf.  
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In het advies van 20 februari 2013 wordt geconcludeerd dat:  

- per saldo bij de teelt van komkommers in de bestaande kas, er sprake is van een vol-

waardig agrarisch bedrijf;  

- uitbreiding van het areaal glas niet noodzakelijk is voor de continuïteit van het bedrijf.  

 

De AAB geeft aan dat op de locatie, in de bestaande kas, een volwaardig glastuinbouwbedrijf 

mogelijk is. De gemeente wil dit dan ook mogelijk maken in het bestemmingsplan. Op de kas 

wordt dan ook de aanduiding 'glastuinbouw' opgenomen. In de regels wordt opgenomen dat 

ter plaatse, naast de intensieve kwekerij, tevens een glastuinbouwbedrijf is toegestaan. Vol-

gens de AAB is uitbreiding van het areaal glas niet noodzakelijk voor de continuïteit van het 

bedrijf. In het bestemmingsplan 3e herziening Buitengebied worden dan ook geen nieuwe 

uitbreidingsmogelijkheden opgenomen. 

 

Voorstel college 

De zienswijze leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. Aan de bestaande kas en 

bijbehorende bedrijfsgebouwen wordt de aanduiding 'glastuinbouw' toegekend. Deze 

aanduiding wordt tevens in de bestemmingsomschrijving van artikel 6 (Agrarisch -

 Intensieve kwekerij) opgenomen.  

 

 

9. ARAG Rechtsbijstand, Postbus 230, 3830 AE Leusden, namens 

A.D.M. Krijnen (brief d.d. 8 januari 2013) 

Zienswijze 

Deze zienswijze heeft betrekking op het perceel Markdijk 5-8 (A18).  

Reclamant heeft in 1999 de kadastrale percelen F301 (woning), F302 (tuin) en F1004 in ei-

gendom verkregen. Op perceel F1004 is sinds 1920 een houten schuur aanwezig. Niet be-

kend is of hiervoor een vergunning is verleend. Tijdens de inventarisatie in het buitengebied 

in 2005-2006 is aan reclamant geen bericht verzonden dat voor de schuur geen vergunning 

was verleend. In het bestemmingsplan Buitengebied 3e herziening is deze schuur opgenomen 

binnen het bouwvlak Wonen - 1.  

Reclamant maakt bezwaar tegen de in de regels opgenomen bouwregels voor de bestem-

ming Wonen - 1. Hierin is gesteld dat alle aanbouwen, bijgebouwen en overkappingen teza-

men maximaal 80 m² mogen bedragen. Bij de woning is, exclusief de genoemde houten 

schuur, reeds 75 m² aan aanbouwen, bijgebouwen en overkappingen aanwezig. Reclamant 

verzoekt daarom, net als op het perceel Slobbegorsedijk 15 in Heijningen, de aanduiding 

'specifieke bouwaanduiding - extra bouwmogelijkheden' op te nemen.  

 

Beantwoording 

De betreffende houten schuur is een restant van een oorspronkelijk bouwwerk dat onderdeel 

uitmaakte van het naastgelegen agrarische bedrijf. De rest van het oorspronkelijke bouw-

werk is in 1986 gesloopt, toen een vergunning is verleend voor de bouw van een dubbele 

garage gelegen voor de houten schuur. In 1999 heeft reclamant de gronden met daarop de 

houten schuur aangekocht. In 2010 is reclamant zonder de vereiste toestemming (omge-

vingsvergunning) gestart met de sloop en herbouw van de houten schuur. Aangezien daarbij 

afwijkende maatvoeringen ten opzichte van de oorspronkelijke situatie zijn aangehouden, 

kan van overgangsrecht geen sprake zijn.  

Het oppervlak aan legale bebouwing bij de woonbestemming bedraagt reeds 88 m², hetgeen 

al meer is dan de toegestane maximale omvang van aan- en bijgebouwen bij woningen. Met 

de herbouwde schuur zal het maximale oppervlak overschreden worden. Tevens overschrijdt 

de schuur de maximale bouwhoogte van aan- en bijgebouwen bij een woning.  
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De gemeente is van oordeel dat het perceel Markdijk 5 wegens aankoop van extra gronden 

en opstallen, voorheen behorende bij naastgelegen agrarisch bedrijf, in strijd is geraakt met 

de bouwregels van het bestemmingsplan. Extra bouwmogelijkheden kunnen daarom niet 

worden toegekend.  

 

Voorstel college 

De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 

Advies Commissie Fysieke Infrastructuur 

In afwijking van het college is de commissie van mening dat ter plaatse van het perceel 

Markdijk 5-8 wel meer erfbebouwing dan de gebruikelijke 80 m2 van aanbouwen, 

bijgebouwen en overkappingen is toegestaan. Hierbij is in overweging genomen dat de 

betwiste schuur als sinds 1920 op het perceel aanwezig is. De zienswijze dient te worden 

gehonoreerd en leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

 

10. Den Hartog B.V. Postbus 5, 2964 ZG Groot-Ammers (brief d.d. 10 

januari 2013) 

Zienswijze 

Deze zienswijze heeft betrekking op de locatie Oudemolensedijk 9 (C3).  

Reclamant heeft bezwaar tegen de mogelijkheid die het bestemmingsplan biedt om op de lo-

catie een verkooppunt voor motorbrandstoffen te realiseren. Hiervoor draagt reclamant de 

volgende argumenten aan. 

- Na een DPO in 2006 is geconcludeerd dat er aan de westzijde van Fijnaart slechts ruimte 

is voor één nieuwe aanbieder van motorbrandstoffen. De drie tankstations in Fijnaart, in-

clusief het nog te realiseren station aan de Molenstraat, bieden voldoende capaciteit om 

te voldoen aan de vraag binnen het verzorgingsgebied. Dit wordt in de nieuwe DPO (juni 

2010) en de herbeoordeling door RBOI nogmaals bevestigd. Er wordt vanuit gegaan dat 

er bij het tankstation aan de Oudemolensedijk alleen omzet gegenereerd zal worden door 

het aantrekken van verkeer van buiten het verzorgingsgebied. Hoewel de omzetgege-

vens in deze stukken doen vermoeden dat het vestigen van een tankstation nabij de Aldi 

geen invloed zou hebben op de omzet bij de omliggende tankstations, zal dit wel degelijk 

een negatieve invloed hebben. Het is namelijk uitgesloten dat op het nieuw te vestigen 

tankstation uitsluitend klanten van de Aldi zullen tanken die toevloeien van buiten het 

verzorgingsgebied.  

- Volgens reclamant wordt niet voldaan aan een goede ruimtelijke onderbouwing, aange-

zien uit het DPO blijkt dat er geen behoefte bestaat aan een vierde tankstation in het 

verzorgingsgebied.  

- De beoogde ontwikkeling is in strijd met artikel 11.6 van de Verordening Ruimte 2012 

van de provincie Noord-Brabant. Krachtens dit artikel is het niet toegestaan dat de be-

oogde ontwikkeling leidt tot twee of meer zelfstandige bedrijven. Daarnaast mag de be-

oogde ontwikkeling niet leiden tot een zelfstandige detailhandelsvoorziening met een 

verkoopvloeroppervlakte van meer dan 200 m². Het tankstation heeft een verkoopvloer-

oppervlak van 240 m².  

 

Beantwoording 

In opdracht van de initiatiefnemer is in de periode 2007-2010 in een aantal onderzoeken 

verkend welke mogelijkheden er zijn voor vestiging van een nieuw verkooppunt voor motor-

brandstoffen en welke gevolgen dit heeft voor het voorzieningenniveau (zie Distributie pla-

nologisch onderzoek Fijnaart 2006, Haalbaarheidsonderzoek Tankstation Oudemolensedijk 9 

Fijnaart d.d. 1 augustus 2007, Aanvulling op Haalbaarheidsonderzoek Tankstation Oudemo-
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lensedijk 9 Fijnaart d.d. 18 mei 2009 en Distributief Planologisch Onderzoek Tankstation Ou-

demolensedijk 9 Fijnaart d.d. 21 juni 2010). In genoemde onderzoeken is onderbouwd en 

geconcludeerd dat: 

- het nieuwe tankstation in belangrijke mate extra volume af kan zetten aan consumenten 

die afkomstig zijn van buiten het primaire verzorgingsgebied van Fijnaart, te weten pas-

santen op de rijksweg A59 en bezoekers aan Aldi/Koopcentrum; 

- er geen sprake zal van een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau in het 

verzorgingsgebied, omdat zowel in de huidige als in de nieuwe marktsituatie sprake is 

van een vraagoverschot, waarmee aan het benodigde afzetvolume voldaan kan worden; 

- het nieuwe tankstation grotendeels zijn 'eigen' markt creëert en deze markt van een 

dusdanige omvang is dat de situatie 'markt in evenwicht' voldoende blijft bestaan. 

Op basis van bovengenoemde onderzoeken is de gemeente Moerdijk van oordeel dat er vol-

doende marktruimte is voor de vestiging van een onbemand verkooppunt voor motorbrand-

stoffen op de locatie Oudemolensedijk 9 te Fijnaart. Hiermee is voldaan aan de eisen die aan 

de onderbouwing van dit initiatief gesteld zijn door de provincie en de Afdeling bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State. 

 

Het oordeel van reclamant dat het vestigen van een tankstation bij de Aldi een negatieve in-

vloed zal hebben op de omzet van de bestaande omliggende tankstations, is naar het oor-

deel van de gemeente in deze niet relevant. 

 

De gemeente is van oordeel dat in voldoende mate is aangetoond dat de vestiging van een 

nieuw tankstation distributieplanologisch verantwoord is en dat derhalve sprake is van een 

goede ruimtelijke ordening. Daarbij wordt aangetekend dat in het verzorgingsgebied thans 

feitelijk sprake is van twee tankstations omdat het tankstation aan de Molenstraat nog niet 

aanwezig is. Overigens wordt verwezen naar de bij de toelichting van het bestemmingsplan 

gevoegde bijlage. 

 

Artikel 11.6 van de Verordening Ruimte 2012 ziet op niet-agrarische ontwikkelingen en spe-

cifiek op het voorzien in een VAB-vestiging of een uitbreiding van een niet-agrarische ruim-

telijke ontwikkeling. Daarvan is hier geen sprake. Het betreft een zelfstandige ontwikkeling 

en geen uitbreiding van een bestaande niet-agrarische ontwikkeling.  

 

Voorstel college 

De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 

 

11. Provincie Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogen-

bosch (brief d.d. 14 januari 2013) 

Zienswijze  

Voor de leesbaarheid is de reactie van de provincie integraal opgenomen en wordt per on-

derdeel voor zover relevant een beantwoording gegeven.  

 

Planbeschrijving 

Dit bestemmingsplan is deels een reparatieplan, namelijk voor de bestemmingen waaraan 

Gedeputeerde Staten destijds goedkeuring hebben onthouden, en deels voorziet het in de 

herbestemming van VAB-locaties en in een aantal overige nieuwe ontwikkelingen. Zowel de 

reparaties (15 locaties/percelen), als de VAB-locaties en de nieuwe ontwikkelingen hebben 

betrekking op verspreid over het buitengebied liggende locaties. Ten slotte bevat het be-

stemmingsplan (flexibiliteits)regels om extra ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. 
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Vooroverleg 

Bij brief van 27 september 2012, kenmerk C2078220, heeft onze directie Ruimtelijke Ont-

wikkeling en Handhaving (ROH) gereageerd op het voorontwerp. Deze brief en uw reactie 

hierop liggen mede aan onze zienswijze ten grondslag. Daarnaast hebben wij in de periode 

tussen onze reactie op het voorontwerp en het vaststellen van het ontwerp ambtelijk overleg 

gevoed over de provinciale belangen die in het geding zijn. 

 

Provinciaal beleidskader 

De provincie heeft de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 vastgelegd in 

de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (SVRO) en de te beschermen provinciaal ruimtelijke 

belangen in de Verordening ruimte Noord-Brabant. De SVRO is op 1 oktober 2010 door Pro-

vinciale Staten vastgesteld en is op 1 januari 2011 in werking getreden. Op 1 mei 2012 heb-

ben Provinciale Staten de Verordening ruimte Noord-Brabant 2012 (Vr) vastgesteld, welke 

op 1 juni 2012 in werking is getreden. De Verordening vormt het provinciaal toetsingskader 

voor ruimtelijke plannen. 

 

Provinciale belangen 

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

provinciale belangen. Deze provinciale belangen zijn onderverdeeld in thema's. 

Ten aanzien van de volgende thema's zijn wij van mening dat (op onderdelen) het ontwerp 

in strijd is met de Verordening. In deze zienswijze gaan wij hier nader op in. 

 

Algemeen 

Dit bestemmingsplan bevat naast een aantal nieuwe ontwikkelingen ook reparaties naar 

aanleiding van uitspraken van de Raad van State en heroverwegingen van ons inzake het uit 

2004 stammende bestemmingsplan Buitengebied. Ook ten aanzien van deze reparaties geldt 

de Verordening ruimte 2012 als toetsingskader. 

 

Thema: Bevordering van ruimtelijke kwaliteit 

De Verordening ruimte kent twee hoofduitgangspunten ten aanzien van ontwikkelingen bui-

ten bestaand stedelijk gebied waar onze opmerkingen in relatie tot onderhavig bestem-

mingsplan op terug te voeren zijn:  

- zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit (artikel 2.1); 

- kwaliteitsverbetering van het landschap (artikel 2.2). 

 

Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 

De Verordening ruimte verstaat onder de zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit dat bij het toe-

staan van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zoveel als mogelijk gebruik wordt gemaakt van 

een locatie waar op grond van het geldende bestemmingsplan al bebouwing is toegestaan. 

Daarnaast gaat dit principe er vanuit dat rekening wordt gehouden met de gevolgen van de 

ruimtelijke ontwikkeling voor de naastgelegen gronden en de omgeving(swaarden). Boven-

dien dient de omvang van de beoogde ontwikkelingen en de daarbij behorende verkeersaan-

trekkende en/of publieksaantrekkende werken te passen in de omgeving. De toelichting van 

een bestemmingsplan dient een verantwoording te bevatten over nieuwe ruimtelijke ontwik-

kelingen als bedoeld in artikel 2.1 Vr. Daarnaast stelt de Vr een onderbouwing verplicht zoals 

ten aanzien van agrarische ontwikkelingen (bijvoorbeeld Hoofdstukken 6, 8 en 9 Vr) en niet-

agrarische ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied (Hoofdstuk 11 Vr). 

 

Beantwoording 

Alle nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen die in dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt 

(uitgezonderd de locatie Oudemolensedijk 9) hebben betrekking op locaties waarop inge-

volge het vigerende bestemmingsplan reeds bebouwing is toegestaan. In enkele gevallen 
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betreft het een uitbreiding van de bestaande bebouwing die noodzakelijk is voor een duur-

zame voortzetting van de activiteiten die hier reeds plaatsvinden. Bij het beoordelen van 

deze ontwikkelingen door de gemeente is steeds de vraag aan de orde geweest of sprake is 

van een goede ruimtelijke ordening, rekening houdend met aanwezige waarden en belangen 

op of nabij de betrokken locatie. De door de provincie genoemde onderwerpen, zoals de ge-

volgen van de ruimtelijke ontwikkeling voor de naastgelegen gronden en de omge-

ving(swaarden) en de omvang van de beoogde ontwikkeling en de daarbij behorende ver-

keersaantrekkende en/of publieksaantrekkende werking, hebben wij daarbij betrokken. 

Wij verwijzen ter zake naar de ruimtelijke onderbouwingen die als bijlage deel uitmaken van 

de toelichting van het bestemmingsplan. Wij hebben deze ruimtelijke onderbouwingen be-

oordeeld en getoetst aan het vigerende gemeentelijk beleid zoals dat is vastgelegd in het be-

stemmingsplan Buitengebied na 2e herziening. Daarnaast hebben wij de beoogde ontwikke-

ling getoetst aan het van toepassing zijnde provinciale beleid. Wij stellen daarbij vast dat de 

Verordening ruimte 2012 eerst sinds 11 mei 2012 van kracht is en dat de door ons beoor-

deelde ruimtelijke onderbouwingen van eerdere datum zijn. 

 

De gemeente: 

- stelt vast dat de beoogde ontwikkelingen op perceelsniveau plaatsvinden en kleinschalig 

van omvang en inhoud zijn; 

- is van oordeel dat gegeven deze omstandigheid in redelijkheid invulling is en wordt ge-

geven aan de zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit. 

 

Kwaliteitsverbetering van het landschap 

Ten aanzien van de kwaliteitsverbetering van het landschap bepaalt de Verordening ruimte 

dat ingeval van een ruimtelijke ontwikkeling er feitelijk, juridisch en financieel wordt zeker 

gesteld, dat deze ontwikkeling leidt tot een ruimtelijke kwaliteitsverbetering. Deze plicht 

geldt voor iedere ruimtelijke ontwikkeling binnen de aanduiding agrarisch gebied en groen-

blauwe mantel (zoals uitbreiding van een bouwblok). 

In het regionaal ruimtelijk overleg (RRO) worden hierover met de regio West-Brabant af-

spraken gemaakt. In een aantal gevallen ontbreekt in de onderbouwing (inzicht in) de beno-

digde kwaliteitsverbetering en een verantwoording hoe de (concept)afspraken in de voorlig-

gende ruimtelijke ontwikkeling concreet zijn uitgewerkt. Verder dient de benodigde kwali-

teitsverbetering geborgd te zijn door middel van onder andere een anterieure overeenkomst. 

 

Of in al de gevallen, dat sprake is van reparatie, kwaliteitsverbetering noodzakelijk is kan 

mede aan de hand van de verantwoording worden beoordeeld. Omdat de ruimtelijke onder-

bouwing van de reparaties (A), de VAB's (B) en de nieuwe ontwikkelingen (C) geen verant-

woording bevatten zoals beschreven in artikel 2.1 en 2.2 Vr beschouwen wij dit als een te-

kortkoming. 

 

Beantwoording 

Zoals aangegeven in onze reactie op de overlegreactie van de provincie, heeft de gemeente 

bij de beoordeling van de ruimtelijke aanvaardbaarheid van nieuwe ontwikkelingen de door 

de provincie genoemde gebiedskwalificatie (EHS, Groenblauwe mantel en Agrarisch gebied) 

betrokken. Waar dat naar het oordeel van de gemeente mogelijk en passend is, zijn in het 

geval van nieuwe ontwikkelingen en ter zake van de VAB-locaties overeenkomsten gesloten 

met eigenaren en initiatiefnemers, ten einde een gewenste kwaliteitsverbetering van het 

landschap zeker te stellen. De gemeente zal in het kader van een actief handhavingsbeleid 

zorg dragen voor het uitvoeren van deze overeenkomsten. 

In juli 2011 is de regeling 'Kwaliteitsverbetering van het landschap' (artikel 2.2 van de Ver-

ordening Ruimte) in werking getreden. In het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) zijn in 

2012 afspraken gemaakt over de nadere uitwerking en toepassing hiervan. In lijn met de 
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'Handreiking over kwaliteitsverbetering' is geconstateerd dat er ruimte moet zijn voor lokaal 

maatwerk bij gemeenten. In de gemaakte afspraken is tevens een categorisering voorgesteld 

voor de vereiste kwaliteitsverbetering in relatie tot de impact van een ruimtelijke ontwikke-

ling.  

In het RRO worden momenteel de afspraken nader uitgewerkt en vastgelegd. Geconcludeerd 

is dat vaststelling van gemeentelijke regelingen op lokaal niveau zal gebeuren. De gemeente 

Moerdijk is op hoofdlijnen akkoord met de voorgestelde categorisering. Voorop staat dat per 

ontwikkeling een afweging mogelijk moet zijn en maatwerk geboden kan worden. Voor de 

dagelijkse praktijk is in het RRO afgesproken dat al met de afspraken gewerkt kan worden. 

De volgende categorie-indeling, met bijbehorende landschappelijke tegenprestatie wordt 

toegepast. 

 

impact ruimtelijke ontwikkeling landschappelijke tegenprestatie 

géén of verwaarloosbare impact geen 

beperkte impact landschappelijke inpassing 

aanzienlijke impact landschappelijke inpassing plus 

 

In de voorbereiding van het bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening is bij de voorge-

nomen ontwikkelingen rekening gehouden met kwaliteitsverbetering van het landschap. In 

de toelichting van het bestemmingsplan, alsmede de bijbehorende bijlagen (Beleidskader 

VAB) wordt melding gemaakt van eventuele landschappelijke inpassing dan wel ruimtelijke 

kwaliteitsverbeteringen waar dit gezien de impact wenselijk is. Afspraken hierover zijn, waar 

nodig, met initiatiefnemers vastgelegd in anterieure overeenkomsten.  

 

Voor locaties waar een reparatie van de regeling plaatsvindt of waar het goedkeuringsbesluit 

verwerkt wordt (A-locaties) is het volgende van belang. 

Op deze locaties is de Verordening ruimte niet van toepassing. Het betreft een reparatie van 

locaties uit de 1e herziening waaraan goedkeuring is onthouden en waarbij voor sommige lo-

caties eerst in 2011 uitspraak is gedaan door de Raad van State. De reparatie ziet dus op het 

goedkeuringsbesluit van de provincie. Tevens betreft het een aantal locaties die in het be-

stemmingsplan Buitengebied 2004 verkeerd zijn bestemd, maar waar de aanwezige bebou-

wing wel legaal is vergund. Het betreft in deze gevallen dus geen 'ruimtelijke ontwikkelin-

gen'. De bestemmingslegging heeft naar het oordeel van de gemeente geen tot nauwelijks 

landschappelijke invloed. 

 

Voor de VAB locatie (B-locaties en relevante A-locaties) is het volgende van belang. 

Het gemeentelijk VAB beleid is in overleg met provincie opgesteld en vertaald in de wijzi-

gingsbevoegdheid die in de 2e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied is opgeno-

men. Ten aanzien hiervan heeft de provincie geen aanwijzing gegeven.  

Voor de VAB-locaties (B-locaties) heeft de gemeente met de initiatiefnemers afspraken ge-

maakt over kwaliteitsverbetering en anterieure overeenkomsten gesloten. Hier is sprake van 

landschappelijke inpassing. Het betreft hier locaties waar geen nieuwe bouwmogelijkheden 

worden geboden, sterker nog, deze nemen af doordat bouwsteden worden verwijderd en 

gronden worden omgezet naar wonen in combinatie met tuin of agrarisch onbebouwd. 

 

Deze tekortkoming en daarmee de strijdigheid met de Verordening geldt voor de volgende 

locaties: 

 

A. Reparaties 

Ten aanzien van de te repareren plandelen merken wij, nog afgezien van de hierboven ge-

constateerde manco's (verantwoording zoals bedoeld in artikel 2.1 Vr en de kwaliteitsverbe-

tering van het landschap zoals bedoeld in artikel 2.2 Vr) verder het volgende op: 
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Kreekdijk 15 Standdaarbuiten (A31) 

- Niet duidelijk is in hoeverre de bedrijfsbestemming (o.a. opslag) realistisch is. Ook uit de 

reactie van de gemeente naar aanleiding van het vooroverleg wordt niet duidelijk of op-

slag ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Wanneer daarvan geen sprake is, dan dient 

een groot deel van de bebouwing (circa 1.000 m²) aangemerkt te worden als overtollige 

bebouwing. Zonder inzicht hierin voldoet het bestemmingsplan niet aan het gestelde in 

artikel 11.1, lid 4 Vr. 

 

Beantwoording 

De gemeente heeft gesprekken gevoerd met de eigenaar van de locatie over de gewenste 

functie en het gewenste gebruik van de schuren. Hieruit is naar voren gekomen dat opslag 

van goederen de meest gewenste functie en gebruik is. De gemeente is van oordeel dat op-

slag een passende en realistische functie voor de bestaande schuren is. Een ander gebruik is 

voor de gemeente geen optie om welke reden in de regeling is opgenomen dat uitsluitend 

een opslagbedrijf is toegestaan. Daarnaast is de gemeente van oordeel dat sloop van de be-

staande bebouwing geen realistische optie is gegeven de hiermee gepaard gaande kapitaals-

vernietiging waar geen compensatie tegenover staat. Tot slot kan een bestemmingsplan de 

daadwerkelijke uitvoering van de opgenomen bestemming nooit afdwingen.  

 

Oudendijk 6 Standdaarbuiten (A32) 

- Dit betreft een VAB die bestemd is voor wonen, maar zonder dat overtollige bebouwing 

wordt gesloopt. Ter plaatse is circa 275 m² aan bijgebouwen aanwezig. De schuur van 

220 m² ligt op enige afstand van het woonhuis. Ook uit de reactie van de gemeente naar 

aanleiding van het vooroverleg wordt niet duidelijk of opslag ook daadwerkelijk wordt 

uitgevoerd. Wanneer daarvan geen sprake is dan dient een deel van de bebouwing aan-

gemerkt te worden als overtollige bebouwing. Zonder inzicht hierin voldoet het bestem-

mingsplan niet aan het gestelde in artikel 1 1.1, lid 4 Vr. 

 

Beantwoording  

De gemeente heeft gesprekken gevoerd met de eigenaar van de locatie over de gewenste 

functie en het gewenste gebruik van de schuur. Hieruit is naar voren gekomen dat opslag 

van goederen de meest gewenste functie en gebruik is. De gemeente is van oordeel dat op-

slag een passende en realistische functie voor de schuren is. Een ander gebruik is voor de 

gemeente geen optie om welke reden in de regeling is opgenomen dat ter plaatse uitsluitend 

opslag is toegestaan. Daarnaast is de gemeente van oordeel dat sloop van de bestaande be-

bouwing geen realistische optie is gegeven de hiermee gepaard gaande kapitaalsvernietiging 

waar geen compensatie tegenover staat. Tot slot kan een bestemmingsplan de daadwerke-

lijke uitvoering van de opgenomen bestemming nooit afdwingen.  

 

Hazeldonkse Zandweg 109 Zevenbergen (A37) 

- Op dit perceel wordt een agrarisch bouwvlak omgezet naar wonen (en deels de gebieds-

bestemming 'agrarisch'). Uit de verantwoording maken wij op dat er geen sloop plaats-

vindt. Gelet op de beperkte omvang aan voormalige agrarische bedrijfsbebouwing (1 ge-

bouw van 275 m²) en de locatie, achten wij de handhaving van dit bijgebouw aanvaard-

baar mits aangetoond wordt dat de functie opslag ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. 

 

Beantwoording  

De gemeente heeft gesprekken gevoerd met de eigenaar van de locatie over de gewenste 

functie en het gebruik van het gebouw. Hieruit is naar voren gekomen dat opslag van goe-

deren de meest gewenste functie en gebruik is. De gemeente is van oordeel dat opslag een 

passende en realistische functie voor het gebouw is. Een ander gebruik is voor de gemeente 

geen optie om welke reden in de regeling is opgenomen dat ter plaatse uitsluitend opslag is 
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toegestaan. Daarnaast is de gemeente van oordeel dat sloop van de bestaande bebouwing 

geen realistische optie is gegeven de hiermee gepaard gaande kapitaalsvernietiging waar 

geen compensatie tegenover staat. Een bestemmingsplan kan de daadwerkelijke uitvoering 

van de opgenomen bestemming nooit afdwingen.  

 

Molenweg 6 Langeweg (A40) 

- Dit betreft de omzetting van een VAB in een woonbestemming en deels een gebiedsbe-

stemming ('agrarisch'), waarbij alle voormalige agrarische bedrijfsgebouwen (kassen) 

zijn gesloopt. Wij constateren dat het voor wonen bestemde bestemmingsvlak nog erg 

groot is en daarmee zonder dat daarvoor een verantwoording wordt gegeven onvol-

doende invulling wordt gegeven aan zorgvuldig ruimtegebruik als bedoeld in artikel 2.1 

Vr. 

 

Beantwoording 

De bestemming Wonen is afgestemd op het huidige gebruik van de gronden voor de woning. 

De gemeente is van oordeel dat verdere inperking van het bouwvlak niet noodzakelijk is, 

omdat gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voormalige 

agrarische bedrijfsbebouwing' in geen geval mogen worden uitgebreid.  

 

B. VAB-locaties 

De hieronder genoemde ontwikkelingen geven ons aanleiding tot het maken van opmerkin-

gen. 

Wij constateren dat vrijwel alle VAB's worden omgezet van een agrarische bedrijfslocatie 

naar wonen zonder dat overtollige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt zoals bedoeld in artikel 

11, lid 4b en invulling wordt gegeven aan het principe van zorgvuldig ruimtegebruik als be-

doeld in artikel 2.1 Vr. en kwaliteitsverbetering als bedoeld in artikel 2.2 Vr. Het plan bevat 

weliswaar een toelichting, waarbij de gemeente refereert aan het VAB-beleid uit 2010, maar 

waarin onvoldoende wordt verantwoord waarom de overtollige voormalige bedrijfsgebouwen 

niet worden gesloopt. De motivering voldoet niet aan artikel 11.1, lid 4b Vr. 

Uitzondering op de plicht om te slopen, kan gemaakt worden wanneer de voormalige be-

drijfsbebouwing een passende herbestemming kan krijgen, die voldoet aan artikel 11.6 Vr. In 

de meeste gevallen wordt gekozen voor de functie van (statische) opslag, maar uit de be-

schrijving blijkt niet dat het om een realistische en uitvoerbare bestemming gaat. Het enkel 

vaststellen van deze functie, zonder dat inzicht wordt gegeven in het realiteitsgehalte daar-

van, achten wij onvoldoende. Wij zijn van mening dat ook deze aspecten onderdeel dienen te 

zijn van de verantwoording volgens de Vr en het daarop afgestemde beleidskader van april 

2010. 

 

In enkele gevallen wordt handhaving van bebouwing gebaseerd op de cultuurhistorische 

waarde. Wij achten het op zichzelf passen in de Vr om bebouwing met cultuurhistorische 

waarde te behouden, maar dan gaan wij ervan uit dat deze waarden en de bescherming 

daarvan blijken uit de bestemmingsregels. 

In veel situaties wordt de woonbestemming gelegd op het gehele VAB of een groot deel 

daarvan. Wij zijn van mening dat bij herbestemming en sloop van overtollige bebouwing het 

voor wonen bestemde perceel beperkt kan worden ten opzichte van het voormalige agrari-

sche bouwperceel en de bebouwing geconcentreerd wordt. Verder constateren wij dat ook uit 

de rapportage van de gemeente blijkt dat de te handhaven bebouwing kwalitatief matig is. 

Het landschappelijk inpassen van de te handhaven bebouwing kan niet in de plaats komen 

van de voorwaarde van artikel 11.1, lid 4 om overtollige bebouwing te slopen. 

 

Beantwoording 

De beoordeling door de gemeente van de VAB-locaties heeft plaatsgevonden op basis van de 
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gemeentelijke nota Beleidskader VAB d.d. 16 april 2010, dat verankerd is in de 2e herziening 

van het bestemmingsplan Buitengebied. Deze 2e herziening is met de uitspraak van de Raad 

van State van 1 juli 2011 in werking getreden en onherroepelijk. In het Beleidskader VAB en 

in het bestemmingsplan Buitengebied 2e herziening is naar het oordeel van de gemeente ten 

volle rekening gehouden met de hoofduitgangspunten van het provinciaal ruimtelijk beleid, 

zijnde bevordering van ruimtelijke kwaliteit en kwaliteitsverbetering van het landschap. In de 

analyse en toetsing van de VAB-locaties is in alle gevallen de vraag aan de orde geweest of 

en in welke mate sloop van bestaande bebouwing noodzakelijk of gewenst is en de vraag 

welke inrichtingsmaatregelen gewenst zijn, gericht op het versterken van ruimtelijke en 

landschappelijke kwaliteit. Voor de VAB-locaties die deel uitmaken van de 3e herziening, 

heeft de gemeente overeenkomsten gesloten met de betrokken eigenaren, teneinde zeker te 

stellen dat noodzakelijke sloop van bebouwing en de gewenste landschappelijke kwaliteits-

verbetering daadwerkelijk plaatsvindt. 

 

Deze opmerkingen hebben betrekking op de volgende VAB-ontwikkelingen: 

 

Tweede Kruisweg 2 Fijnaart (B3) 

- Op deze locatie blijft circa 360 m² aan bijgebouwen gehandhaafd ten behoeve van op-

slag. Niet duidelijk is of er sprake is van een realistische bestemming, die ook werkelijk 

wordt ingevuld. 

 

Beantwoording 

De gemeente heeft gesprekken gevoerd met de eigenaar van de locatie over de gewenste 

functie en het gebruik van de bijgebouwen. Hieruit is naar voren gekomen dat opslag van 

goederen de meest gewenste functie en gebruik is. De gemeente is van oordeel dat opslag 

een passende en realistische functie voor de schuren is. Een ander gebruik is voor de ge-

meente geen optie om welke reden in de regeling is opgenomen dat ter plaatse uitsluitend 

opslag is toegestaan. Daarnaast is de gemeente van oordeel dat sloop van de bestaande be-

bouwing geen realistische optie is gegeven de hiermee gepaard gaande kapitaalsvernietiging 

waar geen compensatie tegenover staat. Tot slot kan een bestemmingsplan de daadwerke-

lijke uitvoering van de opgenomen bestemming nooit afdwingen.  

 

Dikkendijk 2 Zevenbergen (B4) 

- Op deze locatie zijn naast de woning een grote schuur (357 m²) en diverse aanbouwen 

(452 m²) aanwezig. Uit de verantwoording blijkt dat de schuur en bebouwing achter de 

woning gehandhaafd blijven. Niet duidelijk is om welke oppervlak aan bebouwing het 

gaat en of er sprake is van een realistische bestemming, die ook werkelijk wordt inge-

vuld. 

 

Beantwoording 

Alleen de grote schuur van 357 m² mag behouden worden ten dienste van opslag. Twee 

kleine gebouwen achter de woning mogen behouden worden als bijgebouw bij de woning. De 

aanbouwen van 452 m² dienen geheel te worden veranderd naar bouwwerk, geen gebouw 

zijnde, en mogen niet ten dienste van opslag worden gebruikt. Deze zaken zijn vastgelegd in 

een overeenkomst met de eigenaar.  

De gemeente heeft gesprekken gevoerd met de eigenaar van de locatie over de gewenste 

functie van de schuur. Hieruit is naar voren gekomen dat opslag van goederen de meest ge-

wenste functie is. De gemeente is van oordeel dat opslag een passende en realistische func-

tie voor de schuren is. Een ander gebruik is voor de gemeente geen optie om welke reden in 

de regeling is opgenomen dat ter plaatse uitsluitend opslag is toegestaan. Daarnaast is de 

gemeente van oordeel dat sloop van de bestaande bebouwing geen realistische optie is ge-
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geven de hiermee gepaard gaande kapitaalsvernietiging waar geen compensatie tegenover 

staat.  

Tot slot kan een bestemmingsplan de daadwerkelijke uitvoering van de opgenomen bestem-

ming nooit afdwingen.  

 

Achterdijk 147 Zevenbergschen Hoek (B5) 

- Op deze locatie blijft naast de woning een loods (300 m2) gehandhaafd met opslag als 

functie. Voor deze loods geldt hetzelfde als ten aanzien van B.3 opgemerkt is. 

 

Beantwoording 

De gemeente heeft gesprekken gevoerd met de eigenaar van de locatie over de gewenste 

functie en gebruik van de loods. Hieruit is naar voren gekomen dat opslag van goederen de 

meest gewenste functie en gebruik is. De gemeente is van oordeel dat opslag een passende 

en realistische functie voor de schuren is. Een ander gebruik is voor de gemeente geen optie 

om welke reden in de regeling is opgenomen dat ter plaatse uitsluitend opslag is toegestaan. 

Daarnaast is de gemeente van oordeel dat sloop van de bestaande bebouwing geen realisti-

sche optie is gegeven de hiermee gepaard gaande kapitaalsvernietiging waar geen compen-

satie tegenover staat. Tot slot kan een bestemmingsplan de daadwerkelijke uitvoering van 

de opgenomen bestemming nooit afdwingen.  

 

Bloemendaalse Zeedijk 47 Zevenbergschen Hoek (B6) 

- Op deze locatie zijn een woning met een grote schuur (365 m²) en diverse aan- en uit-

bouwen (547 m²) aanwezig. Naast statische opslag is voor de schuur een gedoogbe-

schikking voor caravanstalling afgegeven. Dit laat onverlet dat daarnaast redelijk veel 

bebouwing gehandhaafd blijft zonder dat de toekomstige functie daarvan is verant-

woord. 

 

Beantwoording 

De gemeente heeft gesprekken gevoerd met de eigenaar van de locatie over de gewenste 

functie en gebruik van de schuur. Hieruit is naar voren gekomen dat opslag van goederen de 

meest gewenste functie en gebruik is. De gemeente is van oordeel dat opslag een passende 

en realistische functie voor de schuren is. Een ander gebruik is voor de gemeente geen optie 

om welke reden in de regeling is opgenomen dat ter plaatse uitsluitend opslag is toegestaan. 

Daarnaast is de gemeente van oordeel dat sloop van de bestaande bebouwing geen realisti-

sche optie is gegeven de hiermee gepaard gaande kapitaalsvernietiging waar geen compen-

satie tegenover staat. Tot slot kan een bestemmingsplan de daadwerkelijke uitvoering van 

de opgenomen bestemming nooit afdwingen.  

 

Driehoefijzerstraat 86 Zevenbergschen Hoek (B7) 

- Op deze locatie is naast een woning een grote schuur (304 m²) aanwezig. Voor deze lo-

catie geldt hetzelfde als wij hebben gesteld bij B.3. 

 
Beantwoording 

De gemeente heeft gesprekken gevoerd met de eigenaar van de locatie over de gewenste 

functie en gebruik van de schuur. Hieruit is naar voren gekomen dat opslag van goederen de 

meest gewenste functie en gebruik is. De gemeente is van oordeel dat opslag een passende 

en realistische functie voor de schuren is. Een ander gebruik is voor de gemeente geen optie 

om welke reden in de regeling is opgenomen dat ter plaatse uitsluitend opslag is toegestaan. 

Daarnaast is de gemeente van oordeel dat sloop van de bestaande bebouwing geen realisti-

sche optie is gegeven de hiermee gepaard gaande kapitaalsvernietiging waar geen compen-

satie tegenover staat. Tot slot kan een bestemmingsplan de daadwerkelijke uitvoering van 

de opgenomen bestemming nooit afdwingen. 
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Eerste Kruisweg 7 Standdaarbuiten (B8) 

- Op deze locatie blijft naast een woning met aanbouw de bouwmogelijkheid voor de 

grote schuur (510 m²) gehandhaafd. Door een calamiteit zijn beide schuren, van 

510 m² respectievelijk 56 m² verdwenen, maar de grote schuur mag weer worden her-

bouwd ten behoeve van opslag. Voor deze locatie geldt hetzelfde als wij hebben gesteld 

bij B.3. 

 

Beantwoording 

De gemeente heeft gesprekken gevoerd met de eigenaar van de locatie over de gewenste 

functie en gebruik van de schuur. Hieruit is naar voren gekomen dat opslag van goederen de 

meest gewenste functie en gebruik is. De gemeente is van oordeel dat opslag een passende 

en realistische functie voor de schuur is. Een ander gebruik is voor de gemeente geen optie 

om welke reden in de regeling is opgenomen dat ter plaatse uitsluitend opslag is toegestaan. 

Daarnaast is de gemeente van oordeel dat sloop van de bestaande bebouwing geen realisti-

sche optie is gegeven de hiermee gepaard gaande kapitaalsvernietiging waar geen compen-

satie tegenover staat. Tot slot kan een bestemmingsplan de daadwerkelijke uitvoering van 

de opgenomen bestemming nooit afdwingen.  

 

C. Nieuwe ontwikkelingen 

Ten aanzien van de volgende ontwikkelingen voldoet het bestemmingsplan niet aan de Vr: 

 

Oudemolensedijk 9 Fijnaart (C3) 

- Dit betreft de nieuwvestiging van een tankstation buiten bestaand stedelijk gebied. Deze 

ontwikkeling is strijdig met artikel 2.1 Verordening ruimte. Het commentaar van de ge-

meente op de vooroverlegreactie en het overleg, geven geen aanleiding tot een andere 

conclusie dan dat deze ontwikkeling strijdig is om reden zoals hierboven verwoord. 

 

Beantwoording 

De vestiging van een onbemand verkooppunt voor motorbrandstoffen op de locatie Oude-

molensedijk 9 te Fijnaart is reeds lange tijd onderwerp van onderzoek, overleg en juridisch-

planologische planvorming.  

 
Bestemmingsplan Buitengebied Moerdijk 2004 

In het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied Moerdijk 2004 is de locatie Oudemolens-

edijk 9 bestemd voor detailhandel en voor de vestiging van een verkooppunt voor motor-

brandstoffen. Hiervoor is de nadere aanwijzing (vm) opgenomen. 

In hun goedkeuringsbesluit d.d. 11 juli 2005 onthouden GS goedkeuring aan de nadere aan-

wijzing (vm). Reden hiervoor is dat naar het oordeel van GS de gemeente onvoldoende heeft 

onderzocht wat de gevolgen zijn van het verkooppunt voor de lokale verzorgingsstructuur.  

In de beroepsprocedure is ook de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 

oordeel (zie de uitspraak van 24 januari 2007) dat een nader onderzoek naar de gevolgen 

van een nieuw verkooppunt voor motorbrandstoffen voor het voorzieningenniveau noodzake-

lijk is en dat GS terecht goedkeuring hebben onthouden aan de nadere aanwijzing verkoop-

punt voor motorbrandstoffen (vm).  

 
Distributie Planologisch Onderzoek 

In opdracht van de initiatiefnemer is in de periode 2007-2010 in een aantal onderzoeken 

verkend welke mogelijkheden er zijn voor vestiging van een nieuw verkooppunt voor motor-

brandstoffen en welke gevolgen dit heeft voor het voorzieningenniveau (zie Distributie pla-

nologisch onderzoek Fijnaart 2006, Haalbaarheidsonderzoek Tankstation Oudemolensedijk 9 

Fijnaart d.d. 1 augustus 2007, Aanvulling op Haalbaarheidsonderzoek Tankstation Oudemo-
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lensedijk 9 Fijnaart d.d. 18 mei 2009 en Distributief Planologisch Onderzoek Tankstation Ou-

demolensedijk 9 Fijnaart d.d. 21 juni 2010) 

In genoemde onderzoeken is onderbouwd en geconcludeerd dat: 

- het nieuwe tankstation in belangrijke mate extra volume af kan zetten aan consumenten 

die afkomstig zijn van buiten het primaire verzorgingsgebied van Fijnaart, te weten pas-

santen op de rijksweg A59 en bezoekers aan Aldi/Koopcentrum; 

- er geen sprake zal van een duurzame ontwrichting van het voorzieningenniveau in het 

verzorgingsgebied omdat zowel in de huidige als in de nieuwe marktsituatie sprake is 

van een vraagoverschot, waarmee aan het benodigde afzetvolume voldaan kan worden; 

- het nieuwe tankstation grotendeels zijn 'eigen' markt creëert en deze markt van een 

dusdanige omvang is dat de situatie 'markt in evenwicht' voldoende blijft bestaan. 

 
Op basis van bovengenoemde onderzoeken is de gemeente Moerdijk van oordeel dat er vol-

doende marktruimte is voor de vestiging van een onbemand verkooppunt voor motorbrand-

stoffen op de locatie Oudemolensedijk 9 te Fijnaart. Hiermee is voldaan aan de eisen die aan 

de onderbouwing van dit initiatief gesteld zijn door de provincie en de Afdeling bestuurs-

rechtspraak. 

 

Nieuwe feiten en omstandigheden  

In de periode 2004-2012 hebben zich nieuwe feiten en omstandigheden voorgedaan die van 

belang zijn voor het beoordelen van de beoogde ontwikkeling: 

- op de locatie Oudemolensedijk 9 heeft sloop en herbouw plaatsgevonden van de 

Aldi/Koopcentrum met renovatie en uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen en met 

verruiming van de bestemming Detailhandel op de plankaart ten behoeve van de voor-

genomen verplaatsing van de bedrijfswoning. Als gevolg hiervan is er op de oorspronke-

lijk, in 2004 aangeduide locatie, geen ruimte meer voor de realisering van een verkoop-

punt voor motorbrandstoffen; 

- gegeven deze ontwikkeling heeft de initiatiefnemer zijn plannen bijgesteld en de beoogde 

ontwikkeling geprojecteerd op het perceel dat direct aansluit op het parkeerterrein van 

de Aldi/Koopcentrum. Dit perceel is in het bestemmingsplan Buitengebied bestemd voor 

Agrarische doeleinden. De vestiging van een nieuw verkooppunt voor motorbrandstoffen 

is op deze gronden niet rechtstreeks mogelijk en vereist planwijziging; 

- het provinciaal beleid is in ontwikkeling en recent vastgelegd in onder andere de Veror-

dening Ruimte 2012, die sinds 1 juni 2012 van kracht is.  

 
Beoordeling beoogde ontwikkeling 

Door de provincie wordt aangegeven dat de thans beoogde ontwikkeling de nieuwvestiging 

betreft van een tankstation buiten bestaand stedelijk gebied en dat deze ontwikkeling strijdig 

is met artikel 2.1 Verordening Ruimte 2012. 

 
In reactie hierop brengen wij het volgende naar voren: 

De locatiekeuze: waarom hier en niet in het stedelijk gebied 

In het Distributief Planologisch Onderzoek Tankstation Oudemolensedijk 9 Fijnaart d.d. 21 

juni 2010 wordt uitvoerig ingegaan op de mogelijkheden die het markt- en verzorgingsge-

bied in en rond Fijnaart bieden voor de vestiging van een nieuw onbemand verkooppunt voor 

motorbrandstoffen. Daarbij is vastgesteld dat de huidige markt in evenwicht is en dat de lo-

catie Oudemolensedijk 9 grotendeels haar 'eigen' markt creëert bestaande uit passanten op 

de A59 en bezoekers aan Aldi/Koopcentrum. Een andere locatie in het stedelijk gebied van 

Fijnaart heeft niet de potentie om die 'eigen' markt te creëren en is bedrijfseconomisch dus 

niet levensvatbaar. 

In het Distributief Planologisch Onderzoek is ook aangegeven dat naar verwachting circ 27% 

van de bezoekers aan Aldi/Koopcentrum van het tankstation gebruik zal maken. De 
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Aldi/Koopcentrum is daarmee van grote betekenis voor het duurzaam functioneren van het 

tankstation. Of en in welke mate de aanwezigheid van een onbemand tankstation zal leiden 

tot extra bezoekers aan Aldi/Koopcentrum is niet onderzocht en niet bekend. 

 
Een duurzaam agrarisch gebruik is geen optie 

Het perceel waarop het tankstation is geprojecteerd ligt direct naast het parkeerterrein van 

de Aldi/Koopcentrum. Het perceel grenst aan de zuidzijde aan een bedrijfsperceel met enkele 

loodsen en een opslagterrein voor vrachtwagens. Aan de westzijde grenst het perceel aan 

gronden die in gebruik zijn voor de fruitteelt (laagstamboomgaard). Het perceel ligt thans 

braak.  

 

Het perceel is voor de agrarische sector niet meer van betekenis omdat het een klein agra-

risch restperceel is zonder economische gebruikswaarde, ingeklemd tussen en gelegen nabij 

bedrijfs- en detailhandelspercelen in de zone van de A59 en de Oudemolensedijk. Een duur-

zaam agrarische gebruik van het perceel is niet te verwachten. 

  

Ruimtelijke kwaliteit 

De gemeente onderkent haar zorgplicht voor de ruimtelijke kwaliteit zoals benoemd in artikel 

2.1 van de Verordening Ruimte 2012 en is van oordeel dat zij in de onderhavige situatie 

hieraan ook invulling geeft. Hierbij spelen de volgende overwegingen: 

- in de Provinciale Structuurvisie en de Gebiedspaspoorten die hiervan deel uitmaken is 

aangegeven dat de ruimtelijke kwaliteit van het Zeekleigebied vooral bepaald wordt de 

aanwezigheid van grootschalige en open landbouwgebieden die als ruimtelijke eenheden 

zo kenmerkend zijn voor het Zeekleigebied; de Verordening Ruimte is erop gericht om 

die ruimtelijk kwaliteit, waaraan in deze Gebiedspaspoorten op regionaal schaalniveau 

inhoud is gegeven, te behouden en te ontwikkelen; 

- het betrokken perceel maakt door ligging en grootte geen deel uit van een grootschalig 

en open landbouwgebied; het betreft een klein restperceel gelegen tussen bedrijfs- en 

detailhandelspercelen en grenzend aan een fruitbomenperceel; het perceel is mede door 

de ligging onderaan de Oudemolensedijk slechts beperkt zichtbaar; door deze ingesloten 

ligging en de beperkte agrarische gebruiksmogelijkheden kan het perceel geen bijdrage 

leveren aan de ambities die voor het Zeekleigebied in de Gebiedspaspoorten zijn gefor-

muleerd: het versterken van de poldereenheden en het deltakarakter; 

- ten behoeve van deze ontwikkeling wordt geen nieuwe bebouwing opgericht, anders dan 

het realiseren van 4 pompen en een overkapping met een oppervlakte van 240 m²; 

- ten behoeve van een goede landschappelijke inpassing van het onbemande tankstation is 

in opdracht van de initiatiefnemer een landschapsplan opgesteld (zie bijlage 3 bij de 

Ruimtelijke Onderbouwing d.d. 30 maart 2012). De gemeente Moerdijk is van oordeel 

dat de in dit landschapsplan opgenomen inrichtingsmaatregelen passend zijn, bijdragen 

aan een versterking van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse en in overeenstemming zijn 

met de Handreiking Kwaliteitsverbetering van het landschap d.d. 1 november 2011; 

- de beoogde ontwikkeling past wat betreft functie en ruimtelijke inrichting alsmede de 

schaal en ruimtelijke impact in de omgeving; het perceel sluit direct aan op het par-

keerterrein van de Aldi/Koopcentrum en een bestaande bedrijfsperceel en is op korte af-

stand gelegen van de A59 en de Oudemolensedijk, een van de ontsluitingswegen van 

Fijnaart. 

 
Conclusie 

De gemeente stelt vast dat sprake is van een beoogde ontwikkeling die reeds lange tijd in 

voorbereiding is en ten behoeve waarvan de initiatiefnemer grote kosten heeft gemaakt. 

Steeds is de focus daarbij gericht geweest op de noodzaak zorg te dragen voor een vol-
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doende distributieplanologische onderbouwing. Daarvoor heeft de initiatiefnemer thans zorg 

gedragen en wij onderschrijven de uitkomsten van het door hem uitgevoerde onderzoek. 

 

Voor de ruimtelijk-planologische beoordeling van de beoogde ontwikkeling op de locatie Ou-

demolensedijk 9 is er naar het oordeel van de gemeente geen sprake van een wezenlijk an-

dere visie dan in 2005 is vastgelegd in het bestemmingsplan Buitengebied.  

De beoogde ontwikkeling doet geen afbreuk aan de provinciale ambities voor het Zeekleige-

bied. De ontwikkeling betreft een functie die past bij de locatie nabij de rijksweg A59 en de 

Aldi/Koopcentrum en die op deze locatie haar 'eigen' markt creëert. Door het realiseren van 

passende landschappelijke maatregelen, wordt de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse verbeterd 

op een wijze die aansluit bij de kenmerken en kwaliteiten van de zone langs de A59 en de 

Oudemolensedijk. 

De provinciale bezwaren tegen de vestiging van een verkooppunt voor motorbrandstoffen 

hadden in 2004 louter betrekking op de distributieplanologische onderbouwing. Hierin is 

thans voorzien.  

De gemeente onderkent dat als gevolg van de ontwikkeling van de Aldi/Koopcentrum in 2009 

thans een andere locatie in beeld is dan in 2004 was voorzien. Gegeven de ruimtelijke situa-

tie ter plaatse, is de gemeente echter van oordeel dat de thans beoogde ontwikkeling plano-

logisch aanvaardbaar is.  

 

Stadsedijk 45c Oudemolen (C5) 

- Dit betreft een nieuwe bedrijfswoning op een locatie waar deze op basis van het vige-

rende bestemmingsplan niet was toegestaan. Dit is een ruimtelijke ontwikkeling waar-

voor de noodzaak, mede op basis van een positief AAB-advies, voldoende is aange-

toond, maar waarbij niet is voorzien in kwaliteitsverbetering van het landschap als be-

doeld in artikel 2.2 Vr. Wij constateren op basis van de ruimtelijke onderbouwing dat 

voorzien wordt in een landschappelijke inpassing, maar er wordt geen inzicht gegeven in 

de berekening van de kwaliteitsverbetering en verder is deze niet geborgd in het be-

stemmingsplan en door een anterieure overeenkomst. Daarom is deze ontwikkeling 

strijdig met artikel 2.2 Vr. 

 

Beantwoording 

Voor de locatie is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Naar aanleiding van de overleg-

reactie van de provincie op het voorontwerpbestemmingsplan is een inpassingsplan opge-

steld, welke is toegevoegd aan de ruimtelijke onderbouwing. De gemeente heeft het inpas-

singsplan beoordeeld en heeft hiermee ingestemd omdat in voldoende mate een bijdrage 

wordt geleverd aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. Deze ruimtelijke 

onderbouwing is opgenomen in het separaat bijlagenboek bij het ontwerpbestemmingsplan. 

Tevens is tussen de gemeente en de eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. De 

gemeente is van oordeel dat hiermee voldaan wordt aan het gestelde in artikel 2.2. Vr.  

 

Zwingelspaansedijk 16 Fijnaart (C7) 

- Dit betreft de uitbreiding van de IV-tak (een extra pluimveestal van 1.300 m² en een 

mestbassin van 625 m) van een gemengd agrarisch bedrijf, waardoor het bouwvlak van 

het gemengde bedrijf een omvang krijgt van 1,74 ha. Volgens artikel 9.3, lid 1 kan de 

maximale omvang van een IV-bedrijf op een duurzame locatie maximaal 1,5 ha bedra-

gen. Deze maximale omvang geldt voor een IV-bedrijf, maar ook voor een gemengd 

agrarisch bedrijf met IV-tak aangezien het 'zwaarste regime' (IV) bepalend is voor de 

maximale omvang van een agrarisch bouwvlak. Bij uitbreiding tot een bouwvlak van 

maximaal 1,5 ha geldt dat ten minste 10% van het bouwvlak benut moet worden voor 

landschappelijke inpassing. Uitbreiding uitsluitend om reden van dierenwelzijn kan een 

grotere omvang rechtvaardigen, maar daarvoor geldt 1 januari 2013 als vervaltermijn. 



24 Zienswijzen 

170900.15945.00  Adviesbureau RBOI 

  Rotterdam / Middelburg 

Van uitbreiding vanwege dierenwelzijn is in dit geval geen sprake. Wij concluderen dat 

in dit geval sprake is van een ruimtelijke ontwikkeling die strijdig is met artikel 9.3 Vr. 

Naar aanleiding van de opmerking is het bestemmingsplan aangepast, maar is het totale 

bouwblok voor het gemengde bedrijf nog steeds groter dan 1,5 ha. Daarmee is het be-

stemmingsplan op dit punt nog steeds strijdig met de Vr zoals hierboven is verwoord. 

 

Beantwoording 

Het betreft hier een gemengd bedrijf met zowel een volwaardig akkerbouwbedrijf als inten-

sieve veehouderij. In artikel 8.3 Vr zijn geen beperkende maatvoeringen opgenomen voor de 

uitbreiding van bouwvlakken voor grondgebonden agrarische bedrijven. In artikel 9.3 Vr is 

opgenomen dat bouwvlakken ten behoeve van intensieve veehouderij tot maximaal 1,5 ha 

mogen worden uitbereid. De gemeente begrijpt dat een intensieve veehouderij niet groter 

mag groeien dan 1,5 ha, maar ziet niet in dat een andere volwaardige productietak op de-

zelfde locatie hierdoor beperkt zou moeten worden. In het ontwerpbestemmingsplan is 

daarom een aanduiding binnen het bouwvlak opgenomen voor de intensieve veehouderij. 

Het oppervlak van deze aanduiding is niet groter dan 1,5 ha en voldoet daarmee aan de 

maatvoering die in de verordening is opgenomen.  

 
Moerdijkseweg 1 Zevenbergschen Hoek (C11) 

- Dit betreft de nieuwvestiging van een tankstation op het terrein van een ho-

tel/restaurant, in zoekgebied stedelijke ontwikkeling. Nieuwvestiging van een tanksta-

tion in gebied buiten bestaand stedelijk gebied is strijdig met artikel 2.1 Vr. Deze ruim-

telijke ontwikkeling is niet onderbouwd aan de hand van de Vr, in dit geval artikel 3.3 

Vr. Het feit dat deze locatie onderdeel wordt van het toekomstig Logistiek Park Moerdijk 

doet daar niet aan af. 

 

Beantwoording 

De gemeente is van oordeel dat een nieuw tankstation passend is op deze locatie en dat de 

beoogde ontwikkeling in voldoende mate ruimtelijk is onderbouwd. De locatie betreft een be-

staand hotel/restaurant met parkeerterrein. Het tankstation wordt gerealiseerd ter plaatse 

van het bestaande parkeerterrein en er zal derhalve geen sprake zijn van nieuw ruimtebe-

slag.  

 

Molendijk 9 Standdaarbuiten (C13)  

- Dit betreft de omzetting (legalisering) van een VAB naar een agrarisch verwant bedrijf 

ten behoeve van opslag. Uit de vrij algemeen gestelde ruimtelijke onderbouwing blijkt 

niet of het gaat om een bestemming (opslag), die ook realistisch en uitvoerbaar is. 

Daarom is het bestemmingsplan op dit punt strijdig met artikel 2.1 Vr.  

 
Beantwoording 

De gemeente heeft gesprekken gevoerd met de eigenaar van de locatie over de gewenste 

functie en gebruik van de schuur. Hieruit is naar voren gekomen dat opslag van goederen de 

meest gewenste functie en gebruik is. De gemeente is van oordeel dat opslag een passende 

en realistische functie voor de schuur is. Een ander gebruik is voor de gemeente geen optie 

om welke reden in de regeling is opgenomen dat ter plaatse uitsluitend opslag is toegestaan. 

Daarnaast is de gemeente van oordeel dat sloop van de bestaande bebouwing geen realisti-

sche optie is gegeven de hiermee gepaard gaande kapitaalsvernietiging waar geen compen-

satie tegenover staat. Tot slot kan een bestemmingsplan de daadwerkelijke uitvoering van 

de opgenomen bestemming nooit afdwingen.  
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Hokkenberg 8 Langeweg (C14) 

- Deze ruimtelijke ontwikkeling betreft het mogelijk maken van mestverwerking op een 

locatie met de vigerende bestemming agrarische doeleinden, subbestemming agrarisch 

loonbedrijf en op- en overslag van mest (milieucategorie 3). Het agrarisch bedrijf zal 

komen te vervallen. De mestbe- en verwerking zal plaatsvinden in bestaande gebou-

wen. In de ruimtelijke onderbouwing ontbreekt een toets aan de Verordening Ruimte. 

Overigens merken wij op dat, volgens de begripsbepalingen van artikel 1.1, leden 7 en 

8, (zelfstandige) mestbewerking in de Vr uitgesloten is bij agrarisch-technische hulpbe-

drijven en agrarisch verwante bedrijven. De onderhavige ruimtelijke ontwikkeling buiten 

bestaand stedelijk gebied is strijdig met de Verordening Ruimte. In haar reactie geeft de 

gemeente aan dat aan dit initiatief medewerking verleend kan worden, onder andere 

omdat de voorgestane mestverwerking een bijdrage levert aan het mest- en mineralen-

probleem in Nederland. Dit laat echter onverlet dat deze ontwikkeling strijdig is met de 

Vr zoals hierboven verwoord.  

 

Beantwoording 

In februari 2011 heeft de gemeente een gedoogbeschikking verleend voor de realisatie van 

een mestverwerkingsfaciliteit in bestaande gebouwen op de betreffende locatie. Aan het be-

treffende gebruik is medewerking verleend omdat deze plaatsvindt in bestaande bebouwing 

(geen nieuwbouw) en bijdraagt aan de vermindering van de milieubelasting. De gemeente 

acht de nieuwe functie daarmee een gewenste ontwikkeling. De ruimtelijke onderbouwing die 

door de initiatiefnemer is opgesteld is door de gemeente beoordeeld en akkoord bevonden. 

In de gedoogbeschikking is aangegeven dat de ontwikkeling gelegaliseerd zal worden in het 

bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening.  

 

Achterdijk 97, 101 en 103 Zevenbergen (C15, C16 en C17) 

- Dit betreft ruimtelijke ontwikkelingen waarbij gronden met de bestemming agrarische 

doeleinden worden omgezet in Tuin+. Ook bij deze ruimtelijke ontwikkelingen ontbreekt 

de verantwoording ten aanzien van de Vr. Wij verwijzen in dit verband naar onze alge-

mene opmerking met betrekking tot het voldoen aan artikel 2.1 Vr en, indien de ontwik-

keling ter plaatse verantwoord wordt geacht, artikel 2.2 Vr. Ditzelfde advies geldt ook 

voor het perceel Hoge Zeedijk 54 en 56 te Langeweg. Het omzetten van agrarisch ge-

bied naar de bestemming Tuin achten wij een ruimtelijke ontwikkeling als bedoeld in ar-

tikel 2.2. Het feit dat een dergelijke bestemming wellicht geen bebouwing toestaat, doet 

daaraan niet af. Wij constateren voorts dat binnen deze bestemming bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde, tot max. 12 m² (tuin 1) en gebouwen tot max. 12 m² mogen worden 

opgericht. Om deze reden handhaven wij de vooroverlegreactie als zienswijze. 

 

Beantwoording 

De gemeente is van oordeel dat hier sprake is van een ontwikkeling die geen of een ver-

waarloosbare ruimtelijke impact heeft. Het betreft het omzetten van de agrarische bestem-

ming van gronden die direct achter bestaande woningen zijn gelegen, naar de bestemming 

Tuin, waarvoor in het vigerende bestemmingsplan reeds een wijzigingsbevoegdheid is opge-

nomen. Ingevolge de afspraken die in het RRO zijn gemaakt behoeft voor een dergelijke 

ontwikkeling geen landschappelijke tegenprestatie te worden geleverd. 

 

Pootweg 15 Langeweg (C19) 

- Dit betreft de legalisering van een woningsplitsing. De splitsing betekent dat een nieuwe 

woning aan het gebied buiten bestaand stedelijk gebied wordt toegevoegd. Dit is strijdig 

met artikel 11.1, lid 1 Vr. Indien de gemeente van mening is dat sprake is van een uit-

zonderingssituatie zoals genoemd in artikel 11.1, lid 3b Vr, zal de ruimtelijke onderbou-

wing daarvan een adequate verantwoording dienen te bevatten. Naar aanleiding van 
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deze vooroverlegreactie geeft de gemeente aan dat het betreffende pand een MIP-pand 

is en splitsing daarom gerechtvaardigd is. Het betreffende pand is echter niet als cul-

tuurhistorisch waardevol aangemerkt. Vanwege dit manco achten wij deze ontwikkeling 

vooralsnog strijdig met de Vr zoals hierboven is aangegeven. 

 

Beantwoording 

De locatie Pootweg 15 is aangewezen als MIP-pand. Conform de systematiek van het moe-

derplan zijn MIP-panden niet als zodanig aangewezen op de verbeelding. 

 

Conclusie 

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

ten strijdig met de Verordening. Wij dringen erop aan om het ontwerp op die delen gewijzigd 

vast te stellen. 

 

Beantwoording 

De gemeente is van oordeel dat gegeven de aan de orde zijnde reparaties, de VAB-locaties 

en de kleinschalige ontwikkelingen op passende wijze toetsing aan het provinciaal beleid 

heeft plaatsgevonden. Bij de ruimtelijke ontwikkelingen waar naar het oordeel van de ge-

meente sprake is van provinciale ruimtelijke belangen c.q. de Verordening Euimte van toe-

passing is, zijn deze in de belangenafweging betrokken.  

In de komende integrale herziening van het bestemmingsplan Buitengebied zal opnieuw ten 

volle rekening worden gehouden met het van toepassing zijnde provinciale beleid.  

 

Voorstel college 

De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 

 

12. Ingenious Vastgoed b.v., Postbus 711, 3900 AS Veenendaal na-

mens RailSide B.V, (brief d.d. 21 december 2013)  

Zienswijze 

De zienswijze heeft betrekking op de locatie Schenkeldijk 6 (A23).  

De bestemming van de locatie is in het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd van de bestem-

ming Woondoeleinden naar Verkeer - Railverkeer met de aanduiding 'opslag'. Ter plaatse is 

opslag ten behoeve van goederen ten dienste van beheer en onderhoud van het spoor mo-

gelijk. Deze regeling is (financieel) nadelig voor de eigenaar. Reclamant verzoekt de ge-

meente het bestemmingsplan conform het volgende voorstel aan te passen:  

- de bestemming dusdanig wijzigen dat kleinschalige opslag is toegestaan ten behoeve 

van goederen en agrarisch materieel; 

- maximaal 45% van het perceel mag worden bebouwd; 

- de maximale bouwhoogte bedraagt 6 m. 

Reclamant is voornemens op de locatie een opslagruimte te bouwen met een uitstraling die 

passend is in de omgeving, met een landelijke inrichting op het perceel.  

 

Beantwoording 

De gemeente staat niet onwelwillend tegenover initiatieven om op een andere wijze invulling 

te geven aan het gebruik van het perceel en de daarvoor gewenste bebouwing. Echter, het 

verzoek dat thans voorligt is naar het oordeel van de gemeente onvoldoende gemotiveerd en 

onderbouwd. Concrete plannen voor deze locatie dienen in een ruimtelijke onderbouwing on-

derbouwd te worden, waarbij ingegaan dient te worden op alle relevante ruimtelijke en mi-

lieukundige aspecten. Op basis hiervan kan de gemeente de plannen beoordelen. Op basis 
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van de in de zienswijze aangeleverde informatie kan het verzoek niet meegenomen worden 

in het bestemmingsplan Buitengebied 3e herziening.  

Daarnaast is de gemeente van oordeel dat het niet wenselijk is om in de vaststellingsfase 

van het bestemmingsplan belangrijke nieuwe ontwikkelingen in het plan op te nemen. Het 

ontwerpbestemmingsplan dat reeds ter inzage heeft gelegen, dient een volledig beeld te ge-

ven van de voorgenomen planologische wijzigingen. Het doorvoeren van belangrijke wijzi-

gingen ten tijde van de vaststelling is niet gewenst, omdat omwonenden en andere betrok-

kenen dan onvoldoende gelegenheid meer hebben om op deze wijziging te reageren.  

 

Voorstel college 

De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 

 

13. Tuincentrum De Floor, Galgenweg 70, 4761 PN Zevenbergen 

(brief d.d. 12 januari 2013) 

Zienswijze 

De zienswijze heeft betrekking op de locatie Galgenweg 70 (A16).  

Reclamant maakt bezwaar tegen de maximale uitbreidingsmogelijkheid van de bebouwing 

met 15% van de bestaande bebouwing. Dit was in het verleden 100% van het bouwkavel 

(1.200 m²). Een mogelijke toekomstige uitbouw/groei van het tuincentrum wordt door deze 

regeling sterk belemmerd.  

 

Beantwoording 

Voorheen was er op deze locatie geen tuincentrum positief bestemd of toegestaan. Op basis 

van het voormalige bestemmingsplan kon het bouwvlak alleen bebouwd worden ten behoeve 

van een agrarisch bedrijf en niet ten behoeve van een tuincentrum. Een tuincentrum wordt 

door de provincie aangemerkt als een niet aan het buitengebied gebonden bedrijf. Op basis 

van het provinciaal beleid kan aan deze bedrijven slechts 15% uitbreidingsruimte geboden 

worden. De gemeente ziet geen mogelijkheden om de bouwregels voor deze locatie te ver-

ruimen.  

 

Voorstel college 

De zienswijze leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.  

 

 

14. Maatschap A.W. Maris en J.G. Maris-Schreuders, Drogedijk 59, 

4796 RH Oudemolen (brief d.d. 15 januari 2013) 

Zienswijze 

De zienswijze heeft betrekking op de locatie Zuidlangeweg 15 Oudemolen (A12).  

Reclamant maakt bezwaar tegen de bestemming Wonen - 1 voor de locatie Zuidlangeweg 

15, waardoor de woning onttrokken wordt aan het agrarische bedrijf aan de Drogedijk 59. 

De woning wordt momenteel bewoond door burgers, maar vanaf maart 2013 is de oudste 

zoon in het agrarische bedrijf voornemens om de woning te betrekken. Gelet op de bedrijfs-

oppervlakte en de biologische bedrijfsvorm acht reclamant het aanhouden van 2 bedrijfswo-

ningen voldoende gemotiveerd.  

 

Beantwoording 

Bij het opstellen van de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied heeft de ge-

meente geconstateerd dat de woning Zuidlangeweg 15 gebruikt wordt als burgerwoning en 

geen binding meer heeft met het agrarische bedrijf. Daarom is de bestemming gewijzigd 
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naar Woondoeleinden. Door Gedeputeerde Staten is aan deze bestemming goedkeuring ont-

houden. 

In het bestemmingsplan Buitengebied 3e herziening is op basis van de bij de gemeente be-

kende inzichten en gegevens, de bestemming Woondoeleinden opnieuw aangegeven en on-

derbouwd. 

Nu reclamant aangeeft dat de woning binnenkort weer als bedrijfswoning in gebruik wordt 

genomen, is er naar het oordeel van de gemeente geen reden om de bestemming Woon-

doeleinden te handhaven. Aan het verzoek wordt tegemoetgekomen.  

 

Voorstel college 

De zienswijze leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. Aan de woning Zuidlangeweg 

15 wordt een agrarische bestemming toegekend, welke gekoppeld wordt aan het agrarische 

bouwvlak aan de Drogedijk 59. Het gezamenlijk oppervlak van beide locaties bedraagt 

1,5 ha. De woning Zuidlangeweg 17 behoud de woonbestemming.  
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3. Ambtshalve wijzigingen 29 

Het is gewenst om ambtelijk de volgende wijzigingen in het bestemmingsplan door te voe-

ren:  

 

- Op pagina 35 van de toelichting wordt Agro&Food Cluster West Brabant aangepast naar 

Bedrijventerrein De Gorzen.  

 

- Het bestemmingsvlak Bedrijf van de locatie Tonnekreek 18 wordt aangepast aan de 

werkelijke situatie op het perceel.  

 

- In lid 23.4.1 wordt de zinsnede 'Leiding - Riool' gewijzigd in 'Leiding - Leidingstrook', 

conform het betreffende artikel.  

 

- In de Nota van beantwoording inspraak en overleg is aangegeven dat, naar aanleiding 

van de overlegreactie van het waterschap Brabantse Delta, de dubbelbestemming 

Waterstaat - Waterkering op de verbeelding waar nodig wordt opgenomen of 

aangepast. Dit is abusievelijk niet correct gebeurd voor alle relevante locaties. Daarom 

wordt op de volgende locaties alsnog de dubbelbestemming Waterstaat - Waterkering 

opgenomen of aangepast:  

o Noordschans 95;  

o Tonnekreek 18;  

o De Blaak;  

o Markdijk 5-8;  

o Molendijk 2;  

o Sluissedijk 3;  

o Hanzeldonkse Zandweg 109;  

o Markdijk;  

o Drogedijk 61.  
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4. Wijzigingen van de regels 31 

Naar aanleiding van de zienswijzen en ambtshalve aanpassingen worden de volgende wijzi-

gingen in de regels doorgevoerd.  

 

Artikel 6  Agrarisch - Intensieve kwekerij  

In artikel 6.1 worden sub b t/m d omgenummerd naar sub c t/m e.  

 

In artikel 6.1 wordt een nieuw sub b ingevoegd, luidende:  

'b. ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw': tevens een glastuinbouwbedrijf zoals ge-

noemd in lid 1.8 onder e;' 

 

Artikel 19 Wonen – 1  

In artikel 19 Wonen-1 wordt een nieuw lid i1 toegevoegd, luidende: 

‘i1. in afwijking van het gestelde onder k mag ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke 

bouwaanduiding – extra bouwmogelijkheden-1’ het oppervlak aan aanbouwen, bijgebouwen 

en overkappingen ten hoogste 117 m2 bedragen met een goothoogte van 5,5 m;’ 

 

Artikel 22  Leiding - Gas 

Artikel 22 t/m 37 worden omgenummerd naar artikel 23 t/m 38.  

 

Na artikel 21 wordt een nieuw artikel 22 Leiding - Gas ingevoegd, luidende:  

 

'Artikel 22 Leiding - Gas 

 

22.1 Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar voor-

komende bestemming(en) - mede bestemd voor een aardgastransportleiding. 

 

22.2 Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 22.1 genoemde bestemming uit-

sluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met 

inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - 

uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, 

vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, 

voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt 

van de bestaande fundering. 

 

22.3 Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 22.2 onder b, in-

dien de bij de betrokken bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen 

en het belang van de leiding(en) door de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt ge-
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schaad. Alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning wint het bevoegd ge-

zag schriftelijke advies in bij de leidingbeheerder. 

 
22.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 

zijnde, of van werkzaamheden 

22.4.1 Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding - Gas zonder of in af-

wijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of 

de volgende werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardingen; 

b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen; 

c. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving 

is aangegeven, en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, 

installaties of apparatuur; 

d. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 

e. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, 

mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 

f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wa-

teren. 

 

22.4.2 Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 

Het verbod van lid 22.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een omgevings-

vergunning is verleend, zoals in lid 22.3 bedoeld; 

b. normaal onderhoud en beheer betreffen; 

c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 

 

22.4.3 Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 22 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien 

het leidingbelang daardoor niet onevenredig wordt geschaad.' 

 

Artikel 23 Leiding – Leidingstrook (oud)  

In lid 23.4.1 wordt de zinsnede 'Leiding - Riool' gewijzigd in 'Leiding - Leidingstrook', con-

form het betreffende artikel.  

 

Artikel 32 Algemene aanduidingsregels (oud) 

In artikel 32 wordt een nieuw lid toegevoegd:  

'32.1 Veiligheidszone - leiding 

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - leiding' is de bouw van nieuwe kwetsbare 

objecten niet toegestaan.' 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

 

1.1  plan 

het bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening van de gemeente Moerdijk.  

1.2  bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.1709.Buitengebied3eherz-0401 met de bijbehorende regels.  

1.3  aanduiding 

een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waarvoor ingevolge dit 
bestemmingsplan regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 
gronden. 

1.4  aanduidingsgrens 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft. 

1.5  aan- en uitbouw 

een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is van het 
hoofdgebouw. 

1.6  aan-huis-gebonden beroep 

een dienstverlenend beroep, dat in een woning door de bewoner wordt uitgeoefend, waarbij de 
woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en voor zover deze beroepen een ruimtelijke 
uitstraling hebben die met de woonfunctie in overeenstemming is. 

1.7  afhankelijke woonruimte 

een bijgebouw dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en waarin een gedeelte 
van de huishouding uit het oogpunt van mantelzorg gehuisvest is. 

1.8  agrarisch bedrijf 

een bedrijf, gericht op het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of 
het houden van dieren en waarbij de bedrijfsvoering aanbod gericht is; nader te onderscheiden in: 

a. grondgebonden veehouderij: het houden van melk- en ander vee waarbij de veehouderij geheel 
of in overwegende mate afhankelijk is van de bij het bedrijf behorende agrarische grond als 
productiemiddel; onder grondgebonden veehouderij wordt tevens verstaan biologische 
pluimveehouderij waarbij het pluimvee in overwegende mate buiten loopt; 

b. paardenfokkerij: het houden van paarden ten behoeve van de fokkerij waarbij het africhten van en 
de handel in paarden in ondergeschikte mate plaatsvindt; onder paardenfokkerij wordt niet 
verstaan paardenstalling en manege; 

c. akker- en vollegrondstuinbouw: de teelt van gewassen op open grond, met uitzondering van fruit-, 
sier- en bollenteelt, boomkwekerij en bosbouw; 

d. intensieve veehouderij: de teelt van slacht-, fok-, leg- of pelsdieren in gebouwen (nagenoeg) 
zonder weidegang en/of zonder in overwegende mate afhankelijk te zijn van de bij het bedrijf 
behorende agrarische grond als productiemiddel; 
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e. glastuinbouw: de teelt van tuinbouw- of siergewassen (nagenoeg) geheel met behulp van kassen 
en permanente tunnelkassen, waaronder begrepen plastic kassen; 

f. fruitteelt: de teelt van fruit in boomgaarden; 
g. sierteelt: de teelt van siergewassen, alsmede van sierstruiken en sierbomen op open grond;  
h. intensieve kwekerij: de teelt van gewassen of dieren (anders dan bij wijze van intensieve 

veehouderij) (nagenoeg) zonder gebruik te maken van daglicht;  
i. boomkwekerij: een bedrijf gericht op het telen van bomen al dan niet gecombineerd met de 

verhandeling daarvan;  
j. bosbouw: de teelt van bomen ten behoeve van de houtproductie. 

1.9  agrarisch bedrijf bij wijze van deeltijd 

een agrarisch bedrijf in de omvang van minder dan een halve arbeidskracht.  

1.10  agrarisch deskundige 

een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen algemeen erkende en 
onafhankelijke deskundige of commissie van deskundigen op het gebied van landbouw en tuinbouw. 

1.11  agrarische activiteiten op niet-bedrijfsmatige wijze 

het uitvoeren van agrarische activiteiten, waarbij het niet-bedrijfsmatige karakter vooropstaat. Onder 
agrarische activiteiten wordt in deze zin verstaan het houden van vee en het telen van gewassen op 
een zodanig kleinschalige wijze dat geen milieuvergunning of melding noodzakelijk is. Het betreft hier 
agrarische activiteiten op locaties waar voorheen bedrijfsmatige agrarische activiteiten plaatsvonden.  

1.12  agrarisch groothandelsbedrijf 

een bedrijf dat in hoofdzaak gericht is op de handel in en de export van producten uit de agrarische 
sector en dat daartoe beschikt over faciliteiten ten behoeve van het vervoer, de opslag, de be- en 
verwerking of de afzet van agrarische producten zoals transport- en opslagbedrijven, koelhuizen en 
dergelijke.  

1.13  agrarisch hulp- en nevenbedrijf 

een bedrijf dat gericht is op het verlenen van diensten en/of het toeleveren van zaai- en pootgoed, 
gewasbeschermingsmiddelen en/of andere producten en/of machines aan agrarische bedrijven en 
hoveniersbedrijven (agrarische handels- en exportbedrijven en agrarische loonbedrijven daaronder 
niet begrepen), inclusief verhuur van machines. 

1.14  agrarisch loonbedrijf 

een bedrijf dat uitsluitend of overwegend gericht is op het verlenen van diensten aan agrarische 
bedrijven met behulp van landbouwwerktuigen en landbouwapparatuur of op het verrichten van 
werkzaamheden tot onderhoud of reparatie van landbouwwerktuigen of -apparatuur. 

1.15  archeologisch onderzoek 

onderzoek verricht door of namens een dienst of instelling die over een opgravingsvergunning 
beschikt. 

1.16  archeologische waarde 

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de in dat gebied voorkomende overblijfselen 
uit oude tijden. 

1.17  bebouwing 

een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
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1.18  bed & breakfast 

recreatief nachtverblijf in de vorm van logies met ontbijt binnen bestaande gebouwen.  

1.19  bedrijf 

een onderneming gericht op het vervaardigen, bewerken, herstellen, installeren, opslaan of inzamelen 
van goederen.  

1.20  bedrijfs- of dienstwoning 

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, die slechts is bestemd voor bewoning door (het 
huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar noodzakelijk is, vanwege de bestemming van 
het gebouw of het terrein. 

1.21  bedrijfsvloeroppervlakte (bvo) 

de totale vloeroppervlakte van een kantoor, winkel of bedrijf met inbegrip van de daartoe behorende 
magazijnen en overige dienstruimten. 

1.22  bestaand 

zoals op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan tot stand is gekomen of tot stand zal komen 
met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

1.23  bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak. 

1.24  bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.25  Bevi-inrichting 

bedrijf zoals bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen. 

1.26  bevoegd gezag 

bevoegd gezag zoals bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

1.27  bio-energie-installatie 

een installatie waarbij uit een biologische grondstof energie wordt gewonnen in de vorm van warmte 
of elektriciteit, zoals bijvoorbeeld biomassavergistingsinstallaties, mestvergistingsinstallaties, 
bio-olie-installaties of bio-ethanol-installaties. 

1.28  bouwen 

plaatsen, geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen, veranderen of vergroten van een bouwwerk. 

1.29  bouwgrens 

de grens van een bouwvlak. 

1.30  bouwlaag 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat is begrensd door op (nagenoeg) gelijke hoogte 
liggende vloeren of balklagen en dat zodanige afmetingen en vormen heeft dat dit gedeelte zonder 
ingrijpende voorzieningen voor functies uit de bestemmingsomschrijving geschikt of geschikt te 
maken is. 
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1.31  bouwperceel 

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge deze regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten. 

1.32  bouwperceelgrens 

een grens van een bouwperceel. 

1.33  bouwvlak 

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten. 

1.34  bouwwerk 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct of 
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond. 

1.35  bijgebouw 

een vrijstaand gebouw dat in functioneel en bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op 
hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw. 

1.36  chalet 

een gebouw, waaronder ook wordt verstaan een aan het oorspronkelijk doel onttrokken voertuig of 
ander onderkomen dat dient als recreatief woonverblijf en waarvan de gebruikers hun hoofdverblijf 
elders hebben.  

1.37  consumentenvuurwerk 

vuurwerk dat is bestemd voor particulier gebruik. 

1.38  cultuurhistorische waarde 

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde in verband met ouderdom en/of historische 
gaafheid. 

1.39  deskundige inzake natuur, landschap en/of cultuurhistorie 

een door het bevoegd gezag aan te wijzen onafhankelijke deskundige of commissie van deskundigen 
inzake natuur, landschap en/of cultuurhistorie.  

1.40  detailhandel 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen, verhuren en 
leveren van goederen aan personen die deze goederen kopen of huren voor gebruik, verbruik of 
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroep of bedrijf.  

1.41  diepwortelende beplanting 

meerjarige beplanting met houtige wortels, welke onder algemene omstandigheden dieper wortelt dan 
30 cm.  

1.42  dienstverlening 

het bedrijfsmatig verlenen van diensten, waarbij het publiek rechtstreeks (al dan niet via een balie) te 
woord wordt gestaan en geholpen, zoals reis- en uitzendbureaus, kapsalons, pedicures, wasserettes, 
makelaarskantoren, internetwinkels en bankfilialen. 
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1.43  dijk 

een al dan niet door steenglooiing versterkte aarden wal die dienst doet of heeft gedaan als 
waterkering langs of om enig water.  

1.44  dijkbebouwing 

de bebouwing die geheel of gedeeltelijk in een dijk is gebouwd.  

1.45  duurzame locatie intensieve veehouderij 

een agrarisch bouwvlak dat in gebruik is voor een bestaand intensief veehouderijbedrijf als hoofdtak 
of als volwaardige neventak met een zodanige ligging dat het zowel vanuit milieuoogpunt als vanuit 
ruimtelijk oogpunt verantwoord is om het bouwvlak te vergroten naar 1,5 ha. 

1.46  erf 

het gedeelte van het bouwperceel voor zover gelegen achter de lijn evenwijdig aan en op een afstand 
van 1 m achter bouwgrens I, met dien verstande dat de maximaal toegestane oppervlakte van het 
hoofdgebouw niet tot erf wordt gerekend.  

1.47  erfscheiding 

de grens tussen twee percelen.  

1.48  extensieve dagrecreatie 

niet-gemotoriseerde recreatieve activiteiten, zoals wandelen, fietsen, skaten, paardrijden, vissen, 
zwemmen en natuurobservatie. 

1.49  gebouw 

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt. 

1.50  gevoelige objecten ten opzichte van landbouwbedrijven en kassen 

gevoelige objecten, zoals opgenomen in artikel 30.5 en 30.6, onderverdeeld in de volgende 
categorieën:  

a. objecten categorie I: 
1. bebouwde kom met stedelijk karakter; 
2. ziekenhuis, sanatorium en internaat;  
3. objecten voor verblijfsrecreatie; 

b. objecten categorie II: 
1. bebouwde kom of aaneengesloten woonbebouwing van beperkte omvang in een overigens 

agrarische omgeving; 
2. objecten voor dagrecreatie; 

c. objecten categorie III: 
1. verspreid liggende niet-agrarische bebouwing die aan het betreffende buitengebied een 

overwegende woon- of recreatiefunctie verleend; 
d. objecten categorie IV: 

1. woning behorend bij een agrarisch bedrijf, niet zijnde een veehouderij waar 50 of meer 
varkeneenheden op grond van een vergunning aanwezig mogen zijn; 

e. objecten categorie V: 
1. woning, behorend bij een veehouderij waar 50 of meer varkeneenheden op grond van een 

vergunning aanwezig mogen zijn. 

1.51  geluidsgevoelige objecten 

woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen en geluidsgevoelige terreinen, zoals bedoeld in 
artikel 1 van de Wet geluidhinder.  
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1.52  geluidzone - industrie 

de met de gebiedsaanduiding 'geluidzone - industrie' aangegeven zone, zoals bedoeld in artikel 40 
van de Wet geluidhinder. 

1.53  hoge teeltondersteunende voorzieningen  

bouwwerken en voorzieningen met een bouwhoogte van meer dan 1,5 m, die ten behoeve van het 
verbeteren van de productie- en arbeidsomstandigheden en het matigen van weersinvloeden worden 
geplaatst ter ondersteuning van de vollegrondsgroenteteelt, boomteelt, fruitteelt, bloementeelt, 
sierteelt en/of bloembollenteelt. 

1.54  hoofdgebouw 

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als het belangrijkste 
bouwwerk valt aan te merken. 

1.55  hoveniersbedrijf 

een bedrijf, gericht op de aanleg, de inrichting en het onderhoud van tuinen en groen, met 
gebruikmaking van de daarbij behorende materialen en gereedschappen, zonder dat detailhandel 
wordt uitgeoefend. 

1.56  kampeerboerderij 

een agrarisch gebouw dat aan zijn oorspronkelijke functie onttrokken is of een nieuw gebouw op een 
voormalig agrarisch bouwvlak dat geschikt is gemaakt voor recreatief nachtverblijf van groepen. 

1.57  kampeermiddelen 

niet als een bouwwerk aan te merken vouwwagens, kampeerauto's, caravans of hiermee gelijk te 
stellen onderkomens, die bestemd zijn voor recreatief verblijf en waarbij de gebruikers hun 
hoofdverblijf elders hebben. 

1.58  kantoor 

voorziening gericht op het verlenen van diensten op administratief, financieel, architectonisch, 
juridisch of een daarmee naar aard gelijk te stellen gebied, waarbij het publiek niet of slechts in 
ondergeschikte mate rechtstreeks te woord wordt gestaan en geholpen. 

1.59  kas 

een bouwwerk van glas of ander lichtdoorlatend materiaal ten behoeve van de agrarische 
bedrijfsvoering met een hoogte van 1,5 m of meer, trek-, tunnel-, schaduw-, boog- en gaaskassen 
daaronder begrepen. 

1.60  kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten 

activiteiten die in een woning door een bewoner op bedrijfsmatige wijze worden uitgeoefend, voor 
zover sprake is van een inrichting type A, zoals bedoeld in het Besluit algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) waarbij de woning in overwegende mate zijn 
woonfunctie behoudt met een ruimtelijke uitstraling die daarbij past. 

1.61  kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen 

voorzieningen, zoals aanlegsteigers, picknickplaatsen, observatiepunten, informatieborden en 
banken, ten behoeve van dagrecreatieve activiteiten, zoals wandelen, fietsen, vissen, zwemmen, 
kanoën en natuurobservatie. 

 



  107  

1.62  kleinschalig kamperen 

kleinschalig kamperen op een kampeerterrein, waarbij uitsluitend gebruik mag worden gemaakt van 
toeristische kampeermiddelen. Andere kampeermiddelen zoals chalets en stacaravans zijn niet 
toegestaan. 

1.63  kleinschalige horecagelegenheid 

theetuin of proeverij van streekeigen producten dan wel producten afkomstig van het eigen bedrijf, 
géén café, restaurant of ander horecabedrijf zijnde. 

1.64  kleinschalige natuurontwikkeling  

de aanleg van riet- en schraallanden, moerasjes, poelen en plas-draszones, en de realisatie van 
natuurvriendelijke oevers. 

1.65  lage teeltondersteunende voorzieningen  

bouwwerken en voorzieningen met een bouwhoogte van minder dan 1,5 m, die ten behoeve van het 
verbeteren van de productie- en arbeidsomstandigheden en het matigen van weersinvloeden worden 
geplaatst ter ondersteuning van de vollegrondsgroenteteelt, boomteelt, fruitteelt, bloementeelt, 
sierteelt en/of bloembollenteelt. 

1.66  landschapswaarde 

de aan een gebied toegekende waarde met betrekking tot het waarneembare deel van de 
aardoppervlakte, die wordt bepaald door de herkenbaarheid en de identiteit van de onderlinge 
samenhang tussen levende en niet-levende natuur en het menselijk grondgebruik.  

1.67  leidingen met klasse 1 vloeibare aardolieproducten 

buisleidingen met vloeibare aardolieproducten, waarbij de brandbare vloeistof (klasse 1) een 
vlampunt heeft van 273 K (0 0C) tot 294 K (21 0C).  

1.68  manege/rijschool 

een bedrijf dat gericht is op het lesgeven in paardrijden en daarvoor paarden en/of pony's houdt, in 
combinatie met een of meer van de volgende hiermee samenhangende activiteiten of voorzieningen: 
het in pension houden van paarden en/of pony's, horeca (kantine, foyer en dergelijke), 
verenigingsaccommodatie en het houden van wedstrijden of andere evenementen, hierbij kunnen 
ondergeschikte voorzieningen aanwezig zijn, zoals een kantine/foyer of een 
verenigingsaccommodatie.  

1.69  mestverwerking 

het door middel van chemische, fysische en/of biologische behandeling omzetten van kippenmest 
en/of varkensdrijfmest in relatief droge producten ten behoeve van de bemesting van de bodem en/of 
producten die een ander toepassingsgebied hebben. 

1.70  natuur- en landschapsdeskundige  

een door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen algemeen erkende en 
onafhankelijke deskundige of commissie van deskundigen op het gebied van natuur en landschap. 

1.71  natuurwaarde 

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de aanwezige flora en fauna. 
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1.72  NEN 

door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm, zoals deze luidde op het 
moment van vaststelling van het plan. 

1.73  neventak 

onderdelen van een bedrijf, waarvan de gezamenlijke productieomvang een ondergeschikt (minder 
dan de helft) deel uitmaakt van de totale productieomvang van het bedrijf, met dien verstande dat de 
productieomvang van de neventakken/nevenfuncties afzonderlijk in geen geval meer dan 70% van de 
minimale omvang van een zelfstandig volwaardig bedrijf in de desbetreffende bedrijfstak mag 
bedragen. 

1.74  niet-agrarische nevenfunctie 

niet-agrarische onderdelen van een bedrijf, waarvan de gezamenlijke productieomvang een 
ondergeschikt (minder dan de helft) deel uitmaakt van de totale productieomvang van het bedrijf. 

1.75  nutsvoorzieningen 

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, 
schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzieningen ten 
behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie. 

1.76  opslag 

het bewaren van goederen, materialen en stoffen zonder dat ter plaatse sprake is van productie, 
bewerking, verwerking, handel en/of activiteiten van administratieve aard. 

1.77  overkapping  

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een dak. 

1.78  paardenbak 

een buitenrijbaan ten behoeve van paardrijactiviteiten, met een bodem van zand, hout, boomschors 
of ander materiaal om de bodem te verstevigen en al dan niet voorzien van een omheining. 

1.79  paardenhandel/africhtingsbedrijf 

een bedrijf waarbij paarden worden aangekocht, tijdelijk gestald en doorverkocht. Hierbij kunnen ook 
paarden worden getraind en/of afgericht. Ondergeschikt is het mogelijk om derden gebruik te laten 
maken van de locatie. 

1.80  paardenstalling 

het houden van paarden en pony's ten behoeve van verhuur en eigen gebruik, alsmede het bieden 
van gelegenheid aan derden om hun paarden en pony's in pension te stallen en te weiden; onder 
paardenstalling worden geen maneges verstaan. 

1.81  peil 
a. voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk grenst aan de weg en voor 

dijkbebouwing: de hoogte van de weg; 
b. in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het 

aansluitende afgewerkte maaiveld, op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan. 
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1.82  permanente teeltondersteunende voorzieningen 

bouwwerken en voorzieningen die ten behoeve van het verbeteren van de productie en 
arbeidsomstandigheden en ten behoeve van het matigen van weersinvloeden gedurende het gehele 
jaar aanwezig zijn ter ondersteuning van de vollegrondsgroenteteelt, boomteelt, fruitteelt, 
bloementeelt, sierteelt en/of bloembollenteelt.  

1.83  reëel agrarisch bedrijf 

een agrarisch bedrijf met een omvang, passend bij ten minste een halve tot een volledige 
arbeidskracht, met aannemelijk perspectief op volwaardigheid.  

1.84  sanering 

het verwijderen van alle opstallen op een bouwvlak inclusief de funderingen, met uitzondering van de 
bedrijfswoning. 

1.85  sloop 

het geheel of gedeeltelijk afbreken van een bouwwerk. 

1.86  Staat van Bedrijfsactiviteiten 

de Staat van Bedrijfsactiviteiten die van deze regels deel uitmaakt. 

1.87  stacaravan 

een gebouw dat in zijn geheel kan worden verplaatst en is bestemd voor recreatief verblijf, waarbij de 
gebruikers hun hoofdverblijf elders hebben. 

1.88  statische opslag 

onder statische opslag wordt verstaan opslag van naar hun aard statische goederen die geen 
regelmatige verplaatsing behoeven zoals (antieke) auto's, boten, caravans en dergelijke. De opslag 
mag niet bestemd zijn voor de handel dan wel worden opgeslagen voor een elders gevestigd 
niet-agrarisch bedrijf. Voorkomen moet worden dat er (op termijn) sprake is van een dependance van 
een niet-agrarisch bedrijf. 

1.89  tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen 

bouwwerken en voorzieningen die ten behoeve van het verbeteren van de productie en 
arbeidsomstandigheden en ten behoeve van het matigen van weersinvloeden gedurende maximaal 
zes maanden worden geplaatst ter ondersteuning van de vollegrondsgroenteteelt, boomteelt, 
fruitteelt, bloementeelt, sierteelt en/of bloembollenteelt. 

1.90  tuincentrum 

een bedrijf, gericht op de teelt en de verhandeling van bomen, heesters, planten, bloemen en andere 
siergewassen en in samenhang daarmee de verkoop van artikelen die met de tuinbewerking of de 
inrichting van tuinen verband houden en de verkoop van artikelen die inspelen op woontrends en het 
buitenleven.  

1.91  verkoop streekeigen agrarische producten 

het te koop aanbieden, verkopen en/of leveren van agrarische producten aan particulieren, bij wijze 
van neventak van een agrarisch bedrijf, voor zover deze agrarische producten op het eigen bedrijf/in 
de regio zijn geteeld en hooguit op ambachtelijke wijze op het eigen bedrijf/in de regio zijn verwerkt of 
bewerkt.  
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1.92  volwaardig agrarisch bedrijf 

een agrarisch bedrijf in de omvang van ten minste één volledige arbeidskracht met een daarbij 
passende bedrijfsomvang. 

1.93  volkstuinen 

gronden waarop voor particulier gebruik op recreatieve wijze voedings- en siergewassen worden 
geteeld. 

1.94  voorgevelrooilijn 

de lijn die – evenwijdig aan de openbare weg – in het verlengde ligt van de voorgevel van het 
gebouw, dat het dichtst bij de weg is gelegen, gebouwen kleiner dan 6 m² niet meegerekend. 

1.95  Wgh-inrichting 

bedrijven, zoals bedoeld in artikel 2.1 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht, die in belangrijke mate 
geluidshinder kunnen veroorzaken. 

1.96  woning 

een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één 
huishouden. 

1.97  zorgboerderij 

de opvang van volwassenen of gehandicapten, hetzij als niet-agrarische neventak, hetzij als 
vervolgfunctie op een agrarisch bouwperceel, waarbij het meewerken in het agrarisch bedrijf of bij het 
kleinschalig houden van dieren een wezenlijk onderdeel is van resocialisatie of therapie. 

1.98  zijerf 

de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn aan de zijkant(en) van dat hoofdgebouw 
tussen de denkbeeldige lijnen in het verlengde van de voor- en achtergevel. 

1.99  zomerseizoen 

de periode van 15 maart tot en met 31 oktober. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  afstanden 

de afstand tussen bouwwerken onderling en de afstand van bouwwerken tot perceelsgrenzen worden 
daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn. 

 

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 ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de 
aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen. 

2.3  de breedte, lengte en diepte van een gebouw 

tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidingsmuren. 

2.4  de dakhelling 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak. 

2.5  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. 

2.6  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. 

2.7  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. 

2.8  de vloeroppervlakte 

de gebruiksoppervlakte volgens NEN2580. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

 

Artikel 3  Agrarisch 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. een volwaardig of reëel agrarisch bedrijf of een agrarisch bedrijf bij wijze van deeltijd dat kan 
bestaan uit één of meerdere hoofdtakken, zoals genoemd in lid 1.8 onder a, b, c, f, g en i of 
agrarische activiteiten op niet-bedrijfsmatige wijze zoals genoemd in lid 1.11;  

b. ter plaatse van de aanduiding 'tuincentrum': uitsluitend een tuincentrum zoals genoemd in lid 
1.90;  

c. ter plaatse van de aanduiding 'hovenier': uitsluitend een hovenier zoals genoemd in lid 1.55;  

alsmede voor:  

d. het behoud van verweving van landbouw en landschaps- en cultuurhistorische waarden alsmede 
de kenmerkende openheid en het behoud en herstel van de in dit gebied voorkomende 
landschaps- en cultuurhistorische waarden in de vorm van grootschalige openheid, waardevolle 
historisch-geografische lijnen en dijken, historische groenstructuren, kreekrestanten, 
weidevogelgebieden en cultuurhistorische waarden;  

e. de in tabel 3.1 genoemde nevenfuncties, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 
'specifieke vorm van agrarisch - beperkte gebruiksmogelijkheden' de in tabel 3.1 genoemde 
nevenfuncties niet zijn toegestaan;  

f. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;  
g. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, (ontsluitings)wegen, laad- en 

losvoorzieningen, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen.  

 

Tabel 3.1  Rechtstreeks toegestane nevenfuncties  

nevenfunctie max. bvo aan 
bebouwing in 
gebruik  

agrarisch hulp- en nevenbedrijf in de categorie 1 of 2 van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten 

400 

opslag en stalling van agrarische producten, goederen, werktuigen en materialen 
in de bestaande bebouwing 

400 

verkoop aan huis van streekeigen agrarische producten 50 

agrarische loonbedrijven in categorie 1 of 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 500 

veearts 400 

hoefsmederij 400 

ambachtelijke be- en verwerking van agrarische producten (kaasmakerij, imkerij, 
riet- en vlechtwerk, klompenmakerij)  

400 

hoveniersbedrijf  400 

paardenstalling/paardenpension 400 

kano-, roeiboot- of fietsenverhuur 400 

kleinschalige horecagelegenheid 100 

kampeerboerderij 400 

sociale functie (resocialisatie, therapie, zorgboerderij) 400 
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museum/tentoonstelling  100 

 

3.2  Bouwregels 

Op deze gronden mogen worden gebouwd:  

a. gebouwen;  
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;  

en gelden de volgende regels:  

c. er mag ten hoogste 1 bedrijf per bouwvlak worden opgericht; 
d. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van tijdelijke lage 

teeltondersteunende voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van de waterbeheersing en erf- 
en terreinafscheiding, dienen binnen het bouwvlak en achter de voorgevelrooilijn gebouwd te 
worden;  

e. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' is geen bedrijfswoning toegestaan;  
f. het gehele bouwvlak mag met gebouwen worden bebouwd, tenzij met de maatvoeringaanduiding 

'maximum oppervlak' anders is aangeduid;  
g. uitbreiding van gebouwen ten behoeve van 'agrarische activiteiten op niet-bedrijfsmatige wijze' 

zoals omschreven in lid 3.1 onder a is, met uitzondering van bedrijfswoningen en bijbehorende 
aan- en uitbouwen en bijgebouwen, niet toegestaan;  

h. nieuwe gebouwen binnen een bouwvlak dienen te worden gebouwd in aansluiting op bestaande 
gebouwen, waarbij de onderlinge afstand ten hoogste 20 m mag bedragen; 

i. nieuwe gebouwen binnen een bouwvlak dienen te worden gebouwd op een afstand van ten 
minste 20 m tot de zijkant van de dichtstbij gelegen openbare weg, met dien verstande dat 
nieuwe bedrijfsgebouwen niet mogen worden gebouwd in de zone tussen de bedrijfswoning en 
de dichtstbij gelegen openbare weg; 

j. nieuwe bedrijfswoningen binnen een bouwvlak dienen te worden gebouwd op een afstand van 
ten minste 10 m tot de zijkant van de dichtstbij gelegen openbare weg, met dien verstande dat 
deze bedrijfswoningen niet tussen of achter aanwezige bedrijfsgebouwen mogen worden 
gebouwd; 

k. de afstand tussen een bedrijfswoning en een bijbehorend bijgebouw dient ten minste 3,5 m en ten 
hoogste 10 m te bedragen; 

l. bijgebouwen bij en aanbouwen aan de bedrijfswoning dienen op een afstand van ten minste 3 m 
achter (het verlengde van) de voorgevel van de woning te worden gebouwd;  

m. de voorgevelrooilijn mag niet met bouwwerken worden overschreven, tenzij het betreft:  
1. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, funderingen, balkons, erkers en 

entreeportalen, mits de overschrijdingen niet meer dan 1,25 m bedraagt;  
2. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer dan 1 m 

bedraagt;  
3. terrein- en erfafscheidingen, mits de bouwhoogte niet meer dan 1 m bedraagt;  
4. voorzieningen ten behoeve van de waterbeheersing;  

n. overigens geldt het volgende:  

 max. aantal 
per bedrijf/ 
max. aantal 

max. 
oppervlak 

max. 
inhoud 

max. 
goothoogte 

max. 
bouwhoogte 

bedrijfswoningen (exclusief 
aanbouwen) 
 

bestaand  750 m³ 5,5 m 10 m 

bedrijfswoning (exclusief 
aanbouwen) bij 
dijkbebouwing 

bestaand  750 m³  7,5 m 

aanbouwen aan en 
bijgebouwen bij 
bedrijfswoning 

 80 m²  - aanbouwen: 
begane 
grondlaag 
woning 
- bijgebouwen: 

- aanbouwen: 1,5 
maal de 
goothoogte van 
de begane 
grondlaag van de 
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3 m  woning 
- bijgebouwen: 5 
m 

kassen en overige 
permanente 
teeltondersteunende 
voorzieningen binnen een 
bouwvlak zonder 
functieaanduiding 

 1.000 m² 
per 

bouwvlak 

 8 m 
 

10 m 

ondersteunende 
voorzieningen ten behoeve 
van bio-energie-installaties 

    10 m 

overige bedrijfsgebouwen    8 m  10 m  

sleufsilo's 
mestsilo's 
torensilo's  

    2,5 m 
6 m 
10 m 

windschermen  
 

    2 m 

terrein- en erfafscheidingen     2 m 

overige bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde  

    4 m 

 

3.3  Afwijken van de bouwregels 

3.3.1  Ten behoeve van overschrijden afstandsmaten 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 3.2 onder h t/m 
l teneinde ruimere afstanden toe te staan, met inachtneming van het volgende:  

 een doelmatige bedrijfsvoering moet afwijking van de afstandsmaten noodzakelijk maken, deze 
noodzaak is in ieder geval aanwezig, wanneer afwijking van de afstandsmaten noodzakelijk is op 
grond van milieuwetgeving of uit oogpunt van dierwelzijn.  

 

3.3.2  Ten behoeve van permanente teeltondersteunende voorzieningen 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 3.2 onder n, 
teneinde binnen het bouwvlak het oprichten van teeltondersteunende voorzieningen met een meer 
permanent karakter mogelijk te maken voor een groter oppervlak dan 1.000 m², met inachtneming 
van het volgende:  

a. de voorzieningen dienen noodzakelijk te zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering; 
b. de aanwezige landschaps- en cultuurhistorische waarden, zoals genoemd in lid 3.1 onder d 

mogen niet onevenredig aangetast worden;  
c. het oppervlak van de teeltondersteunende voorzieningen mag niet meer bedragen dan 2 ha.  

 

3.3.3  Ten behoeve van ondersteunende kassen  

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 3.2 onder n, 
teneinde binnen bouwvlakken zonder aanduiding het oprichten van kassen en overige permanente 
teeltondersteunende voorzieningen mogelijk te maken, met inachtneming van het volgende:  

a. de voorzieningen dienen noodzakelijk te zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering; 
b. de aanwezige landschaps- en cultuurhistorische waarden, zoals genoemd in lid 3.1 onder d 

mogen niet onevenredig aangetast worden;  
c. het oppervlak aan voorzieningen mag niet meer dan 5.000 m² bedragen.  
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3.4  Specifieke gebruiksregels 

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende bepalingen: 

a. ten behoeve van nevenfuncties gelden de volgende regels:  
1. de nevenfunctie kampeerboerderij is alleen toegestaan op bouwvlakken waar een 

bedrijfswoning aanwezig is;  
2. binnenrijbanen zijn niet toegestaan;  
3. de afstand van paardenbakken en paardenstallen tot woningen van derden dient ten minste 

50 m te bedragen;  
4. het oprichten van lichtmasten, lichtbakken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten 

behoeve van reclameborden en/of neonreclame is niet toegestaan;  
5. parkeren dient op eigen terrein te geschieden;  
6. voor de nevenfunctie opslag en stalling mogen geen nieuwe gebouwen worden gebouwd of 

bestaande gebouwen worden uitgebreid;  
7. permanente buitenopslag is niet toegestaan;  

b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - beperkte gebruiksmogelijkheden' 
zijn buiten het bouwvlak de volgende werken en werkzaamheden niet toegestaan:  
1. plaatsen van teeltondersteunende voorzieningen;  
2. dempen van sloten;  
3. aanleggen van dammen;  
4. aanbrengen van oeverbeschoeiingen;  
5. scheuren van grasland;  
6. ophogen/afgraven/egaliseren van gronden en grondbewerkingen in de ondergrond;  
7. graven van watergangen en vijvers;  
8. aanleggen van andere verhardingen (geen kavelpaden);  
9. aanleggen van kavelpaden.  

3.5  Afwijken van de gebruiksregels 

3.5.1  Ten behoeve van nevenfuncties 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 3.1 ten 
behoeve van het toestaan van de in tabel 3.2 genoemde nevenfuncties binnen het bouwvlak, met 
inachtneming van het volgende:  

a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - beperkte gebruiksmogelijkheden' 
zijn de in tabel 3.2 genoemde nevenfuncties niet toegestaan;  

b. nevenfuncties dienen milieuhygiënisch inpasbaar te zijn; er mogen geen beperkingen voor 
omliggende, bestaande burgerwoningen en (agrarische) bedrijven optreden (dit betreft zowel de 
bestaande bedrijfsvoering als de uitbreidings- en ontwikkelingsmogelijkheden);  

c. de aanwezige landschaps- en cultuurhistorische waarden, zoals genoemd in lid 3.1 onder d 
mogen niet onevenredig aangetast worden;  

d. de nevenfunctie mag niet leiden tot een onevenredige vergroting van de publieks- en/of 
verkeersaantrekkende werking, dit in relatie tot de functie van de weg waaraan het bedrijf is 
gelegen;  

e. de nevenfuncties bed & breakfast en kleinschalig kamperen zijn alleen toegestaan op 
bouwvlakken waar een bedrijfswoning aanwezig is;  

f. binnenrijbanen zijn niet toegestaan;  
g. de afstand van paardenbakken en paardenstallen tot woningen van derden dient ten minste 50 m 

te bedragen;  
h. het oprichten van lichtmasten, lichtbakken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve 

van reclameborden en/of neonreclame is niet toegestaan;  
i. parkeren dient op eigen terrein te geschieden;  
j. permanente buitenopslag is niet toegestaan;  
k. voor de nevenfunctie opslag en stalling mogen geen nieuwe gebouwen worden gebouwd of 

bestaande gebouwen worden uitgebreid;  
l. ten behoeve van de nevenfunctie 'bed & breakfast' mogen ten hoogste 10 slaapplaatsen worden 

gerealiseerd;  
m. ten behoeve van de nevenfunctie 'kleinschalig kamperen' gelden de volgende regels: 

1. het aantal kampeermiddelen mag ten hoogste 25 bedragen;  
2. kampeermiddelen mogen uitsluitend worden geplaatst in de periode 15 maart t/m 31 oktober;  
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3. het plaatsen van stacaravans is niet toegestaan;  
4. het kleinschalig kampeerterrein maakt deel uit van het agrarische bouwvlak;  
5. de afstand van het kleinschalige kampeerterrein tot woningen van derden of de huiskavel van 

een ander agrarisch bedrijf bedraagt ten minste 50 m;  
6. er dient voorzien te worden in een 5 m brede beplantingsstrook met gebiedseigen 

assortiment met daarin groenblijvende beplanting; 
7. per kampeerplaats moet een standplaats van bij voorkeur 150 m², maar ten minste 120 m² 

netto beschikbaar zijn; 
8. per kampeerplaats dient ten minste 1,2 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn; 
9. gebouwde (sanitaire) voorzieningen voor het kleinschalig kamperen worden bij voorkeur in of 

in aansluiting op bestaande gebouwen gerealiseerd; 
n. ten behoeve van de nevenfunctie 'bio-energie-installatie' gelden de volgende regels:  

1. de activiteiten dienen plaats te vinden binnen het bouwvlak; 
2. door middel van een bedrijfsplan moet worden aangetoond dat de bio-energie-installatie een 

passende nevenfunctie is bij het agrarische bedrijf; 
3. de capaciteit van de bio-energie-installatie mag maximaal 25.000 ton biomassa per jaar 

bedragen; 
4. het verzoek tot afwijking dient vergezeld te gaan met een goede ruimtelijke onderbouwing, 

waarin in ieder geval aangetoond wordt dat voldaan kan worden aan de van toepassing 
zijnde milieu- en overige aspecten;  

5. het verzoek tot afwijking wordt ter toetsing voorgelegd aan de agrarisch deskundige omtrent 
de vraag of aan het gestelde onder 2 wordt voldaan.  

 

Tabel 3.2  Nevenfuncties toegestaan met een aanvraag om omgevingsvergunning met 
afwijking van de planregels 

nevenfunctie max. bvo aan 
bebouwing in gebruik 

veehandelsbedrijven, africhtingsbedrijven voor paarden, foeragehandel, 
paardenhandel 

400 

statische opslag en stalling van niet-agrarische producten, goederen, 
werktuigen en materialen in categorie 1 of 2 van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten in de bestaande bebouwing, ten behoeve van 
particulieren of het ter plaatse gevestigde bedrijf 

1.000 

bio-energie-installatie 400 

bed & breakfast  400 

kleinschalig kamperen  400 

dierenpension/hondenfokkerij 400 

 

3.5.2  Algemene bevoegdheid tot afwijken ten behoeve van nevenfuncties 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de categorieën nevenfuncties 
zoals genoemd in tabel 3.1 en 3.2, teneinde nevenfuncties toe te laten die naar aard, omvang en 
invloed op de omgeving geacht kunnen worden te behoren tot de in tabel 3.1 en 3.2 toelaatbare 
nevenfuncties met inachtneming van de voorwaarden zoals genoemd in lid 3.5.1. 
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3.5.3  Ten behoeve van een groter oppervlak aan bebouwing ten behoeve van nevenfuncties 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het maximale oppervlak aan 
bebouwing in gebruik voor de nevenfunctie, zoals genoemd in tabel 3.1 en 3.2, met inachtneming van 
het volgende:  

a. van deze afwijkingsbevoegdheid mag geen gebruik worden gemaakt ten behoeve van de 
nevenfunctie 'opslag en stalling van agrarische producten, goederen, werktuigen en materialen in 
de bestaande bebouwing';  

b. een groter oppervlak dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering;  
c. het oppervlak aan bedrijfsgebouwen in gebruik ten behoeve van de nevenfunctie mag in geen 

geval meer dan 1.000 m² bedragen.  

 

3.5.4  Ten behoeve van een hogere categorie in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de genoemde categorieën in de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten voor nevenfuncties, zoals genoemd in tabel 3.1 en 3.2, met 
inachtneming van het volgende:  

a. het bevoegd gezag kan bedrijven toelaten in maximaal één categorie hoger, voor zover het 
betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op specifieke werkwijze of 
bijzondere verschijningsvorm alsmede getoetst aan de in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 
aangegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kan worden te behoren tot de ingevolge tabel 
3.1 en 3.2 genoemde categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

b. het bevoegd gezag kan bedrijven toelaten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn 
genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op 
specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de 
categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

c. met dien verstande dat benzineservicestations met lpg-verkoop niet zijn toegestaan. 

 

3.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

3.6.1  Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in gronden met de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - beperkte 
gebruiksmogelijkheden' zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, 
geen gebouw zijnde, aan te leggen of de volgende werkzaamheden uit te voeren:  

a. verwijderen van opgaande beplanting en vellen/rooien van houtopstanden;  
b. aanbrengen opgaande beplanting, niet zijnde erfbeplanting;  
c. aanleg wandel- of fietspaden;  
d. aanbrengen ondergrondse leidingen en daarbij behorende constructies.  

 

3.6.2  Uitzondering op het aanlegverbod 

Het verbod van 3.6.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:  

a. normaal onderhoud, beheer en gebruik overeenkomstig de bestemming betreffen;  
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;  
c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning;  
d. op het bouwvlak plaatsvinden.  
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3.6.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden als bedoeld in 3.6.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de 
landschappelijke en/of natuurlijke waarden, zoals bepaald in lid 3.1 onder d, niet onevenredig worden 
of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor herstel van die waarden niet 
onevenredig worden of kunnen worden verkleind, hetgeen door de initiatiefnemer wordt aangetoond 
met een schriftelijk advies van een deskundige inzake cultuurhistorie, landschap en natuur.  

 

3.7  Wijzigingsbevoegdheid 

3.7.1  Vergroten bouwvlakken intensieve veehouderij 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om het plan te wijzigen ten behoeve van het vergroten 
van bouwvlakken met de bestemming Agrarisch - Intensieve veehouderij en uitbreiding van 
bedrijfsgebouwen ten dienste van de intensieve veehouderij, met inachtneming van het volgende: 

a. van de wijzigingsbevoegdheid mag uitsluitend gebruik worden gemaakt ten behoeve van 
volwaardige intensieve veehouderijbedrijven als hoofdtak of als volwaardige neventak en indien 
de vergroting/uitbreiding voor een doelmatige bedrijfsvoering noodzakelijk is; hiervan is in ieder 
geval sprake indien de vergroting op grond van de milieuwetgeving of uit oogpunt van dierwelzijn 
noodzakelijk is; 

b. van de wijzigingsbevoegdheid mag uitsluitend gebruik worden gemaakt indien het een duurzame 
locatie voor intensieve veehouderij betreft;  

c. van de wijzigingsbevoegdheid mag uitsluitend gebruik worden gemaakt indien aanwezige 
natuurwaarden, landschapswaarden, cultuurhistorische waarden en aardkundige waarden niet in 
onevenredige mate worden geschaad; 

d. het bouwvlak mag tot ten hoogste 1,5 ha worden vergroot en de oppervlakte van 
bedrijfsgebouwen ten behoeve van de intensieve veehouderij mag worden uitgebreid, rekening 
houdend met de maximale oppervlakte van het bouwvlak na de vergroting van dat bouwvlak; 

e. bestaande agrarische bedrijven mogen niet in onevenredige mate in hun bedrijfsvoering en/of 
ontwikkelingsmogelijkheden worden belemmerd;  

f. een verzoek om toepassing van de wijzigingsbevoegdheid wordt ter toetsing voorgelegd aan de 
agrarisch deskundige omtrent de vraag of aan het gestelde onder a en e is voldaan; 

g. een verzoek om toepassing van de wijzigingsbevoegdheid wordt ter toetsing voorgelegd aan de 
natuur- en landschapsdeskundige en de cultuurhistorisch deskundige omtrent de vraag of aan het 
gestelde onder c is voldaan;  

h. bij planwijziging dient op de locatie de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - duurzame 
locatie intensieve veehouderij' opgenomen te worden.  

 

3.7.2  Vervolgfuncties 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om de bestemming Agrarisch zodanig te wijzigen dat 
– indien sprake is van een algehele beëindiging van een agrarisch bedrijf – de in tabel 3.3 genoemde 
vervolgfuncties toegestaan zijn, met inachtneming van het volgende: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - beperkte gebruiksmogelijkheden' 
zijn de in tabel 3.3 genoemde vervolgfuncties niet toegestaan;  

b. de wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast indien het agrarisch gebruik beëindigd is en 
agrarisch hergebruik aantoonbaar niet mogelijk is;  

c. vervolgfuncties dienen milieuhygiënisch inpasbaar te zijn; er mogen geen beperkingen voor 
omliggende, bestaande burgerwoningen en (agrarische) bedrijven optreden (dit betreft zowel de 
bestaande bedrijfsvoering als de uitbreidings- en ontwikkelingsmogelijkheden);  

d. de aanwezige landschaps- en cultuurhistorische waarden, zoals genoemd in lid 3.1 onder d 
mogen niet onevenredig aangetast worden;  

e. de vervolgfunctie mag niet leiden tot een onevenredige vergroting van de publieks- en/of 
verkeersaantrekkende werking, dit in relatie tot de functie van de weg waaraan het bedrijf is 
gelegen;  

f. uitbreiding van bestaande bebouwing in zowel oppervlak als hoogte is niet toegestaan;  
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g. ten behoeve van de vervolgfunctie mag ten hoogste 1.000 m² aan bedrijfsbebouwing worden 
gebruikt, het overtollige oppervlak dient gesloopt te worden;  

h. indien op de betreffende locatie sprake is van één voormalig bedrijfsgebouw dat een bouwkundig 
geheel vormt, in goede bouwkundige staat verkeert en ruimtelijk past bij de (te handhaven) 
voormalige bedrijfswoning, geen sloop hoeft plaats te vinden; 

i. in afwijking van het gestelde onder g, dient ingeval van planwijziging ten behoeve van de 
vervolgfunctie 'wonen' sloop van overtollige bebouwing plaats te vinden, met dien verstande dat 
maximaal 400 m² aan bedrijfsgebouwen voor de genoemde vervolgfuncties mag worden gebruikt;  

j. in afwijking van het gestelde onder g, mag ingeval van planwijziging ten behoeve van de 
vervolgfunctie 'agrarisch loonbedrijf' ten hoogste 1.250 m² aan bebouwing in gebruik genomen 
worden;  

k. na de bestemmingswijziging dient een specifieke aanduiding te worden opgenomen waaruit blijkt 
dat het hier een vervolgfunctie betreft op een voormalig agrarisch bouwvlak; 

l. de afstand van paardenbakken en paardenstallen tot woningen van derden dient ten minste 50 m 
te bedragen;  

m. het oprichten van lichtmasten, lichtbakken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve 
van reclameborden en/of neonreclame is niet toegestaan;  

n. parkeren dient op eigen terrein te geschieden;  
o. permanente buitenopslag is niet toegestaan.  

 

Tabel 3.3  Toegestane vervolgfuncties  

vervolgfunctie 

wonen 

opslag en stalling van agrarische producten, goederen, werktuigen en materialen in categorie 1 en 2 
van de Staat van Bedrijfsactiviteiten in de bestaande bebouwing 

agrarische loonbedrijven in categorie 1 of 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten  

veehandelsbedrijven, africhtingsbedrijven voor paarden, foeragehandel, paardenhandel 

veearts 

hoefsmederij 

ambachtelijke be- en verwerking van agrarische producten (kaasmakerij, imkerij, riet- en vlechtwerk, 
klompenmakerij) 

hoveniersbedrijf 

statische opslag en stalling van niet-agrarische producten/goederen, werktuigen en materialen in 
categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten in de bestaande bebouwing 

paardenstalling/paardenpension 

kano-, roeiboot- of fietsenverhuur  

dierenpension/hondenfokkerij  

 

3.7.3  Nieuwbouw ingeval van sloop bij vervolgfunctie 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 3.7.2 onder f, 
teneinde nieuwbouw van bedrijfsgebouwen toe te staan, met inachtneming van het volgende:  

a. nieuwbouw dient gepaard te gaan met afbraak van bestaande bedrijfsgebouwen; 
b. van deze bevoegdheid mag uitsluitend gebruik worden gemaakt, indien:  

1. de aanwezige gebouwen in een zodanig slechte staat verkeren dat herstel in redelijkheid niet 
kan worden verlangd; of  

2. van de aanwezige gebouwen geen zinvol ander gebruik kan worden gemaakt; 
3. op basis van een inrichtings- en beplantingsplan wordt aangetoond dat sprake is van een 

aanmerkelijke ruimtelijke kwaliteitswinst ter plaatse;  
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4. de oppervlakte van de nieuw op te richten bedrijfsgebouwen mag maximaal 50% bedragen 
van de oppervlakte van de bedrijfsgebouwen die worden afgebroken. 

 

3.7.4  Vergroting oppervlaktemaat aanbouwen en bijgebouwen bij vervolgfunctie Wonen 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 3.7.2 onder g, 
teneinde het vergroten van het oppervlak aan aanbouwen en bijgebouwen toe te staan, met 
inachtneming van het volgende:  

a. ten hoogste 20% van het oppervlak van voormalige bedrijfsgebouwen die worden gesloopt, mag 
worden benut voor uitbreiding van een bestaande aanbouw/een bestaand bijgebouw of oprichting 
van een nieuwe aanbouw/een nieuw bijgebouw; 

b. het oppervlak aan aan- en bijgebouwen mag ten hoogste 200 m² bedragen; 
c. het gedeelte van het te slopen oppervlak dat wordt benut voor uitbreiding van een bestaande 

aanbouw/een bestaand bijgebouw of oprichting van een nieuwe aanbouw/een nieuw bijgebouw 
mag niet tevens worden benut voor het vergroten van de woning (exclusief aanbouwen), zoals 
bedoeld in lid 3.7.4.  

 

3.7.5  Vergroten inhoudsmaat woning bij vervolgfunctie Wonen 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 3.7.2 onder g, 
teneinde het vergroten van de inhoudsmaat van de woning toe te staan, met inachtneming van het 
volgende:  

a. ten hoogste 5% van de inhoudsmaat van voormalige bedrijfsgebouwen die worden gesloopt, mag 
worden benut voor het vergroten van de woning (exclusief aanbouwen);  

b. de woning (exclusief aanbouwen) mag tot ten hoogste 750 m³ worden vergroot;  
c. het gedeelte van het te slopen oppervlak dat wordt benut voor uitbreiding van de woning 

(exclusief aanbouwen) mag niet tevens worden benut voor uitbreiding van een bestaande 
aanbouw/een bestaand bijgebouw of oprichting van een nieuwe aanbouw/een nieuw bijgebouw, 
zoals bedoeld in lid 3.7.4.  

 

3.7.6  Hogere categorie Staat van Bedrijfsactiviteiten ten behoeve van vervolgfunctie  

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de genoemde categorieën in de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten voor vervolgfuncties, zoals genoemd in tabel 3.3, met inachtneming van 
het volgende:  

a. het bevoegd gezag kan bedrijven toelaten in maximaal één categorie hoger, voor zover het 
betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op specifieke werkwijze of 
bijzondere verschijningsvorm alsmede getoetst aan de in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 
aangegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kan worden te behoren tot de ingevolge tabel 
3.3 genoemde categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

b. het bevoegd gezag kan bedrijven toelaten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn 
genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op 
specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de 
categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

c. het bevoegd gezag kan agrarische loonbedrijven toelaten die voorkomen in categorie 3 van de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten, indien er geen onevenredige milieuhinder zal ontstaan;  

d. met dien verstande dat benzineservicestations met lpg-verkoop niet zijn toegestaan. 
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Artikel 4  Agrarisch - Agrarisch Aanverwant 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch - Agrarisch Aanverwant' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'opslag': opslag van agrarische producten voor derden in ten 
hoogste categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;  

b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - hulp- en nevenbedrijf': een 
agrarisch hulp- en nevenbedrijf in ten hoogste categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;  

c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - mestverwerking': agrarisch 
loonbedrijf met een mestverwerkingsinstallatie met bijbehorende op- en overslag van mest in ten 
hoogste categorie 3 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;  

d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch-landbouwmechanisatiebedrijf': een 
agrarisch technisch hulpbedrijf/ landbouwmechanisatiebedrijf gericht op het vervaardigen en 
repareren van landbouwwerktuigen (hoofdactiviteit), alsmede metaalconstructie voor zowel de 
agrarische als de niet-agrarische sector (nevenactiviteit) in ten hoogste categorie 3 van de Staat 
van Bedrijfsactiviteiten;  

e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - groothandel agrarisch producten': 
een groothandel in en/of opslag van agrarische producten/agrarisch loonbedrijf in ten hoogste 
categorie 3 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;  

f. ter plaatse van de aanduiding 'agrarisch loonbedrijf': een agrarisch loonbedrijf (hoofdactiviteit), 
alsmede grondverzet en de opslag van niet-agrarische goederen (nevenactiviteit), in ten hoogste 
categorie 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;  

g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - voormalige agrarische 
bedrijfsbebouwing': bebouwing behorende tot een voormalig agrarisch bedrijfscomplex;  

alsmede voor:  

h. het behoud en herstel van de in dit gebied voorkomende landschaps- en cultuurhistorische 
waarden in de vorm van grootschalige openheid, waardevolle historisch-geografische lijnen en 
dijken, historische groenstructuren, kreekrestanten, weidevogelgebieden en cultuurhistorische 
waarden;  

i. de in tabel 4.1 genoemde nevenfuncties;  
j. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, 

parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen en toegangswegen.  

 

Tabel 4.1  Rechtstreeks toegestane nevenfuncties  

nevenfunctie max. bvo aan 
bebouwing in 
gebruik  

grondgebonden veehouderij - 

akker- en vollegrondstuinbouw - 

fruitteelt, sierteelt en boomkwekerij - 

agrarisch groothandelsbedrijf in categorie 1 of 2 van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten  

400 

agrarisch hulp- en nevenbedrijf in categorie 1 of 2 van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten  

400 

opslag en stalling van agrarische producten, goederen, werktuigen en materialen in 
de bestaande bebouwing 

400 

agrarisch loonbedrijf in categorie 1 of 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten  500 

hoefsmederij 400 

ambachtelijke be- en verwerking van agrarische producten (kaasmakerij, imkerij, 400 
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riet- en vlechtwerk, klompenmakerij)  

statische opslag en stalling van niet-agrarische producten, goederen, werktuigen of 
materialen in categorie 1 of 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten in de bestaande 
bebouwing ten behoeve van particulieren of het ter plaatse gevestigde bedrijf 

1.000 

 

4.2  Bouwregels 

Op deze gronden mogen worden gebouwd:  

a. gebouwen;  
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;  

en gelden de volgende regels:  

c. er mag ten hoogste 1 bedrijf per bouwvlak worden opgericht; 
d. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- en 

terreinafscheiding, dienen binnen het bouwvlak en achter de voorgevelrooilijn gebouwd te 
worden;  

e. het gehele bouwvlak mag met gebouwen worden bebouwd, tenzij met de maatvoeringaanduiding 
'maximum oppervlakte' is aangegeven tot welk oppervlak het bouwvlak met gebouwen mag 
worden bebouwd;  

f. de afstand tussen een bedrijfswoning en een bijbehorend bijgebouw dient ten minste 3,5 m en ten 
hoogste 10 m te bedragen; 

g. bijgebouwen bij en aanbouwen aan de bedrijfswoning dienen op een afstand van ten minste 3 m 
achter (het verlengde van) de voorgevel van de woning te worden gebouwd;  

h. in afwijking van het gestelde onder e, mag ter plaatse van gronden met de aanduiding 'specifieke 
vorm van agrarisch - voormalig agrarische bedrijfsbebouwing' aanwezige gebouwen in geen 
enkel opzicht worden uitgebreid, met dien verstande dat de bedrijfswoning wel mag worden 
vergroot voor zover de maximale inhoudsmaat niet wordt overschreden; 

i. overigens geldt het volgende:  

 max. aantal per 
bedrijf/ max. 
aantal 

max. 
oppervlak 

max. 
inhoud 

max. 
goothoogte 

max. 
bouwhoogte 

bedrijfswoningen 
(exclusief 
aanbouwen) 
 

bestaand *  750 m³ 5,5 m 10 m 

bedrijfswoning 
(exclusief 
aanbouwen) bij 
dijkbebouwing 

bestaand  750 m³  7,5 m 

aanbouwen aan en 
bijgebouwen bij 
bedrijfswoning 

 80 m²  - aanbouwen: 
begane 
grondlaag 
woning 
- bijgebouwen: 
3 m  

aanbouwen: 
1,5 maal de 
goothoogte 
van de begane 
grondlaag van 
de woning 
- bijgebouwen: 
5 m 

bedrijfsgebouwen     8 m  10 m  

terrein- en 
erfafscheidingen 

    2 m  

overige bouwwerken, 
geen gebouwen 
zijnde 

    4 m  
 
 

* tenzij met de maatvoeringaanduiding 'maximum aantal wooneenheden' anders is aangeduid.  
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4.3  Specifieke gebruiksregels 

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'opslag' dient de statische opslag in bestaande bebouwing plaats te 
vinden en er mag ten hoogste 1.000 m² van deze bebouwing in gebruik worden genomen voor 
opslag;  

b. ten behoeve van nevenfuncties gelden de volgende regels:  
1. binnenrijbanen zijn niet toegestaan;  
2. de afstand van paardenbakken en paardenstallen tot woningen van derden dient ten minste 

50 m te bedragen;  
3. het oprichten van lichtmasten, lichtbakken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten 

behoeve van reclameborden en/of neonreclame is niet toegestaan;  
4. parkeren dient op eigen terrein te geschieden;  
5. voor de nevenfunctie opslag mogen geen nieuwe gebouwen worden gebouwd of bestaande 

gebouwen worden uitgebreid;  
6. permanente buitenopslag is niet toegestaan, met uitzondering van gronden ter plaatse van de 

aanduiding 'agrarisch loonbedrijf'.  

 

4.4  Afwijken van de gebruiksregels 

4.4.1  Ten behoeve van nevenfuncties 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 4.1 ten 
behoeve van het toestaan van de volgende nevenfuncties binnen het bouwvlak:  

a. veehandelsbedrijven, africhtingsbedrijven voor paarden, paardenhandel, waarvoor tot ten hoogste 
400 m² aan bebouwing in gebruik mag worden genomen; 

met inachtneming van het volgende:  

1. de nevenfunctie dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn; er mogen geen beperkingen voor 
omliggende, bestaande burgerwoningen en (agrarische) bedrijven optreden (dit betreft zowel 
de bestaande bedrijfsvoering als de uitbreidings- en ontwikkelingsmogelijkheden);  

2. de aanwezige landschaps- en cultuurhistorische waarden, zoals genoemd in lid 4.1 onder h 
mogen niet onevenredig aangetast worden;  

3. de nevenfunctie mag niet leiden tot een onevenredige vergroting van de publieks- en/of 
verkeersaantrekkende werking, dit in relatie tot de functie van de weg waaraan het bedrijf is 
gelegen;  

4. binnenrijbanen zijn niet toegestaan;  
5. de afstand van paardenbakken en paardenstallen tot woningen van derden dient ten minste 

50 m te bedragen;  
6. het oprichten van lichtmasten, lichtbakken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten 

behoeve van reclameborden en/of neonreclame is niet toegestaan; 
7. parkeren dient op eigen terrein te geschieden;  
8. permanente buitenopslag is niet toegestaan.  

 

4.4.2  Algemene bevoegdheid tot afwijken ten behoeve van nevenfuncties 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de categorieën nevenfuncties 
zoals genoemd in tabel 4.1 en in lid 4.4.1, teneinde nevenfuncties toe te laten die naar aard, omvang 
en invloed op de omgeving geacht kunnen worden te behoren tot de in tabel 4.1 en lid 4.4.1 
toelaatbare nevenfuncties met inachtneming van de voorwaarden zoals genoemd in lid 4.4.1. 

 

4.4.3  Ten behoeve van een groter oppervlak aan bebouwing ten behoeve van nevenfuncties 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het maximale oppervlak aan 
bebouwing in gebruik voor de nevenfunctie, zoals genoemd in tabel 4.1 en in lid 4.4.1, met 
inachtneming van het volgende:  
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a. van deze afwijkingsbevoegdheid mag geen gebruik worden gemaakt ten behoeve van de 
nevenfunctie 'opslag en stalling van agrarische producten, goederen, werktuigen en materialen in 
de bestaande bebouwing';  

b. een groter oppervlak dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering;  
c. het oppervlak aan bedrijfsgebouwen in gebruik ten behoeve van de nevenfunctie mag in geen 

geval meer dan 1.000 m² bedragen.  

 

4.4.4  Ten behoeve van een hogere categorie in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de genoemde categorieën in de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten voor nevenfuncties, zoals genoemd in tabel 4.1, met inachtneming van 
het volgende:  

a. het bevoegd gezag kan bedrijven toelaten in maximaal één categorie hoger, voor zover het 
betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op specifieke werkwijze of 
bijzondere verschijningsvorm alsmede getoetst aan de in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 
aangegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kan worden te behoren tot de ingevolge tabel 
4.1 genoemde categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

b. het bevoegd gezag kan bedrijven toelaten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn 
genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op 
specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de 
categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

c. met dien verstande dat benzineservicestations met lpg-verkoop niet zijn toegestaan. 

 

4.5  Wijzigingsbevoegdheid 

4.5.1  Vervolgfuncties 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om de bestemming Agrarisch - Agrarisch Aanverwant 
zodanig te wijzigen dat – indien sprake is van een algehele beëindiging van een agrarisch bedrijf – de 
in tabel 4.2 genoemde vervolgfuncties toegestaan zijn, met inachtneming van het volgende: 

a. de wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast indien het agrarisch gebruik beëindigd is en 
agrarisch hergebruik aantoonbaar niet mogelijk is;  

b. vervolgfuncties dienen milieuhygiënisch inpasbaar te zijn; er mogen geen beperkingen voor 
omliggende, bestaande burgerwoningen en (agrarische) bedrijven optreden (dit betreft zowel de 
bestaande bedrijfsvoering als de uitbreidings- en ontwikkelingsmogelijkheden);  

c. de aanwezige landschaps- en cultuurhistorische waarden, zoals genoemd in lid 4.1 onder h 
mogen niet onevenredig aangetast worden;  

d. de vervolgfunctie mag niet leiden tot een onevenredige vergroting van de publieks- en/of 
verkeersaantrekkende werking, dit in relatie tot de functie van de weg waaraan het bedrijf is 
gelegen;  

e. uitbreiding van bestaande bebouwing in zowel oppervlak als hoogte is niet toegestaan;  
f. ten behoeve van de vervolgfunctie mag ten hoogste 1.000 m² aan bedrijfsbebouwing worden 

gebruikt, het overtollige oppervlak dient gesloopt te worden;  
g. indien op de betreffende locatie sprake is van één voormalig bedrijfsgebouw dat een bouwkundig 

geheel vormt, in goede bouwkundige staat verkeert en ruimtelijk past bij de (te handhaven) 
voormalige bedrijfswoning, geen sloop hoeft plaats te vinden; 

h. in afwijking van het gestelde onder f, dient ingeval van planwijziging ten behoeve van de 
vervolgfunctie 'wonen' sloop van overtollige bebouwing plaats te vinden, met dien verstande dat 
maximaal 400 m² aan bedrijfsgebouwen voor de genoemde vervolgfuncties mag worden gebruikt;  

i. in afwijking van het gestelde onder f, mag ingeval van planwijziging ten behoeve van de 
vervolgfunctie 'agrarisch loonbedrijf' ten hoogste 1.250 m² aan bebouwing in gebruik genomen 
worden;  

j. na de bestemmingswijziging dient een specifieke aanduiding te worden opgenomen waaruit blijkt 
dat het hier een vervolgfunctie betreft op een voormalig agrarisch bouwvlak; 

k. de afstand van paardenbakken en paardenstallen tot woningen van derden dient ten minste 50 m 
te bedragen;  
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l. het oprichten van lichtmasten, lichtbakken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve 
van reclameborden en/of neonreclame is niet toegestaan;  

m. parkeren dient op eigen terrein te geschieden;  
n. permanente buitenopslag is niet toegestaan.  

 

Tabel 4.2  Toegestane vervolgfuncties  

vervolgfunctie 

grondgebonden veehouderij 

akker- en vollegrondstuinbouw 

fruitteelt, sierteelt en boomkwekerij 

wonen 

agrarisch groothandelsbedrijf in categorie 1 of 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 

agrarisch hulp- en nevenbedrijf in categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten  

opslag en stalling van agrarische producten, goederen, werktuigen en materialen in categorie 1 en 2 
van de Staat van Bedrijfsactiviteiten in de bestaande bebouwing 

agrarische loonbedrijven in categorie 1 of 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten  

veearts 

hoefsmederij 

ambachtelijke be- en verwerking van agrarische producten (kaasmakerij, imkerij, riet- en vlechtwerk, 
klompenmakerij) 

opslag en stalling van niet-agrarische producten/goederen, werktuigen en materialen in categorie 1 
en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten in de bestaande bebouwing 

 

4.5.2  Nieuwbouw in geval van sloop bij vervolgfunctie 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 4.5.1 onder e, 
teneinde nieuwbouw van bedrijfsgebouwen toe te staan, met inachtneming van het volgende:  

a. nieuwbouw dient gepaard te gaan met afbraak van bestaande bedrijfsgebouwen; 
b. van deze bevoegdheid mag uitsluitend gebruik worden gemaakt, indien:  

1. de aanwezige gebouwen in een zodanig slechte staat verkeren dat herstel in redelijkheid niet 
kan worden verlangd; of 

2. van de aanwezige gebouwen geen zinvol ander gebruik kan worden gemaakt; 
3. op basis van een inrichtings- en beplantingsplan wordt aangetoond dat sprake is van een 

aanmerkelijke ruimtelijke kwaliteitswinst ter plaatse;  
c. de oppervlakte van de nieuw op te richten bedrijfsgebouwen mag maximaal 50% bedragen van 

de oppervlakte van de bedrijfsgebouwen die worden afgebroken. 

 

4.5.3  Vergroting oppervlaktemaat aanbouwen en bijgebouwen bij vervolgfunctie Wonen 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 4.5.1 onder f, 
teneinde het vergroten van het oppervlak aan aanbouwen en bijgebouwen toe te staan, met 
inachtneming van het volgende:  

a. ten hoogste 20% van het oppervlak van voormalige bedrijfsgebouwen die worden gesloopt, mag 
worden benut voor uitbreiding van een bestaande aanbouw/een bestaand bijgebouw of oprichting 
van een nieuwe aanbouw/een nieuw bijgebouw; 

b. het oppervlak aan aan- en bijgebouwen mag ten hoogste 200 m² bedragen; 
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c. het gedeelte van het te slopen oppervlak dat wordt benut voor uitbreiding van een bestaande 
aanbouw/een bestaand bijgebouw of oprichting van een nieuwe aanbouw/een nieuw bijgebouw 
mag niet tevens worden benut voor het vergroten van de woning (exclusief aanbouwen), zoals 
bedoeld in lid 4.5.4.  

 

4.5.4  Vergroten inhoudsmaat woning bij vervolgfunctie Wonen 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 4.5.1 onder f, 
teneinde het vergroten van de inhoudsmaat van de woning toe te staan, met inachtneming van het 
volgende:  

a. ten hoogste 5% van de inhoudsmaat van voormalige bedrijfsgebouwen die worden gesloopt, mag 
worden benut voor het vergroten van de woning (exclusief aanbouwen);  

b. de woning (exclusief aanbouwen) mag tot ten hoogste 750 m³ worden vergroot;  
c. het gedeelte van het te slopen oppervlak dat wordt benut voor uitbreiding van de woning 

(exclusief aanbouwen) mag niet tevens worden benut voor uitbreiding van een bestaande 
aanbouw/een bestaand bijgebouw of oprichting van een nieuwe aanbouw/een nieuw bijgebouw, 
zoals bedoeld in lid 4.5.3.  

 

4.5.5  Hogere categorie Staat van Bedrijfsactiviteiten ten behoeve van vervolgfunctie  

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de genoemde categorieën in de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten voor vervolgfuncties, zoals genoemd in tabel 4.2, met inachtneming van 
het volgende:  

a. het bevoegd gezag kan bedrijven toe laten in maximaal één categorie hoger, voor zover het 
betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op specifieke werkwijze of 
bijzondere verschijningsvorm alsmede getoetst aan de in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 
aangegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kan worden te behoren tot de ingevolge tabel 
4.2 genoemde categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

b. het bevoegd gezag kan bedrijven toelaten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn 
genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op 
specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de 
categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

c. het bevoegd gezag kan agrarische loonbedrijven toelaten die voorkomen in categorie 3 van de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten, indien er geen onevenredige milieuhinder zal ontstaan;  

d. met dien verstande dat benzineservicestations met lpg-verkoop niet zijn toegestaan. 
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Artikel 5  Agrarisch - Glastuinbouw 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch - Glastuinbouw' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. glastuinbouw zoals genoemd in lid 1.8 onder e;  

alsmede voor:  

b. het behoud van de verweving van landbouw en landschaps- en cultuurhistorische waarden 
alsmede de kenmerkende openheid en het behoud en herstel van de in dit gebied voorkomende 
landschaps- en cultuurhistorische waarden in de vorm van grootschalige openheid, waardevolle 
historisch-geografische lijnen en dijken, historische groenstructuren, kreekrestanten, 
weidevogelgebieden en cultuurhistorische waarden;  

c. de in tabel 5.1 genoemde nevenfuncties;  
d. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, 

parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen en toegangswegen.  

 

Tabel 5.1  Rechtstreeks toegestane nevenfuncties  

nevenfunctie max. bvo aan 
bebouwing in 
gebruik  

grondgebonden veehouderij - 

akker- en vollegrondstuinbouw - 

fruitteelt, sierteelt en boomkwekerij - 

agrarisch hulp- en nevenbedrijf in de categorie 1 of 2 van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten 

400 

opslag en stalling van agrarische producten, goederen, werktuigen en materialen in 
de bestaande bebouwing 

400 

verkoop aan huis van streekeigen agrarische producten 50 

agrarische loonbedrijven in categorie 1 of 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 500 

veearts 400 

hoefsmederij 400 

ambachtelijke be- en verwerking van agrarische producten (kaasmakerij, imkerij, riet- 
en vlechtwerk, klompenmakerij)  

400 

hoveniersbedrijf  400 

paardenstalling/paardenpension 400 

kano-, roeiboot- of fietsenverhuur 400 

kleinschalige horecagelegenheid 100 

kampeerboerderij 400 

sociale functie (resocialisatie, therapie, zorgboerderij) 400 

museum/tentoonstelling  100 
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5.2  Bouwregels 

Op deze gronden mogen worden gebouwd:  

a. gebouwen;  
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;  

en gelden de volgende regels:  

c. er mag ten hoogste 1 bedrijf per bouwvlak worden opgericht; 
d. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- en 

terreinafscheiding, dienen binnen het bouwvlak en achter de voorgevelrooilijn gebouwd te 
worden;  

e. het gehele bouwvlak mag worden bebouwd;  
f. in afwijking op het gestelde onder e is met de maatvoeringaanduiding 'maximum oppervlakte' 

aangegeven tot welk oppervlak het bouwvlak met bedrijfsgebouwen mag worden bebouwd; 
g. de afstand tussen een bedrijfswoning en een bijbehorend bijgebouw dient ten minste 3,5 m en ten 

hoogste 10 m te bedragen; 
h. bijgebouwen bij en aanbouwen aan de bedrijfswoning dienen op een afstand van ten minste 3 m 

achter (het verlengde van) de voorgevel van de woning te worden gebouwd;  
i. overigens geldt het volgende:  

 

 max. aantal 
per 
bedrijf/max
. aantal 

max. 
oppervlak 

max. inhoud max. 
goothoogte 

max. 
bouwhoogte 

bedrijfswoningen 
(exclusief 
aanbouwen) 
 

bestaand  750 m³ 5,5 m 10 m 

bedrijfswoning 
(exclusief 
aanbouwen) bij 
dijkbebouwing 

bestaand  750 m³  7,5 m 

aanbouwen aan en 
bijgebouwen bij 
bedrijfswoning 

 80 m²  - aanbouwen: 
begane 
grondlaag 
woning 
- bijgebouwen: 
3 m  

aanbouwen: 
1,5 maal de 
goothoogte 
van de begane 
grondlaag van 
de woning 
- bijgebouwen: 
5 m 

bedrijfsgebouwen     8 m  10 m  

terrein- en 
erfafscheidingen 

    2 m  

overige bouwwerken, 
geen gebouwen 
zijnde 

    4 m  
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5.3  Afwijken van de bouwregels 

5.3.1  Ten behoeve van overschrijden afstandsmaten 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 5.2 onder g en 
h teneinde ruimere afstanden toe te staan, met inachtneming van het volgende:  

 een doelmatige bedrijfsvoering moet afwijking van de afstandsmaten noodzakelijk maken, deze 
noodzaak is in ieder geval aanwezig, wanneer afwijking van de afstandsmaten noodzakelijk is op 
grond van milieuwetgeving of uit oogpunt van dierwelzijn.  

 

5.4  Specifieke gebruiksregels 

Ten behoeve van nevenfuncties gelden de volgende regels:  

a. de nevenfunctie kampeerboerderij is alleen toegestaan op bouwvlakken waar een bedrijfswoning 
aanwezig is;  

b. binnenrijbanen zijn niet toegestaan;  
c. de afstand van paardenbakken en paardenstallen tot woningen van derden dient ten minste 50 m 

te bedragen;  
d. het oprichten van lichtmasten, lichtbakken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve 

van reclameborden en/of neonreclame is niet toegestaan;  
e. parkeren dient op eigen terrein te geschieden;  
f. voor de nevenfunctie opslag mogen geen nieuwe gebouwen worden gebouwd of bestaande 

gebouwen worden uitgebreid;  
g. permanente buitenopslag is niet toegestaan.  

 

5.5  Afwijken van de gebruiksregels 

5.5.1  Ten behoeve van nevenfuncties 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 5.1 ten 
behoeve van het toestaan van de in tabel 5.2 genoemde nevenfuncties binnen het bouwvlak, met 
inachtneming van het volgende:  

a. nevenfuncties dienen milieuhygiënisch inpasbaar te zijn; er mogen geen beperkingen voor 
omliggende, bestaande burgerwoningen en (agrarische) bedrijven optreden (dit betreft zowel de 
bestaande bedrijfsvoering als de uitbreidings- en ontwikkelingsmogelijkheden);  

b. de aanwezige landschaps- en cultuurhistorische waarden, zoals genoemd in lid 5.1 onder b 
mogen niet onevenredig aangetast worden;  

c. de nevenfunctie mag niet leiden tot een onevenredige vergroting van de publieks- en/of 
verkeersaantrekkende werking, dit in relatie tot de functie van de weg waaraan het bedrijf is 
gelegen;  

d. de nevenfuncties bed & breakfast en kleinschalig kamperen zijn alleen toegestaan op 
bouwvlakken waar een bedrijfswoning aanwezig is;  

e. binnenrijbanen zijn niet toegestaan;  
f. de afstand van paardenbakken en paardenstallen tot woningen van derden dient ten minste 50 m 

te bedragen;  
g. het oprichten van lichtmasten, lichtbakken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve 

van reclameborden en/of neonreclame is niet toegestaan;  
h. parkeren dient op eigen terrein te geschieden;  
i. permanente buitenopslag is niet toegestaan;  
j. ten behoeve van de nevenfunctie 'opslag en stalling' mogen geen nieuwe gebouwen worden 

gebouwd en of bestaande gebouwen worden uitgebreid; 
k. ten behoeve van de nevenfunctie 'bed & breakfast' mogen ten hoogste 10 slaapplaatsen worden 

gerealiseerd;  
l. ten behoeve van de nevenfunctie 'kleinschalig kamperen' gelden de volgende regels: 

1. het aantal kampeermiddelen mag ten hoogste 25 bedragen;  
2. kampeermiddelen mogen uitsluitend worden geplaatst in de periode 15 maart t/m 31 oktober;  
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3. het plaatsen van stacaravans is niet toegestaan;  
4. het kleinschalig kampeerterrein maakt deel uit van het agrarische bouwvlak;  
5. de afstand van het kleinschalige kampeerterrein tot woningen van derden of de huiskavel van 

een ander agrarisch bedrijf bedraagt ten minste 50 m;  
6. er dient voorzien te worden in een 5 m brede beplantingsstrook met gebiedseigen 

assortiment met daarin groenblijvende beplanting; 
7. per kampeerplaats moet een standplaats van bij voorkeur 150 m², maar ten minste 120 m² 

netto beschikbaar zijn; 
8. per kampeerplaats dient ten minste 1,2 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn; 
9. gebouwde (sanitaire) voorzieningen voor het kleinschalig kamperen worden bij voorkeur in of 

in aansluiting op bestaande gebouwen gerealiseerd;  
m. ten behoeve van de nevenfunctie 'bio-energie-installatie' gelden de volgende regels:  

1. de activiteiten dienen plaats te vinden binnen het bouwvlak; 
2. door middel van een bedrijfsplan moet worden aangetoond dat de bio-energie-installatie een 

passende nevenfunctie is bij het agrarische bedrijf; 
3. de capaciteit van de bio-energie-installatie mag maximaal 25.000 ton biomassa per jaar 

bedragen; 
4. het verzoek tot afwijking dient vergezeld te gaan met een goede ruimtelijke onderbouwing, 

waarin in ieder geval aangetoond wordt dat voldaan kan worden aan de van toepassing 
zijnde milieu- en overige aspecten; 

5. het verzoek tot afwijking wordt ter toetsing voorgelegd aan de agrarisch deskundige omtrent 
de vraag of aan het gestelde onder 2 wordt voldaan.  

 

Tabel 5.2  Nevenfuncties toegestaan met een aanvraag om omgevingsvergunning met 
afwijking van de planregels 

nevenfunctie max. bvo aan 
bebouwing in gebruik 

veehandelsbedrijven, africhtingsbedrijven voor paarden, foeragehandel, 
paardenhandel 

400 

statische opslag en stalling van niet-agrarische producten, goederen, 
werktuigen en materialen in categorie 1 of 2 van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten in de bestaande bebouwing, ten behoeve van 
particulieren of het ter plaatse gevestigde bedrijf 

1.000 

bio-energie-installatie 400 

bed & breakfast  400 

kleinschalig kamperen  400 

dierenpension/hondenfokkerij 400 

 

5.5.2  Algemene bevoegdheid tot afwijken ten behoeve van nevenfuncties 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de categorieën nevenfuncties 
zoals genoemd in tabel 5.1 en 5.2, teneinde nevenfuncties toe te laten die naar aard, omvang en 
invloed op de omgeving geacht kunnen worden te behoren tot de in tabel 5.1 en 5.2 toelaatbare 
nevenfuncties met inachtneming van de voorwaarden zoals genoemd in lid 5.5.1. 

 

5.5.3  Ten behoeve van een groter oppervlak aan bebouwing ten behoeve van nevenfuncties 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het maximale oppervlak aan 
bebouwing in gebruik voor de nevenfunctie, zoals genoemd in tabel 5.1 en 5.2, met inachtneming van 
het volgende:  
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a. van deze afwijkingsbevoegdheid mag geen gebruik worden gemaakt ten behoeve van de 
nevenfunctie 'opslag en stalling van agrarische producten, goederen, werktuigen en materialen in 
de bestaande bebouwing';  

b. een groter oppervlak dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering;  
c. het oppervlak aan bedrijfsgebouwen in gebruik ten behoeve van de nevenfunctie mag in geen 

geval meer dan 1.000 m² bedragen.  

 

5.5.4  Ten behoeve van een hogere categorie in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de genoemde categorieën in de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten voor nevenfuncties, zoals genoemd in tabel 5.1 en 5.2, met 
inachtneming van het volgende:  

a. het bevoegd gezag kan bedrijven toe laten in maximaal één categorie hoger, voor zover het 
betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op specifieke werkwijze of 
bijzondere verschijningsvorm alsmede getoetst aan de in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 
aangegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kan worden te behoren tot de ingevolge tabel 
5.1 en 5.2 genoemde categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

b. het bevoegd gezag kan bedrijven toelaten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn 
genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op 
specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de 
categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

c. met dien verstande dat benzineservicestations met lpg-verkoop niet zijn toegestaan. 

 

5.6  Wijzigingsbevoegdheid 

5.6.1  Vervolgfuncties 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om de bestemming Agrarisch - Glastuinbouw zodanig te 
wijzigen dat – indien sprake is van een algehele beëindiging van een agrarisch bedrijf – de in tabel 
5.3 genoemde vervolgfuncties toegestaan zijn, met inachtneming van het volgende: 

a. de wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast indien het agrarisch gebruik beëindigd is en 
agrarisch hergebruik aantoonbaar niet mogelijk is;  

b. vervolgfuncties dienen milieuhygiënisch inpasbaar te zijn; er mogen geen beperkingen voor 
omliggende, bestaande burgerwoningen en (agrarische) bedrijven optreden (dit betreft zowel de 
bestaande bedrijfsvoering als de uitbreidings- en ontwikkelingsmogelijkheden);  

c. de aanwezige landschaps- en cultuurhistorische waarden, zoals genoemd in lid 5.1 onder b 
mogen niet onevenredig aangetast worden;  

d. de vervolgfunctie mag niet leiden tot een onevenredige vergroting van de publieks- en/of 
verkeersaantrekkende werking, dit in relatie tot de functie van de weg waaraan het bedrijf is 
gelegen;  

e. uitbreiding van bestaande bebouwing in zowel oppervlak als hoogte is niet toegestaan;  
f. ten behoeve van de vervolgfunctie mag ten hoogste 1.000 m² aan bedrijfsbebouwing worden 

gebruikt, het overtollige oppervlak dient gesloopt te worden;  
g. indien op de betreffende locatie sprake is van één voormalig bedrijfsgebouw dat een bouwkundig 

geheel vormt, in goede bouwkundige staat verkeert en ruimtelijk past bij de (te handhaven) 
voormalige bedrijfswoning, geen sloop hoeft plaats te vinden; 

h. in afwijking van het gestelde onder f, dient ingeval van planwijziging ten behoeve van de 
vervolgfunctie 'wonen' sloop van overtollige bebouwing plaats te vinden, met dien verstande dat 
maximaal 400 m² aan bedrijfsgebouwen voor de genoemde vervolgfuncties mag worden gebruikt;  

i. in afwijking van het gestelde onder f, mag ingeval van planwijziging ten behoeve van de 
vervolgfunctie 'agrarisch loonbedrijf' ten hoogste 1.250 m² aan bebouwing in gebruik genomen 
worden;  

j. na de bestemmingswijziging dient een specifieke aanduiding te worden opgenomen waaruit blijkt 
dat het hier een vervolgfunctie betreft op een voormalig agrarisch bouwvlak; 

k. de afstand van paardenbakken en paardenstallen tot woningen van derden dient ten minste 50 m 
te bedragen;  
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l. het oprichten van lichtmasten, lichtbakken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve 
van reclameborden en/of neonreclame is niet toegestaan;  

m. parkeren dient op eigen terrein te geschieden;  
n. permanente buitenopslag is niet toegestaan.  

 

Tabel 5.3  Toegestane vervolgfuncties  

vervolgfunctie 

grondgebonden veehouderij 

akker- en vollegrondstuinbouw 

fruitteelt, sierteelt en boomkwekerij 

wonen 

opslag en stalling van agrarische producten, goederen, werktuigen en materialen in categorie 1 en 2 
van de Staat van Bedrijfsactiviteiten in de bestaande bebouwing 

agrarische loonbedrijven in categorie 1 of 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten  

veehandelsbedrijven, africhtingsbedrijven voor paarden, foeragehandel, paardenhandel 

veearts 

hoefsmederij 

ambachtelijke be- en verwerking van agrarische producten (kaasmakerij, imkerij, riet- en vlechtwerk, 
klompenmakerij) 

hoveniersbedrijf 

statische opslag en stalling van niet-agrarische producten/goederen, werktuigen en materialen in 
categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten in de bestaande bebouwing 

paardenstalling/paardenpension 

kano-, roeiboot- of fietsenverhuur  

dierenpension/hondenfokkerij  

 

5.6.2  Nieuwbouw in geval van sloop bij vervolgfunctie 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 5.6.1 onder e, 
teneinde nieuwbouw van bedrijfsgebouwen toe te staan, met inachtneming van het volgende:  

a. nieuwbouw dient gepaard te gaan met afbraak van bestaande bedrijfsgebouwen; 
b. van deze bevoegdheid mag uitsluitend gebruik worden gemaakt, indien:  

1. de aanwezige gebouwen in een zodanig slechte staat verkeren dat herstel in redelijkheid niet 
kan worden verlangd; of 

2. van de aanwezige gebouwen geen zinvol ander gebruik kan worden gemaakt; 
3. op basis van een inrichtings- en beplantingsplan wordt aangetoond dat sprake is van een 

aanmerkelijke ruimtelijke kwaliteitswinst ter plaatse;  
c. de oppervlakte van de nieuw op te richten bedrijfsgebouwen mag maximaal 50% bedragen van 

de oppervlakte van de bedrijfsgebouwen die worden afgebroken. 

 

5.6.3  Vergroting oppervlaktemaat aanbouwen en bijgebouwen bij vervolgfunctie Wonen 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 5.6.1 onder f, 
teneinde het vergroten van het oppervlak aan aanbouwen en bijgebouwen toe te staan, met 
inachtneming van het volgende:  
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a. ten hoogste 20% van het oppervlak van voormalige bedrijfsgebouwen die worden gesloopt, mag 
worden benut voor uitbreiding van een bestaande aanbouw/een bestaand bijgebouw of oprichting 
van een nieuwe aanbouw/een nieuw bijgebouw; 

b. het oppervlak aan aan- en bijgebouwen mag ten hoogste 200 m² bedragen; 
c. het gedeelte van het te slopen oppervlak dat wordt benut voor uitbreiding van een bestaande 

aanbouw/een bestaand bijgebouw of oprichting van een nieuwe aanbouw/een nieuw bijgebouw 
mag niet tevens worden benut voor het vergroten van de woning (exclusief aanbouwen), zoals 
bedoeld in lid 5.6.4.  

 

5.6.4  Vergroten inhoudsmaat woning bij vervolgfunctie Wonen 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 5.6.1 onder f, 
teneinde het vergroten van de inhoudsmaat van de woning toe te staan, met inachtneming van het 
volgende:  

a. ten hoogste 5% van de inhoudsmaat van voormalige bedrijfsgebouwen die worden gesloopt, mag 
worden benut voor het vergroten van de woning (exclusief aanbouwen);  

b. de woning (exclusief aanbouwen) mag tot ten hoogste 750 m³ worden vergroot;  
c. het gedeelte van het te slopen oppervlak dat wordt benut voor uitbreiding van de woning 

(exclusief aanbouwen) mag niet tevens worden benut voor uitbreiding van een bestaande 
aanbouw/een bestaand bijgebouw of oprichting van een nieuwe aanbouw/een nieuw bijgebouw, 
zoals bedoeld in lid 5.6.3.  

 

5.6.5  Hogere categorie Staat van Bedrijfsactiviteiten ten behoeve van vervolgfunctie  

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de genoemde categorieën in de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten voor vervolgfuncties, zoals genoemd in tabel 5.3, met inachtneming van 
het volgende:  

a. het bevoegd gezag kan bedrijven toelaten in maximaal één categorie hoger, voor zover het 
betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op specifieke werkwijze of 
bijzondere verschijningsvorm alsmede getoetst aan de in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 
aangegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kan worden te behoren tot de ingevolge tabel 
5.3 genoemde categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

b. het bevoegd gezag kan bedrijven toelaten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn 
genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op 
specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de 
categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

c. het bevoegd gezag kan agrarische loonbedrijven toelaten die voorkomen in categorie 3 van de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten, indien er geen onevenredige milieuhinder zal ontstaan;  

d. met dien verstande dat benzineservicestations met lpg-verkoop niet zijn toegestaan. 

 



  135  

Artikel 6  Agrarisch - Intensieve kwekerij 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch - Intensieve kwekerij' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. intensieve kwekerij zoals genoemd in lid 1.8 onder h;  
b. ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw': tevens een glastuinbouwbedrijf zoals genoemd in lid 

1.8 onder e;  

alsmede voor: 

c. het behoud van de verweving van landbouw en landschaps- en cultuurhistorische waarden, 
alsmede de kenmerkende openheid en het behoud en herstel van de in dit gebied voorkomende 
landschaps- en cultuurhistorische waarden in de vorm van grootschalige openheid, waardevolle 
historisch-geografische lijnen en dijken, historische groenstructuren, kreekrestanten, 
weidevogelgebieden en cultuurhistorische waarden;  

d. de in tabel 6.1 genoemde nevenfuncties;  
e. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, 

parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen en toegangswegen.  

 

Tabel 6.1  Rechtstreeks toegestane nevenfuncties  

nevenfunctie max. bvo aan 
bebouwing in 

gebruik  

grondgebonden veehouderij - 

akker- en vollegrondstuinbouw - 

fruitteelt, sierteelt en boomkwekerij - 

agrarisch hulp- en nevenbedrijf in de categorie 1 of 2 van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten 

400 

opslag en stalling van agrarische producten, goederen, werktuigen en materialen in 
de bestaande bebouwing 

400 

verkoop aan huis van streekeigen agrarische producten 50 

agrarische loonbedrijven in categorie 1 of 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 500 

veearts 400 

hoefsmederij 400 

ambachtelijke be- en verwerking van agrarische producten (kaasmakerij, imkerij, riet- 
en vlechtwerk, klompenmakerij)  

400 

hoveniersbedrijf  400 

paardenstalling/paardenpension 400 

kano-, roeiboot- of fietsenverhuur 400 

kleinschalige horecagelegenheid 100 

kampeerboerderij 400 

sociale functie (resocialisatie, therapie, zorgboerderij) 400 

museum/tentoonstelling  100 
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6.2  Bouwregels 

Op deze gronden mogen worden gebouwd:  

a. gebouwen;  
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;  

en gelden de volgende regels:  

c. er mag ten hoogste 1 bedrijf per bouwvlak worden opgericht; 
d. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- en 

terreinafscheiding, dienen binnen het bouwvlak en achter de voorgevelrooilijn gebouwd te 
worden;  

e. het maximum bebouwingsoppervlak binnen het bouwvlak dat in gebruik mag worden genomen 
voor de productietak intensieve kwekerij, is aangeduid met de maatvoeringaanduiding 'maximum 
oppervlakte';  

f. de afstand tussen een bedrijfswoning en een bijbehorend bijgebouw dient ten minste 3,5 m en ten 
hoogste 10 m te bedragen; 

g. bijgebouwen bij en aanbouwen aan de bedrijfswoning dienen op een afstand van ten minste 3 m 
achter (het verlengde van) de voorgevel van de woning te worden gebouwd;  

h. overigens geldt het volgende:  

 max. aantal 
per 
bedrijf/max
. aantal 

max. 
oppervlak 

max. inhoud max. 
goothoogte 

max. 
bouwhoogte 

bedrijfswoningen 
(exclusief 
aanbouwen) 
 

bestaand  750 m³ 5,5 m 10 m 

bedrijfswoning 
(exclusief 
aanbouwen) bij 
dijkbebouwing 

bestaand  750 m³  7,5 m 

aanbouwen aan en 
bijgebouwen bij 
bedrijfswoning 

 80 m²  - aanbouwen: 
begane 
grondlaag 
woning 
- bijgebouwen: 
3 m  

aanbouwen: 
1,5 maal de 
goothoogte 
van de begane 
grondlaag van 
de woning 
- bijgebouwen: 
5 m 

bedrijfsgebouwen     8 m  10 m  

terrein- en 
erfafscheidingen 

    2 m  

overige bouwwerken, 
geen gebouwen 
zijnde 

    4 m  
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6.3  Afwijken van de bouwregels 

6.3.1  Ten behoeve van overschrijden afstandsmaten 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 6.2 onder f en g 
teneinde ruimere afstanden toe te staan, met inachtneming van het volgende:  

a. een doelmatige bedrijfsvoering moet afwijking van de afstandsmaten noodzakelijk maken, deze 
noodzaak is in ieder geval aanwezig, wanneer afwijking van de afstandsmaten noodzakelijk is op 
grond van milieuwetgeving of uit oogpunt van dierwelzijn.  

 

6.4  Specifieke gebruiksregels 

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels: 

a. ten behoeve van nevenfuncties gelden de volgende regels:  
1. de nevenfunctie kampeerboerderij is alleen toegestaan op bouwvlakken waar een 

bedrijfswoning aanwezig is;  
2. binnenrijbanen zijn niet toegestaan;  
3. de afstand van paardenbakken en paardenstallen tot woningen van derden dient ten minste 

50 m te bedragen;  
4. het oprichten van lichtmasten, lichtbakken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten 

behoeve van reclameborden en/of neonreclame is niet toegestaan;  
5. parkeren dient op eigen terrein te geschieden;  
6. voor de nevenfunctie opslag mogen geen nieuwe gebouwen worden gebouwd of bestaande 

gebouwen worden uitgebreid;  
7. permanente buitenopslag is niet toegestaan.  

 

6.5  Afwijken van de gebruiksregels 

6.5.1  Ten behoeve van nevenfuncties 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 6.1 ten 
behoeve van het toestaan van de in tabel 6.2 genoemde nevenfuncties binnen het bouwvlak, met 
inachtneming van het volgende:  

a. nevenfuncties dienen milieuhygiënisch inpasbaar te zijn; er mogen geen beperkingen voor 
omliggende, bestaande burgerwoningen en (agrarische) bedrijven optreden (dit betreft zowel de 
bestaande bedrijfsvoering als de uitbreidings- en ontwikkelingsmogelijkheden);  

b. de aanwezige landschaps- en cultuurhistorische waarden, zoals genoemd in lid 6.1 onder b 
mogen niet onevenredig aangetast worden; 

c. de nevenfunctie mag niet leiden tot een onevenredige vergroting van de publieks- en/of 
verkeersaantrekkende werking, dit in relatie tot de functie van de weg waaraan het bedrijf is 
gelegen;  

d. de nevenfuncties bed & breakfast en kleinschalig kamperen zijn alleen toegestaan op 
bouwvlakken waar een bedrijfswoning aanwezig is;  

e. binnenrijbanen zijn niet toegestaan;  
f. de afstand van paardenbakken en paardenstallen tot woningen van derden dient ten minste 50 m 

te bedragen;  
g. het oprichten van lichtmasten, lichtbakken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve 

van reclameborden en/of neonreclame is niet toegestaan;  
h. parkeren dient op eigen terrein te geschieden;  
i. permanente buitenopslag is niet toegestaan;  
j. ten behoeve van de nevenfunctie 'opslag en stalling' mogen geen nieuwe gebouwen worden 

gebouwd en of bestaande gebouwen worden uitgebreid; 
k. ten behoeve van de nevenfunctie 'bed & breakfast' mogen ten hoogste 10 slaapplaatsen worden 

gerealiseerd;  
l. ten behoeve van de nevenfunctie 'kleinschalig kamperen' gelden de volgende regels:  

1. het aantal kampeermiddelen mag ten hoogste 25 bedragen;  
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2. kampeermiddelen mogen uitsluitend worden geplaatst in de periode 15 maart t/m 31 oktober;  
3. het plaatsen van stacaravans is niet toegestaan;  
4. het kleinschalig kampeerterrein maakt deel uit van het agrarische bouwvlak;  
5. de afstand van het kleinschalige kampeerterrein tot woningen van derden of de huiskavel van 

een ander agrarisch bedrijf bedraagt ten minste 50 m;  
6. er dient voorzien te worden in een 5 m brede beplantingsstrook met gebiedseigen 

assortiment met daarin groenblijvende beplanting; 
7. per kampeerplaats moet een standplaats van bij voorkeur 150 m², maar ten minste 120 m² 

netto beschikbaar zijn; 
8. per kampeerplaats dient ten minste 1,2 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn; 
9. gebouwde (sanitaire) voorzieningen voor het kleinschalig kamperen worden bij voorkeur in of 

in aansluiting op bestaande gebouwen gerealiseerd;  
m. ten behoeve van de nevenfunctie 'bio-energie-installatie' gelden de volgende regels:  

1. de activiteiten dienen plaats te vinden binnen het bouwvlak; 
2. door middel van een bedrijfsplan moet worden aangetoond dat de bio-energie-installatie een 

passende nevenfunctie is bij het agrarische bedrijf; 
3. de capaciteit van de bio-energie-installatie mag maximaal 25.000 ton biomassa per jaar 

bedragen; 
4. het verzoek tot afwijking dient vergezeld te gaan met een goede ruimtelijke onderbouwing, 

waarin in ieder geval aangetoond wordt dat voldaan kan worden aan de van toepassing 
zijnde milieu- en overige aspecten;  

5. het verzoek tot afwijking wordt ter toetsing voorgelegd aan de agrarisch deskundige omtrent 
de vraag of aan het gestelde onder 2 wordt voldaan.  

 

Tabel 6.2  Nevenfuncties toegestaan met een aanvraag om omgevingsvergunning met 
afwijking van de planregels 

nevenfunctie max. bvo aan 
bebouwing in gebruik 

veehandelsbedrijven, africhtingsbedrijven voor paarden, foeragehandel, 
paardenhandel 

400 

statische opslag en stalling van niet-agrarische producten, goederen, 
werktuigen en materialen in categorie 1 of 2 van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten in de bestaande bebouwing, ten behoeve van 
particulieren of het ter plaatse gevestigde bedrijf 

1.000 

bio-energie-installatie 400 

bed & breakfast  400 

kleinschalig kamperen  400 

dierenpension/hondenfokkerij 400 

 

6.5.2  Algemene bevoegdheid tot afwijken ten behoeve van nevenfuncties 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de categorieën nevenfuncties 
zoals genoemd in tabel 6.1 en 6.2, teneinde nevenfuncties toe te laten die naar aard, omvang en 
invloed op de omgeving geacht kunnen worden te behoren tot de in tabel 6.1 en 6.2 toelaatbare 
nevenfuncties met inachtneming van de voorwaarden zoals genoemd in lid 6.5.1. 

 

6.5.3  Ten behoeve van een groter oppervlak aan bebouwing ten behoeve van nevenfuncties 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het maximale oppervlak aan 
bebouwing in gebruik voor de nevenfunctie, zoals genoemd in tabel 6.1 en 6.2, met inachtneming van 
het volgende:  
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a. van deze afwijkingsbevoegdheid mag geen gebruik worden gemaakt ten behoeve van de 
nevenfunctie 'opslag en stalling van agrarische producten, goederen, werktuigen en materialen in 
de bestaande bebouwing';  

b. een groter oppervlak dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering;  
c. het oppervlak aan bedrijfsgebouwen in gebruik ten behoeve van de nevenfunctie mag in geen 

geval meer dan 1.000 m² bedragen.  

 

6.5.4  Ten behoeve van een hogere categorie in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de genoemde categorieën in de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten voor nevenfuncties, zoals genoemd in tabel 6.1 en 6.2, met 
inachtneming van het volgende:  

a. het bevoegd gezag kan bedrijven toe laten in maximaal één categorie hoger, voor zover het 
betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op specifieke werkwijze of 
bijzondere verschijningsvorm alsmede getoetst aan de in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 
aangegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kan worden te behoren tot de ingevolge tabel 
6.1 en 6.2 genoemde categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

b. het bevoegd gezag kan bedrijven toelaten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn 
genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op 
specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de 
categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

c. met dien verstande dat benzineservicestations met lpg-verkoop niet zijn toegestaan. 

 

6.6  Wijzigingsbevoegdheid 

6.6.1  Vervolgfuncties  

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om de bestemming Agrarisch - Intensieve kwekerij 
zodanig te wijzigen dat – indien sprake is van een algehele beëindiging van een agrarisch bedrijf – de 
in tabel 6.3 genoemde vervolgfuncties toegestaan zijn, met inachtneming van het volgende: 

a. de wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast indien het agrarisch gebruik beëindigd is en 
agrarisch hergebruik aantoonbaar niet mogelijk is;  

b. vervolgfuncties dienen milieuhygiënisch inpasbaar te zijn; er mogen geen beperkingen voor 
omliggende, bestaande burgerwoningen en (agrarische) bedrijven optreden (dit betreft zowel de 
bestaande bedrijfsvoering als de uitbreidings- en ontwikkelingsmogelijkheden);  

c. de aanwezige landschaps- en cultuurhistorische waarden, zoals genoemd in lid 6.1 onder b 
mogen niet onevenredig aangetast worden;  

d. de vervolgfunctie mag niet leiden tot een onevenredige vergroting van de publieks- en/of 
verkeersaantrekkende werking, dit in relatie tot de functie van de weg waaraan het bedrijf is 
gelegen;  

e. uitbreiding van bestaande bebouwing in zowel oppervlak als hoogte is niet toegestaan;  
f. ten behoeve van de vervolgfunctie mag ten hoogste 1.000 m² aan bedrijfsbebouwing worden 

gebruikt, het overtollige oppervlak dient gesloopt te worden;  
g. indien op de betreffende locatie sprake is van één voormalig bedrijfsgebouw dat een bouwkundig 

geheel vormt, in goede bouwkundige staat verkeert en ruimtelijk past bij de (te handhaven) 
voormalige bedrijfswoning, geen sloop hoeft plaats te vinden; 

h. in afwijking van het gestelde onder f, dient ingeval van planwijziging ten behoeve van de 
vervolgfunctie 'wonen' sloop van overtollige bebouwing plaats te vinden, met dien verstande dat 
maximaal 400 m² aan bedrijfsgebouwen voor de genoemde vervolgfuncties mag worden gebruikt;  

i. in afwijking van het gestelde onder f, mag ingeval van planwijziging ten behoeve van de 
vervolgfunctie 'agrarisch loonbedrijf' 1.250 m² aan bebouwing in gebruik genomen worden;  

j. na de bestemmingswijziging dient een specifieke aanduiding te worden opgenomen waaruit blijkt 
dat het hier een vervolgfunctie betreft op een voormalig agrarisch bouwvlak; 

k. de afstand van paardenbakken en paardenstallen tot woningen van derden dient ten minste 50 m 
te bedragen;  

l. het oprichten van lichtmasten, lichtbakken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve 
van reclameborden en/of neonreclame is niet toegestaan;  
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m. parkeren dient op eigen terrein te geschieden;  
n. permanente buitenopslag is niet toegestaan.  

 

Tabel 6.3  Toegestane vervolgfuncties  

vervolgfunctie 

grondgebonden veehouderij 

akker- en vollegrondstuinbouw 

fruitteelt, sierteelt en boomkwekerij 

wonen 

opslag en stalling van agrarische producten, goederen, werktuigen en materialen in categorie 1 en 2 
van de Staat van Bedrijfsactiviteiten in de bestaande bebouwing 

agrarische loonbedrijven in categorie 1 of 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten  

veehandelsbedrijven, africhtingsbedrijven voor paarden, foeragehandel, paardenhandel 

veearts 

hoefsmederij 

ambachtelijke be- en verwerking van agrarische producten (kaasmakerij, imkerij, riet- en vlechtwerk, 
klompenmakerij) 

hoveniersbedrijf 

statische opslag en stalling van niet-agrarische producten/goederen, werktuigen en materialen in 
categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten in de bestaande bebouwing 

paardenstalling/paardenpension 

kano-, roeiboot- of fietsenverhuur  

dierenpension/hondenfokkerij  

 

6.6.2  Nieuwbouw in geval van sloop bij vervolgfunctie 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 6.6.1 onder e, 
teneinde nieuwbouw van bedrijfsgebouwen toe te staan, met inachtneming van het volgende:  

a. nieuwbouw dient gepaard te gaan met afbraak van bestaande bedrijfsgebouwen; 
b. van deze bevoegdheid mag uitsluitend gebruik worden gemaakt, indien:  

1. de aanwezige gebouwen in een zodanig slechte staat verkeren dat herstel in redelijkheid niet 
kan worden verlangd; of 

2. van de aanwezige gebouwen geen zinvol ander gebruik kan worden gemaakt; 
3. op basis van een inrichtings- en beplantingsplan wordt aangetoond dat sprake is van een 

aanmerkelijke ruimtelijke kwaliteitswinst ter plaatse;  
4. de oppervlakte van de nieuw op te richten bedrijfsgebouwen mag maximaal 50% bedragen 

van de oppervlakte van de bedrijfsgebouwen die worden afgebroken. 

 

6.6.3  Vergroting oppervlaktemaat aanbouwen en bijgebouwen bij vervolgfunctie Wonen 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 6.6.1 onder f, 
teneinde het vergroten van het oppervlak aan aanbouwen en bijgebouwen toe te staan, met 
inachtneming van het volgende:  

a. ten hoogste 20% van het oppervlak van voormalige bedrijfsgebouwen die worden gesloopt, mag 
worden benut voor uitbreiding van een bestaande aanbouw/een bestaand bijgebouw of oprichting 
van een nieuwe aanbouw/een nieuw bijgebouw; 

b. het oppervlak aan aan- en bijgebouwen mag ten hoogste 200 m² bedragen; 



  141  

c. het gedeelte van het te slopen oppervlak dat wordt benut voor uitbreiding van een bestaande 
aanbouw/een bestaand bijgebouw of oprichting van een nieuwe aanbouw/een nieuw bijgebouw 
mag niet tevens worden benut voor het vergroten van de woning (exclusief aanbouwen), zoals 
bedoeld in lid 6.6.4.  

 

6.6.4  Vergroten inhoudsmaat woning bij vervolgfunctie Wonen 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 6.6.1 onder f, 
teneinde het vergroten van de inhoudsmaat van de woning toe te staan, met inachtneming van het 
volgende:  

a. ten hoogste 5% van de inhoudsmaat van voormalige bedrijfsgebouwen die worden gesloopt, mag 
worden benut voor het vergroten van de woning (exclusief aanbouwen);  

b. de woning (exclusief aanbouwen) mag tot ten hoogste 750 m³ worden vergroot;  
c. het gedeelte van het te slopen oppervlak dat wordt benut voor uitbreiding van de woning 

(exclusief aanbouwen) mag niet tevens worden benut voor uitbreiding van een bestaande 
aanbouw/een bestaand bijgebouw of oprichting van een nieuwe aanbouw/een nieuw bijgebouw, 
zoals bedoeld in lid 6.6.3.  

 

6.6.5  Hogere categorie Staat van Bedrijfsactiviteiten ten behoeve van vervolgfunctie  

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de genoemde categorieën in de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten voor vervolgfuncties, zoals genoemd in tabel 6.3, met inachtneming van 
het volgende:  

a. het bevoegd gezag kan bedrijven toelaten in maximaal één categorie hoger, voor zover het 
betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op specifieke werkwijze of 
bijzondere verschijningsvorm alsmede getoetst aan de in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 
aangegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kan worden te behoren tot de ingevolge tabel 
6.3 genoemde categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

b. het bevoegd gezag kan bedrijven toelaten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn 
genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op 
specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de 
categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

c. het bevoegd gezag kan agrarische loonbedrijven toelaten die voorkomen in categorie 3 van de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten, indien er geen onevenredige milieuhinder zal ontstaan;  

d. met dien verstande dat benzineservicestations met lpg-verkoop niet zijn toegestaan. 
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Artikel 7  Agrarisch - Intensieve Veehouderij 

7.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch - Intensieve Veehouderij' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij: een intensieve veehouderij zoals genoemd 
in artikel 1.8 onder d;  

alsmede voor: 

b. agrarische activiteiten zoals genoemd in artikel 1.8 onder a, b, c, f, g en i;  
c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - duurzame locatie intensieve 

veehouderij': een duurzame locatie intensieve veehouderij zoals opgenomen in lid 1.45;  
d. het behoud van de verweving van landbouw en landschaps- en cultuurhistorische waarden, 

alsmede de kenmerkende openheid en het behoud en herstel van de in dit gebied voorkomende 
landschaps- en cultuurhistorische waarden in de vorm van grootschalige openheid, waardevolle 
historisch-geografische lijnen en dijken, historische groenstructuren, kreekrestanten, 
weidevogelgebieden en cultuurhistorische waarden;  

e. de in tabel 7.1 genoemde nevenfuncties;  
f. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, 

parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen en toegangswegen.  

 

Tabel 7.1  Rechtstreeks toegestane nevenfuncties  

nevenfunctie max. bvo aan 
bebouwing in 

gebruik  

grondgebonden veehouderij - 

akker- en vollegrondstuinbouw - 

fruitteelt, sierteelt en boomkwekerij - 

agrarisch hulp- en nevenbedrijf in de categorie 1 of 2 van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten 

400 

opslag en stalling van agrarische producten, goederen, werktuigen en materialen in 
de bestaande bebouwing 

400 

verkoop aan huis van streekeigen agrarische producten 50 

agrarische loonbedrijven in categorie 1 of 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 500 

veearts 400 

hoefsmederij 400 

ambachtelijke be- en verwerking van agrarische producten (kaasmakerij, imkerij, riet- 
en vlechtwerk, klompenmakerij)  

400 

hoveniersbedrijf  400 

paardenstalling/paardenpension 400 

kano-, roeiboot- of fietsenverhuur 400 

kleinschalige horecagelegenheid 100 

kampeerboerderij 400 

sociale functie (resocialisatie, therapie, zorgboerderij) 400 

museum/tentoonstelling  100 
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7.2  Bouwregels 

Op deze gronden mogen worden gebouwd:  

a. gebouwen;  
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;  

en gelden de volgende regels:  

c. er mag ten hoogste 1 bedrijf per bouwvlak worden opgericht; 
d. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- en 

terreinafscheiding, dienen binnen het bouwvlak en achter de voorgevelrooilijn gebouwd te 
worden;  

e. het gehele bouwvlak mag worden bebouwd, met dien verstande dat het maximum 
bebouwingsoppervlak binnen het bouwvlak dat in gebruik mag worden genomen voor de 
productietak intensieve veehouderij is aangeduid met de maatvoeringaanduiding 'maximum 
oppervlakte';  

f. de afstand tussen een bedrijfswoning en een bijbehorend bijgebouw dient ten minste 3,5 m en ten 
hoogste 10 m te bedragen; 

g. bijgebouwen bij en aanbouwen aan de bedrijfswoning dienen op een afstand van ten minste 3 m 
achter (het verlengde van) de voorgevel van de woning te worden gebouwd;  

h. overigens geldt het volgende:  

 max. aantal 
per 
bedrijf/max
. aantal 

max. 
oppervlak 

max. inhoud max. 
goothoogte 

max. 
bouwhoogte 

bedrijfswoningen 
(exclusief 
aanbouwen) 
 

bestaand  750 m³ 5,5 m 10 m 

bedrijfswoning 
(exclusief 
aanbouwen) bij 
dijkbebouwing 

bestaand  750 m³  7,5 m 

aanbouwen aan en 
bijgebouwen bij 
bedrijfswoning 

 80 m²  - aanbouwen: 
begane 
grondlaag 
woning 
- bijgebouwen: 
3 m  

aanbouwen: 
1,5 maal de 
goothoogte 
van de begane 
grondlaag van 
de woning 
- bijgebouwen: 
5 m 

bedrijfsgebouwen     8 m  10 m  

terrein- en 
erfafscheidingen 

    2 m  

overige bouwwerken, 
geen gebouwen 
zijnde 

    4 m  
 
 
 

 

7.3  Afwijken van de bouwregels 

7.3.1  Ten behoeve van overschrijden afstandsmaten 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 7.2 onder f en g 
teneinde ruimere afstanden toe te staan, met inachtneming van het volgende:  
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a. een doelmatige bedrijfsvoering moet afwijking van de afstandsmaten noodzakelijk maken, deze 
noodzaak is in ieder geval aanwezig, wanneer afwijking van de afstandsmaten noodzakelijk is op 
grond van milieuwetgeving of uit oogpunt van dierwelzijn.  

 

7.4  Specifieke gebruiksregels 

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels: 

a. ten behoeve van de intensieve veehouderij is het houden van dieren in meer dan één bouwlaag 
niet toegestaan;  

b. ten behoeve van nevenfuncties gelden de volgende regels:  
1. de nevenfunctie kampeerboerderij is alleen toegestaan op bouwvlakken waar een 

bedrijfswoning aanwezig is;  
2. binnenrijbanen zijn niet toegestaan;  
3. de afstand van paardenbakken en paardenstallen tot woningen van derden dient ten minste 

50 m te bedragen;  
4. het oprichten van lichtmasten, lichtbakken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten 

behoeve van reclameborden en/of neonreclame is niet toegestaan;  
5. parkeren dient op eigen terrein te geschieden;  
6. voor de nevenfunctie opslag mogen geen nieuwe gebouwen worden gebouwd of bestaande 

gebouwen worden uitgebreid;  
7. permanente buitenopslag is niet toegestaan.  

 

7.5  Afwijken van de gebruiksregels 

7.5.1  Ten behoeve van nevenfuncties 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 7.1 ten 
behoeve van het toestaan van de in tabel 7.2 genoemde nevenfuncties binnen het bouwvlak, met 
inachtneming van het volgende:  

a. nevenfuncties dienen milieuhygiënisch inpasbaar te zijn; er mogen geen beperkingen voor 
omliggende, bestaande burgerwoningen en (agrarische) bedrijven optreden (dit betreft zowel de 
bestaande bedrijfsvoering als de uitbreidings- en ontwikkelingsmogelijkheden);  

b. de aanwezige landschaps- en cultuurhistorische waarden, zoals genoemd in lid 7.1 onder d 
mogen niet onevenredig aangetast worden; 

c. de nevenfunctie mag niet leiden tot een onevenredige vergroting van de publieks- en/of 
verkeersaantrekkende werking, dit in relatie tot de functie van de weg waaraan het bedrijf is 
gelegen;  

d. de nevenfuncties bed & breakfast en kleinschalig kamperen zijn alleen toegestaan op 
bouwvlakken waar een bedrijfswoning aanwezig is;  

e. binnenrijbanen zijn niet toegestaan;  
f. de afstand van paardenbakken en paardenstallen tot woningen van derden dient ten minste 50 m 

te bedragen;  
g. het oprichten van lichtmasten, lichtbakken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve 

van reclameborden en/of neonreclame is niet toegestaan;  
h. parkeren dient op eigen terrein te geschieden;  
i. permanente buitenopslag is niet toegestaan;  
j. ten behoeve van de nevenfunctie 'opslag en stalling' mogen geen nieuwe gebouwen worden 

gebouwd en of bestaande gebouwen worden uitgebreid; 
k. ten behoeve van de nevenfunctie 'bed & breakfast' mogen ten hoogste 10 slaapplaatsen worden 

gerealiseerd;  
l. ten behoeve van de nevenfunctie 'kleinschalig kamperen' gelden de volgende regels:  

1. het aantal kampeermiddelen mag ten hoogste 25 bedragen;  
2. kampeermiddelen mogen uitsluitend worden geplaatst in de periode 15 maart t/m 31 oktober;  
3. het plaatsen van stacaravans is niet toegestaan;  
4. het kleinschalig kampeerterrein maakt deel uit van het agrarische bouwvlak;  
5. de afstand van het kleinschalige kampeerterrein tot woningen van derden of de huiskavel van 

een ander agrarisch bedrijf bedraagt ten minste 50 m;  
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6. er dient voorzien te worden in een 5 m brede beplantingsstrook met gebiedseigen 
assortiment met daarin groenblijvende beplanting; 

7. per kampeerplaats moet een standplaats van bij voorkeur 150 m², maar ten minste 120 m² 
netto beschikbaar zijn; 

8. per kampeerplaats dient ten minste 1,2 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn; 
9. gebouwde (sanitaire) voorzieningen voor het kleinschalig kamperen worden bij voorkeur in of 

in aansluiting op bestaande gebouwen gerealiseerd;  
m. ten behoeve van de nevenfunctie 'bio-energie-installatie' gelden de volgende regels:  

1. de activiteiten dienen plaats te vinden binnen het bouwvlak; 
2. door middel van een bedrijfsplan moet worden aangetoond dat de bio-energie-installatie een 

passende nevenfunctie is bij het agrarische bedrijf; 
3. de capaciteit van de bio-energie-installatie mag maximaal 25.000 ton biomassa per jaar 

bedragen; 
4. het verzoek tot afwijking dient vergezeld te gaan met een goede ruimtelijke onderbouwing, 

waarin in ieder geval aangetoond wordt dat voldaan kan worden aan de van toepassing 
zijnde milieu- en overige aspecten;  

5. het verzoek tot afwijking wordt ter toetsing voorgelegd aan de agrarisch deskundige omtrent 
de vraag of aan het gestelde onder 2 wordt voldaan.  

 

Tabel 7.2  Nevenfuncties toegestaan met een aanvraag om omgevingsvergunning met 
afwijking van de planregels 

nevenfunctie max. bvo aan 
bebouwing in gebruik 

veehandelsbedrijven, africhtingsbedrijven voor paarden, foeragehandel, 
paardenhandel 

400 

statische opslag en stalling van niet-agrarische producten, goederen, 
werktuigen en materialen in categorie 1 of 2 van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten in de bestaande bebouwing, ten behoeve van 
particulieren of het ter plaatse gevestigde bedrijf 

1.000 

bio-energie-installatie 400 

bed & breakfast  400 

kleinschalig kamperen  400 

dierenpension/hondenfokkerij 400 

 

7.5.2  Algemene bevoegdheid tot afwijken ten behoeve van nevenfuncties 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de categorieën nevenfuncties 
zoals genoemd in tabel 7.1 en 7.2, teneinde nevenfuncties toe te laten die naar aard, omvang en 
invloed op de omgeving geacht kunnen worden te behoren tot de in tabel 7.1 en 7.2 toelaatbare 
nevenfuncties met inachtneming van de voorwaarden zoals genoemd in lid 7.5.1. 

 

7.5.3  Ten behoeve van een groter oppervlak aan bebouwing ten behoeve van nevenfuncties 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het maximale oppervlak aan 
bebouwing in gebruik voor de nevenfunctie, zoals genoemd in tabel 7.1 en 7.2, met inachtneming van 
het volgende:  

a. van deze afwijkingsbevoegdheid mag geen gebruik worden gemaakt ten behoeve van de 
nevenfunctie 'opslag en stalling van agrarische producten, goederen, werktuigen en materialen in 
de bestaande bebouwing';  

b. een groter oppervlak dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering;  
c. het oppervlak aan bedrijfsgebouwen in gebruik ten behoeve van de nevenfunctie mag in geen 

geval meer dan 1.000 m² bedragen.  



  146  

 

7.5.4  Ten behoeve van een hogere categorie in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de genoemde categorieën in de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten voor nevenfuncties, zoals genoemd in tabel 7.1 en 7.2, met 
inachtneming van het volgende:  

a. het bevoegd gezag kan bedrijven toe laten in maximaal één categorie hoger, voor zover het 
betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op specifieke werkwijze of 
bijzondere verschijningsvorm alsmede getoetst aan de in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 
aangegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kan worden te behoren tot de ingevolge tabel 
7.1 en 7.2 genoemde categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

b. het bevoegd gezag kan bedrijven toelaten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn 
genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op 
specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de 
categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

c. met dien verstande dat benzineservicestations met lpg-verkoop niet zijn toegestaan. 

 

7.6  Wijzigingsbevoegdheid 

7.6.1  Vervolgfuncties  

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om de bestemming Agrarisch - Intensieve veehouderij 
zodanig te wijzigen dat – indien sprake is van een algehele beëindiging van een agrarisch bedrijf – de 
in tabel 7.3 genoemde vervolgfuncties toegestaan zijn, met inachtneming van het volgende: 

a. de wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast indien het agrarisch gebruik beëindigd is en 
agrarisch hergebruik aantoonbaar niet mogelijk is;  

b. vervolgfuncties dienen milieuhygiënisch inpasbaar te zijn; er mogen geen beperkingen voor 
omliggende, bestaande burgerwoningen en (agrarische) bedrijven optreden (dit betreft zowel de 
bestaande bedrijfsvoering als de uitbreidings- en ontwikkelingsmogelijkheden);  

c. de aanwezige landschaps- en cultuurhistorische waarden, zoals genoemd in lid 7.1 onder d 
mogen niet onevenredig aangetast worden;  

d. de vervolgfunctie mag niet leiden tot een onevenredige vergroting van de publieks- en/of 
verkeersaantrekkende werking, dit in relatie tot de functie van de weg waaraan het bedrijf is 
gelegen;  

e. uitbreiding van bestaande bebouwing in zowel oppervlak als hoogte is niet toegestaan;  
f. ten behoeve van de vervolgfunctie mag ten hoogste 1.000 m² aan bedrijfsbebouwing worden 

gebruikt, het overtollige oppervlak dient gesloopt te worden;  
g. indien op de betreffende locatie sprake is van één voormalig bedrijfsgebouw dat een bouwkundig 

geheel vormt, in goede bouwkundige staat verkeert en ruimtelijk past bij de (te handhaven) 
voormalige bedrijfswoning, geen sloop hoeft plaats te vinden; 

h. in afwijking van het gestelde onder f, dient ingeval van planwijziging ten behoeve van de 
vervolgfunctie 'wonen' sloop van overtollige bebouwing plaats te vinden, met dien verstande dat 
maximaal 400 m² aan bedrijfsgebouwen voor de genoemde vervolgfuncties mag worden gebruikt;  

i. in afwijking van het gestelde onder f, mag ingeval van planwijziging ten behoeve van de 
vervolgfunctie 'agrarisch loonbedrijf' 1.250 m² aan bebouwing in gebruik genomen worden;  

j. na de bestemmingswijziging dient een specifieke aanduiding te worden opgenomen waaruit blijkt 
dat het hier een vervolgfunctie betreft op een voormalig agrarisch bouwvlak; 

k. de afstand van paardenbakken en paardenstallen tot woningen van derden dient ten minste 50 m 
te bedragen;  

l. het oprichten van lichtmasten, lichtbakken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve 
van reclameborden en/of neonreclame is niet toegestaan;  

m. parkeren dient op eigen terrein te geschieden;  
n. permanente buitenopslag is niet toegestaan.  
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Tabel 7.3  Toegestane vervolgfuncties  

vervolgfunctie 

grondgebonden veehouderij 

akker- en vollegrondstuinbouw 

fruitteelt, sierteelt en boomkwekerij 

wonen 

opslag en stalling van agrarische producten, goederen, werktuigen en materialen in categorie 1 en 2 
van de Staat van Bedrijfsactiviteiten in de bestaande bebouwing 

agrarische loonbedrijven in categorie 1 of 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten  

veehandelsbedrijven, africhtingsbedrijven voor paarden, foeragehandel, paardenhandel 

veearts 

hoefsmederij 

ambachtelijke be- en verwerking van agrarische producten (kaasmakerij, imkerij, riet- en vlechtwerk, 
klompenmakerij) 

hoveniersbedrijf 

statische opslag en stalling van niet-agrarische producten/goederen, werktuigen en materialen in 
categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten in de bestaande bebouwing 

paardenstalling/paardenpension 

kano-, roeiboot- of fietsenverhuur  

dierenpension/hondenfokkerij  

 

7.6.2  Nieuwbouw in geval van sloop bij vervolgfunctie 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 7.6.1 onder e, 
teneinde nieuwbouw van bedrijfsgebouwen toe te staan, met inachtneming van het volgende:  

a. nieuwbouw dient gepaard te gaan met afbraak van bestaande bedrijfsgebouwen; 
b. van deze bevoegdheid mag uitsluitend gebruik worden gemaakt, indien:  

1. de aanwezige gebouwen in een zodanig slechte staat verkeren dat herstel in redelijkheid niet 
kan worden verlangd; of 

2. van de aanwezige gebouwen geen zinvol ander gebruik kan worden gemaakt; 
3. op basis van een inrichtings- en beplantingsplan wordt aangetoond dat sprake is van een 

aanmerkelijke ruimtelijke kwaliteitswinst ter plaatse;  
4. de oppervlakte van de nieuw op te richten bedrijfsgebouwen mag maximaal 50% bedragen 

van de oppervlakte van de bedrijfsgebouwen die worden afgebroken. 

 

7.6.3  Vergroting oppervlaktemaat aanbouwen en bijgebouwen bij vervolgfunctie Wonen 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 7.6.1 onder f, 
teneinde het vergroten van het oppervlak aan aanbouwen en bijgebouwen toe te staan, met 
inachtneming van het volgende:  

a. ten hoogste 20% van het oppervlak van voormalige bedrijfsgebouwen die worden gesloopt, mag 
worden benut voor uitbreiding van een bestaande aanbouw/een bestaand bijgebouw of oprichting 
van een nieuwe aanbouw/een nieuw bijgebouw; 

b. het oppervlak aan aan- en bijgebouwen mag ten hoogste 200 m² bedragen; 
c. het gedeelte van het te slopen oppervlak dat wordt benut voor uitbreiding van een bestaande 

aanbouw/een bestaand bijgebouw of oprichting van een nieuwe aanbouw/een nieuw bijgebouw 
mag niet tevens worden benut voor het vergroten van de woning (exclusief aanbouwen), zoals 
bedoeld in lid 7.6.4.  
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7.6.4  Vergroten inhoudsmaat woning bij vervolgfunctie Wonen 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 7.6.1 onder f, 
teneinde het vergroten van de inhoudsmaat van de woning toe te staan, met inachtneming van het 
volgende:  

a. ten hoogste 5% van de inhoudsmaat van voormalige bedrijfsgebouwen die worden gesloopt, mag 
worden benut voor het vergroten van de woning (exclusief aanbouwen);  

b. de woning (exclusief aanbouwen) mag tot ten hoogste 750 m³ worden vergroot;  
c. het gedeelte van het te slopen oppervlak dat wordt benut voor uitbreiding van de woning 

(exclusief aanbouwen) mag niet tevens worden benut voor uitbreiding van een bestaande 
aanbouw/een bestaand bijgebouw of oprichting van een nieuwe aanbouw/een nieuw bijgebouw, 
zoals bedoeld in lid 7.6.3.  

 

7.6.5  Hogere categorie Staat van Bedrijfsactiviteiten ten behoeve van vervolgfunctie  

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de genoemde categorieën in de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten voor vervolgfuncties, zoals genoemd in tabel 7.3, met inachtneming van 
het volgende:  

a. het bevoegd gezag kan bedrijven toelaten in maximaal één categorie hoger, voor zover het 
betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op specifieke werkwijze of 
bijzondere verschijningsvorm alsmede getoetst aan de in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 
aangegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kan worden te behoren tot de ingevolge tabel 
7.3 genoemde categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

b. het bevoegd gezag kan bedrijven toelaten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn 
genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op 
specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de 
categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

c. het bevoegd gezag kan agrarische loonbedrijven toelaten die voorkomen in categorie 3 van de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten, indien er geen onevenredige milieuhinder zal ontstaan;  

d. met dien verstande dat benzineservicestations met lpg-verkoop niet zijn toegestaan. 
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Artikel 8  Agrarisch met waarden - Natuurwaarden 

8.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch met waarden - Natuurwaarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. een volwaardig of reëel agrarisch bedrijf of een agrarisch bedrijf bij wijze van deeltijd dat kan 
bestaan uit één of meerdere hoofdtakken, zoals genoemd in lid 1.8 onder a, b, c, f en g of 
agrarische activiteiten op niet-bedrijfsmatige wijze zoals genoemd in lid 1.11;  

b. ter plaatse van de aanduiding 'natuurwaarden': behoud en bescherming van kreekrestanten en 
leefgebieden van kwetsbare soorten;  

alsmede voor:  

c. het behoud van de verweving van landbouw, recreatie, water en natuurwaarden en het behoud 
en herstel van de in dit gebied voorkomende waarden in de vorm van de kenmerkende 
landschapsstructuur, waardevolle water- en oevervegetaties, cultuurhistorische waarden en 
aardkundige waarden;  

d. de in tabel 8.1 genoemde nevenfuncties;  
e. kleinschalige natuurontwikkeling;  
f. kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen;  
g. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;  
h. bij de bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, (ontsluitings)wegen, laad- en 

losvoorzieningen, parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen. 

 

Tabel 8.1  Rechtstreeks toegestane nevenfuncties  

nevenfunctie max. bvo aan 
bebouwing in 
gebruik  

opslag en stalling van agrarische producten, goederen, werktuigen en materialen 
in de bestaande bebouwing 

400 

verkoop aan huis van streekeigen agrarische producten 50 

ambachtelijke be- en verwerking van agrarische producten (kaasmakerij, imkerij, 
riet- en vlechtwerk, klompenmakerij)  

400 

paardenstalling/paardenpension 400 

kano-, roeiboot- of fietsenverhuur 400 

kleinschalige horecagelegenheid 100 

kampeerboerderij 400 

sociale functie (resocialisatie, therapie, zorgboerderij) 400 

museum/tentoonstelling  100 

 

8.2  Bouwregels 

Op deze gronden mogen worden gebouwd:  

a. gebouwen;  
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;  

en gelden de volgende regels:  

c. er mag ten hoogste 1 bedrijf per bouwvlak worden opgericht; 
d. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van tijdelijke lage 

teeltondersteunende voorzieningen, voorzieningen ten behoeve van de waterbeheersing en erf- 
en terreinafscheiding, dienen binnen het bouwvlak en achter de voorgevelrooilijn gebouwd te 
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worden;  
e. het gehele bouwvlak mag met gebouwen worden bebouwd; 
f. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' is geen bedrijfswoning toegestaan;  
g. uitbreiding van gebouwen ten behoeve van 'agrarische activiteiten op niet-bedrijfsmatige wijze' 

zoals omschreven in lid 8.1 onder a is, met uitzondering van bedrijfswoningen en bijbehorende 
aan- en uitbouwen en bijgebouwen, niet toegestaan;  

h. nieuwe gebouwen binnen een bouwvlak dienen te worden gebouwd in aansluiting op bestaande 
gebouwen, waarbij de onderlinge afstand ten hoogste 20 m mag bedragen; 

i. nieuwe gebouwen binnen een bouwvlak dienen te worden gebouwd op een afstand van ten 
minste 20 m tot de zijkant van de dichtstbij gelegen openbare weg, met dien verstande dat 
nieuwe bedrijfsgebouwen niet mogen worden gebouwd in de zone tussen de bedrijfswoning en 
de dichtstbij gelegen openbare weg; 

j. nieuwe bedrijfswoningen binnen een bouwvlak dienen te worden gebouwd op een afstand van 
ten minste 10 m tot de zijkant van de dichtstbij gelegen openbare weg, met dien verstande dat 
deze bedrijfswoningen niet tussen of achter aanwezige bedrijfsgebouwen mogen worden 
gebouwd; 

k. de afstand tussen een bedrijfswoning en een bijbehorend bijgebouw dient ten minste 3,5 m en ten 
hoogste 10 m te bedragen; 

l. bijgebouwen bij en aanbouwen aan de bedrijfswoning dienen op een afstand van ten minste 3 m 
achter (het verlengde van) de voorgevel van de woning te worden gebouwd;  

m. de voorgevelrooilijn mag niet met bouwwerken worden overschreven, tenzij het betreft:  
1. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, funderingen, balkons, erkers en 

entreeportalen, mits de overschrijdingen niet meer dan 1,25 m bedraagt;  
2. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding niet meer dan 1 m 

bedraagt;  
3. terrein- en erfafscheidingen, mits de bouwhoogte niet meer dan 1 m bedraagt;  
4. voorzieningen ten behoeve van de waterbeheersing;  

n. overigens geldt het volgende: 

 

 max. aantal 
per bedrijf/ 
max. aantal 

max. 
oppervlak 

max. 
inhoud 

max. 
goothoogte 

max. 
bouwhoogte 

bedrijfswoningen 
(exclusief aanbouwen) 
 

bestaand  750 m³ 5,5 m 10 m 

bedrijfswoning (exclusief 
aanbouwen) bij 
dijkbebouwing 

bestaand  750 m³  7,5 m 

aanbouwen aan en 
bijgebouwen bij 
bedrijfswoning 

 80 m²  - aanbouwen: 
begane 
grondlaag 
woning 
- bijgebouwen: 
3 m  

aanbouwen: 1,5 
maal de 
goothoogte van 
de begane 
grondlaag van de 
woning 
- bijgebouwen: 5 
m 

kassen en overige 
permanente 
teeltondersteunende 
voorzieningen binnen een 
bouwvlak zonder 
functieaanduiding 

 1.000 m² 
per 
bouwvlak 

 8 m 
 

10 m 

ondersteunende 
voorzieningen ten 
behoeve van 
bio-energie-installaties 

    10 m 
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overige bedrijfsgebouwen    8 m  10 m  

sleufsilo's 
mestsilo's 
torensilo's  

    2,5 m 
6 m 
10 m 

windschermen      2 m 

terrein- en 
erfafscheidingen 

    2 m 

overige bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde  

    4 m 

 

8.3  Afwijken van de bouwregels 

8.3.1  Ten behoeve van overschrijden afstandsmaten 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 8.2 onder h t/m 
l teneinde ruimere afstanden toe te staan, met inachtneming van het volgende:  

 een doelmatige bedrijfsvoering moet afwijking van de afstandsmaten noodzakelijk maken, deze 
noodzaak is in ieder geval aanwezig, wanneer afwijking van de afstandsmaten noodzakelijk is op 
grond van milieuwetgeving of uit oogpunt van dierwelzijn.  

 

8.3.2  Ten behoeve van dagrecreatieve steigers  

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 8.2, teneinde 
de bouw van openbare steigers mogelijk te maken, met inachtneming van het volgende:  

a. de aanwezige landschaps- en cultuurhistorische waarden, zoals genoemd in lid 8.1 onder c 
mogen niet onevenredig aangetast worden, hetgeen door de initiatiefnemer met een schriftelijk 
advies wordt aangetoond;  

b. een steiger dient evenwijdig aan de oever te worden gebouwd; 
c. de lengte en breedte van een steiger mogen niet meer bedragen dan 10 m respectievelijk 1,2 m; 
d. de bouwhoogte van een steiger mag niet meer bedragen dan het peil;  
e. een steiger mag de oeverlijn met niet meer dan 0,5 m overschrijden. 

 

8.4  Specifieke gebruiksregels 

Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken gelden de volgende bepalingen:  

a. de volgende werken en werkzaamheden zijn niet toegestaan:  
1. ophogen, afgraven, egaliseren van gronden en grondbewerkingen in de ondergrond;  
2. graven van watergangen en vijvers;  
3. aanleg van verharding, niet zijnde kavelpaden;  

b. ten behoeve van nevenfuncties gelden de volgende regels:  
1. de nevenfunctie kampeerboerderij is alleen toegestaan op bouwvlakken waar een 

bedrijfswoning aanwezig is;  
2. binnenrijbanen zijn niet toegestaan;  
3. de afstand van paardenbakken en paardenstallen tot woningen van derden dient ten minste 

50 m te bedragen;  
4. het oprichten van lichtmasten, lichtbakken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten 

behoeve van reclameborden en/of neonreclame is niet toegestaan;  
5. parkeren dient op eigen terrein te geschieden;  
6. voor de nevenfunctie opslag en stalling mogen geen nieuwe gebouwen worden gebouwd of 

bestaande gebouwen worden uitgebreid;  
7. permanente buitenopslag is niet toegestaan. 
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8.5  Afwijken van de gebruiksregels 

8.5.1  Ten behoeve van nevenfuncties 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.1 ten 
behoeve van het toestaan van de in tabel 8.2 genoemde nevenfuncties binnen het bouwvlak, met 
inachtneming van het volgende:  

a. nevenfuncties dienen milieuhygiënisch inpasbaar te zijn; er mogen geen beperkingen voor 
omliggende, bestaande burgerwoningen en (agrarische) bedrijven optreden (dit betreft zowel de 
bestaande bedrijfsvoering als de uitbreidings- en ontwikkelingsmogelijkheden);  

b. de aanwezige landschaps- en cultuurhistorische waarden, zoals genoemd in lid 8.1 onder c 
mogen niet onevenredig aangetast worden;  

c. de nevenfunctie mag niet leiden tot een onevenredige vergroting van de publieks- en/of 
verkeersaantrekkende werking, dit in relatie tot de functie van de weg waaraan het bedrijf is 
gelegen;  

d. de nevenfuncties bed & breakfast en kleinschalig kamperen zijn alleen toegestaan op 
bouwvlakken waar een bedrijfswoning aanwezig is;  

e. binnenrijbanen zijn niet toegestaan;  
f. de afstand van paardenbakken en paardenstallen tot woningen van derden dient ten minste 50 m 

te bedragen;  
g. het oprichten van lichtmasten, lichtbakken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve 

van reclameborden en/of neonreclame is niet toegestaan;  
h. parkeren dient op eigen terrein te geschieden;  
i. permanente buitenopslag is niet toegestaan;  
j. voor de nevenfunctie opslag en stalling mogen geen nieuwe gebouwen worden gebouwd of 

bestaande gebouwen worden uitgebreid;  
k. ten behoeve van de nevenfunctie 'bed & breakfast' mogen ten hoogste 10 slaapplaatsen worden 

gerealiseerd;  
l. ten behoeve van de nevenfunctie 'kleinschalig kamperen' gelden de volgende regels: 

1. het aantal kampeermiddelen mag ten hoogste 25 bedragen;  
2. kampeermiddelen mogen uitsluitend worden geplaatst in de periode 15 maart t/m 31 oktober;  
3. het plaatsen van stacaravans is niet toegestaan;  
4. het kleinschalig kampeerterrein maakt deel uit van het agrarische bouwvlak;  
5. de afstand van het kleinschalige kampeerterrein tot woningen van derden of de huiskavel van 

een ander agrarisch bedrijf bedraagt ten minste 50 m;  
6. er dient voorzien te worden in een 5 m brede beplantingsstrook met gebiedseigen 

assortiment met daarin groenblijvende beplanting; 
7. per kampeerplaats moet een standplaats van bij voorkeur 150 m², maar ten minste 120 m² 

netto beschikbaar zijn; 
8. per kampeerplaats dient ten minste 1,2 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn; 
9. gebouwde (sanitaire) voorzieningen voor het kleinschalig kamperen worden bij voorkeur in of 

in aansluiting op bestaande gebouwen gerealiseerd;  

 

Tabel 8.2  Nevenfuncties toegestaan met een aanvraag om omgevingsvergunning met 
afwijking van de planregels 

nevenfunctie max. bvo aan 
bebouwing in gebruik 

statische opslag en stalling van niet-agrarische producten, goederen, 
werktuigen en materialen in categorie 1 of 2 van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten in de bestaande bebouwing, ten behoeve van 
particulieren of het ter plaatse gevestigde bedrijf 

1.000 

bed & breakfast  400 

kleinschalig kamperen  400 
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8.5.2  Algemene bevoegdheid tot afwijken ten behoeve van nevenfuncties 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de categorieën nevenfuncties 
zoals genoemd in tabel 8.1 en 8.2, teneinde nevenfuncties toe te laten die naar aard, omvang en 
invloed op de omgeving geacht kunnen worden te behoren tot de in tabel 8.1 en 8.2 toelaatbare 
nevenfuncties met inachtneming van de voorwaarden zoals genoemd in lid 8.5.1. 

 

8.5.3  Ten behoeve van een groter oppervlak aan bebouwing ten behoeve van nevenfuncties 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het maximale oppervlak aan 
bebouwing in gebruik voor de nevenfunctie, zoals genoemd in tabel 8.1 en 8.2, met inachtneming van 
het volgende:  

a. van deze afwijkingsbevoegdheid mag geen gebruik worden gemaakt ten behoeve van de 
nevenfunctie 'opslag en stalling van agrarische producten, goederen, werktuigen en materialen in 
de bestaande bebouwing';  

b. een groter oppervlak dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering;  
c. het oppervlak aan bedrijfsgebouwen in gebruik ten behoeve van de nevenfunctie mag in geen 

geval meer dan 1.000 m² bedragen.  

 

8.5.4  Ten behoeve van een hogere categorie in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de genoemde categorieën in de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten voor nevenfuncties, zoals genoemd in tabel 8.1 en 8.2, met 
inachtneming van het volgende:  

a. het bevoegd gezag kan bedrijven toelaten in maximaal één categorie hoger, voor zover het 
betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op specifieke werkwijze of 
bijzondere verschijningsvorm alsmede getoetst aan de in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 
aangegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kan worden te behoren tot de ingevolge tabel 
8.1 en 8.2 genoemde categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

b. het bevoegd gezag kan bedrijven toelaten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn 
genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op 
specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de 
categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

c. met dien verstande dat benzineservicestations met lpg-verkoop niet zijn toegestaan. 

 

8.6  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

8.6.1  Aanlegverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in gronden met de bestemming:  

a. 'Agrarisch met waarden - Natuurwaarden' zonder aanduiding: zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning de volgende werken, geen gebouw zijnde, aan te leggen of de volgende 
werkzaamheden uit te voeren:  
1. ophogen, afgraven, egaliseren van gronden en grondbewerkingen in de ondergrond;  
2. graven van watergangen en vijvers;  
3. aanleggen van wandel- of fietspaden;  

b. 'Agrarisch met waarden - Natuurwaarden' met de aanduiding 'natuurwaarden': zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen gebouw zijnde, aan te leggen 
of de volgende werkzaamheden uit te voeren:  
1. dempen van sloten;  
2. aanleggen van dammen;  
3. aanbrengen van oeverbeschoeiing;  
4. verwijderen van opgaande beplanting en vellen/rooien van houtopstanden;  
5. aanbrengen opgaande beplanting, niet zijnde erfbeplanting;  
6. aanleg wandel- of fietspaden;  
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7. aanbrengen ondergrondse leidingen en daarbij behorende constructies.  

 

8.6.2  Uitzondering op het aanlegverbod 

Het verbod van 8.6.1 is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden:  

a. normaal onderhoud, beheer en gebruik overeenkomstig de bestemming betreffen;  
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan;  
c. reeds mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning;  
d. op het bouwvlak plaatsvinden.  

 

8.6.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden als bedoeld in 8.6.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de 
landschappelijke en/of natuurlijke waarden zoals bepaald in lid 8.1 onder c niet onevenredig worden 
of kunnen worden aangetast, dan wel de mogelijkheden voor herstel van die waarden niet 
onevenredig worden of kunnen worden verkleind, hetgeen door de initiatiefnemer wordt aangetoond 
met een schriftelijk advies van een deskundige inzake cultuurhistorie, landschap en natuur.  

 

8.7  Wijzigingsbevoegdheid 

8.7.1  Vervolgfuncties 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om de bestemming Agrarisch met waarden - 
Natuurwaarden zodanig te wijzigen dat – indien sprake is van een algehele beëindiging van een 
agrarisch bedrijf – de in tabel 8.3 genoemde vervolgfuncties toegestaan zijn, met inachtneming van 
het volgende: 

a. de wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast indien het agrarisch gebruik beëindigd is en 
agrarisch hergebruik aantoonbaar niet mogelijk is;  

b. vervolgfuncties dienen milieuhygiënisch inpasbaar te zijn; er mogen geen beperkingen voor 
omliggende, bestaande burgerwoningen en (agrarische) bedrijven optreden (dit betreft zowel de 
bestaande bedrijfsvoering als de uitbreidings- en ontwikkelingsmogelijkheden);  

c. de aanwezige landschaps- en cultuurhistorische waarden, zoals genoemd in lid 8.1 onder c 
mogen niet onevenredig aangetast worden;  

d. de vervolgfunctie mag niet leiden tot een onevenredige vergroting van de publieks- en/of 
verkeersaantrekkende werking, dit in relatie tot de functie van de weg waaraan het bedrijf is 
gelegen;  

e. uitbreiding van bestaande bebouwing in zowel oppervlak als hoogte is niet toegestaan;  
f. ten behoeve van de vervolgfunctie mag ten hoogste 1.000 m² aan bedrijfsbebouwing worden 

gebruikt, het overtollige oppervlak dient gesloopt te worden;  
g. indien op de betreffende locatie sprake is van één voormalig bedrijfsgebouw dat een bouwkundig 

geheel vormt, in goede bouwkundige staat verkeert en ruimtelijk past bij de (te handhaven) 
voormalige bedrijfswoning, geen sloop hoeft plaats te vinden; 

h. in afwijking van het gestelde onder g, dient ingeval van planwijziging ten behoeve van de 
vervolgfunctie 'wonen' sloop van overtollige bebouwing plaats te vinden, met dien verstande dat 
maximaal 400 m² aan bedrijfsgebouwen voor de genoemde vervolgfuncties mag worden gebruikt;  

i. in afwijking van het gestelde onder g, mag ingeval van planwijziging ten behoeve van de 
vervolgfunctie 'agrarisch loonbedrijf' 1.250 m² aan bebouwing in gebruik genomen worden;  

j. na de bestemmingswijziging dient een specifieke aanduiding te worden opgenomen waaruit blijkt 
dat het hier een vervolgfunctie betreft op een voormalig agrarisch bouwvlak; 

k. de afstand van paardenbakken en paardenstallen tot woningen van derden dient ten minste 50 m 
te bedragen;  

l. het oprichten van lichtmasten, lichtbakken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve 
van reclameborden en/of neonreclame is niet toegestaan;  

m. parkeren dient op eigen terrein te geschieden;  
n. permanente buitenopslag is niet toegestaan. 
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Tabel 8.3  Toegestane vervolgfuncties  

vervolgfunctie 

wonen 

opslag en stalling van agrarische producten, goederen, werktuigen en materialen in categorie 1 en 2 
van de Staat van Bedrijfsactiviteiten in de bestaande bebouwing 

veearts 

hoefsmederij 

ambachtelijke be- en verwerking van agrarische producten (kaasmakerij, imkerij, riet- en vlechtwerk, 
klompenmakerij) 

statische opslag en stalling van niet-agrarische producten/goederen, werktuigen en materialen in 
categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten in de bestaande bebouwing 

paardenstalling/paardenpension 

kano-, roeiboot- of fietsenverhuur  

 

8.7.2  Nieuwbouw ingeval van sloop bij vervolgfunctie 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 8.7.1 onder e, 
teneinde nieuwbouw van bedrijfsgebouwen toe te staan, met inachtneming van het volgende:  

a. nieuwbouw dient gepaard te gaan met afbraak van bestaande bedrijfsgebouwen; 
b. van deze bevoegdheid mag uitsluitend gebruik worden gemaakt, indien:  

1. de aanwezige gebouwen in een zodanig slechte staat verkeren dat herstel in redelijkheid niet 
kan worden verlangd; of 

2. van de aanwezige gebouwen geen zinvol ander gebruik kan worden gemaakt; 
3. op basis van een inrichtings- en beplantingsplan wordt aangetoond dat sprake is van een 

aanmerkelijke ruimtelijke kwaliteitswinst ter plaatse;  
c. de oppervlakte van de nieuw op te richten bedrijfsgebouwen mag maximaal 50% bedragen van 

de oppervlakte van de bedrijfsgebouwen die worden afgebroken. 

 

8.7.3  Vergroting oppervlaktemaat aanbouwen en bijgebouwen bij vervolgfunctie Wonen 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 8.7.1 onder f, 
teneinde het vergroten van het oppervlak aan aanbouwen en bijgebouwen toe te staan, met 
inachtneming van het volgende:  

a. ten hoogste 20% van het oppervlak van voormalige bedrijfsgebouwen die worden gesloopt, mag 
worden benut voor uitbreiding van een bestaande aanbouw/een bestaand bijgebouw of oprichting 
van een nieuwe aanbouw/een nieuw bijgebouw; 

b. het oppervlak aan aan- en bijgebouwen mag ten hoogste 200 m² bedragen; 
c. het gedeelte van het te slopen oppervlak dat wordt benut voor uitbreiding van een bestaande 

aanbouw/een bestaand bijgebouw of oprichting van een nieuwe aanbouw/een nieuw bijgebouw 
mag niet tevens worden benut voor het vergroten van de woning (exclusief aanbouwen), zoals 
bedoeld in lid 8.7.4.  

 

8.7.4  Vergroten inhoudsmaat woning bij vervolgfunctie Wonen 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 8.7.1 onder f, 
teneinde het vergroten van de inhoudsmaat van de woning toe te staan, met inachtneming van het 
volgende:  

a. ten hoogste 5% van de inhoudsmaat van voormalige bedrijfsgebouwen die worden gesloopt, mag 
worden benut voor het vergroten van de woning (exclusief aanbouwen);  

b. de woning (exclusief aanbouwen) mag tot ten hoogste 750 m³ worden vergroot;  
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c. het gedeelte van het te slopen oppervlak dat wordt benut voor uitbreiding van de woning 
(exclusief aanbouwen) mag niet tevens worden benut voor uitbreiding van een bestaande 
aanbouw/een bestaand bijgebouw of oprichting van een nieuwe aanbouw/een nieuw bijgebouw, 
zoals bedoeld in lid 8.7.3.  

 

8.7.5  Hogere categorie Staat van Bedrijfsactiviteiten ten behoeve van vervolgfunctie  

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de genoemde categorieën in de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten voor vervolgfuncties, zoals genoemd in tabel 8.3, met inachtneming van 
het volgende:  

a. het bevoegd gezag kan bedrijven toelaten in maximaal één categorie hoger, voor zover het 
betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op specifieke werkwijze of 
bijzondere verschijningsvorm alsmede getoetst aan de in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 
aangegeven maatgevende milieuaspecten) geacht kan worden te behoren tot de ingevolge tabel 
8.3 genoemde categorieën van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

b. het bevoegd gezag kan bedrijven toelaten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn 
genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op 
specifieke werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de 
categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten; 

c. het bevoegd gezag kan agrarische loonbedrijven toelaten die voorkomen in categorie 3 van de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten, indien er geen onevenredige milieuhinder zal ontstaan;  

d. met dien verstande dat benzineservicestations met lpg-verkoop niet zijn toegestaan. 
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Artikel 9  Bedrijf 

9.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2': bedrijven tot en met categorie 2 van 
de Staat van Bedrijfsactiviteiten, alsmede voor:  
1. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - aannemersbedrijf': een 

aannemersbedrijf tot maximaal categorie 2 in de Staat van Bedrijfsactiviteiten;  
2. ter plaatse van de aanduiding 'opslag': een opslagbedrijf tot maximaal categorie 2 in de Staat 

van Bedrijfsactiviteiten;  
b. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen': uitsluitend een verkooppunt voor 

motorbrandstoffen, met uitzondering van lpg, behorende tot categorie 3 van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten;  

c. ter plaatse van de aanduiding 'opslag': uitsluitend een opslagbedrijf behorende tot ten hoogste 
categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;  

d. ter plaatse van de aanduiding 'nutsvoorziening': uitsluitend een nutsvoorziening;  
e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - voormalig agrarisch 

bedrijfsbebouwing': bebouwing behorende tot een voormalig agrarisch bedrijfscomplex;  
f. de in tabel 9.1 genoemde nevenfuncties;  
g. de volgende rechtstreeks toegestane vervolgfuncties:  

1. een agrarisch groothandelsbedrijf in categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;  
2. een agrarisch hulp- en nevenbedrijf in categorie 1 of 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;  
3. opslag en stalling van agrarische producten, goederen, werktuigen en materialen in de 

bestaande bebouwing;  
4. agrarische loonbedrijven in categorie 1 of 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;  
5. ambachtelijke be- en verwerking van agrarische producten (kaasmakerij, imkerij, riet- en 

vlechtwerk, klompenmakerij);  
6. opslag en stalling van niet-agrarische producten, goederen, werktuigen en materialen in 

categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten in de bestaande bebouwing ten 
behoeve van particulieren of het ter plaatse gevestigde bedrijf;  

h. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, 
parkeervoorzieningen, laad- en losvoorzieningen en toegangswegen;  

met dien verstande dat:  

i. er geen bedrijfswoningen zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning 
uitgesloten'.  

 

Tabel 9.1  Rechtstreeks toegestane nevenfuncties  

nevenfunctie 

agrarisch groothandelsbedrijf in categorie 1 of 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 

agrarisch hulp- en nevenbedrijf in categorie 1 of 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 

opslag en stalling van agrarische producten, goederen, werktuigen en materialen in de bestaande 
bebouwing 

agrarische loonbedrijven in categorie 1 of 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten  

hoefsmederij  

ambachtelijke be- en verwerking van agrarische producten (kaasmakerij, imkerij, riet- en vlechtwerk, 
klompenmakerij) 

opslag en stalling van niet-agrarische producten, goederen, werktuigen en materialen in categorie 1 
en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten in de bestaande bebouwing ter behoeve van particulieren of 
het ter plaatse gevestigde bedrijf  

overige bedrijven in de categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 
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9.2  Bouwregels 

Op deze gronden mogen worden gebouwd:  

a. gebouwen;  
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;  

en gelden de volgende regels:  

c. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- en 
terreinafscheiding, dienen binnen het bouwvlak en achter de voorgevelrooilijn gebouwd te 
worden;  

d. de afstand tussen een bedrijfswoning en een bijbehorend bijgebouw dient ten minste 3,5 m en ten 
hoogste 10 m te bedragen; 

e. bijgebouwen bij en aanbouwen aan de bedrijfswoning dienen op een afstand van ten minste 3 m 
achter (het verlengde van) de voorgevel van de woning te worden gebouwd; 

f. het gehele bouwvlak mag worden bebouwd, tenzij met de maatvoeringaanduiding 'maximum 
oppervlakte' een maximum te bebouwen oppervlak binnen het bouwvlak is aangegeven; 

g. ter plaatse van gronden met de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - voormalig agrarische 
bedrijfsbebouwing' mogen aanwezige gebouwen in geen enkel opzicht worden uitgebreid, met 
dien verstande dat de bedrijfswoning wel mag worden vergroot voor zover de maximale 
inhoudsmaat niet wordt overschreden; 

h. overigens geldt het volgende:  

 

 max. aantal 
per 
bedrijf/max
. aantal 

max. 
oppervlak 

max. inhoud max. 
goothoogte 

max. 
bouwhoogte 

bedrijfswoningen 
(exclusief 
aanbouwen) 
 

bestaand  750 m³ 5,5 m 10 m 

bedrijfswoning 
(exclusief 
aanbouwen) bij 
dijkbebouwing 

bestaand  750 m³  7,5 m 

aanbouwen aan en 
bijgebouwen bij 
bedrijfswoning 

 80 m²  - aanbouwen: 
begane 
grondlaag 
woning 
- bijgebouwen: 
3 m  

aanbouwen: 
1,5 maal de 
goothoogte 
van de begane 
grondlaag van 
de woning 
- bijgebouwen: 
5 m 

bedrijfsgebouwen   zie 
verbeelding  

 8 m  10 m  

terrein- en 
erfafscheidingen 

    2 m  

overkappingen ter 
plaatse van de 
aanduiding 'vm' 

    6 m  

overige bouwwerken, 
geen gebouwen 
zijnde 

    4 m  
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9.3  Specifieke gebruiksregels 

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels: 

a. Bevi-inrichtingen zijn niet toegestaan; 
b. opslag van meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk is niet toegestaan; 
c. Wgh-inrichtingen zijn niet toegestaan; 
d. opslag van goederen met een totale stapelhoogte van meer dan 8 m is op onbebouwde gronden 

niet toegestaan; 
e. opslag van goederen op onbebouwde gronden gelegen voor de naar de openbare weg toe 

gekeerde gevel is niet toegestaan;  
f. voor locaties met de aanduiding 'opslag' zonder de aanduiding 'bedrijf t/m categorie 2' geldt dat 

opslag in bestaande bebouwing dient plaats te vinden en er ten hoogste 1.000 m² van deze 
bebouwing in gebruik mag worden genomen voor opslag, tenzij met de maatvoeringaanduiding 
'maximum oppervlakte' is aangegeven dat een groter oppervlak van de bebouwing in gebruik mag 
worden genomen voor opslag;  

g. ten behoeve van de in tabel 9.1 genoemde nevenfuncties gelden de volgende regels:  
1. het oprichten van lichtmasten, lichtbakken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten 

behoeve van reclameborden en/of neonreclame is niet toegestaan;  
2. parkeren dient op eigen terrein te geschieden;  
3. voor de nevenfunctie opslag mogen geen nieuwe gebouwen worden gebouwd of bestaande 

gebouwen worden uitgebreid;  
4. permanente buitenopslag is niet toegestaan.  

 

9.3.1  Afwijken van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 9.1: 

a. om bedrijven toe te laten uit ten hoogste twee categorieën hoger dan in lid 9.1 genoemd, voor 
zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving (gelet op de specifieke 
werkwijze of bijzondere verschijningsvorm) geacht kan worden te behoren tot de categorieën, 
zoals in lid 9.1 genoemd; 

b. om bedrijven toe te laten die niet in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'bedrijventerrein' zijn 
genoemd, voor zover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan 
worden te behoren tot de categorieën, zoals in lid 9.1 genoemd. 

 

9.4  Wijzigingsbevoegdheid 

9.4.1  Vervolgfuncties 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om de bestemming Bedrijf zodanig te wijzigen dat – indien 
sprake is van een algehele beëindiging van het bedrijf – de in tabel 9.2 genoemde vervolgfuncties 
toegestaan zijn, met inachtneming van het volgende: 

a. de wijzigingsbevoegdheid uitsluitend wordt toegepast indien het bedrijfsmatige gebruik beëindigd 
is;  

b. vervolgfuncties dienen milieuhygiënisch inpasbaar te zijn; er mogen geen beperkingen voor 
omliggende, bestaande burgerwoningen en (agrarische) bedrijven optreden (dit betreft zowel de 
bestaande bedrijfsvoering als de uitbreidings- en ontwikkelingsmogelijkheden);  

c. de vervolgfunctie mag niet leiden tot een onevenredige vergroting van de publieks- en/of 
verkeersaantrekkende werking, dit in relatie tot de functie van de weg waaraan het bedrijf is 
gelegen;  

d. uitbreiding van bestaande bebouwing in zowel oppervlak als hoogte is niet toegestaan; 
e. ten behoeve van de vervolgfunctie mag ten hoogste 1.000 m² aan bedrijfsbebouwing worden 

gebruikt, het overtollige oppervlak dient gesloopt te worden;  
f. indien op de betreffende locatie sprake is van één voormalig bedrijfsgebouw dat een bouwkundig 

geheel vormt, in goede bouwkundige staat verkeert en ruimtelijk past bij de (te handhaven) 
voormalige bedrijfswoning, geen sloop hoeft plaats te vinden; 

g. na de bestemmingswijziging dient een specifieke aanduiding te worden opgenomen waaruit blijkt 
dat het hier een vervolgfunctie betreft; 
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h. de afstand van paardenbakken en paardenstallen tot woningen van derden dient ten minste 50 m 
te bedragen;  

i. het oprichten van lichtmasten, lichtbakken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve 
van reclameborden en/of neonreclame is niet toegestaan;  

j. parkeren dient op eigen terrein te geschieden;  
k. permanente buitenopslag is niet toegestaan;  
l. ten behoeve van de vervolgfuncties 'grondgebonden veehouderij', 'akker- en 

vollegrondstuinbouw', 'fruitteelt', 'sierteelt' en 'boomkwekerij' gelden de volgende regels:  
1. planwijziging wordt uitsluitend toegepast indien er sprake is van het oprichten van een 

volwaardig, duurzaam agrarisch bedrijf;  
2. er mogen geen beperkingen voor omliggende, bestaande agrarische en niet-agrarische 

bedrijven optreden (dit betreft zowel de bestaande bedrijfsvoering als de uitbreidings- en 
ontwikkelingsmogelijkheden); 

3. het verzoek tot wijziging wordt ter toetsing voorgelegd aan de agrarisch deskundige omtrent 
de vraag of aan het gestelde onder a wordt voldaan.  

 

Tabel 9.2  Toegestane vervolgfuncties  

vervolgfunctie 

grondgebonden veehouderij 

akker- en vollegrondstuinbouw 

fruitteelt, sierteelt, boomkwekerij 

wonen 

veearts 

hoefsmederij 

dierenpension/hondenfokkerij 
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Artikel 10  Maatschappelijk  

10.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - vergaderaccommodatie': 
een vergaderaccommodatie, met daaraan ondergeschikt kleinschalige horeca-activiteiten ten 
dienste van de hoofdfunctie;  

b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, water, nutsvoorzieningen, 
parkeervoorzieningen en toegangswegen.  

 

10.2  Bouwregels 

Op deze gronden mogen worden gebouwd:  

a. gebouwen;  
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;  

en gelden de volgende regels:  

c. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- en 
terreinafscheiding, dienen binnen het bouwvlak en achter de voorgevelrooilijn gebouwd te 
worden;  

d. overigens geldt het volgende:  
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Artikel 11  Natuur 

 

11.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a.  behoud, bescherming, beheer en ontwikkeling van actuele en potentiële natuur- en 
landschapswaarden en cultuurhistorische waarden, mede in de vorm van bossen;  

b. waterhuishoudkundige voorzieningen.   

11.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd:  

a. gebouwen;  
b. gebouwen, geen gebouwen zijnde;  
c. en gelden de volgende regels: 

 max. aantal max. oppervlak per 
bestemmingsvlak 

max. 
goothoogte 

max. bouwhoogte

gebouwen bestaand bestaand bestaand bestaand 

muraltmuren    2,5 m 

terrein- en 
erfafscheidingen 

   2 m 

overige 
bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde  

   2 m 

 

11.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

11.3.1  Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Natuur zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende werkzaamheden 
uit te voeren: 

a. ophogen/afgraven/ egaliseren gronden en grondbewerkingen in de ondergrond;  
b. graven van watergangen/vijvers;  
c. verwijderen opgaande beplanting, vellen/rooien houtopstanden;  
d. aanbrengen opgaande beplanting (geen erfbeplanting);  
e. aanleg wandel- of fietspaden;  
f. aanbrengen ondergrondse leidingen en daarbij behorende constructies.  

 

11.3.2  Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 

Het verbod van lid 11.3.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 
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11.3.3  Voorwaarde voor een omgevingsvergunning 

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 11.3.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de 
natuur- en landschapswaarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, hetgeen door 
de initiatiefnemer met een schriftelijk advies van een deskundige inzake cultuurhistorie, landschap en 
natuur wordt aangetoond. 
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Artikel 12  Recreatie - Dagrecreatie 

12.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Recreatie - Dagrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'jachthaven': een jachthaven; 
b. ter plaatse van de aanduiding 'caravanstalling': een caravanstalling; 
c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen, 

nutsvoorzieningen, water en toegangswegen;  
d. met dien verstande dat dienstwoningen niet zijn toegestaan.  

 

12.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'caravanstalling' mag één gebouw gebouwd worden waarvan het 
maximale bebouwingsoppervlak met de maatvoeringaanduiding 'maximum oppervlakte' is 
aangegeven en met een maximale goot- en bouwhoogte van respectievelijk 4 en 6 m;  

b. op de gronden met de aanduiding 'jachthaven' mogen geen gebouwen worden gebouwd;  
c. de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn bedraagt 1 m;  
d. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m;  
e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m. 
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Artikel 13  Recreatie - Verblijfsrecreatie 

13.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Recreatie - Verblijfsrecreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - naaktrecreatie': uitsluitend een 
terrein voor naaktrecreatie;  

b. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals groen, parkeervoorzieningen, 
nutsvoorzieningen, water en toegangswegen;  

c. met dien verstande dat dienstwoningen niet zijn toegestaan.  

 

13.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - naaktrecreatie' is met de 
maatvoeringaanduiding 'maximum oppervlak' het maximale gezamenlijk oppervlak van gebouwen 
aangeduid; de bouwhoogte van erfafscheidingen voor de voorgevelrooilijn bedraagt 1 m;  

b. de bouwhoogte van erfafscheidingen elders bedraagt ten hoogste 2 m;  
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m. 
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Artikel 14  Tuin - 1 

14.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Tuin - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. tuinen bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen;  
b. waterhuishoudkundige voorzieningen;  
c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van tuin - paardenbak': tevens een paardenbak.  

14.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met 
een gezamenlijk oppervlak van ten hoogste 12 m²; 

b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor de voorgevelrooilijn bedraagt 1 m;  
c. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, elders bedraagt ten hoogste 2 m. 
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Artikel 15  Tuin - 2 

15.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Tuin - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. tuinen bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen;  
b. waterhuishoudkundige voorzieningen.  

15.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mag per woning ten hoogste één gebouwtje/schuilhut worden gebouwd met een 
oppervlak van ten hoogste 12 m² en met een goot- en bouwhoogte van respectievelijk 2 m en 
2,5 m;  

b. de afstand van het onder a bedoelde gebouwtje tot het hoofdgebouw mag ten hoogste 30 m 
bedragen;  

c. op de gronden mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een 
gezamenlijk oppervlak van ten hoogste 12 m²;  

d. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor de voorgevelrooilijn bedraagt 1 m;  
e. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, elders bedraagt ten hoogste 2 m. 
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Artikel 16  Verkeer 

16.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen, bruggen en viaducten;  
b. bijbehorende voorzieningen, zoals fiets- en voetpaden, andere verhardingen, bermen, 

picknickplaatsen, parkeer- en groenvoorzieningen en water; 
c. nutsvoorzieningen;  
d. ter plaatse van de aanduiding 'landschapswaarden': de bescherming en beheer van 

landschapselementen in de vorm van dijken;  
e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - reclamemast': tevens een 

reclamemast, prijzenbord en lichtkrant behorende bij een benzinestation.  

16.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 
b. in afwijking van het gestelde onder a mogen ter plaatse nutsgebouwtjes worden gebouwd met 

een maximale oppervlakte van 50 m² en een bouwhoogte van ten hoogste 3 m;  
c. de bouwhoogte van lichtmasten en bewegwijzering bedraagt ten hoogste 12 m;  
d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - reclamemast' geldt een bouwhoogte 

van ten hoogste 15 m;  
e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 6 m.  
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Artikel 17  Verkeer - Railverkeer 

17.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer - Railverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. spoorwegen, met bijbehorende voorzieningen, zoals bermen, spoorwegovergangen, bermsloten, 
taluds, geluidswerende voorzieningen en groenvoorzieningen;  

b. ter plaatse van de aanduiding 'opslag': tevens opslag ten behoeve van goederen ten dienste van 
beheer en onderhoud van het spoor.  

17.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:  

a. gebouwen dienen binnen het bouwvlak gebouwd te worden;  
b. het maximale oppervlak van gebouwen bedraagt 150 m² en de maximale bouwhoogte bedraagt 

6 m;  
c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 15 m.  
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Artikel 18  Water 

18.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor de wateraanvoer en -afvoer, de waterberging 
en het verkeer te water. 

18.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:  

a. ter plaatse mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor de waterhuishouding 
worden gebouwd, alsmede bruggen, steigers ten behoeve van particulier gebruik, duikers en 
keerwanden met een maximale bouwhoogte van 3 m; 

b. ten behoeve van steigers gelden de volgende regels:  
1. een steiger is uitsluitend toegestaan op gronden waar de bestemming Water grenst aan 

gronden waarop ingevolge dit bestemmingsplan een woning is toegestaan; 
2. een steiger dient evenwijdig aan de oever te worden gebouwd; 
3. de lengte en breedte van een steiger mogen niet meer bedragen dan 10 m respectievelijk 

1,2 m; 
4. de bouwhoogte van een steiger mag niet meer bedragen dan het peil;  
5. een steiger mag de oeverlijn met niet meer dan 0,5 m overschrijden. 
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Artikel 19  Wonen - 1 

19.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen - 1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het wonen; 
b. het hobbymatig houden van dieren, voor zover geen sprake is van een inrichting in de zin van de 

Wet milieubeheer;  
c. ter plaatse van de aanduiding 'opslag': tevens statische opslag van niet-agrarische producten;  
d. ter plaatse van de aanduiding 'bed & breakfast': tevens een bed & breakfast met ten hoogste 10 

slaapplaatsen;  
e. ter plaatse van de aanduiding 'caravanstalling': tevens caravanstalling;  
f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - logiesgebouw': tevens een 

logiesgebouw;  
g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voormalig agrarische 

bedrijfsbebouwing': bebouwing behorende tot een voormalig agrarisch bedrijfscomplex;  
h. ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorische waarde': een rijksmonument;  
i. kleinschalige horecagelegenheid als ondergeschikte nevenactiviteit met een bruto vloeroppervlak 

tot maximaal 100 m²;  
j. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen, 

parkeervoorzieningen, tuinen, water en toegangswegen;  
k. met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten' geen woning is 

toegestaan.  

 

19.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd:  

a. gebouwen; 
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;  

en gelden de volgende regels:  

c. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- en 
terreinafscheiding, dienen binnen het bouwvlak en achter de voorgevelrooilijn gebouwd te 
worden;  

d. de afstand tussen hoofdgebouwen en bijgebouwen dient ten minste 3,5 m en ten hoogste 10 m te 
bedragen; 

e. aanbouwen en bijgebouwen dienen op een afstand van ten minste 3 m achter de lijn in het 
verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd; 

f. de afstand van hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens dient ten minste 3 m te 
bedragen; 

g. ter plaatse van gronden met de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voormalig agrarische 
bedrijfsbebouwing' mogen aanwezige gebouwen in geen enkel opzicht worden uitgebreid, met 
dien verstande dat de bedrijfswoning wel mag worden vergroot voor zover de maximale 
inhoudsmaat niet wordt overschreden; 

h. indien niet met de maatvoeringaanduiding 'aantal wooneenheden' het aantal toegestane 
woningen is aangegeven, geldt hetgeen gesteld onder k;  

i. in afwijking van het gestelde onder k, mag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke 
bouwaanduiding - extra bouwmogelijkheden' het oppervlak aan bijgebouwen ten hoogste 115 m² 
bedragen met een goothoogte van maximaal 5 m;  

i1.  in afwijking van het gestelde onder k mag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke  

bouwaanduiding – extra bouwmogelijkheden - 1' het oppervlak aan aanbouwen, bijgebouwen 

en overkappingen ten hoogste 117 m2 bedragen met een goothoogte van 5,5 m; 

j. ter plaatse van de bouwaanduiding 'aaneengebouwd' dienen de woningen aaneengebouwd te 
zijn;  

k. overigens geldt het volgende: 
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 max. aantal max. oppervlak max. inhoud max. goothoogte max. 
bouwhoogte 

woningen (exclusief 
aanbouwen) 
 

bestaand  600 m³ 5,5 m 
 

10 m 
 

woning (exclusief 
aanbouwen) bij 
dijkbebouwing 

bestaand  600 m³  7,5 m 

aanbouwen, 
bijgebouwen en 
overkappingen 

 gezamenlijk 80 
m² per woning 

 - aanbouwen: 
begane grondlaag 
woning 
- bijgebouwen: 
3 m  

aanbouwen: 1,5 
maal de 
goothoogte van 
de begane 
grondlaag van 
de woning 
- bijgebouwen: 5 
m 

gebouwen, geen 
woningen zijnde, ter 
plaatse van de 
aanduiding 
'caravanstalling' en 
'specifieke vorm 
van 
wonen-logiesgebou
w'  
 

bestaand  bestaand   bestaand  bestaand  

terrein- en 
erfafscheidingen 

    2 m 

overige 
bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde  

    4 m 

 

19.3  Specifieke gebruiksregels 

Met betrekking tot het gebruik gelden de volgende regels: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'opslag' dient de statische opslag van niet-agrarische goederen in 
bestaande bebouwing plaats te vinden;  

b. permanente buitenopslag is niet toegestaan. 

 

19.4  Afwijken van de bouwregels 

19.4.1  Ten behoeve van de vergroting van aanbouwen en bijgebouwen ingeval van sanering 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 19.2 onder g, 
teneinde bij woningen met de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voormalig agrarische 
bedrijfsbebouwing' het vergroten van het oppervlak aan aanbouwen en bijgebouwen toe te staan, met 
inachtneming van het volgende:  
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a. ten hoogste 20% van het oppervlak van voormalige bedrijfsgebouwen die worden gesloopt, mag 
worden benut voor uitbreiding van een bestaande aanbouw/een bestaand bijgebouw of oprichting 
van een nieuwe aanbouw/een nieuw bijgebouw; 

b. het oppervlak aan aan- en bijgebouwen mag ten hoogste 200 m² bedragen; 
c. het gedeelte van het te slopen oppervlak dat wordt benut voor uitbreiding van een bestaande 

aanbouw/een bestaand bijgebouw of oprichting van een nieuwe aanbouw/een nieuw bijgebouw 
mag niet tevens worden benut voor het vergroten van de woning (exclusief aanbouwen), zoals 
bedoeld in lid 19.4.2.  

 

19.4.2  Ten behoeve van vergroting inhoudsmaat woning ingeval van sanering 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 19.2 onder g, 
teneinde bij woningen met de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voormalig agrarische 
bedrijfsbebouwing' het vergroten van de inhoud van de woning toe te staan, met inachtneming van 
het volgende:  

a. ten hoogste 5% van de inhoud van voormalige bedrijfsgebouwen die worden gesloopt, mag 
worden benut voor het vergroten van de woning (exclusief aanbouwen);  

b. de woning (exclusief aanbouwen) mag tot ten hoogste 750 m³ worden vergroot;  
c. het gedeelte van het te slopen oppervlak dat wordt benut voor uitbreiding van de woning 

(exclusief aanbouwen) mag niet tevens worden benut voor uitbreiding van een bestaande 
aanbouw/een bestaand bijgebouw of oprichting van een nieuwe aanbouw/een nieuw bijgebouw, 
zoals bedoeld in lid 19.4.1.  

 

19.4.3  Ten behoeve van vergroting inpandige woning 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde in lid 19.2 onder k, 
teneinde een grotere maximale inhoudsmaat van de woning toe te staan, met inachtneming van het 
volgende:  

a. de woning dient onderdeel uit te maken van een veel groter hoofdgebouw;  
b. de afmetingen van dit hoofdgebouw mogen in geen geval worden uitgebreid.  

 

19.5  Afwijken van de gebruiksregels 

19.5.1  Ten behoeve van nevenfuncties 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 19.1 ten 
behoeve van het toestaan van de nevenfuncties 'bed & breakfast' en 'kleinschalig kamperen' binnen 
het bouwvlak, met inachtneming van het volgende:  

a. nevenfuncties dienen milieuhygiënisch inpasbaar te zijn; er mogen geen beperkingen voor 
omliggende, bestaande burgerwoningen en (agrarische) bedrijven optreden (dit betreft zowel de 
bestaande bedrijfsvoering als de uitbreidings- en ontwikkelingsmogelijkheden);  

b. de aanwezige landschaps- en cultuurhistorische waarden mogen niet onevenredig aangetast 
worden;  

c. de nevenfunctie mag niet leiden tot een onevenredige vergroting van de publieks- en/of 
verkeersaantrekkende werking, dit in relatie tot de functie van de weg waaraan het bedrijf is 
gelegen;  

d. de nevenfuncties zijn alleen toegestaan op bouwvlakken waar een bedrijfswoning aanwezig is;  
e. het oprichten van lichtmasten, lichtbakken en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve 

van reclameborden en/of neonreclame is niet toegestaan;  
f. parkeren dient op eigen terrein te geschieden;  
g. permanente buitenopslag is niet toegestaan;  
h. ten behoeve van de nevenfunctie 'bed & breakfast' gelden de volgende regels:  

1. er mogen ten hoogste 10 slaapplaatsen worden gerealiseerd; 
2. voorzieningen dienen binnen de bestaande hoofdgebouwen, welke voor het wonen zijn 

bestemd, gerealiseerd te worden;  
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3. in afwijking van het gestelde onder 2 mogen voorzieningen ook gerealiseerd worden in 
bestaande bijgebouwen van monumenten en cultuurhistorische waardevolle bebouwing;  

i. ten behoeve van de nevenfunctie 'kleinschalig kamperen' gelden de volgende regels: 
1. het aantal kampeermiddelen mag ten hoogste 15 bedragen;  
2. kampeermiddelen mogen uitsluitend worden geplaatst in de periode 15 maart t/m 31 oktober;  
3. het plaatsen van stacaravans is niet toegestaan;  
4. ten behoeve van het kleinschalig kamperen mogen binnen de bestaande bebouwing sanitaire 

voorzieningen worden opgericht; 
5. er dient voorzien te worden in een adequate landschappelijke inpassing door middel van 

opgaande randbeplanting van een gebiedseigen assortiment over een breedte van ten minste 
5 m; 

6. er dient op eigen terrein te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid. 

 

19.6  Wijzigingsbevoegdheid 

19.6.1  Naar Agrarisch 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd om de bestemming Wonen - 1 te wijzigen naar de 
bestemming 'Agrarisch', met inachtneming van het volgende:  

a. de bestemming mag gewijzigd worden ten behoeve van een agrarisch bedrijf in de volgende 
sectoren:  
1. grondgebonden veehouderij;  
2. akker- en vollegrondstuinbouw; 
3. fruitteelt;  
4. sierteelt;  
5. boomkwekerij;  

b. planwijziging wordt uitsluitend toegepast indien er sprake is van het oprichten van een 
volwaardig, duurzaam agrarisch bedrijf;  

c. er mogen geen beperkingen voor omliggende, bestaande agrarische en niet-agrarische bedrijven 
optreden (dit betreft zowel de bestaande bedrijfsvoering als de uitbreidings- en 
ontwikkelingsmogelijkheden); 

d. het verzoek tot wijziging wordt ter toetsing voorgelegd aan de agrarisch deskundige omtrent de 
vraag of aan het gestelde onder b wordt voldaan.  
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Artikel 20  Wonen - 2 

20.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen - 2' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. het wonen; 
b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - voormalig agrarische 

bedrijfsbebouwing': bebouwing behorende tot een voormalig agrarisch bedrijfscomplex;  
c. bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, nutsvoorzieningen, 

parkeervoorzieningen, tuinen, water en toegangswegen. 

20.2  Bouwregels 

20.2.1  Algemene bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd:  

a. gebouwen; 
b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;  

en gelden de volgende regels:  

c. gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met uitzondering van erf- en 
terreinafscheiding, dienen binnen het bouwvlak en achter de met de figuur 'gevellijn' aangeduide 
voorgevelrooilijn gebouwd te worden;  

d. per bouwvlak mag één woning worden gebouwd;  
e. ter plaatse van gronden met de nadere aanwijzing 'voormalig agrarische bedrijfsbebouwing (vab)' 

mogen aanwezige gebouwen in geen enkel opzicht worden uitgebreid, met dien verstande dat de 
bedrijfswoning wel mag worden vergroot voor zover de maximale maten zoals bepaald in lid 
20.2.2 niet worden overschreden.  

 

20.2.2  Hoofdgebouw 

Ten behoeve van het hoofdgebouw gelden de volgende bouwregels:  

a. de voorgevel van het hoofdgebouw dient op de met de figuur 'gevellijn' aangeduide 
voorgevelrooilijn gebouwd te worden;  

b. de afstanden van het hoofdgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens dienen ten minste te 
bedragen: 
1. voor vrijstaande hoofdgebouwen: aan beide zijden niet minder dan 3 m; 
2. voor halfvrijstaande en geschakelde hoofdgebouwen: aan één zijde niet minder dan 3 m; 
3. voor aaneengebouwde hoofdgebouwen: bij eindwoningen niet minder dan 3 m; 
4. indien de afstand in de bestaande situatie minder bedraagt, geldt deze afstand; 

c. de breedte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan: 
1. van vrijstaande hoofdgebouwen 15 m; 
2. van halfvrijstaande en/of geschakelde hoofdgebouwen en van aaneengebouwde 

hoofdgebouwen 10 m; 
3. indien de breedte in de bestaande situatie meer bedraagt, geldt deze breedte; 

d. de diepte van het hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan: 
1. van vrijstaande hoofdgebouwen 15 m; 
2. van halfvrijstaande en/of geschakelde hoofdgebouwen en van aaneengebouwde 

hoofdgebouwen 12 m; 
3. indien de diepte in de bestaande situatie meer bedraagt, geldt deze diepte; 

e. de bouwhoogte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan: 
1. 1 bouwlaag met kap bij dijkbebouwing; 
2. 2 bouwlagen met kap bij overige bebouwing; 

f. de dakhelling van hoofdgebouwen mag niet minder bedragen dan 30° en niet meer dan 65°; 
indien de dakhelling in de bestaande situatie afwijkt van deze maten, geldt de bestaande 
dakhelling. 
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20.2.3  Aan- en bijgebouwen 

Ten behoeve van de aan- en bijgebouwen gelden de volgende bouwregels:  

a. aan- en uitbouwen mogen worden gebouwd 3 m achter de met de figuur 'gevellijn' aangeduide 
voorgevelrooilijn of het verlengde daarvan; 

b. aan- en bijgebouwen dienen binnen het bouwvlak gebouwd te worden; 
c. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en bijgebouwen en overkappingen bij een hoofdgebouw 

mag niet meer dan 50% van het erf bedragen tot een maximum van 90 m²; 
d. indien de bestaande oppervlakte van bijgebouwen meer bedraagt dan de onder c genoemde 

maat, mag bij afbraak van een deel of het geheel van het meerdere, met het oog op het 
terugdringen van verstening, een oppervlakte van 20% van de afgebroken oppervlakte worden 
opgeteld bij de bedoelde maat van 90 m² tot een maximum van 200 m²; 

e. bij vrijstaande hoofdgebouwen dient één der zijstroken vrij van aan- en bijgebouwen te blijven tot 
de lijn evenwijdig aan de met de figuur 'gevellijn' aangeduide voorgevelrooilijn en 5 m achter de 
achtergevel; 

f. de goothoogte van aanbouwen mag niet meer bedragen dan de begane grondlaag van het 
hoofdgebouw, de goothoogte van bijgebouwen mag niet meer bedragen dan 3 m. 

 

20.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag, met uitzondering van 
erfafscheidingen en vlaggenmasten, niet meer dan 4 m bedragen; 

b. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag voor de bouwgrenzen, die als voorgevellijn worden 
aangemerkt, niet meer dan 1 m bedragen en achter deze bouwgrenzen niet meer dan 2 m 
bedragen; 

c. de bouwhoogte van vlaggenmasten mag niet meer dan 6 m bedragen; 
d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, dienen binnen het bouwvlak gebouwd te worden.  
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Artikel 21  Leiding - Brandstof 

21.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Brandstof' aangewezen gronden zijn – behalve voor de andere aldaar 
voorkomende bestemming(en) – mede bestemd voor:  

a. een ondergrondse leiding met daarbij behorende belemmeringenstrook voor het transport van 
vloeistoffen van categorie K-1 van maximaal 8 inch en een maximale druk van 80 bar;  

b. een ondergrondse leiding met daarbij behorende belemmeringenstrook voor het transport van 
propyleen van maximmaal 6,61 inch en een maximale druk van 100 bar.  

21.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen uitsluiten ten behoeve van de in lid 21.1 genoemde bestemming 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd, met een bouwhoogte van ten hoogste 3 
m. 

21.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 21.2 onder b. De 
omgevingsvergunning wordt verleend, indien de bij de betrokken bestemming(en) behorende 
bouwregels in acht worden genomen en het belang van de leiding(en) door de bouwactiviteiten niet 
onevenredig wordt geschaad. Alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning wint het 
bevoegd gezag schriftelijke advies in bij de leidingbeheerder.  

 

21.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

21.4.1  Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding - Brandstof zonder of in afwijking 
van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende 
werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 
b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen; 
c. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is 

aangegeven, en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of 
apparatuur; 

d. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
e. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 
f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 

 

21.4.2  Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 

Het verbod van lid 21.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is 
verleend, zoals in lid 21.3 bedoeld; 

b. normaal onderhoud en beheer betreffen; 
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 
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21.4.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 21.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien het 
leidingbelang daardoor niet onevenredig wordt geschaad. Alvorens te beslissen omtrent een 
omgevingsvergunning wint het bevoegd gezag schriftelijke advies in bij de leidingbeheerder.  
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Artikel 22  Leiding - Gas 

22.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn - behalve voor de andere aldaar voorkomende 
bestemming(en) - mede bestemd voor een aardgastransportleiding. 

 

22.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 22.1 genoemde bestemming uitsluitend 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met 
inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - uitsluitend 
worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of 
verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder 
peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering. 

 

22.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 22.2 onder b, indien de bij de 
betrokken bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen en het belang van de 
leiding(en) door de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad. Alvorens te beslissen omtrent 
een omgevingsvergunning wint het bevoegd gezag schriftelijke advies in bij de leidingbeheerder. 

 

22.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

22.4.1  Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding - Gas zonder of in afwijking van een 
omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of de volgende 
werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 
b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen; 
c. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is 

aangegeven, en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of 
apparatuur; 

d. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
e. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 
f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 

 

22.4.2  Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 

Het verbod van lid 22.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is 
verleend, zoals in lid 22.3 bedoeld; 

b. normaal onderhoud en beheer betreffen; 
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 
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22.4.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 22.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien het 
leidingbelang daardoor niet onevenredig wordt geschaad. 
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Artikel 23  Leiding - Hoogspanningsverbinding 

23.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn – behalve voor de andere 
aldaar voorkomende bestemming(en) – mede bestemd voor een bovengrondse 
hoogspanningsverbinding van ten hoogste 380 kV. 

 

23.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 23.1 genoemde bestemming uitsluitend 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 3 
m;  

b. in afwijking van het bepaalde onder a bedraagt de bouwhoogte van hoogspanningsmasten ten 
hoogste 70 m;  

c. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag – met 
inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels – uitsluitend 
worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of 
verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en de 
bouwhoogte niet wordt vergroot. 

 

23.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 23.2 onder b, indien de bij de 
betrokken bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen en het belang van de 
leiding(en) door de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad. Alvorens te beslissen omtrent 
een omgevingsvergunning wint het bevoegd gezag schriftelijke advies in bij de leidingbeheerder.  

 

23.4  Specifieke gebruiksregels 

Met betrekking tot het gebruik geldt dat de opslag van brandgevaarlijke, brandbare of explosieve 
materialen niet is toegestaan.  

23.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

23.5.1  Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding - Hoogspanningsverbinding zonder 
of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de 
volgende werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanbrengen van hoog opgroeiende beplantingen en bomen; 
b. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is 

aangegeven, en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of 
apparatuur. 
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23.5.2  Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 

Het verbod van lid 23.5.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is 
verleend, zoals in lid 23.3 bedoeld; 

b. normaal onderhoud en beheer betreffen; 
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 

 

23.5.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 23.5.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien het 
leidingbelang daardoor niet onevenredig wordt geschaad. Alvorens te beslissen omtrent een 
omgevingsvergunning wint het bevoegd gezag schriftelijke advies in bij de leidingbeheerder.  
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Artikel 24  Leiding - Leidingstrook 

24.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Leidingstrook' aangewezen gronden zijn – behalve voor de andere aldaar 
voorkomende  bestemming(en) – mede bestemd voor: 

a. een ondergrondse rioolleiding;  
b. een ondergrondse waterleiding.  

 

24.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 24.1 genoemde bestemming uitsluitend 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag – met 
inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels – uitsluitend 
worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of 
verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder 
peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering. 

 

24.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van lid 24.2 onder b, indien de bij de 
betrokken bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen en het belang van de 
leiding(en) door de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt geschaad. Alvorens te beslissen omtrent 
een omgevingsvergunning wint het bevoegd gezag schriftelijke advies in bij de leidingbeheerder.  

 

24.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

24.4.1  Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Leiding - Leidingstrook zonder of in afwijking 
van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende 
werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen; 
b. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen en bomen; 
c. het aanleggen van andere kabels en leidingen dan in de bestemmingsomschrijving is 

aangegeven, en het aanbrengen van daarmee verband houdende constructies, installaties of 
apparatuur; 

d. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 
e. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen, 

diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van drainage; 
f. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren. 

 

24.4.2  Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 

Het verbod van lid 24.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarvoor een omgevingsvergunning is 
verleend, zoals in lid 24.3 bedoeld; 

b. normaal onderhoud en beheer betreffen; 
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 
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24.4.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 24.4.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien het 
leidingbelang daardoor niet onevenredig wordt geschaad. Alvorens te beslissen omtrent een 
omgevingsvergunning wint het bevoegd gezag schriftelijke advies in bij de leidingbeheerder.  
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Artikel 25  Waarde - Archeologie 

25.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologie' aangewezen gronden zijn – behalve voor de andere aldaar 
voorkomende bestemming(en) – mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van 
archeologische waarden. 

 

25.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op deze gronden mogen ten behoeve van de in lid 25.1 genoemde bestemming uitsluitend 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een bouwhoogte van ten hoogste 
3 m; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag – met 
inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels – uitsluitend 
worden gebouwd, indien: 
1. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen een rapport heeft overgelegd 

waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het oordeel van het bevoegd 
gezag in voldoende mate is vastgesteld; 

2. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de bouwactiviteiten niet 
worden geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de 
omgevingsvergunning voor het bouwen voorschriften en beperkingen te verbinden, gericht op 
het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel 
het begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologische deskundige; 

c. het bepaalde in dit lid onder b1 en b2 is niet van toepassing, indien het bouwplan betrekking heeft 
op één of meer van de volgende activiteiten of bouwwerken: 
1. vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bebouwing, waarbij de oppervlakte, 

voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en waarbij gebruik wordt gemaakt 
van de bestaande fundering; 

2. een bouwwerk met een oppervlakte van ten hoogste 100 m²; 
3. een bouwwerk dat zonder graafwerkzaamheden dieper dan 30 cm en zonder 

heiwerkzaamheden kan worden geplaatst. 

 

25.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

25.3.1  Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde - Archeologie zonder of in afwijking 
van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende 
werkzaamheden uit te voeren: 

a. het uitvoeren van grondbewerkingen op een grotere diepte of hoogte dan 30 cm, waartoe worden 
gerekend afgraven, woelen, mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen 
van drainage; 

b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op een of andere wijze indrijven van voorwerpen; 
c. het verlagen of verhogen van het waterpeil; 
d. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij stobben worden verwijderd; 
e. het aanleggen van ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee verband 

houdende constructies, installaties of apparatuur. 
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25.3.2  Uitzondering op het uitvoeringsverbod 

Het verbod van lid 25.3.1is niet van toepassing, indien de werken en werkzaamheden: 

a. noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een bouwplan waarbij lid 25.2 in acht is genomen; 
b. een oppervlakte beslaan van ten hoogste 100 m²; 
c. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan; 
d. ten dienste van archeologisch onderzoek worden uitgevoerd. 

 

25.3.3  Voorwaarden voor een omgevingsvergunning 

De werken en werkzaamheden, zoals in lid 25.3.1 bedoeld, zijn slechts toelaatbaar, indien de 
aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden aan de 
hand van nader archeologisch onderzoek kan aantonen dat op de betrokken locatie geen 
archeologische waarden aanwezig zijn. Voorts zijn de werken en werkzaamheden toelaatbaar, indien: 

a. de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden 
een rapport heeft overgelegd waarin de archeologische waarde van de betrokken locatie naar het 
oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld; 

b. de betrokken archeologische waarden, gelet op dit rapport, door de activiteiten niet worden 
geschaad of mogelijke schade kan worden voorkomen door aan de omgevingsvergunning voor 
het uitvoeren van werken en werkzaamheden voorschriften en beperkingen te verbinden, gericht 
op het behoud van de archeologische resten in de bodem, het doen van opgravingen dan wel het 
begeleiden van de bouwactiviteiten door een archeologische deskundige. 
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Artikel 26  Waarde - Cultuurhistorie 

26.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Cultuurhistorie' aangewezen gronden zijn – behalve voor de andere aldaar 
voorkomende bestemming(en) – mede bestemd voor de bescherming en veiligstelling van 
schootsvelden.  

 

26.2  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden 

26.2.1  Uitvoeringsverbod zonder omgevingsvergunning 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Waarde - Cultuurhistorie zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, of de volgende 
werkzaamheden uit te voeren: 

 aanbrengen opgaande beplanting (geen erfbeplanting).  

 

26.2.2  Uitzonderingen op het uitvoeringsverbod 

Het verbod van lid 26.2.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die: 

a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen; 
b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. 

 

26.2.3  Voorwaarde voor een omgevingsvergunning 

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 26.2.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de 
cultuurhistorische en landschapswaarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast, 
hetgeen door de initiatiefnemer met een schriftelijk advies van een deskundige inzake cultuurhistorie 
en landschap wordt aangetoond. 

 

 



  188  

Artikel 27  Waterstaat 

27.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waterstaat' aangewezen gronden zijn – behalve voor de andere aldaar voorkomende 
bestemming(en) – mede bestemd voor de waterhuishouding.  

 

27.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op de gronden mogen ten behoeve van de in lid 27.1 genoemde bestemming uitsluitend 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag – met 
inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels – uitsluitend 
worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of 
verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder 
peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering. 
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Artikel 28  Waterstaat - Waterkering 

 

28.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn – behalve voor de andere aldaar 
voorkomende bestemming(en) – mede bestemd voor dijken, kaden en dijksloten en andere 
voorzieningen ten behoeve van de waterkering.  

 

28.2  Bouwregels 

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels: 

a. op de gronden mogen ten behoeve van de in lid 28.1 genoemde bestemming uitsluitend 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 10 m; 

b. ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag – met 
inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels – uitsluitend 
worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of 
verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder 
peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundering. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

 

Artikel 29  Antidubbeltelregel 

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 30  Algemene bouwregels 

30.1  Overschrijding bouwgrenzen 

De bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, mogen in afwijking van aanduidingen, 
aanduidingsgrenzen en regels worden overschreden door: 

a. tot gebouwen behorende stoepen, stoeptreden, trappen(huizen), galerijen, hellingbanen, balkons, 
entreeportalen, veranda's en afdaken, mits de overschrijding ten hoogste 2,5 m bedraagt; 

b. tot gebouwen behorende erkers en serres, mits de overschrijding ten hoogste 2 m bedraagt; 
c. andere ondergeschikte onderdelen van gebouwen, mits de overschrijding ten hoogste 1,5 m 

bedraagt.  

30.2  Bestaande maten 
a. Voor een bouwwerk, dat bij of krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht op het 

tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel 
gebouwd kan worden en dat in het plan ingevolge de bestemming is toegelaten, maar waarvan 
de bestaande afstanden, bouwhoogte, inhoud en oppervlakte afwijken van de bouwregels van de 
betreffende bestemming, geldt dat:  
1. bestaande maten, die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als ten 

hoogste toelaatbaar worden aangehouden; 
2. bestaande maten, die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen als ten 

minste toelaatbaar worden aangehouden. 
b. In geval van herbouw is lid a onder 1 en 2 uitsluitend van toepassing, indien de herbouw op 

dezelfde plaats plaatsvindt.  
c. Op een bouwwerk als hiervoor bedoeld, is het Overgangsrecht bouwwerken als opgenomen in dit 

plan niet van toepassing. 

30.3  (Her)bouw van woningen 

Algehele herbouw van (bedrijfs)woningen mag uitsluitend plaatsvinden op bestaande fundamenten. 

30.4  Ondergronds bouwen 

Voor het bouwen van geheel of gedeeltelijk beneden het maaiveld gelegen ruimten gelden de 
volgende bepalingen: 

a. het bouwen van ondergrondse bedrijfsruimten is uitsluitend toelaatbaar op agrarische 
bouwvlakken/bouwsteden; 

b. de bouw van ondergrondse ruimten behorende bij en dienstbaar aan een woning is uitsluitend 
toelaatbaar voor zover zich op het bouwvlak een woning bevindt; 

c. voor het bouwen van ondergrondse bedrijfsruimten geldt het volgende: 
1. de bouwhoogte van een ondergrondse ruimte mag niet meer dan 4 m bedragen; 
2. de oppervlakte mag niet meer bedragen dan de oppervlakte die voor het betreffende 

bouwvlak/de betreffende bouwstede toelaatbaar is; 
d. voor het bouwen van ondergrondse ruimten behorende bij en dienstbaar aan een woning geldt 

het volgende: 
1. de bouwhoogte van een ondergrondse ruimte mag niet meer dan 3 m bedragen; 
2. ondergrondse ruimten zijn uitsluitend toelaatbaar onder de woning of onder de bijgebouwen 

behorende bij de woning.  

30.5  Afstand gevoelige objecten ten opzichte van landbouwbedrijven 

Onverminderd hetgeen in hoofdstuk 2 is bepaald, dient ten minste de volgende afstand in acht 
genomen te worden tussen landbouwbedrijven en gevoelige objecten, zoals genoemd in lid 1.50 : 
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 inrichting waar 
landbouwhuisdieren 
worden gehouden 

inrichting waar geen 
landbouwhuisdieren 
worden gehouden 

minimumafstand tot 
objecten categorie I en 
II 

100 m 50 m 

minimumafstand tot 
objecten categorie III, IV 
en V 

50 m 25 m 

 

30.6  Afstand gevoelige objecten ten opzichte van kassen 

Onverminderd hetgeen in hoofdstuk 2 is bepaald, dient ten minste de volgende afstand in acht 
genomen te worden tussen kassen en gevoelige objecten, zoals genoemd in lid 1.50: 

 

soort objecten aan te houden afstand 

 

indien kassen voor 1 mei 
1996 zijn opgericht (met 
inbegrip van eventuele 
uitbreidingen) 

indien kassen na 30 april 
1996 zijn opgericht 

categorie I  25 m 50 m 

categorie II  10 m  25 m 
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Artikel 31  Algemene gebruiksregels 

31.1  Strijdig gebruik  
a. Het is verboden gronden en bouwwerken te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze of tot 

een doel strijdig met de aan de betrokken grond gegeven bestemmingen en aanduidingen, de 
daarbij behorende bestemmingsomschrijving en de overige regels;  

b. onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan onbebouwde gronden te gebruiken of te laten 
gebruiken:  
1. als opslagplaats voor bagger en grondspecie; 
2. als opslagplaats voor vaten, kisten, al dan niet voor gebruik geschikte werktuigen en 

machines of onderdelen daarvan, oude en nieuwe (bouw)materialen, afval, puin, grind of 
brandstoffen; 

3. als uitstallings-, opslag-, stand- of ligplaats voor kampeer- en verblijfsmiddelen en 
(zee)containers; 

4. voor het houden van wedstrijden met motorvoertuigen of bromfietsen; 
5. als plaats voor het (laten) landen of opstijgen van ultralight-vliegtuigen; 
6. voor groeps- en natuurkamperen;  
7. als ligplaats voor woonschepen;  
8. als seksinrichtingen. 

c. onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan gebouwen en andere bouwwerken te 
gebruiken of te laten gebruiken voor:  
1. seksinrichtingen; 
2. speelautomatenhallen; 
3. inrichtingen ten behoeve van het verstrekken van verdovende middelen vallende onder de 

Opiumwet; 
4. opslagplaats voor meer dan 10.000 kg consumentenvuurwerk; 
5. permanente bewoning, indien het geen woningen en bedrijfswoningen betreft. 

d. onder strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan (vrijstaande) bijgebouwen te gebruiken of te 
laten gebruiken als zelfstandige woning of als afhankelijke woonruimte;  

e. onder strijdig gebruik als bedoeld onder b wordt niet verstaan: 
1. vormen van gebruik als bedoeld onder b, die verenigbaar zijn met het doel waarvoor de 

betrokken grond ingevolge de bestemming(en), de daarbij behorende 
bestemmingsomschrijving(en) en/of de overige regels mag worden gebruikt, mits niet buiten 
bouwvlakken;  

2. het opslaan van bouwmaterialen, puin en specie in verband met normaal onderhoud, dan wel 
ter verwezenlijking van de betrokken bestemming(en); 

3. de stalling van ten hoogste één toercaravan of boot op het bij een woning behorend 
bouwvlak; 

4. het gebruik als ligplaats voor vaartuigen voor de duur van ten hoogste 24 uur; 
5. het gebruik als ligplaats voor vaartuigen voor de duur van meer dan 24 uur indien ter plaatse 

een steiger aanwezig is; 
6. het gebruik van gedeelten van woningen en de daarbij behorende bijgebouwen voor kantoor- 

en/of praktijkruimte ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige 
bedrijfsmatige activiteiten, voor zover: 
 de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft; 
 het vloeroppervlak in gebruik voor kantoor- en/of praktijkruimte of de bedrijfsmatige 

activiteit ten hoogste 60 m² bedraagt; 
 ten behoeve van de kantoor- en/of praktijkruimte of de bedrijfsmatige activiteit wordt 

voorzien in voldoende parkeergelegenheid; 
 het gebruik geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer; 
 geen horeca en geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop 

ondergeschikt aan de uitoefening van kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten; 
 het beroep of de activiteit door de bewoner wordt uitgeoefend. 

f. Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het gestelde onder a t/m e, 
indien strikte toepassing van het verbod leidt tot beperkingen in het meest doelmatige gebruik die 
niet door dringende redenen worden gerechtvaardigd.  
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Artikel 32  Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening 

De regels van stedenbouwkundige aard en de bereikbaarheidseisen van paragraaf 2.5 van de 
bouwverordening zijn uitsluitend van toepassing, voor zover het betreft: 

a. de ruimte tussen bouwwerken; 
b. parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen. 
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Artikel 33  Algemene aanduidingsregels 

33.1  geluidzone - industrie 

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' is de bouw van nieuwe woningen (waaronder 
begrepen de splitsing van panden in meerdere woningen) niet toegestaan.  

 

33.2  veiligheidszone - leiding 

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - leiding' is de bouw van nieuwe kwetsbare objecten 
niet toegestaan. 
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Artikel 34  Algemene afwijkingsregels 

34.1  Maten en bouwgrenzen 

Het bevoegd gezag kan – tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds afwijking mogelijk is – bij een 
omgevingsvergunning afwijken van de regels voor: 

a. afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%; 
b. overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is 

voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in 
verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen ten hoogste 3 m 
bedragen en het bouwvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot. 

De omgevingsvergunning wordt niet verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan 
aan de ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en 
bouwwerken. 

34.2  Mantelzorg 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 31.1 onder d, ten 
behoeve van het toestaan dat een bijgebouw gebruikt wordt als afhankelijke woonruimte, met dien 
verstande dat:  

a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg; 
b. er geen onevenredig aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen waaronder die van 

omwonenden en (agrarische) bedrijven; 
c. de afhankelijke woonruimte binnen de vigerende regeling inzake bijgebouwen wordt ingepast met 

een maximale oppervlakte van 80 m². 

34.3  Extra woning in rijksmonumenten 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het aantal toegestane woningen 
in hoofdstuk 2, voor het realiseren van een extra woning in rijksmonumenten die hoofdgebouwen zijn, 
indien er daadwerkelijk wordt bijgedragen aan herstel en/of behoud van deze panden, met dien 
verstande dat de woning inpasbaar dient te zijn op basis van milieuwetgeving.  
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Artikel 35  Algemene wijzigingsregels 

35.1  Overschrijding bestemmingsgrenzen 

Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten behoeve 
van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor een technisch 
betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks noodzakelijk is in 
verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen mogen echter ten hoogste 
3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10% worden vergroot. 
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Artikel 36  Overige regels 

36.1  Werking wettelijke regelingen 

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op het 
moment van vaststelling van het plan. 

 

36.2  Relatie 

Indien blijkens het figuur 'relatie' sprake is van een gekoppeld bouwvlak, dan zijn voor het gebruik, het 
bouwen, bevoegdheid tot afwijken en wijzigingsbevoegdheden, de bepalingen met betrekking tot een 
'enkel' bouwvlak van overeenkomstige toepassing. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels 

 

 

Artikel 37  Overgangsrecht 

37.1  Overgangsrecht bouwwerken 

Voor bouwwerken luidt het overgangsrecht als volgt: 

a. een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel 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 tenietgaan 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 tenietgegaan; 

b. het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van dit lid onder a een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in dit lid onder a met 
maximaal 10%; 

c. dit lid 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. 

37.2  Overgangsrecht gebruik 

Voor gebruik luidt het overgangsrecht als volgt: 

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 dit lid 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 dit lid onder a, na het tijdstip van de 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. dit lid 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 38  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 'Regels van het bestemmingsplan Buitengebied, 3e herziening' 
van de gemeente Moerdijk. 
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Bijlage 1  Staat van Bedrijfsactiviteiten  



 

 

Bijlage 1 Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten 1 

 
Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten 
 

-  niet van toepassing of niet relevant 
<  kleiner dan 
> groter  
= gelijk aan 
cat.  categorie 
e.d.  en dergelijke 
kl.  klasse 
n.e.g.  niet elders genoemd 
o.c.  opslagcapaciteit 
p.c.  productiecapaciteit 
p.o.  productieoppervlak 
b.o. bedrijfsoppervlak 
v.c.  verwerkingscapaciteit 
u  uur 
d  dag 

w  week 
j  jaar 
B  bodemverontreiniging 
C  continu 
D  divers 
L  luchtverontreiniging 
Z  zonering op basis van Wet geluidhinder 
R risico (Besluit externe veiligheid inrichtingen mogelijk van 

toepassing) 
V Vuurwerkbesluit van toepassing 
G/P verkeersaantrekkende werking goederenvervoer/personenver-

voer: 
1. potentieel geringe verkeersaantrekkende werking 
2. potentieel aanzienlijke verkeersaantrekkende werking 
3. potentieel zeer grote verkeersaantrekkende werking 

  



2 Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten 

 

SBI-1993 SBI-2008  OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS   INDICES 
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01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN DE LANDBOUW             
0112 011, 012, 013, 

016 
0 Tuinbouw:             

0112 0113 4 - champignonkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C   10   30   2 1 G 
0112 0113 5 - champignonkwekerijen met mestfermentatie 100 10 30 C   10   100   3.2 1 G 
0112 0163 6 - bloembollendroog- en prepareerbedrijven 30 10 30 C   10   30   2 1 G 
0112 011 7 - witlofkwekerijen (algemeen) 30 10 30 C   10   30   2 1 G 
014 016 0 Dienstverlening ten behoeve van de landbouw:                         
014 016 1 - algemeen (onder andere loonbedrijven): b.o. > 500 m² 30 10 50     10   50 D 3.1 2 G 
014 016 2 - algemeen (onder andere loonbedrijven): b.o. <= 500 m² 30 10 30     10   30   2 1 G 
014 016  - algemeen met opslag bestrijdingsmiddelen > 10 ton: zie SBI-code 51.55                         
014 016 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m² 30 10 50     10   50   3.1 2 G 
014 016 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m² 30 10 30     10   30   2 1 G 
0142 0162  KI-stations 30 10 30 C   0   30   2 1 G 
                            
05 03 - VISSERIJ- EN VISTEELTBEDRIJVEN                         
0501.1 0311  Zeevisserijbedrijven 100 0 100 C   50 R 100   3.2 2 G 
0501.2 0312  Binnenvisserijbedrijven 50 0 50 C   10   50   3.1 1 G 
0502 032 0 Vis- en schaaldierkwekerijen                         
0502 032 1 - oester-, mossel- en schelpenteeltbedrijven 100 30 50 C   0   100   3.2 1 G 
0502 032 2 - visteeltbedrijven 50 0 50 C   0   50   3.1 1 G 
                            
15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN                         
151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:                         
151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C   50 R 100 D 3.2 2 G 
151 101 2 - vetsmelterijen 700 0 100 C   30   700   5.2 2 G 
151 101 3 - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 300 0 100 C   50 R 300   4.2 2 G 
151 101 4 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1.000 m² 100 0 100 C   50 R 100   3.2 2 G 
151 101 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1.000 m² 50 0 50 C   30   50   3.1 1 G 
151 101 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² 30 0 50     10   50   3.1 1 G 
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SBI-1993 SBI-2008  OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS   INDICES 
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151 101, 102 7 - loonslachterijen 50 0 50     10   50   3.1 1 G 
151 108 8 - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaarmaaltijden 

met p.o. < 2.000 m² 
50 0 50     10   50   3.1 2 G 

152 102 0 Visverwerkingsbedrijven:                         
152 102 1 - drogen 700 100 200 C   30   700   5.2 2 G 
152 102 2 - conserveren 200 0 100 C   30   200   4.1 2 G 
152 102 3 - roken 300 0 50 C   0   300   4.2 1 G 
152 102 4 - verwerken anderszins: p.o. > 1.000 m² 300 10 50 C   30   300 D 4.2 2 G 
152 102 5 - conserveren of verwerken anderszins: p.o. <= 1.000 m² 100 10 50     30   100   3.2 1 G 
152 102 6 - conserveren of verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 50 10 30     10   50   3.1 1 G 
1531 1031 0 Aardappelproductenfabrieken:                         
1531 1031 1 - vervaardiging van aardappelproducten 300 30 200 C   50 R 300   4.2 2 G 
1531 1031 2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² 50 10 50     50 R 50   3.1 1 G 
1532,1533 1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:                         
1532,1533 1032, 1039 1 - jam 50 10 100 C   10   100   3.2 1 G 
1532,1533 1032, 1039 2 - groente algemeen 50 10 100 C   10   100   3.2 2 G 
1532,1533 1032, 1039 3 - met koolsoorten 100 10 100 C   10   100   3.2 2 G 
1532,1533 1032, 1039 4 - met drogerijen 300 10 200 C   30   300   4.2 2 G 
1532,1533 1032, 1039 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 300 10 100 C   10   300   4.2 2 G 
1541 104101 0 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:                         
1541 104101 1 - p.c. < 250.000 ton/jaar 200 30 100 C   30 R 200   4.1 3 G 
1541 104101 2 - p.c. >= 250.000 ton/jaar 300 50 300 C Z 50 R 300   4.2 3 G 
1542 104102 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:                         
1542 104102 1 - p.c. < 250.000 ton/jaar 200 10 100 C   100 R 200   4.1 3 G 
1542 104102 2 - p.c. >= 250.000 ton/jaar 300 10 300 C Z 200 R 300   4.2 3 G 
1543 1042 0 Margarinefabrieken:                         
1543 1042 1 - p.c. < 250.000 ton/jaar 100 10 200 C   30 R 200   4.1 3 G 
1543 1042 2 - p.c. >= 250.000 ton/jaar 200 10 300 C Z 50 R 300   4.2 3 G 
1551 1051 0 Zuivelproducten fabrieken:                         
1551 1051 1 - gedroogde producten, p.c. >= 1,5 ton/uur 200 100 500 C Z 50 R 500   5.1 3 G 
1551 1051 2 - geconcentreerde producten, verdampingscapaciteit >= 20 ton/uur 200 30 500 C Z 50 R 500   5.1 3 G 
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1551 1051 3 - melkproductenfabrieken v.c. < 55.000 ton/jaar 50 0 100 C   50 R 100   3.2 2 G 
1551 1051 4 - melkproductenfabrieken v.c. >= 55.000 ton/jaar 100 0 300 C Z 50 R 300   4.2 3 G 
1551 1051 5 - overige zuivelproductenfabrieken 50 50 300 C   50 R 300   4.2 3 G 
1552 1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 50 0 100 C   50 R 100   3.2 2 G 
1552 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30     0   30   2 1 G 
1561 1061 0 Meelfabrieken:                         
1561 1061 1 - p.c. >= 500 ton/uur 200 100 300 C Z 100 R 300   4.2 2 G 
1561 1061 2 - p.c. < 500 ton/uur 100 50 200 C   50 R 200   4.1 2 G 
1561 1061  Grutterswarenfabrieken 50 100 200 C   50   200 D 4.1 2 G 
1562 1062 0 Zetmeelfabrieken:                         
1562 1062 1 - p.c. < 10 ton/uur 200 50 200 C   30 R 200   4.1 1 G 
1562 1062 2 - p.c. >= 10 ton/uur 300 100 300 C Z 50 R 300   4.2 2 G 
1571 1091 0 Veevoerfabrieken:                         
1571 1091 1 - destructiebedrijven 700 30 200 C   50   700 D 5.2 3 G 
1571 1091 2 - beender-, veren-, vis- en vleesmeelfabriek 700 100 100 C   30 R 700 D 5.2 3 G 
1571 1091 3 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) capaciteit < 10 ton/uur 

water 
300 100 200 C   30   300   4.2 2 G 

1571 1091 4 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) capaciteit >= 10 ton/uur 
water 

700 200 300 C Z 50   700   5.2 3 G 

1571 1091 5 - mengvoeder, p.c. < 100 ton/uur 200 50 200 C   30   200   4.1 3 G 
1571 1091 6 - mengvoeder, p.c. >= 100 ton/uur 300 100 300 C Z 50 R 300   4.2 3 G 
1572 1092  Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 100 200 C   30   200   4.1 2 G 
1581 1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:                         
1581 1071 1 - v.c. < 7.500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C   10   30   2 1 G 
1581 1071 2 - v.c. >= 7.500 kg meel/week 100 30 100 C   30   100   3.2 2 G 
1582 1072  Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C   30   100   3.2 2 G 
1583 1081 0 Suikerfabrieken:                         
1583 1081 1 - v.c. < 2.500 ton/jaar 500 100 300 C   100 R 500   5.1 2 G 
1583 1081 2 - v.c. >= 2.500 ton/jaar 1000 200 700 C Z 200 R 1000   5.3 3 G 
1584 10821 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:                         
1584 10821 1 - cacao- en chocoladefabrieken: p.o. > 2.000 m² 500 50 100     50 R 500   5.1 2 G 
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1584 10821 2 - cacao- en chocoladefabriek en vervaardigen van chocoladewerken met p.o. 
< 2.000 m² 

100 30 50     30   100   3.2 2 G 

1584 10821 3 - cacao- en chocoladefabriek en vervaardigen van chocoladewerken met p.o. 
<= 200 m² 

30 10 30     10   30   2 1 G 

1584 10821 4 - suikerwerkfabrieken met suikerbranden 300 30 50     30 R 300   4.2 2 G 
1584 10821 5 - suikerwerkfabrieken zonder suikerbranden: p.o. > 200 m² 100 30 50     30 R 100   3.2 2 G 
1584 10821 6 - suikerwerkfabrieken zonder suikerbranden: p.o. <= 200 m² 30 10 30     10   30   2 1 G 
1585 1073  Deegwarenfabrieken 50 30 10     10   50   3.1 2 G 
1586 1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:                         
1586 1083 1 - koffiebranderijen 500 30 200 C   10   500 D 5.1 2 G 
1586 1083 2 - theepakkerijen 100 10 30     10   100   3.2 2 G 
1587 108401  Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 200 30 50     10   200   4.1 2 G 
1589 1089  Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 200 30 50     30   200 D 4.1 2 G 
1589.1 1089  Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 50 50     50 R 200   4.1 2 G 
1589.2 1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:                         
1589.2 1089 1 - zonder poederdrogen 100 10 50     10   100   3.2 2 G 
1589.2 1089 2 - met poederdrogen 300 50 50     50 R 300   4.2 2 G 
1589.2 1089  Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 50 50     30   200   4.1 2 G 
1591 110101  Destilleerderijen en likeurstokerijen 300 30 200 C   30   300   4.2 2 G 
1592 110102 0 Vervaardiging van ethylalcoholdoorgisting:                         
1592 110102 1 - p.c. < 5.000 ton/jaar 200 30 200 C   30 R 200   4.1 1 G 
1592 110102 2 - p.c. >= 5.000 ton/jaar 300 50 300 C   50 R 300   4.2 2 G 
1593 t/m 1595 1102 t/m 1104  Vervaardiging van wijn, cider en dergelijke 10 0 30 C   0   30   2 1 G 
1596 1105  Bierbrouwerijen 300 30 100 C   50 R 300   4.2 2 G 
1597 1106  Mouterijen 300 50 100 C   30   300   4.2 2 G 
1598 1107  Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100     50 R 100   3.2 3 G 
                            
16 12 - VERWERKING VAN TABAK                         
160 120  Tabakverwerkende industrie 200 30 50 C   30   200   4.1 2 G 
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17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL                         
171 131  Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100     30   100   3.2 2 G 
172 132 0 Weven van textiel:                         
172 132 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100     0   100   3.2 2 G 
172 132 2 - aantal weefgetouwen >= 50 10 30 300   Z 50   300   4.2 3 G 
173 133  Textielveredelingsbedrijven 50 0 50     10   50   3.1 2 G 
174,175 139  Vervaardiging van textielwaren 10 0 50     10   50   3.1 1 G 
1751 1393  Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 100 30 200     10   200   4.1 2 G 
176,177 139, 143  Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 0 10 50     10   50   3.1 1 G 
                            
18 14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT                         
181 141  Vervaardiging kleding van leer 30 0 50     0   50   3.1 1 G 
182 141  Vervaardiging van kleding en –toebehoren (exclusief van leer) 10 10 30     10   30   2 2 G 
183 142, 151  Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10     10   50   3.1 1 G 
                            
19 15 - VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCLUSIEF KLEDING)                         
191 151, 152  Lederfabrieken 300 30 100     10   300   4.2 2 G 
192 151  Lederwarenfabrieken (exclusief kleding en schoeisel) 50 10 30     10   50 D 3.1 2 G 
193 152  Schoenenfabrieken 50 10 50     10   50   3.1 2 G 
                            
20 16 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK EN 

DERGELIJKE 
            

2010.1 16101  Houtzagerijen 0 50 100     50 R 100   3.2 2 G 
2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:                         
2010.2 16102 1 - met creosootolie 200 30 50     10   200   4.1 2 G 
2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50     10   50   3.1 2 G 
202 1621  Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100     10   100   3.2 3 G 
203,204,205 162 0 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 0 30 100     0   100   3.2 2 G 
203,204,205 162 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 

200 m² 
0 30 50     0   50   3.1 1 G 
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205 162902  Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30     0   30   2 1 G 
                            
21 17 - VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN                         
2111 1711  Vervaardiging van pulp 200 100 200 C   50 R 200   4.1 3 G 
2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:                         
2112 1712 1 - p.c. < 3 ton/uur 50 30 50 C   30 R 50   3.1 1 G 
2112 1712 2 - p.c. 3 - 15 ton/uur 100 50 200 C Z 50 R 200   4.1 2 G 
2112 1712 3 - p.c. >= 15 ton/uur 200 100 300 C Z 100 R 300   4.2 3 G 
212 172  Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C   30 R 100   3.2 2 G 
2121.2 17212 0 Golfkartonfabrieken:                        
2121.2 17212 1 - p.c. < 3 ton/uur 30 30 100 C   30 R 100   3.2 2 G 
2121.2 17212 2 - p.c. >= 3 ton/uur 50 30 200 C Z 30 R 200   4.1 2 G 
                
22 18 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUCTIE VAN OPGENOMEN MEDIA                       
2221 1811  Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C  10   100  3.2 3 G 
2222 1812  Drukkerijen (vlak- en rotatiediepdrukkerijen) 30 0 100    10   100  3.2 3 G 
2222.6 18129  Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30    0   30  2 1 P 
2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10    0   10  1 1 G 
2223 1814 B Binderijen 30 0 30    0   30  2 2 G 
2224 1813  Grafische reproductie en zetten 30 0 10    10   30  2 2 G 
2225 1814  Overige grafische activiteiten 30 0 30    10   30 D 2 2 G 
223 182  Reproductiebedrijven opgenomen media 0 0 10    0   10  1 1 G 
                          
23 19 - AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERKENDE INDUSTRIE; BEWERKING SPLIJT-

/KWEEKSTOFFEN 
                      

231 191  Cokesfabrieken 1000 700 1000 C Z 100 R 1000  5.3 2 G 
2320.1 19201  Aardolieraffinaderijen 1500 100 1500 C Z 1500 R 1500  6 3 G 
2320.2 19202 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 50 0 100    30 R 100  3.2 2 G 
2320.2 19202 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 300 0 100    50 R 300  4.2 2 G 
2320.2 19202 C Aardolieproductenfabrieken n.e.g. 300 0 200    50 R 300 D 4.2 2 G 
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233 210, 212, 244  Splijt- en kweekstoffenbewerkingsbedrijven 10 10 100    1500   1500 D 6 1 G 
                            
24 20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUCTEN                        
2411 2011 0 Vervaardiging van industriële gassen:                        
2411 2011 1 - luchtscheidingsinstallatie v.c. >= 10 ton/dag lucht 10 0 700 C Z 100 R 700   5.2 3 G 
2411 2011 2 - overige gassenfabrieken, niet explosief 100 0 500 C  100 R 500   5.1 3 G 
2411 2011 3 - overige gassenfabrieken, explosief 100 0 500 C  300 R 500   5.1 3 G 
2412 2012  Kleur- en verfstoffenfabrieken 200 0 200 C  200 R 200 D 4.1 3 G 
2413 2012 0 Anorganische chemische grondstoffenfabrieken:                        
2413 2012 1 - niet vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' 100 30 300 C  300 R 300 D 4.2 2 G 
2413 2012 2 - vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' 300 50 500 C  700 R 700 D 5.2 3 G 
2414.1 20141 A0 Organische chemische grondstoffenfabrieken:                        
2414.1 20141 A1 - niet vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' 300 10 200 C  300 R 300 D 4.2 2 G 
2414.1 20141 A2 - vallend onder 'post-Seveso-richtlijn' 1000 30 500 C  700 R 1000 D 5.3 2 G 
2414.1 20141 B0 Methanolfabrieken:                        
2414.1 20141 B1 - p.c. < 100.000 ton/jaar 100 0 200 C  100 R 200   4.1 2 G 
2414.1 20141 B2 - p.c. >= 100.000 ton/jaar 200 0 300 C Z 200 R 300   4.2 3 G 
2414.2 20149 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synthetische):                        
2414.2 20149 1 - p.c. < 50.000 ton/jaar 300 0 200 C  100 R 300   4.2 2 G 
2414.2 20149 2 - p.c. >= 50.000 ton/jaar 500 0 300 C Z 200 R 500   5.1 3 G 
2415 2015  Kunstmeststoffenfabrieken 500 300 500 C  500 R 500   5.1 3 G 
2416 2016  Kunstharsenfabrieken en dergelijke 700 30 300 C  500 R 700   5.2 3 G 
242 202 0 Landbouwchemicaliënfabrieken:                        
242 202 1 - fabricage 300 50 100 C  1000 R 1000   5.3 3 G 
242 202 2 - formulering en afvullen 100 10 30 C  500 R 500 D 5.1 2 G 
243 203  Verf, lak en vernisfabrieken 300 30 200 C  300 R 300 D 4.2 3 G 
2441 2110 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:                        
2441 2110 1 - p.c. < 1.000 ton/jaar 200 10 200 C  300 R 300   4.2 1 G 
2441 2110 2 - p.c. >= 1.000 ton/jaar 300 10 300 C  500 R 500   5.1 2 G 
2442 2120 0 Farmaceutische productenfabrieken:                        
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2442 2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50    50 R 50   3.1 2 G 
2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30    10   30   2 2 G 
2451 2041  Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 300 100 200 C  100 R 300   4.2 3 G 
2452 2042  Parfumerie- en cosmeticafabrieken 300 30 50 C  50 R 300   4.2 2 G 
2462 2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:                        
2462 2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100    50   100   3.2 3 G 
2462 2052 2 - met dierlijke grondstoffen 500 30 100    50   500   5.1 3 G 
2464 205902  Fotochemische productenfabrieken 50 10 100    50 R 100   3.2 3 G 
2466 205903 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50    50 R 50   3.1 3 G 
2466 205903 B Overige chemische productenfabrieken n.e.g. 200 30 100 C  200 R 200 D 4.1 2 G 
247 2060  Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 300 30 300 C  200 R 300   4.2 3 G 
                
25 22 - VERVAARDIGING VAN PRODUCTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF                        
2511 221101  Rubberbandenfabrieken 300 50 300 C  100 R 300   4.2 2 G 
2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:                        
2512 221102 1 - vloeroppervlak < 100 m² 50 10 30    30   50   3.1 1 G 
2512 221102 2 - vloeroppervlak >= 100 m² 200 50 100    50 R 200   4.1 2 G 
2513 2219  Rubberartikelenfabrieken 100 10 50    50 R 100 D 3.2 1 G 
252 222 0 Kunststofverwerkende bedrijven:                        
252 222 1 - zonder fenolharsen 200 50 100    100 R 200   4.1 2 G 
252 222 2 - met fenolharsen 300 50 100    200 R 300   4.2 2 G 
252 222 3 - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouw-

materialen 
50 30 50    30   50   3.1 2 G 

                          
26 23 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN 

GIPSPRODUCTEN 
                      

261 231 0 Glasfabrieken:                       
261 231 1 - glas en glasproducten, p.c. < 5.000 ton/jaar 30 30 100    30   100   3.2 1 G 
261 231 2 - glas en glasproducten, p.c. >= 5.000 ton/jaar 30 100 300 C Z 50 R 300   4.2 2 G 
261 231 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 ton/jaar 300 100 100    30   300   4.2 1 G 
261 231 4 - glaswol en glasvezels, p.c. >= 5.000 ton/jaar 500 200 300 C Z 50 R 500   5.1 2 G 
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2612 231  Glas-in-loodzetterij 10 30 30    10   30   2 1 G 
2615 231  Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50    10   50   3.1 1 G 
262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:                        
262, 263 232, 234 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30    10   30   2 1 G 
262, 263 232, 234 2 - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 30 50 100    30   100   3.2 2 G 
264 233 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 30 200 200    30   200   4.1 2 G 
264 233 B Dakpannenfabrieken 50 200 200    100 R 200   4.1 2 G 
2651 2351 0 Cementfabrieken:                        
2651 2351 1 - p.c. < 100.000 ton/jaar 10 300 500 C  30 R 500   5.1 2 G 
2651 2351 2 - p.c. >= 100.000 ton/jaar 30 500 1000 C Z 50 R 1000   5.3 3 G 
2652 235201 0 Kalkfabrieken:                       
2652 235201 1 - p.c. < 100.000 ton/jaar 30 200 200    30 R 200   4.1 2 G 
2652 235201 2 - p.c. >= 100.000 ton/jaar 50 500 300  Z 50 R 500   5.1 3 G 
2653 235202 0 Gipsfabrieken:                       
2653 235202 1 - p.c. < 100.000 ton/jaar 30 200 200   30 R 200   4.1 2 G 
2653 235202 2 - p.c. >= 100.000 ton/jaar 50 500 300  Z 50 R 500   5.1 3 G 
2661.1 23611 0 Betonwarenfabrieken:                        
2661.1 23611 1 - zonder persen, triltafels en bekistingtriller 10 100 200    30   200   4.1 2 G 
2661.1 23611 2 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 ton/dag 10 100 300    30   300   4.2 2 G 
2661.1 23611 3 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. >= 100 ton/dag 30 200 700  Z 30   700   5.2 3 G 
2661.2 23612 0 Kalkzandsteenfabrieken:                        
2661.2 23612 1 - p.c. < 100.000 ton/jaar 10 50 100    30   100   3.2 2 G 
2661.2 23612 2 - p.c. >= 100.000 ton/jaar 30 200 300  Z 30   300   4.2 3 G 
2662 2362  Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 50 100    30   100   3.2 2 G 
2663, 2664 2363, 2364 0 Betonmortelcentrales:                       
2663, 2664 2363, 2364 1 - p.c. < 100 ton/uur 10 50 100    10  100   3.2 3 G 
2663, 2664 2363, 2364 2 - p.c. >= 100 ton/uur 30 200 300  Z 10  300   4.2 3 G 
2665, 2666 2365, 2369 0 Vervaardiging van producten van beton, (vezel)cement en gips:                        
2665, 2666 2365, 2369 1 - p.c. < 100 ton/dag 10 50 100    50 R 100   3.2 2 G 
2665, 2666 2365, 2369 2 - p.c. >= 100 ton/dag 30 200 300  Z 200 R 300   4.2 3 G 
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267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:                       
267 237 1 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² 10 30 100   0   100 D 3.2 1 G 
267 237 2 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² 10 30 50   0   50   3.1 1 G 
267 237 3 - met breken, zeven of drogen, v.c. < 100.000 ton/jaar 10 100 300   10   300   4.2 1 G 
267 237 4 - met breken, zeven of drogen, v.c. >= 100.000 ton/jaar 30 200 700  Z 10   700   5.2 2 G 
2681 2391  Slijp- en polijstmiddelenfabrieken 10 30 50   10   50 D 3.1 1 G 
2682 2399 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:                       
2682 2399 A1 - p.c. < 100 ton/uur 300 100 100   30   300   4.2 3 G 
2682 2399 A2 - p.c. >= 100 ton/uur 500 200 200  Z 50   500   5.1 3 G 
2682 2399 B0 Isolatiematerialenfabrieken (exclusief glaswol):                       
2682 2399 B1 - steenwol, p.c. >= 5.000 ton/jaar 100 200 300 C Z 30   300   4.2 2 G 
2682 2399 B2 - overige isolatiematerialen 200 100 100 C  50   200   4.1 2 G 
2682 2399 C Minerale productenfabrieken n.e.g. 50 50 100   50   100 D 3.2 2 G 
2682 2399 D0 Asfaltcentrales: p.c. < 100 ton/uur 100 50 200   30   200   4.1 3 G 
2682 2399 D1 - asfaltcentrales: p.c. >= 100 ton/uur 200 100 300  Z 50   300   4.2 3 G 
                
27 24 - VERVAARDIGING VAN METALEN                      
271 241 0 Ruwijzer- en staalfabrieken:                      
271 241 1 - p.c. < 1.000 ton/jaar 700 500 700   200 R 700   5.2 2 G 
271 241 2 - p.c. >= 1.000 ton/jaar 1500 1000 1500 C Z 300 R 1500   6 3 G 
272 245 0 IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:                       
272 245 1 - p.o. < 2.000 m² 30 30 500   30   500   5.1 2 G 
272 245 2 - p.o. >= 2.000 m² 50 100 1000  Z 50 R 1000   5.3 3 G 
273 243 0 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:                       
273 243 1 - p.o. < 2.000 m² 30 30 300   30   300   4.2 2 G 
273 243 2 - p.o. >= 2.000 m² 50 50 700  Z 50 R 700   5.2 3 G 
274 244 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:                       
274 244 A1 - p.c. < 1.000 ton/jaar 100 100 300   30 R 300   4.2 1 G 
274 244 A2 - p.c. >= 1.000 ton/jaar 200 300 700  Z 50 R 700   5.2 2 G 
274 244 B0 Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen en dergelijke:                       
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274 244 B1 - p.o. < 2.000 m² 50 50 500   50 R 500   5.1 2 G 
274 244 B2 - p.o. >= 2.000 m² 200 100 1000  Z 100 R 1000   5.3 3 G 
2751, 2752 2451, 2452 0 IJzer- en staalgieterijen/-smelterijen:                       
2751, 2752 2451, 2452 1 - p.c. < 4.000 ton/jaar 100 50 300 C  30 R 300   4.2 1 G 
2751, 2752 2451, 2452 2 - p.c. >= 4.000 ton/jaar 200 100 500 C Z 50 R 500   5.1 2 G 
2753, 2754 2453, 2454 0 Non-ferro-metaalgieterijen/-smelterijen:                       
2753, 2754 2453, 2454 1 - p.c. < 4.000 ton/jaar 100 50 300 C  30 R 300   4.2 1 G 
2753, 2754 2453, 2454 2 - p.c. >= 4.000 ton/jaar 200 100 500 C Z 50 R 500   5.1 2 G 
                
28 25, 31 - VERVAARDIGING EN REPARATIE VAN PRODUCTEN VAN METAAL (EXCLUSIEF 

MACHINES/TRANSPORTMIDDELEN) 
            

281 251, 331 0 Constructiewerkplaatsen:                       
281 251, 331 1 - gesloten gebouw 30 30 100   30   100   3.2 2 G 
281 251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m² 30 30 50   10   50   3.1 1 G 
281 251, 331 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m² 30 50 200   30   200   4.1 2 G 
281 251, 331 3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m² 50 200 300  Z 30   300   4.2 3 G 
2821 2529, 3311 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:                       
2821 2529, 3311 1 - p.o. < 2.000 m² 30 50 300   30 R 300   4.2 2 G 
2821 2529, 3311 2 - p.o. >= 2.000 m² 50 100 500  Z 50 R 500   5.1 3 G 
2822, 2830 2521, 2530, 

3311 
 Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels 30 30 200   30   200   4.1 2 G 

284 255, 331 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 10 30 200   30   200   4.1 1 G 
284 255, 331 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen en dergelijke 50 30 100   30   100 D 3.2 2 G 
284 255, 331 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen en dergelijke, p.o. < 200 m² 30 30 50   10   50 D 3.1 1 G 
2851 2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:                       
2851 2561, 3311 1 - algemeen 50 50 100   50   100   3.2 2 G 
2851 2561, 3311 10 - stralen 30 200 200   30   200 D 4.1 2 G 
2851 2561, 3311 11 - metaalharden 30 50 100   50   100 D 3.2 1 G 
2851 2561, 3311 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100   50 R 100 D 3.2 2 G 
2851 2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100   30 R 100 D 3.2 2 G 
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2851 2561, 3311 3 - thermisch verzinken 100 50 100   50   100   3.2 2 G 
2851 2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 100 50 100   50   100   3.2 2 G 
2851 2561, 3311 5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 30 50 100   30   100   3.2 2 G 
2851 2561, 3311 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100   30   100   3.2 2 G 
2851 2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100   30   100   3.2 2 G 
2851 2561, 3311 8 - emailleren 100 50 100   50 R 100   3.2 1 G 
2851 2561, 3311 9 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen en 

dergelijke) 
30 30 100   50   100   3.2 2 G 

2852 2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100   30   100 D 3.2 1 G 
2852 2562, 3311 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. < 200 m² 10 30 50   10   50 D 3.1 1 G 
287 259, 331 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:                       
287 259, 331 A1 - p.o. < 2.000 m² 30 50 200   30   200   4.1 2 G 
287 259, 331 A2 - p.o. >= 2.000 m² 50 100 500  Z 30   500   5.1 3 G 
287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100   30   100   3.2 2 G 
287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. < 200 m² 30 30 50   10   50   3.1 1 G 
                          
29 27, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN                       
29 27, 28, 33 0 Machine- en apparatenfabrieken, inclusief reparatie:                       
29 27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m² 30 30 100   30   100 D 3.2 2 G 
29 27, 28, 33 2 - p.o. >= 2.000 m² 50 30 200   30   200 D 4.1 3 G 
29 28, 33 3 - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300  Z 30   300 D 4.2 3 G 
29 27, 28, 33  - reparatie van machines en apparaten, zonder proefdraaien verbrandings-

motoren  = 1 MW 
30 30 50   30   50   3.1 1 G 

                
30 26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS             
30 26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken, inclusief reparatie 30 10 30   10   30   2 1 G 
                
31 26, 27, 33 - VERVAARDIGING VAN OVERIGE ELEKTRISCHE MACHINES, APPARATEN EN 

BENODIGDHEDEN 
            

311 271, 331  Elektromotoren- en generatorenfabrieken, inclusief reparatie 200 30 30   50   200   4.1 1 G 
312 271, 273  Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200 10 30   50   200   4.1 1 G 
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313 273  Elektrische draad- en kabelfabrieken 100 10 200   100 R 200 D 4.1 2 G 
314 272  Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100   50   100   3.2 2 G 
315 274  Lampenfabrieken 200 30 30   300 R 300   4.2 2 G 
316 293  Elektrotechnische industrie n.e.g. 30 10 30   10   30   2 1 G 
3162 2790  Koolelektrodenfabrieken 1500 300 1000 C  200 R 1500   6 2 G 
                       
32 26, 33 - VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOMMUNICATIEAPPARATEN EN 

-BENODIGDHEDEN 
                   

321 t/m 323 261, 263, 264, 
331 

 Vervaardiging van audio-, video- en telecommunicatieapparatuur en 
dergelijke, inclusief reparatie 

30 0 50   30   50 D 3.1 2 G 

3210 2612  Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50   30   50   3.1 1 G 
                
33 26, 32, 33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN 

INSTRUMENTEN 
            

33 26, 32, 33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten en 
dergelijke, inclusief reparatie 

30 0 30   0   30   2 1 G 

                 
34 29  VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS             
341 291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven:             
341 291 1 - p.o. < 10.000 m² 100 10 200 C  30 R 200 D 4.1 3 G 
341 291 2 - p.o. >= 10.000 m² 200 30 300  Z 50 R 300   4.2 3 G 
3420.1 29201  Carrosseriefabrieken 100 10 200   30 R 200   4.1 2 G 
3420.2 29202  Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 30 10 200   30   200   4.1 2 G 
343 293  Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100   30 R 100   3.2 2 G 
                
35 30 - VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCLUSIEF AUTO'S, 

AANHANGWAGENS) 
            

351 301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:             
351 301, 3315  1 - houten schepen 30 30 50   10   50   3.1 2 G 
351 301, 3315 2 - kunststof schepen 100 50 100   50 R 100   3.2 2 G 
351 301, 3315 3 - metalen schepen < 25 m 50 100 200   30   200   4.1 2 G 
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351 301, 3315 4 - metalen schepen >= 25 m en/of proefdraaien motoren >= 1 MW 100 100 500 C Z 50   500   5.1 2 G 
351 301, 3315  - onderhoud/reparatie metalen schepen < 25 m, incidenteel bouwen 30 50 50   30   50   3.1 2 G 
3511 3831  Scheepssloperijen 100 200 700   100 R 700   5.2 2 G 
352 302, 317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:                       
352 302, 317 1 - algemeen 50 30 100   30   100   3.2 2 G 
352 302, 317 2 - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300  Z 30 R 300   4.2 2 G 
353 303, 3316 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:             
353 303, 3316 1 - zonder proefdraaien motoren 50 30 200   30   200   4.1 2 G 
353 303, 3316 2 - met proefdraaien motoren 100 30 1000  Z 100 R 1000   5.3 2 G 
354 309  Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100   30 R 100   3.2 2 G 
355 3099  Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100   30   100 D 3.2 2 G 
                
36 31 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.             
361 310 1 Meubelfabrieken 50 50 100   30   100 D 3.2 2 G 
361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m² 0 10 10   0   10   1 1 P 
362 321  Fabricage van munten, sieraden en dergelijke 30 10 10   10   30   2 1 G 
363 322  Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30   10   30   2 2 G 
364 323  Sportartikelenfabrieken 30 10 50   30   50   3.1 2 G 
365 324  Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50   30   50   3.1 2 G 
3661.1 32991  Sociale werkvoorziening 0 30 30   0   30   2 1 P 
3661.2 32999  Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 30 10 50   30   50 D 3.1 2 G 
                          
37 38 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING                       
371 383201  Metaal- en autoschredders 30 100 500  Z 30   500   5.1 2 G 
372 383202 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:                       
372 383202 A1 - v.c. < 100.000 ton/jaar 30 100 300   10   300   4.2 2 G 
372 383202 A2 - v.c. >= 100.000 ton/jaar 30 200 700   10   700   5.2 3 G 
372 383202 B Rubberregeneratiebedrijven 300 50 100   50 R 300   4.2 2 G 
372 383202 C Afvalscheidingsinstallaties 200 200 300 C  50   300   4.2 3 G 
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40 35 - PRODUCTIE EN DISTRIBUTIE VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM 
WATER 

            

40 35 A0 Elektriciteitsproductiebedrijven (elektrisch vermogen >= 50 MWe)             
40 35 A1 - kolengestookt (inclusief meestook biomassa), thermisch vermogen  

> 75 MWth 
100 700 700 C Z 200   700   5.2 2 G 

40 35 A2 - oliegestookt, thermisch vermogen > 75 MWth 100 100 500 C Z 100   500   5.1 2 G 
40 35 A3 - gasgestookt (inclusief bijstook biomassa), thermisch vermogen > 75 MWth 100 100 500 C Z 100 R 500   5.1 1 G 
40 35 A5 - warmtekrachtinstallaties (gas), thermisch vermogen > 75 MWth 30 30 500 C Z 100 R 500   5.1 1 G 
40 35 B0 Bio-energieinstallaties elektrisch vermogen < 50 MWe:                      
40 35 B1 - covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, gft en reststromen 

voedingsindustrie 
100 50 100   30 R 100   3.2 2 G 

40 35 B2 - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 50 50 100   30 R 100   3.2 2 G 
40 35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:                       
40 35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C  10   30   2 1 P 
40 35 C2 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C  30   50   3.1 1 P 
40 35 C3 - 100 - 200 MVA 0 0 100 C  50   100   3.2 1 P 
40 35 C4 - 200 - 1.000 MVA 0 0 300 C Z 50   300   4.2 1 P 
40 35 C5 - >= 1.000 MVA 0 0 500 C Z 50   500   5.1 1 P 
40 35 D0 Gasdistributiebedrijven:                       
40 35 D1 - gascompressorstations vermogen < 100 MW 0 0 300 C  100   300   4.2 1 P 
40 35 D2 - gascompressorstations vermogen >= 100 MW 0 0 500 C  200 R 500   5.1 1 P 
40 35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinstallaties, categorie A 0 0 10 C  10   10   1 1 P 
40 35 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), categorie B en C 0 0 30 C  10   30   2 1 P 
40 35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, categorie D 0 0 50 C  50 R 50   3.1 1 P 
40 35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:                      
40 35 E1 - stadsverwarming 30 10 100 C  50   100   3.2 1 P 
40 35 E2 - blokverwarming 10 0 30 C  10   30   2 1 P 
                          
41 36 - WINNING EN DISTRIBUTIE VAN WATER                       
41 36 A0 Waterwinning-/bereidingbedrijven:                       
41 36 A1 - met chloorgas 50 0 50 C  1000 R 1000 D 5.3 1 G 
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41 36 A2 - bereiding met chloorbleekloog en dergelijke en/of straling 10 0 50 C  30   50   3.1 1 G 
41 36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:                       
41 36 B1 - < 1 MW 0 0 30 C  10   30   2 1 P 
41 36 B2 - 1 - 15 MW 0 0 100 C  10   100   3.2 1 P 
41 36 B3 - >= 15 MW 0 0 300 C  10   300   4.2 1 P 
                          
45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID                       
45 41, 42, 43  Bouwbedrijven/aannemers algemeen                       
45 41, 42, 43 0 - bouwbedrijven/aannemers algemeen: b.o. > 2.000 m² 10 30 100   10   100   3.2 2 G 
45 41, 42, 43 1 - bouwbedrijven/aannemers algemeen: b.o. > 1.000 m²: b.o. <= 2.000 m² 10 30 50   10   50   3.1 2 G 
45 41, 42, 43 2 - bouwbedrijven/aannemers algemeen: b.o. <= 1.000 m² 0 10 30   10   30   2 1 G 
453 432  Bouwinstallatie algemeen 10 10 30   30   30   2 1 G 
453 4322  Installatie sanitair/centrale verwarmingsapparatuur indien met spuiterij 50 30 50   30   50   3.1 1 G 
453 4321  Elektrotechnische installatie 10 10 30   10   30   2 1 G 
                          
50 45, 47 - HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; 

BENZINESERVICESTATIONS 
                      

501, 502, 504 451, 452, 454  Groothandel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 10 0 30   10   30   2 2 P 
501 451  Groothandel in vrachtauto's (inclusief import en reparatie) 10 10 100   10   100   3.2 2 G 
5020.4 45204 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100   10   100   3.2 1 G 
5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10   10   10   1 1 G 
5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30   30 R 50   3.1 1 G 
5020.5 45205  Autowasserijen 10 0 30   0   30   2 3 P 
503, 504 453  Groothandel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 30   10   30   2 1 P 
                          
51 46 - GROOTHANDEL EN OPSLAG                       
5121 4621 0 Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders 30 30 50   30 R 50   3.1 2 G 
5121 4621 1 Groothandel in akkerbouwproducten en veevoeders met een 

verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of meer 
100 100 300  Z 50 R 300   4.2 2 G 

5122 4622  Groothandel in bloemen en planten 10 10 30   0   30   2 2 G 
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5123 4623  Groothandel in levende dieren 50 10 100 C  0   100   3.2 2 G 
5124 4624  Groothandel in huiden, vellen en leder 50 0 30   0   50   3.1 2 G 
5125, 5131 46217, 4631  Groothandel in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptieaardappelen 30 10 30   50 R 50   3.1 2 G 
5132, 5133 4632, 4633  Groothandel in vlees, vleeswaren, zuivelproducten, eieren, spijsoliën 10 0 30   50 R 50   3.1 2 G 
5134 4634  Groothandel in dranken 0 0 30   0   30   2 2 G 
5135 4635  Groothandel in tabaksproducten 10 0 30   0   30   2 2 G 
5136 4636  Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30   0   30   2 2 G 
5137 4637  Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30   0   30   2 2 G 
5138, 5139 4638, 4639  Groothandel in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30   10   30   2 2 G 
514 464, 46733  Groothandel in overige consumentenartikelen 10 10 30   10   30   2 2 G 
5148.7 46499 0 Groothandel in vuurwerk en munitie:                       
5148.7 46499 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 10 0 30   10 V 30   2 2 G 
5148.7 46499 2 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 10 0 30   50 V 50   3.1 2 G 
5148.7 46499 5 - munitie 0 0 30   30   30   2 2 G 
5151.1 46711 0 Groothandel in vaste brandstoffen:                       
5151.1 46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50   30   50   3.1 2 P 
5151.1 46711 2 - kolenterminal, opslag oppervlak >= 2.000 m² 50 500 500  Z 100   500   5.1 3 G 
5151.2 46712 0 Groothandel in vloeibare brandstoffen:                       
5151.2 46712  - ondergronds, K1/K2/K3-klasse 10 0 10   10   10   1 1 G 
5151.2 46712  - bovengronds, K1/K2-kl.: o.c. < 10 m³ 10 0 10   50 R 50   3.1 1 G 
5151.2 46712  - bovengronds, K1/K2-kl.: o.c. 10 - 1.000 m³ 30 0 30   100 R 100   3.2 1 G 
5151.2 46712  - bovengronds, K3-klasse: o.c. < 10 m³ 10 0 10   10   30   2 1 G 
5151.2 46712  - bovengronds, K3-klasse: o.c. 10 - 1.000 m³ 30 0 30   50   50   3.1 1 G 
5151.2 46712 1 - o.c. > 1.000 m³,  < 100.000 m³ 50 0 50   200 R 200 D 4.1 2 G 
5151.2 46712 2 - o.c. >= 100.000 m³ 100 0 50   500 R 500 D 5.1 2 G 
5151.2 46712 3 - tot vloeistof verdichte gassen 50 0 50   300 R 300 D 4.2 2 G 
5151.2 46712 0 Groothandel in gasvormige brandstoffen (butaan, propaan, lpg (in tanks)):                       
5151.2 46712  - bovengronds, < 2 m³ 0 0 0   30   30   2 1 G 
5151.2 46712  - bovengronds, 2 - 8 m³ 10 0 0   50 R 50   3.1 1 G 
5151.2 46712  - bovengronds, 8 - 80 m³ 10 0 10   100 R 100   3.2 1 G 
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5151.2 46712  - bovengronds, 80 - 250 m³ 30 0 30   300 R 300   4.2 2 G 
5151.2 46712  - ondergronds, < 80 m³ 10 0 10   50 R 50   3.1 1G G 
5151.2 46712  - ondergronds, 80 - 250 m³ 30 0 30   200 R 200   4.1 2 G 
5151.2 46712 1 - o.c. > 1.000 m³,  < 100.000 m³ 50 0 50   200 R 200 D 4.1 2 G 
5151.2 46712 2 - o.c. >= 100.000 m³ 100 0 50   500 R 500 D 5.1 2 G 
5151.2 46712 0 Gasvormige brandstoffen in gasflessen                       
5151.2 46712  - kleine hoeveelheden < 10 ton 0 0 0   10   10   1 1 G 
5151.2 46712  - beperkte hoeveelheden (< 150 ton) en hoog beschermingsniveau 10 0 10   30 R 30   2 1 G 
5151.2 46712  - grote hoeveelheden (> 150 ton) en/of laag beschermingsniveau 30 0 30   500 R 500   5.1 2 G 
5151.2 46712  Niet-reactieve gassen (inclusief zuurstof), gekoeld 10 0 10   50   50   3.1 1 G 
5151.3 46713  Groothandel minerale olieproducten (exclusief brandstoffen) 100 0 30   50   100   3.2 2 G 
5152.1 46721 0 Groothandel in metaalertsen:                      
5152.1 46721 1 - opslag oppervlak < 2.000 m² 30 300 300   10   300   4.2 3 G 
5152.1 46721 2 - opslag oppervlak >= 2.000 m² 50 500 700  Z 10   700   5.2 3 G 
5152.2 /.3 46722, 46723  Groothandel in metalen en -halffabrikaten 0 10 100   10   100   3.2 2 G 
5153 4673 0 Groothandel in hout en bouwmaterialen:                       
5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 10 50   10   50   3.1 2 G 
5153 4673 2 - algemeen: b.o. <= 2.000 m² 0 10 30   10   30   2 1 G 
5153.4 46735 4 Zand en grind:                       
5153.4 46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 30 100   0   100   3.2 2 G 
5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m²  0 10 30   0   30   2 1 G 
5154 4674 0 Groothandel in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:                       
5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50   10   50   3.1 2 G 
5154 4674 2 - algemeen: b.o. <= 2.000 m² 0 0 30   0   30   2 1 G 
5155.1 46751  Groothandel in chemische producten 50 10 30   100 R 100 D 3.2 2 G 
5155.2 46752  Groothandel in kunstmeststoffen 30 30 30   30 R 30   2 1 G 
5155.2 46752  Groothandel in bestrijdingsmiddelen in emballage of in gasflessen                       
5155.2 46752  - kleine hoeveelheden < 10 ton 0 0 0   10   10   1 1 G 
5155.2 46752  - beperkte hoeveelheden (< 150 ton)  en hoog beschermingsniveau 0 0 0   30 R 30   2 1 G 
5155.2 46752  - grote hoeveelheden (>150 ton) en/of laag beschermingsniveau 0 0 0   500 R 500   5.1 1 G 
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5156 4676  Groothandel in overige intermediaire goederen 10 10 30   10   30   2 2 G 
5157 4677 0 Autosloperijen: b.o. > 1.000 m² 10 30 100   30   100   3.2 2 G 
5157 4677 1 - autosloperijen: b.o. <= 1.000 m² 10 10 50   10   50   3.1 2 G 
5157.2/3 4677 0 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1.000 m² 10 30 100   10   100 D 3.2 2 G 
5157.2/3 4677 1 - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1.000 m² 10 10 50   10   50   3.1 2 G 
518 466 0 Groothandel in machines en apparaten:                    
518 466 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100   10   100   3.2 2 G 
518 466 2 - overige 0 10 50   0   50   3.1 2 G 
518 466 3 - overig met oppervlak <= 2.000 m² 0 10 30   0   30   2 1 G 
519 466, 469  Overige groothandel (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden en 

dergelijke) 
0 0 30   0   30   2 2 G 

                          
52 47 - REPARATIE TEN BEHOEVE VAN PARTICULIEREN                       
527 952  Reparatie ten behoeve van particulieren (exclusief auto's en motorfietsen) 0 0 10   10   10   1 1 P 
                
60 49 - VERVOER OVER LAND             
6022 493  Taxibedrijven 0 0 30 C  0   30   2 2 P 
6023 493  Touringcarbedrijven 10 0 100 C  0   100   3.2 2 G 
6024 494 0 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1.000 m² 0 0 100 C  30   100   3.2 3 G 
6024 494 1 - goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o.  

<= 1.000 m² 
0 0 50 C  30   50   3.1 2 G 

                
63 52 - DIENSTVERLENING TEN BEHOEVE VAN HET VERVOER             
631 522  Loswal 10 30 50   30   50   3.1 2 G 
6312 52102, 52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 30 10 50 C  50 R 50 D 3.1 2 G 
6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C  10  30  2 2 G 
6321 5221 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 10 0 100 C  30   100   3.2 2 G 
6321 5221 3 Caravanstalling 10 0 30 C  10   30   2 2 P 
                         
64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE                      
641 531, 532  Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C  0   30   2 2 P 
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71 77 - VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE 

GOEDEREN 
                      

711 7711  Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30   10   30   2 2 P 
712 7712, 7739  Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (exclusief personenauto's) 10 0 50   10   50 D 3.1 2 G 
713 773  Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50   10   50 D 3.1 2 G 
7133 7733  Verhuurbedrijven voor kantoormachines en computers 10 0 30   10       2 2 G 
                          
72 62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE                       
72 62  Onderhoud en reparatie computers en kantoormachines 0 0 10   0   10   1 1 P 
72 58, 63 B Datacentra 0 0 30 C  0   30   2 1 P 
                          
73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK                       
731 721  Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30   30 R 30   2 1 P 
                          
74 63, 69 t/m 71, 

73, 74, 77, 78, 
80 t/m 82 

- OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING                       

747 812  Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30   30   50 D 3.1 1 P 
7481.3 74203  Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C  10   30   2 2 G 
7484.3 82991  Veilingen voor landbouw- en visserijproducten 50 30 200 C  50 R 200   4.1 3 G 
7484.4 82992  Veilingen voor huisraad, kunst en dergelijke 0 0 10   0   10   1 2 P 
                          
90 37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING                        
9001 3700 A0 RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:                       
9001 3700 A1 - < 100.000 i.e. 200 10 100 C  10   200   4.1 2 G 
9001 3700 A2 - 100.000 - 300.000 i.e. 300 10 200 C Z 10   300   4.2 2 G 
9001 3700 A3 - >= 300.000 i.e. 500 10 300 C Z 10   500   5.1 3 G 
9001 3700 B Rioolgemalen 30 0 10 C  0   30   2 1 P 
9002.1 381 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven en dergelijke 50 30 50   10   50   3.1 2 G 
9002.1 381 B Gemeentewerven (afvalinzameldepots) 30 30 50   30 R 50   3.1 2 G 
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9002.1 381 C Vuiloverslagstations 200 200 300   30   300   4.2 3 G 
9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:                      
9002.2 382 A1 - mestverwerking/korrelfabrieken 500 10 100 C  10   500   5.1 3 G 
9002.2 382 A2 - kabelbranderijen 100 50 30   10   100   3.2 1 G 
9002.2 382 A3 - verwerking radioactief afval 0 10 200 C  1500   1500   6 1 G 
9002.2 382 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 50 10 30   10   50   3.1 1 G 
9002.2 382 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10   30 R 100 D 3.2 1 G 
9002.2 382 A6 - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW 300 200 300 C Z 50   300 D 4.2 3 G 
9002.2 382 A7 - verwerking fotochemisch en galvanoafval 10 10 30   30 R 30   2 1 G 
9002.2 382 B Vuilstortplaatsen 300 200 300   10   300   4.2 3 G 
9002.2 382 C0 Composteerbedrijven:                      
9002.2 382 C1 - niet-belucht v.c. < 5.000 ton/jaar 300 100 50   10   300   4.2 2 G 
9002.2 382 C2 - niet-belucht v.c. 5.000 tot 20.000 ton/jaar 700 300 100   30   700   5.2 2 G 
9002.2 382 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jaar 100 100 100   10   100   3.2 2 G 
9002.2 382 C4 - belucht v.c. > 20.000 ton/jaar 200 200 100   30   200   4.1 3 G 
9002.2 382 C5 - gft in gesloten gebouw 200 50 100   100 R 200   4.1 3 G 
                        
93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING                      
9301.1 96011 A Wasserijen en linnenverhuur 30 0 50 C  30   50   3.1 2 G 
9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50   30   50   3.1 2 G 
9301.2 96012  Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30   30 R 30   2 2 G 
9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30   0   30   2 1 G 
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