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1. Inleiding
1.1. Aanleiding

Voor het buitengebied van de gemeente Moerdijk is op 13 december 2004 het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Het plangebied omvat het gehele grondgebied van de gemeente
Moerdijk, met uitzondering van de kernen Moerdijk, Noordhoek, Klundert, Willemstad, Helwijk,
Heijningen, Standdaardbuiten, Zevenbergschen Hoek, Zevenbergen, Langeweg en het bedrijventerrein Moerdijk. Voor de begrenzing van deze gebieden zijn de rode contouren van het
streekplan Noord-Brabant gevolgd. Daarnaast zijn ook 3 gebieden langs de A17 en A16 buiten
de begrenzing gelaten.
Goedkeuringsbesluit Gedeputeerde Staten
Bij besluit van 11 juli 2005 hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant (GS) het bestemmingsplan Buitengebied gedeeltelijk goedgekeurd. Door een aantal belanghebbenden is bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep ingesteld tegen het GS-besluit tot
gedeeltelijke goedkeuring van het vastgestelde bestemmingsplan.
Ten aanzien van enkele onderdelen waaraan door GS goedkeuring is onthouden, heeft ook de
gemeente Moerdijk beroep ingesteld.
Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak
Bij besluit van 24 januari 2007 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
uitspraak gedaan over de tegen het goedkeuringsbesluit van GS ingediende beroepen. De Afdeling heeft daarbij onderdelen van het goedkeuringsbesluit van GS vernietigd en aan onderdelen van het bestemmingsplan alsnog goedkeuring verleend dan wel goedkeuring onthouden.
Voor een tweetal onderdelen treedt de uitspraak van de Afdeling in plaats van vernietigde delen
van het GS-besluit.
Heroverwegingsbesluit Gedeputeerde Staten
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak op 29 januari 2008 een heroverwegingsbesluit genomen. Dit besluit
heeft betrekking op de beroepen van:
Van der Laan, Drogedijk 53 (kaartblad 5 );
Luycx, Drogedijk 51 (kaartblad 5);
Romkon VOF, Klundertseweg 29 (kaartblad 6);
Luijcs, Molenstraat 137-141 (kaartblad 8);
Berghout Onderhout BV, Steiledijk 5 (kaartblad 8 );
Wijgergans, Molendijk 2 (kaartblad 9);
De Reijer, Krauwelgors 2 (kaartblad 10 );
ZLTO inzake Ambra gasleiding (kaartblad 11).
In hoofdstuk 2 wordt bij de betreffende plandelen nader ingegaan op de inhoud en betekenis
van dit heroverwegingsbesluit.
Artikel 30 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) schrijft voor dat de gemeente een
nieuw bestemmingsplan dient vast te stellen voor de onderdelen van het plan waaraan goede
keuring is onthouden. Met het oog hierop is de thans voorliggende 1 herziening van het bestemmingsplan Buitengebied opgesteld.
Ambtshalve aanpassingen en nieuwe ontwikkelingen
Daarnaast is het gewenst enkele ambtshalve aanpassingen van de vastgestelde bestemmingsregeling in deze 1e herziening op te nemen.
Ten slotte is het van belang dat zich in het buitengebied ontwikkelingen aandienen die tot voor
kort niet waren voorzien, maar die naar het oordeel van de gemeente Moerdijk passen in het
ruimtelijk beleid voor het buitengebied. Het betreft met name ontwikkelingen met betrekking tot
de paardenhouderij, landgoederen, bio-energie-installaties, toerisme en recreatie en tijdelijke
huisvesting tijdelijke werknemers.
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In aanvulling hierop is het gewenst actuele beleidsdocumenten van de provincie Noord-Brabant,
zoals de nota Buitengebied in Ontwikkeling, te vertalen in gemeentelijk beleid en waar nodig
vast te leggen in het bestemmingsplan Buitengebied.
Parapluherziening zone industrielawaai industrie- en haventerrein Moerdijk
Op 25 januari 2007 heeft de gemeenteraad van Moerdijk de Parapluherziening zone industrielawaai industrie- en haventerrein Moerdijk vastgesteld. Deze parapluherziening heeft ook betrekking op het bestemmingsplan Buitengebied.
In deze herziening is de nieuwe zone industrielawaai (zonegrens) op de plankaart opgenomen.
Gelijktijdig zijn op onderdelen de voorschriften aangevuld. In paragraaf 2.11 wordt hiervan verslag gedaan.

1.2. Leeswijzer
Om tot een goed overzicht van de aan de orde zijnde aanpassingen te komen is gekozen voor
een aanpak waarbij per plankaart de wijzigingen worden toegelicht.
In hoofdstuk 2 komen de wijzigingen per plankaart aan de orde waarbij een onderverdeling is
gemaakt in wijzigingen naar aanleiding van het besluit van Gedeputeerde Staten en de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, ambtshalve wijzigingen en
wijzingen naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen in het plangebied.
De nieuwe beleidslijnen en de uitwerking van provinciale beleidsdocumenten, waaronder de
nota Buitengebied in Ontwikkeling, zijn opgenomen in hoofdstuk 3.
In hoofdstuk 4 komen de overige wijzigingen in de voorschriften aan de orde.
Hoofdstuk 5 gaat in op de economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan.
e
Van deze 1 herziening maken de plankaarten deel uit waarop de wijzigingen zijn aangegeven.

In bijlage 1 is aangegeven welke aanpassingen in de voorschriften aan de orde zijn.
Van deze 1e herziening maken ook enkele losse bijlagen deel uit. Het betreft:
Ruimtelijke onderbouwing verplaatsen bedrijfswoning Oudemolensedijk 9 d.d. 15 november 2007;
Advies duurzame locatie intensieve veehouderij Zwingelspaansedijk 16 d.d. 7 september
2007;
Ruimtelijke onderbouwing Buitelaar Kadedijk 79 d.d. 1 februari 2008;
Ruimtelijke onderbouwing zorgboerderij De Langeweg 16 d.d. 23 mei 2007;
Ruimtelijke onderbouwing uitbreiding bedrijfsgebouwen fa. Sweep, De Langeweg 9a d.d.
31 januari 2008;
Beoordeling duurzame locatie Boerendijk 27 d.d. 11 december 2006 en 15 januari 2008.
e
Het ontwerp van de 1 herziening van het bestemmingsplan Buitengebied d.d. 14 mei 2008
heeft van 29 mei tot en met 9 juli 2008 ter inzage gelegen. In totaal hebben 59 reclamanten een
zienswijze ingediend. In de Commentaarnota Zienswijzen d.d. 13 oktober 2008 en het Erratum
Nota Zienswijzen d.d. 18 november 2008 zijn de zienswijzen samengevat en van commentaar
voorzien. In de Memo d.d. 2 december 2008 zijn aanvullend nog enkele wijzigingen benoemd.
Daarbij is aangegeven op welke onderdelen van de plankaart en de voorschriften het ontwerp
van de 1e herziening gewijzigd wordt vastgesteld naar aanleiding van de zienswijzen en ambtshalve overwegingen. Voor zover relevant wordt dit in de tekst van de 1e herziening aangegeven.
Bij besluit van 18 december 2008 heeft de raad van de gemeente Moerdijk de 1e herziening van
het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Bij amendement is daarbij artikel 56 lid 5 sub f
aanvullend gewijzigd vastgesteld.

1.3. Algemene beleidslijnen
Het is gewenst om voorafgaand aan de toelichting op de wijzigingen in de hoofdstukken 2, 3 en
4 kort in te gaan op enkele algemene beleidslijnen die gehanteerd zijn bij het opstellen van
deze 1e herziening.
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Achtereenvolgens wordt ingegaan op:
beleid inzake vrijgekomen agrarische bedrijfscomplexen;
beleid inzake versterken ruimtelijke kwaliteit;
beleid inzake de intensieve veehouderij.

1.3.1.

Beleid inzake vrijgekomen agrarische bedrijfscomplexen

In het gemeentelijk beleid voor het buitengebied is rekening gehouden met het beëindigen van
agrarische bedrijven en het onder voorwaarden toelaten van vervolgfuncties, waaronder het
wonen. In artikel 35 van het vastgestelde bestemmingsplan is hiertoe een wijzigingsbevoegdheid opgenomen (zie artikel 35 tabel 5.2 en lid 1, 2 en 3).
GS hebben goedkeuring onthouden aan onder andere de vervolgfunctie wonen omdat naar het
oordeel van GS onvoldoende is vastgelegd dat, ingeval van deze vervolgfunctie, sloop van
overtollige bebouwing moet plaatsvinden.
Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente haar beleidslijn inzake de vervolgfuncties in het
buitengebied aangepast (zie paragraaf 3.1).
Bij nieuwe verzoeken om medewerking bij het omzetten van de bestemming Agrarische doeleinden naar de bestemming Woondoeleinden of andere bestemmingen, zal de gemeente deze
nieuwe beleidslijn hanteren.

1.3.2.

Beleid inzake versterken ruimtelijke kwaliteit

Meer dan voorheen wil de gemeente Moerdijk nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied benutten om uitvoering te geven aan het gemeentelijk beleid gericht op het versterken van de
ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. Daartoe worden bij het toepassen van wijzigingsbevoegdheden of vrijstellingsprocedures voor nieuwe ontwikkelingen aanvullende voorwaarden
opgenomen. Deze voorwaarden zijn erop gericht te waarborgen dat de nieuwe ontwikkeling
zich op goede wijze voegt in het landschap en/of een bijdrage wordt geleverd aan het ontwikkelen van nieuwe natuur- en landschapselementen. Het gemeentelijk Landschapsbeleidsplan is
hierbij mede het toetsingskader.

1.3.3.

Beleid inzake de intensieve veehouderij

Naar aanleiding van ontwikkelingen in het plangebied, heeft de gemeente haar beleid inzake de
intensieve veehouderij geëvalueerd en bijgesteld (zie paragraaf 3.3). Belangrijke elementen in
de nieuwe beleidslijn zijn:
bestaande ondergeschikte intensieve neventakken kunnen niet meer doorgroeien naar
een hoofdtak of een volwaardige neventak;
in de regeling is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt duurzame
locaties voor intensieve veehouderijbedrijven als hoofdtak/volwaardige neventak aan te
wijzen met een maximale omvang van het bouwvlak van 1,5 ha.
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2. Wijzigingen plankaarten
2.1. Plankaart 1
2.1.1.

GS-besluit en de uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak

Maltaweg 6
GS-besluit
Aan het perceel aan de Maltaweg 6 is een bouwstede met beperkte uitbreiding toegekend. GS
hebben goedkeuring onthouden aan de bouwsteden met beperkte uitbreiding welke gelegen
zijn in de zone GHS-landbouw uit het streekplan, waaronder de bouwstede Maltaweg 6.
GS zijn van oordeel dat voorkomen moet worden dat het grondgebonden karakter van de agrarische sector in het GHS-gebied afneemt en dat om die reden regelingen, welke de oprichting
van kassen en hoge permanente teeltondersteunende voorzieningen mogelijk maken, niet van
toepassing mogen zijn op bedrijven gelegen in het GHS-gebied. Om die reden onthoudt GS
goedkeuring aan zowel de betreffende bouwsteden met beperkte uitbreiding als aan de betreffende voorschriften (artikel 2 lid 4 sub o en artikel 30 lid 13 (zie ook hoofdstuk 3 Wijzigingen
voorschriften paragraaf 3.1 GS-besluit en uitspraak ABRS, artikel 2 lid 4 sub o en artikel 30 lid
13).
e
Inhoud 1 herziening
Gebleken is dat de agrarische bouwstede niet in het GHS-gebied is gelegen en dat de nadere
aanwijzing "beperkte uitbreiding" derhalve dient te vervallen. In samenhang hiermee en in overeenstemming met het besluit van GS, wordt in deze herziening de regeling voor het oprichten
van kassen en overige hoge, permanente teeltondersteunende voorzieningen aangevuld (artikel
2 lid 4 sub o en artikel 30 lid 13). Daarbij wordt bepaald dat kassen en overige hoge, permanente teeltondersteunende voorzieningen niet toelaatbaar zijn op agrarische bouwsteden die
voorzien zijn van de nadere aanwijzing "beperkte uitbreiding".

Noordlangeweg 1
GS-besluit
Op de locatie Noordlangeweg 1 is een aannemersbedrijf, annex verhuur van bouw- en sloopmachines gevestigd. In het bestemmingsplan Buitengebied is aan dit bedrijf de bestemming
Bedrijfsdoeleinden, subbestemming aannemersbedrijf alsmede verhuur van bouw- en sloopmachines B(2)anvbs toegekend.
GS hebben goedkeuring onthouden aan de uitbreiding van het bedrijfsperceel van het aannemersbedrijf met gronden die nu in gebruik zijn als weiland.
GS zijn van oordeel dat het gebruik van dit perceel voor opslagdoeleinden met een maximale
hoogte van 8 m en/of het stallen van voertuigen niet in overeenstemming zijn met het gemeentelijk en provinciaal beleid dat erop gericht is een verdere uitbreiding van niet-agrarische bedrijven in het buitengebied te voorkomen.
e

Inhoud 1 herziening
In overeenstemming met het besluit van GS wordt in deze herziening de bestemming van de
betreffende gronden gewijzigd in de bestemming Agrarische doeleinden zonder bouwmogelijkheden (A), conform het huidige gebruik.
Steenpad 6
GS-besluit
Op de locatie Steenpad 6 is een transportbedrijf gevestigd. In het bestemmingsplan Buitengebied is aan dit bedrijf de bestemming Bedrijfsdoeleinden, subbestemming transportbedrijf B(2)tr
toegekend.
GS hebben aan een deel van de gronden met de bestemming Bedrijfsdoeleinden, subbestemming transportbedrijf B(2)tr goedkeuring onthouden omdat het bestemmingsvlak te ruim is bemeten. GS zijn van oordeel dat het niet aanvaardbaar is dat percelen die thans in gebruik zijn
als dierenwei, voortuin, moestuin/boomgaard en tuin, voor Bedrijfsdoeleinden worden bestemd
omdat binnen de bestemming Bedrijfsdoeleinden mogelijkheden worden geboden voor opslag
van goederen en de stalling van voertuigen. Uitbreiding van het bedrijfsperceel is naar het oor-
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deel van GS niet in overeenstemming met het gemeentelijk en provinciaal beleid dat erop gericht is een verdere uitbreiding van niet-agrarische bedrijven in het buitengebied te voorkomen.
Inhoud 1e herziening
In overeenstemming met het besluit van GS wordt in deze herziening de bestemming van de
betreffende gronden gewijzigd in de bestemming Tuinen (T) conform het huidige gebruik.

2.1.2.

Ambtshalve wijzigingen

Fort Sabina
Aan Fort Sabina is in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied de bestemming Fort
(Feg) toegekend. Binnen deze bestemming is horeca behorende tot categorie 1 van de Staat
van Horeca-activiteiten (lichte horeca) toegestaan.
De exploitant van het fort heeft aangegeven de horeca-activiteiten te willen uitbreiden tot categorie 2. Tevens wil hij gastenkamers in het fort inrichten.
De gemeente heeft in 2007 voor Fort Sabina en de Sabina-Henricapolder een ontwikkelingsvisie laten opstellen. Uitgangspunt voor deze visie is het behoud van het Fort Sabina. De visie
bevat de volgende elementen:
behoud van de openheid van de polder;
realiseren van aantrekkelijke wandel-, kano- en fietsroutes;
aanleg van een robuust bosgebied met inheemse beplanting om het nabijgelegen industrieterrein aan het zicht te onttrekken;
verbreding van De Vleij en het eventueel realiseren van aanlegsteigers voor plezierjachten
bij het fort;
gebruiksmogelijkheden van het fort richten op cultuurrecreatie en overnachtingsmogelijkheden;
ontwikkelen van mogelijkheden voor verblijfsrecreatie in de vorm van cultuurlogies op basis van bed & breakfast;
realiseren van een groepsaccommodatie in het fort;
realiseren van een bescheiden restaurant en café voor passanten;
realiseren van ruimte voor tentoonstellingen.
Over de voorstellen die in de Ontwikkelingsvisie Sabina-Henricapolder zijn neergelegd dient
nog bestuurlijke besluitvorming plaats te vinden. De door de huidige exploitant beoogde ontwikkeling past echter binnen deze visie en de gemeente is bereid hieraan medewerking te verlenen.
e

Inhoud 1 herziening
In deze herziening wordt binnen de bestemming Fort (artikel 14) geregeld dat gronden met de
subbestemming Fort (Feg) mede bestemd zijn voor horeca behorende tot ten hoogste categorie
2 van de Staat van Horeca-activiteiten. De gastenkamers zijn reeds binnen de huidige bestemming te realiseren.
In de omgeving van Willemstad (plangrens)
Gebleken is dat op 3 locaties rondom Willemstad de plangrens van het bestemmingplan Buitengebied niet aansluit op de plangrens van de bestemmingsplannen voor de kern Willemstad.
Hierdoor is voor deze gebieden geen bestemming opgenomen.
Ter plaatste van de locaties Kloosterblok III loopt de plangrens van het bestemmingsplan Buitengebied over dit gebied. De plangrens dient hier aan te sluiten op het bestemmingsplan
Kloosterblok III.
In het verlengde van Oostdijk richting Willemstad is het laatste hoekje van de dijk per abuis niet
opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied. Dit gebied dient alsnog betrokken te worden
bij het bestemmingplan.
De plangrens ter hoogte van de meest westelijke punt van de Vestingswal van Willemstad sluit
niet aan op de grens van het bestemmingsplan voor de kern Willemstad. Hierdoor is voor de
strook tussen de 2 plangrenzen geen bestemming opgenomen.

Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg

264.10404.41

Wijzigingen plankaarten

9

Gebleken is dat er tussen het bestemmingsplan Havenfront Willemstad en het bestemmingsplan Buitengebied enkele gebieden onbestemd blijven. Deze gebieden worden opgenomen in
de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied en voorzien van een passende bestemming.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt deze omissie hersteld en worden de plangrenzen op elkaar afgestemd. Voor het hoekje aan het einde van de Oostdijk zal de bestemming Verkeersdoeleinden
met de subbestemming d worden opgenomen. De strook langs de westelijke Vestingswal wordt
bestemd voor Agrarische doeleinden. Tevens wordt de plangrens welke nu over het Kloosterblok III loopt aangepast.
Helsedijk 83
In het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied is voor de locatie Helsedijk 83 de bestemming Woondoeleinden opgenomen. Gebleken is dat de eigenaar sindsdien gronden heeft verworven grenzend aan zijn perceel. De eigenaar verzoekt het bestemmingsvlak uit te breiden
met het nieuwe perceel. Gegeven de specifieke ruimtelijke situatie en het gemeentelijk beleid
inzake wonen in het buitengebied kan aan het verzoek medewerking worden verleend.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt aan het genoemde perceel de bestemming Tuinen+ toegekend.

2.2. Plankaart 2
2.2.1.

GS-besluit en de uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak

Oostdijk 2, 8, 18
GS-besluit
Aan de locaties Oostdijk 2, 8 en 18 zijn bouwsteden met een beperkte uitbreiding toegekend.
De bouwsteden zijn gelegen binnen het in het streekplan opgenomen GHS-gebied.
GS hebben goedkeuring onthouden aan deze bouwsteden. GS zijn van oordeel dat voorkomen
moet worden dat het grondgebonden karakter van de agrarische sector in het GHS-gebied afneemt door het oprichten van kassen en hoge permanente teeltondersteunende voorzieningen
wat op basis van artikel 2 lid 4 sub o en de vrijstelling geregeld in artikel 30 lid 13 mogelijk is.
Genoemde regelingen mogen geen betrekking hebben op agrarische bedrijven die in het GHSgebied zijn gelegen (zie ook hoofdstuk 3 Wijzigingen voorschriften paragraaf 3.1 GS-besluit en
uitspraak ABRS, artikel 2 lid 4 sub o en artikel 30 lid 13).
e
Inhoud 1 herziening
Gebleken is dat de agrarische bouwsteden niet in het GHS-gebied zijn gelegen en dat de nadere aanwijzing "beperkte uitbreiding" derhalve dient te vervallen. In samenhang hiermee en in
overeenstemming met het besluit van GS wordt in deze herziening de regeling voor het oprichten van kassen en overige hoge, permanente teeltondersteunende voorzieningen (artikel 2 lid 4
en artikel 30 lid 13) aangevuld. Daarbij wordt bepaald dat kassen en overige hoge, permanente
teeltondersteunende voorzieningen niet toelaatbaar zijn op agrarische bouwsteden die voorzien
zijn van de nadere aanwijzing "beperkte uitbreiding".

Oostdijk 22a / Fort Bovensluis
GS-besluit
Op de locatie Oostdijk 22a is een camping gevestigd. Tevens is op het terrein fort Bovensluis
gelegen. Aan de gronden van het fort is in het bestemmingsplan Buitengebied de bestemming
Verblijfsrecreatieve doeleinden, subbestemming vRf toegekend. Binnen de toegekende bestemming wordt het behoud en het herstel van cultuurhistorische, natuur- en landschapswaarden nagestreefd.
Naar het oordeel van GS ontbreekt in de regeling ten onrechte een koppeling met het aanlegvergunningenstelsel van artikel 36, zoals dat wel het geval is met de bestemming Fort (zie artikel 14).
In het verlengde hiervan onthouden GS goedkeuring aan de bestemming vRf voor het fort Bovensluis.
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Inhoud 1e herziening
In overeenstemming met het besluit van GS wordt in deze herziening alsnog een relatie gelegd
tussen de bestemming vRf en artikel 36. Hiertoe wordt in tabel 6 van artikel 36 ook een verwijzing opgenomen naar de bestemming vRf.
Gelijktijdig worden de gronden van het fort Bovensluis weer bestemd voor Verblijfsrecreatieve
doeleinden vRf.
In het kader van deze 1e herziening wordt in artikel 17 aanvullend opgenomen dat tevens ondergeschikte en kleinschalige horeca ten dienste van het verblijfsrecreatieve terrein is toegestaan.
Oostmiddelweg 3
GS-besluit
Ter plaatse van de Oostmiddelweg 3 is een kwekerij van en groothandel in huisdieren gelegen,
dat in het bestemmingsplan Buitengebied voorzien is van de bestemming Agrarisch aanverwante doeleinden (ADkghd). Gronden gelegen aan de zuid- en westzijde van het bedrijf zijn in
het bestemmingsplan Buitengebied aangewezen voor Verblijfsrecreatieve doeleinden met de
subbestemming vRvc: terrein voor kampeermiddelen, chalets en trekkershutten. Hier is een uitbreiding van camping Bovensluis voorzien.
Tegen deze bestemmingslegging zijn door de eigenaar van de kwekerij bedenkingen ingediend
bij GS. Reclamant vreest beperkingen voor zijn bedrijfsvoering te ondervinden door de voorgenomen uitbreiding van camping Bovensluis richting zijn bedrijf, omdat deze uitbreiding tot 5 m
van het bedrijf mag worden gerealiseerd. Reclamant betwijfelt de noodzaak voor de uitbreiding
van de camping en wijst op het gevaar van permanente bewoning. Voor zover uitbreiding aan
de orde is, dient naar het oordeel van reclamant in ieder geval voldoende afstand tot zijn bedrijf
in acht te worden genomen (ten minste 50 m).
GS zijn van oordeel dat erbij de uitbreiding van camping Bovensluis ten minste een afstand van
50 m in acht moet worden genomen tussen eventueel te plaatsen kampeermiddelen en de
grens van de kwekerij. Om die reden onthoudt GS goedkeuring aan de bestemming vRvc voor
zover gelegen binnen een afstand van 50 m tot de kwekerij.
Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak
Naar aanleiding van de onthouding van goedkeuring is beroep aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroep betrof het feit dat in de milieu- vergunning van de kwekerij reeds voldoende rekening is gehouden met de aanwezigheid van de camping en er derhalve geen grond is voor de beoogde ruimtelijke scheiding. Tevens is volgens reclamanten een camping geen geluidsgevoelige bestemming waardoor een ruimtelijke scheiding
niet noodzakelijk is.
De Afdeling is met GS van oordeel dat een afstand van 50 m tussen de camping en de kwekerij
in het kader van een goede ruimtelijke ordening en in relatie tot het aspect geurhinder niet onjuist is. De Afdeling is tevens van oordeel dat het aspect geluidshinder niet ten grondslag heeft
gelegen aan het besluit van GS tot onthouding van goedkeuring en dat dit deel van het beroep
derhalve ongegrond is.
e

Inhoud 1 herziening
In deze herziening wordt aan de gronden gelegen binnen een afstand van 50 m tot de kwekerij
aan de Oostmiddelweg 3 de bestemming vRvc(z) toegekend. Deze gronden mogen wel gebruikt worden ten behoeve van de camping, maar hier mogen geen kampeermiddelen en andere gebouwen worden opgericht. Aan artikel 17 lid 4 wordt de bepaling toegevoegd dat ter
plaatse van de nadere aanwijzing (z) geen gebouwen mogen worden opgericht en geen kampeermiddelen mogen worden geplaatst.
Tonsedijk 16-18
GS-besluit: gronden gelegen ten oosten van Tonsedijk 18
Op de locatie Tonsedijk 18 is een onderhoudsbedrijf gevestigd. In het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied is dit bedrijf bestemd voor Bedrijfsdoeleinden, subbestemming aannemersbedrijf B(2)an.
GS hebben goedkeuring onthouden aan een deel van de gronden gelegen ten oosten van de
locatie Tonsedijk 18, omdat deze gronden niet conform het huidige gebruik ten behoeve van het
aannemersbedrijf zijn bestemd. In het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied is aan deze
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gronden de bestemming Agrarische doeleinden (A) toegekend. Naar het oordeel van GS zijn de
bestemming Bedrijfsdoeleinden hier meer passend.
Inhoud 1e herziening
In overeenstemming met het besluit van GS wordt in deze herziening aan de betreffende gronden de bestemming Bedrijfsdoeleinden, subbestemming aannemersbedrijf B(2)an toegekend
met de andere aanwijzing (zw) zonder woning.
GS-besluit: woning Tonsedijk 18
GS hebben goedkeuring onthouden aan gronden in de zuidoostpunt van het bestemmingsvlak
Wonen* voor de woning Tonsedijk 18, omdat dit deel van het perceel bedrijfsmatig wordt gebruikt ten behoeve van het aannemersbedrijf.
Inhoud 1e herziening
In overeenstemming met het besluit van GS wordt in deze herziening aan deze gronden de bestemming Bedrijfsdoeleinden, subbestemming aannemersbedrijf B(2)an toegekend met de nadere aanwijzing (zw) zonder woning.
GS-besluit: terrein ten zuiden van Tonsedijk 16
Aan gronden ten zuiden van de woning Tonsedijk 16 is in het vastgestelde bestemmingsplan
Buitengebied de bestemming Bedrijfsdoeleinden, aannemersbedrijf B(2)an toegekend.
GS hebben goedkeuring onthouden aan deze bestemming omdat dit gedeelte in gebruik is als
tuin. GS zijn van oordeel dat uitbreiding van het bedrijfsperceel is strijd is met het gemeentelijke
en provinciale beleid dat erop gericht is een verdere uitbreiding van niet-agrarische bedrijven in
het buitengebied te voorkomen.
Inhoud 1e herziening
In overeenstemming met het besluit van GS wordt in deze herziening aan deze gronden de bestemming Tuinen+ toegekend.

2.2.2.

Ambtshalve wijzingen

Noordlangeweg 8
Gebleken is dat op de locatie Noordlangeweg 8 reeds gedurende lange tijd een intensieve veehouderij is gevestigd. In het vigerende bestemmingsplan is hier ten onrechte een bouwstede
opgenomen binnen de bestemming Agrarische doeleinden.
Inhoud 1e herziening
Het gemeentelijk beleid is erop gericht bestaande intensieve veehouderijbedrijven in het buitengebied te voorzien van een specifieke bestemming. In deze herziening wordt om die reden aan
de betreffende gronden een bestemmingsvlak toegekend met de bestemming Agrarische doeleinden subbestemming intensieve veehouderij (Aiv).

2.2.3.

Nieuwe ontwikkelingen

Buitendijk West 5
Voor de locatie Buitendijk West 5 is in het bestemmingsplan Buitengebied een bestemmingsvlak met de bestemming Woondoeleinden (W) opgenomen. De bewoner heeft een aangrenzend perceel verworven en verzoekt deze gronden toe te voegen aan het bestemmingsvlak
Woondoeleinden.
Inhoud 1e herziening
Gegeven de specifieke ruimtelijke situatie en het gemeentelijk beleid inzake het wonen in het
buitengebied, worden in deze herziening de gronden toegevoegd aan het bestemmingsvlak
Woondoeleinden van de locatie Buitendijk West 5.
Noordschans 95
Gebleken is dat het perceel Noordschans 95 ten onrechte niet in het bestemmingsplan Buitengebied is opgenomen. Gezien de activiteiten die hier plaatsvinden (een agrarisch bedrijf en caravanstalling) is het gewenst het hier gevestigde bedrijf alsnog in het bestemmingsplan Buitengebied op te nemen.
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Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt aan de gronden de bestemming Agrarische doeleinden subbestemming caravanstalling (Ac) met een bouwvlak en de nadere aanduiding (b) toegekend. In de
voorschriften wordt aan artikel 2 lid 1 een sub 3 toegevoegd waarin wordt opgenomen dat de
gronden met de subbestemming Ac mede zijn bestemd voor caravanstalling in bestaande gebouwen.
Tonnekreek 12
Op de locatie Tonnekreek 12 was een agrarisch bedrijf gevestigd, dat in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied was voorzien van de bestemming Agrarische doeleinden (A).
Het agrarische bedrijf is inmiddels beëindigd en de woning is per 1 juli 2006 verkocht aan particulieren. In het verlengde hiervan is verzocht de bestemming Agrarische doeleinden ter plaatse
van de aanwezige bebouwing te wijziging in de bestemming Woondoeleinden .
In het gemeentelijk beleid voor het buitengebied is rekening gehouden met het beëindigen van
agrarische bedrijven en het onder voorwaarden toelaten van vervolgfuncties, waaronder het
wonen. In artikel 35 van het vigerende bestemmingsplan is hiertoe een wijzigingsbevoegdheid
opgenomen (zie artikel 35 tabel 5.2 en lid 1, 2 en 3).
GS hebben goedkeuring onthouden aan onder andere de vervolgfunctie wonen, omdat naar het
oordeel van GS onvoldoende is vastgelegd dat, ingeval van deze vervolgfunctie, sloop van
overtollige bebouwing moet plaatsvinden.
Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente haar beleidslijn inzake de vervolgfunctie wonen in
het buitengebied aangepast (zie paragraaf 3.1)
Het verzoek is getoetst aan deze nieuwe beleidslijn en de voorwaarden die in artikel 35 ter zake
van de vervolgfunctie wonen zijn opgenomen. Daarbij is geconstateerd dat hier sprake is van
een agrarisch bedrijfscomplex bestaande uit enkele bedrijfsgebouwen met een oppervlakte van
circa 500 m² en een bedrijfswoning. De locatie maakt deel uit van de kern Tonnekreek en het
ruimtelijk beleid inzake bebouwingsconcentraties is op de locatie van toepassing.
Ter zake van de voorwaarden die genoemd worden in artikel 35 wordt het volgende vastgesteld.
Agrarisch (her)gebruik
Het agrarisch gebruik is beëindigd en gegeven de locatie in de kern Tonnekreek en de schaalvergroting in de agrarische sector, ligt een agrarisch hergebruik van de locatie niet in de rede.
Sanering bedrijfsgebouwen
Door de nieuwe eigenaren is een grote schuur met een oppervlakte van 247 m² achter op het
perceel gesloopt. Door sloop van de schuur is overtollige bebouwing, niet passend in de bebouwingsstructuur van de bebouwingsconcentratie, verwijderd. Aangezien de overtollige bebouwing is gesloopt, is voldaan aan de provinciale eis. Een andere "schuur" maakt met de woning deel uit van één complex en wordt deels gebruikt als woning. Het is ongewenst (een deel
van) deze schuur te slopen. Tenslotte is er op het perceel nog een open schuur aanwezig met
een oppervlakte van circa 135 m². Deze schuur voegt zich in de stedenbouwkundige structuur
van Tonnekreek, een concentratie van losse bebouwingscomplexen in de zone tussen Tonnekreek (de weg) en Tonnekreek (de waterloop) en (gedeeltelijke) sloop van deze schuur is niet
noodzakelijk en voegt niets toe aan de kwaliteit van de bebouwingsconcentratie.
Milieuaspecten
De vervolgfunctie wonen is, gegeven de grote afstand tot nabijgelegen agrarische bedrijven,
milieuhygiënisch aanvaardbaar.
Verkeersaantrekkende werking
Er is geen sprake van een onevenredige vergroting van de verkeersaantrekkende werking ter
plaatse van de locatie.
Conclusie
Gegeven de specifieke ruimtelijke situatie en het gemeentelijk beleid inzake het buitengebied
wordt aan het verzoek tegemoetgekomen.
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Inhoud 1e herziening
In deze herziening worden de betreffende gronden bestemd voor Woondoeleinden* (W*) en
voorzien van de nadere aanwijzing voormalige agrarische bedrijf (vab). De aanduiding bouwstede wordt van de kaart verwijderd.
In artikel 12 lid 4 wordt aanvullend een voorschrift opgenomen waarin wordt bepaald dat ter
plaatse van de nadere aanwijzing (vab) de bestaande, reeds aanwezige voormalige bedrijfsgebouwen in geen enkel opzicht mogen worden uitgebreid. De voormalige bedrijfswoning mag wel
worden uitgebreid tot de maximale, in de voorschriften aangegeven, mogelijkheden.

2.3. Plankaart 3
2.3.1.

GS-besluit en de uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak

Klaverpolderseweg 3
GS-besluit
Aan de Klaverpolderseweg 3 is een bouwstede met beperkte uitbreiding toegekend. GS hebben
goedkeuring onthouden aan de bouwsteden met beperkte uitbreiding welke gelegen zijn in de
zone GHS-landbouw uit het streekplan, waaronder de bouwstede Klaverpolderseweg 3.
GS zijn van oordeel dat voorkomen moet worden dat het grondgebonden karakter van de agrarische sector in het GHS-gebied afneemt en dat om die reden regelingen, welke de oprichting
van kassen en hoge, permanente teeltondersteunende voorzieningen mogelijk maken, niet van
toepassing mogen zijn op bedrijven gelegen in het GHS-gebied. Om die reden onthoudt GS
goedkeuring aan zowel de betreffende bouwsteden met beperkte uitbreiding als aan de betreffende voorschriften (artikel 2 lid 4 sub o en artikel 30 lid 13 (zie ook hoofdstuk 4 Wijzigingen
voorschriften paragraaf 4.1 GS-besluit en uitspraak ABRvS, artikel 2 lid 4 sub o en artikel 30 lid
13)).
e
Inhoud 1 herziening
Gebleken is dat de agrarische bouwstede Klaverpolderseweg 3 niet in het GHS-gebied is gelegen en dat de nadere aanwijzing "beperkte uitbreiding" derhalve dient te vervallen. De overige
agrarische bouwsteden met beperkte uitbreiding zijn wel in het GHS-gebied gelegen en zijn in
het bestemmingsplan opnieuw voorzien van een nadere aanduiding "beperkte uitbreiding". In
samenhang hiermee en in overeenstemming met het besluit van GS wordt in deze herziening
de regeling voor het oprichten van kassen en overige hoge, permanente teeltondersteunende
voorzieningen aangevuld (artikel 2 lid 4 en artikel 30 lid 13). Daarbij wordt bepaald dat kassen
en overige hoge, permanente teeltondersteunende voorzieningen niet toelaatbaar zijn op agrarische bouwsteden die voorzien zijn van de nadere aanduiding "beperkte uitbreiding".

Plangrens rond gebied A16 en Spoorlijn
GS-besluit
Gebleken is dat op de vastgestelde plankaart de plangrens voor het gebied tussen de A16 en
de spoorlijn ontbreekt. Dit gebied behoort niet tot het bestemmingsplan Buitengebied en is per
abuis hierin zonder bestemming opgenomen. Om deze reden hebben GS goedkeuring aan
deze gronden onthouden.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt deze omissie hersteld en wordt voor dit gebied alsnog een plangrens
op de plankaart opgenomen.
Plangrens rond gebied A17 - Moerdijksebaan
GS-besluit
Gebleken is dat op de vastgestelde plankaart de plangrens voor het gebied tussen de A17 en
de Moerdijksebaan ontbreekt. Dit gebied behoort niet tot het bestemmingsplan Buitengebied en
is per abuis hierin zonder bestemming opgenomen.
Om deze reden hebben GS goedkeuring aan deze gronden onthouden.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt deze omissie hersteld en wordt voor dit gebied alsnog een plangrens
op de plankaart opgenomen.
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Ambtshalve wijzigingen

Plangrens nabij kern Moerdijk
Gebleken is dat de plangrens van het bestemmingsplan Buitengebied op enkele locaties niet
goed aansluit op het bestemmingsplan voor deze kern. Het betreft een locatie ter plaatse van
de groenvoorziening gelegen in de noordwesthoek van de kruising Steenweg en de spoorbaan.
De tweede locatie ligt in het zuiden van de kern Moerdijk waar deze grenst aan de Johan Willem Frisoweg.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt deze omissie hersteld en wordt de plangrens aangepast.
Verkooppunt motorbrandstoffen A16
Gebleken is dat het verkooppunt voor motorbrandstoffen met bijbehorende voorzieningen aan
de oostzijde van de A16 per abuis niet voorzien is van een passende bestemming.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt aan de betreffende gronden een passende bestemming Bedrijfsdoeleinden, subbestemming benzineservicestation met lpg-verkoop behorende tot categorie 3 van
de Staat van Bedrijfsactiviteiten Bbsl toegekend. Afgestemd op de feitelijke situatie en rekening
houdend met een beperkte uitbreiding van 15%, wordt aan het bouwvlak een maximale bebouwingsoppervlakte gekoppeld.
Naar aanleiding van een zienswijze wordt de milieucirkel van de plankaart verwijderd.
Zwaluwsedijk (camping Jolly)
In het vigerende bestemmingsplan is voor de locatie aan de Zwaluwsedijk de bestemming Verblijfsrecreatieve doeleinden (vR) opgenomen met de subbestemming vc en de nadere aanduiding 30%. In de bouwvoorschriften van artikel 17 is in lid 4 onder d aangegeven dat de maximale oppervlakte van overige gebouwen ter plaatse van de bestemming Verblijfsrecreatieve
doeleinden maximaal 500 m² mag bedragen.
Gebleken is dat de bepaling in artikel 17 lid 4 sub c (ter plaatse van de subbestemming vRvc is
op de plankaart aangegeven tot welk percentage het bouwvlak met gebouwen mag worden bebouwd) tot verwarring leidt in relatie tot het bepaalde in lid 4 sub d waarin bepaald is dat ter
plaatse van gronden met de bestemming vR overige gebouwen een maximale oppervlakte mogen hebben van 500 m². Niet duidelijk is of deze laatste bepaling ook van toepassing is op de
gronden met de subbestemming vRvc.
e

Inhoud 1 herziening
Om eventuele misverstanden te voorkomen, wordt in deze herziening artikel 17 aangepast. In
de tabel in lid 4 wordt aangegeven dat indien op de plankaart een bebouwingspercentage staat
aangegeven dat dan het bebouwingspercentage als maximum geldt. Wanneer geen bebouwingspercentage is opgenomen, geldt de maximale maatvoering die in de tabel is opgenomen.

2.4. Plankaart 4
2.4.1.

GS-besluit en de uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak

Kraaiendijk 14
GS-besluit
GS hebben goedkeuring onthouden aan de bestemming Maatschappelijke doeleinden zoals
opgenomen in artikel 13 lid 1 sub a van het bestemmingsplan Buitengebied. GS zijn van oordeel dat de bestemming te ruim is voor het buitengebied en niet past in het provinciale beleid
om functies zonder relatie met het buitengebied te weren.
In het verlengde hiervan en naar aanleiding van een hiertoe ingediende bedenking, onthoudt
GS ook goedkeuring aan het perceel Kraaiendijk 14 en de aan dit perceel toegekende bestemming Maatschappelijke doeleinden zonder subbestemming. GS zijn met reclamant van oordeel
dat de woning Kraaiendijk 12 geen enkele binding heeft met de naastgelegen schuur en het bedrijf dat hierin wordt uitgeoefend. In deze schuur is ook een inpandige bedrijfswoning aanwezig.
Bij een recent bezoek aan de locatie is door de gemeente het volgende vastgesteld.
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De schuur (Kraaiendijk 14) is verbouwd tot woning en bijeenkomstruimte. De indeling van de
woning wijkt af van de tekening behorende bij de verleende bouwvergunning d.d. 11 november
1999. In de schuur is op de begane grond een grote ruimte aanwezig die in gebruik is als bijeenkomstruimte. Hier vinden bijeenkomsten plaats waarbij geïnteresseerden uitleg krijgen over
de leer van Boedha. Ook vinden er culturele bijeenkomsten plaats zoals boekpresentaties. 4 á 5
maal per jaar wordt de zaal verhuurd aan Kadamchöling Tibetaans boeddhisme.
De ruimte boven de woning is in gebruik als bergruimte en helemaal bovenin de schuur is een
hele grote ruimte aanwezig die wordt gebruikt voor yogalessen.
De woning (Kraaiendijk 12) is in gebruik als logiesgebouw. In de woning zijn in totaal 10 slaapplaatsen aanwezig. De eigenaar heeft aangegeven dat hij de woning gebruikt als logiesverblijf
voor zijn gasten. Hij heeft zich echter ook laten registreren bij de VVV met de bedoeling dat ook
andere mensen gebruik kunnen maken van het logiesgebouw.
e

Inhoud 1 herziening
In overeenstemming met het besluit van GS wordt in deze herziening aan de locatie Kraaiendijk
14 de bestemming Maatschappelijke doeleinden, subbestemming vergaderaccommodatie v
toegekend overeenkomstig het feitelijk gebruik (het houden van bijeenkomsten). Ondergeschikte kleinschalige horecavoorzieningen ten dienste van de functie zijn binnen deze subbestemming toegestaan, maar van een zelfstandige horecafunctie kan geen sprake zijn. Binnen
deze bestemming is de aanwezige bedrijfswoning positief bestemd. In samenhang hiermee
wordt artikel 13 lid 1 Maatschappelijke doeleinden aangevuld.
Gelijktijdig wordt aan het perceel Kraaiendijk 12 de bestemming Woondoeleinden, subbestemming logiesgebouw (Wl) toegekend.
Krukweg 3
GS-besluit
Ter plaatse van Krukweg 3 is in het bestemmingsplan Buitengebied een agrarisch bouwvlak
opgenomen welke is gekoppeld aan het bouwvlak van het agrarisch bedrijf dat gevestigd is op
de locatie Stadsedijk 53.
GS hebben goedkeuring onthouden aan dit bouwvlak omdat de gemeenteraad naar aanleiding
van een ingediende zienswijze heeft toegezegd om dit bouwvlak te vergroten en deze vergroting niet in het vastgestelde bestemmingplan is opgenomen.
GS wijzen er overigens op dat een vergroting tot 1 ha niet zonder meer aanvaardbaar is, gegeven de nog op het bouwvlak Stadsedijk 53 aanwezige bouwmogelijkheden.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt het bouwvlak op de locatie Krukweg 3 vergroot en in overeenstemming gebracht met de maatvoering uit het voorafgaande bestemmingsplan.

2.4.2.

Ambtshalve wijzigingen

Hoge Heijningsedijk: zuidelijk gedeelte
Per abuis is op kaartblad 4 een verkeerde wegnaam opgenomen. De Potenblokseweg moet
Slobbegorsedijk zijn.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt deze omissie hersteld en wordt Potenblokseweg verwijderd en de
Slobbegorsedijk alsnog op de plankaart opgenomen.
Kraaiendijk 5 en 5a
In het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied is aan de gronden achter de percelen
Kraaiendijk 5 en 5a een agrarische bouwstede toegekend. Gebleken is dat hier slechts een bedrijfsloods aanwezig is en dat er ter plaatse geen sprake is van een volwaardig agrarisch bedrijf.
Inhoud 1e herziening
In overeenstemming met de feitelijke situatie wordt in deze herziening voor deze gronden een
beperkt en strak begrensd agrarisch bouwvlak (A(b)) opgenomen met de nadere aanwijzing
zonder wonen (zw).
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Gebleken is dat het monumentensymbool op het perceel aan de Kraaiendijk 8 verkeerd is ingetekend. Niet de overkapping, maar de schuur heeft een monumentale waarde. Het monumentensymbool wordt daarom verplaatst naar de schuur.
Oude Heijningsedijk 245a
Gebleken is dat het pand aan de Oude Heiningsedijk 245a per abuis is opgenomen binnen de
bestemming Agrarische doeleinden. Hier is sprake van één burgerwoning.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt aan het perceel ter plaatse van de Oude Heijningsedijk 245a de bestemming Woondoeleinden toegekend.
Oude Heijningsedijk 259 (detailblad 4.2)
Aan het perceel Oude Heijningsedijk 259 is een bestemmingsvlak toegewezen met de bestemming Bedrijfsdoeleinden in de categorie 2 met de subbestemming sl. Gebleken is dat hier een
2e bedrijfswoning aanwezig is. Deze woning was reeds aanwezig tijdens de terinzagelegging
van het ontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied (17 juni 2004).
Inhoud 1e herziening
De constatering dat er ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van het bestemmingsplan Buitengebied reeds sprake was van 2 bedrijfswoningen leidt niet tot aanpassing van het
bestemmingsplan. Vastgesteld wordt dat hier sprake is van een legale situatie die in overeenstemming is met het bestemmingsplan.
Postbaan 9
Gebleken is dat aan het bedrijfscentrum van het agrarisch bedrijf dat gevestigd is op het perceel
Postbaan 9 ten onrechte geen passende bestemming is toegekend. De betreffende gronden
hebben wel de bestemming Agrarische doeleinden (A), maar zijn niet voorzien van de nadere
aanwijzing bouwstede.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt aan het bedrijf alsnog een bouwstede op de plankaart toegekend.
Zuidlangeweg 2a
Op het perceel Zuidlangeweg 2a is een burgerwoning gelegen. In het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied maakt deze woning deel uit van het bestemmingsvlak van het naastgelegen agrarisch aanverwant bedrijf met de bestemming Agrarisch aanverwante doeleinden in
milieucategorie 2 met de subbestemming ga (ADga). Gebleken is dat de woning geen enkele
relatie heeft of heeft gehad met dit bedrijf en daarom van een eigen bestemming voorzien dient
te worden.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt voor de woning een eigen bestemmingsvlak opgenomen met de bestemming Woondoeleinden (W). Het bedrijf houdt de bestemming ADga(2).
Stadsedijk 151
Op de locatie Stadsedijk 151 is een akkerbouwbedrijf gevestigd. Per abuis is aan dit bedrijf in
het vastgestelde bestemmingsvlak een bouwvlak toegekend met de bestemming Agrarische
doeleinden intensieve veehouderij (Aiv).
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt ter plaatse van het agrarisch bedrijf een agrarische bouwstede op de
plankaart aangegeven met de bestemming Agrarische doeleinden.

2.4.3.

Nieuwe ontwikkelingen

Kraaiendijk 8 (detailblad 4.1)
Aan de locatie Kraaiendijk 8 is in het bestemmingsplan Buitengebied de bestemming Agrarische doeleinden met een bouwstede toegekend. Gebleken is dat het hier gevestigde agrarisch
bedrijf in 2000 de bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt. Vanuit de agrarische sector is er sindsdien

Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg

264.10404.41

Wijzigingen plankaarten

17

geen belangstelling getoond het bedrijfscomplex over te nemen en opnieuw in gebruik te nemen.
De eigenaar heeft de gemeente om medewerking verzocht bij de verkoop van het complex en
het omzetten van het gebruik. De eigenaar wenst het perceel in drie delen te splitsen, een gedeelte met de voormalige agrarische bedrijfswoning, een gedeelte met de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen en de overige agrarische gronden.
In het gemeentelijk beleid voor het buitengebied is rekening gehouden met het beëindigen van
agrarische bedrijven en het onder voorwaarden toelaten van vervolgfuncties, waaronder het
wonen. In artikel 35 van het vigerende bestemmingsplan is hiertoe een wijzigingsbevoegdheid
opgenomen (zie artikel 35 tabel 5.2 en lid 1, 2 en 3).
GS hebben goedkeuring onthouden aan onder andere de vervolgfunctie wonen omdat naar het
oordeel van GS onvoldoende is vastgelegd dat, ingeval van deze vervolgfunctie, sloop van
overtollige bebouwing moet plaatsvinden.
Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente haar beleidslijn inzake de vervolgfunctie wonen in
het buitengebied aangepast (zie paragraaf 3.1).
Omdat het beëindigen van het agrarisch bedrijf heeft plaatsgevonden vóór de peildatum van 22
februari 2002, vindt geen toetsing plaats aan de nieuwe beleidslijn inzake de vervolgfunctie wonen en de daarin opgenomen voorwaarden.
Daarbij is mede van belang dat hier sprake is van een monumentaal complex dat als rijksmonument is aangewezen. De gemeente streeft er met de betrokken eigenaren naar dit complex en
de hier aanwezige cultuurhistorische waarden te behouden. Door het toekennen van de bestemming Woondoeleinden wordt hieraan een substantiële bijdrage geleverd.
e
Inhoud 1 herziening
In deze herziening worden de gronden waarop de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen zijn
geplaatst, toegevoegd aan het perceel Kraaiendijk 6, dat voorzien is van de bestemming
Woondoeleinden.
De voormalige agrarische bedrijfswoning Kraaiendijk 8 wordt in deze herziening bestemd voor
Woondoeleinden (W). De aanduiding agrarische bouwstede wordt van de kaart verwijderd.
De overige gronden behouden de bestemming Agrarische doeleinden zonder bouwmogelijkheden.
Gelijktijdig wordt op de plankaarten de woning Kraaiendijk 8 en de hier aanwezige voormalige
bedrijfsgebouwen voorzien van de nadere aanduiding rijksmonument.
Stadsedijk 34 en 36 (detailblad 4.9)
Halverwege het bestemmingsvlak met de bestemming Woondoeleinden ter plaatse van Stadsedijk 34 en 36 is een grens opgenomen. Hierdoor is het niet mogelijk op het perceel ten
noordwesten van deze grens 2 woningen te realiseren, hetgeen de wens is van de eigenaar
van de gronden.
Gegeven de specifieke ruimtelijke situatie en het gemeentelijke beleid inzake het buitengebied
zal aan het verzoek medewerking worden verleend.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt de betreffende grens tussen beide bestemmingsvlakken verwijderd
waardoor de ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt.
Perceel nabij Stadsedijk 133 (detailblad 4.7)
Een perceel gelegen naast de woning Stadsedijk 133 is in gebruik als tuin en ter plaatse zijn
een berghok en een overkapping aanwezig. In het vastgestelde bestemmingsplan heeft dit perceel de bestemming Verkeersdoeleinden, subbestemming Vd. Op basis hiervan is de ter
plaatse aanwezige bebouwing niet toegestaan.
Gegeven de specifieke ruimtelijke situatie is het bij nader inzien gewenst om aan het betreffende perceel de bestemming Tuinen+ toe te kennen op basis waarvan 12 m² aan gebouwen
mogelijk is.
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Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt aan dit perceel de bestemming Tuinen+ toegekend.
Volkerakweg 2b
Aan de Volkerakweg 2b is een agrarisch bedrijf gevestigd. In het bestemmingplan Buitengebied
zijn de gronden bestemd voor Agrarische doeleinden en is een bouwstede opgenomen.
Binnen de bouwstede zijn kassen aanwezig voor de teelt van aardbeien met een oppervlakte
van 2.131 m². Gebleken is dat deze kassen zonder vergunning tot stand zijn gekomen.
De gemeente heeft inmiddels voor 1.000 m² kassen een bouwvergunning verleend op basis van
artikel 2, lid 4 sub o van het bestemmingsplan Buitengebied waarmee dit deel van de kassen is
gelegaliseerd.
Voor de overige 1.131 m² heeft de eigenaar een bouwvergunning aangevraagd zodat ook deze
kassen gelegaliseerd kunnen worden. Dit kan op basis van een in het bestemmingsplan Buitengebied opgenomen vrijstellingsbevoegdheid (artikel 30 lid 13). Hierbij moet worden aangetoond dat:
de voorzieningen noodzakelijk zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering;
de oppervlakte niet meer dan 2.500 m² bedraagt;
de aanwezige landschapswaarden niet in onevenredige mate worden geschaad;
vooraf goedkeuring is verkregen van GS.
De Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen heeft in een advies d.d. 2 mei 2006 geconcludeerd dat de uitbreiding noodzakelijk is voor een duurzame en doelmatige bedrijfsvoering. In
het landschapsadvies dat is uitgebracht door Adviesbureau RBOI d.d. 1 september 2006, is geconcludeerd dat de landschappelijke waarden niet onevenredig worden aangetast. Hierbij is
overwogen dat het bedrijfscomplex door de inrichting en door de aanwezige beplanting niet of
nauwelijks zichtbaar is vanaf de omliggende wegen. Op grote afstand maakt de locatie deel uit
van de hier aanwezige bebouwingsconcentratie.
e

Inhoud 1 herziening
Deze ontwikkeling geeft geen aanleiding om de plankaart en/of de voorschriften aan te passen.
De noodzakelijke goedkeuring door GS zal plaatsvinden met het goedkeuringsbesluit over de 1e
herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.

2.4.4.

Wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen

Oude Heijningsedijk naast 73
Naar aanleiding van een zienswijze wordt aan het perceel naast Oude Heijningsedijk 73 de
bestemming Tuinen+ toegekend.

2.5. Plankaart 5
2.5.1.

GS-besluit en de uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak

Blauwe Hoefsweg 5, kadastraal gemeente Klundert sectie A nr. 1315
In het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied is op de locatie Blauwe Hoefsweg 5 een
agrarische bouwstede toegekend. Deze bouwstede is toegekend om de verplaatsing mogelijk te
maken van een melkveehouderij vanuit de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Het aldaar gevestigde bedrijf moet plaatsmaken voor de ontwikkeling van nieuwe woongebieden.
GS-besluit
GS hebben aan deze bouwstede goedkeuring onthouden omdat naar het oordeel van GS uit de
toelichting bij het bestemmingsplan niet blijkt dat sprake is van een agrarische bedrijfsvestiging
op deze locatie. GS zijn van oordeel dat slechts in bijzondere gevallen zich nieuwe bedrijven in
het buitengebied mogen vestigen. Hiervan is thans geen sprake.
Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak
De Afdeling bestuursrechtspraak is met GS van oordeel dat het toekennen van een agrarische
bouwstede aan deze locatie in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. De Afdeling is van
oordeel dat GS in redelijkheid heeft kunnen aantonen dat het plan tot verplaatsing van een
agrarisch bedrijf naar de betreffende locatie geenszins onderbouwd was en dat er geen sprake
was van een bedrijfsverplaatsing in het algemeen belang. De initiatiefnemer heeft evenmin
Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg

264.10404.41

Wijzigingen plankaarten

19

aangetoond dat er geen andere vrijkomende agrarische bedrijfscomplexen voorhanden waren.
Teven acht de Afdeling het niet onredelijk dat GS belang toekent aan de bestemming van de
voormalige agrarische bedrijfsbebouwing op de locatie Blauwhoefseweg 5. Volgens de Afdeling
is niet gebleken dat er van bijzondere omstandigheden sprake is in de zin van het streekplan
die aanleiding kunnen geven tot afwijking van het streekplan.
Actuele ontwikkelingen
Gegeven het besluit van GS en de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft ZLTO
Advies, in opdracht van de direct belanghebbende ondernemer, onderzoek gedaan naar de
noodzaak en mogelijkheden van verplaatsing van een melkveehouderijagrarisch bedrijf (zie de
nota Bedrijfsverplaatsing J. Ruigrok, Onderzoek naar vrijkomende agrarische bedrijfslocaties te
Moerdijk d.d. september 2006).
In het onderzoek is het volgende komen vast te staan.
Noodzaak verplaatsing
In Pijnacker heeft de heer Ruigrok een melkveehouderijbedrijf en een kaasmakerij. Zijn bedrijf
ligt in en buiten de bebouwde kom en is in de loop der jaren steeds meer ingeklemd geraakt
tussen woongebieden, sportvoorzieningen en kassen. In dit sterk verstedelijkend gebied is er
feitelijk geen toekomst voor een modern melkveehouderijbedrijf, gegeven de omvang en ligging
van de agrarische gronden mede in relatie tot de mestwetgeving.
Om de toekomst van zijn bedrijf veilig te stellen wil de heer Ruigrok zijn melkveehouderijbedrijf
verplaatsen. Gelijktijdig wil hij de zuivelverwerking en kaasmakerij beëindigen en doorgroeien
naar een omvang van circa 100 melkkoeien met bijbehorend jongvee.
Onderzoek vestigingslocaties
De heer Ruigrok heeft op de locatie Blauwe Hoefsweg 5 in Moerdijk gronden kunnen verwerven
die verplaatsing van zijn bedrijf naar deze locatie mogelijk maken. Gelijktijdig heeft hij in Pijnacker reeds gronden verkocht.
In het streekplan Noord-Brabant 2002 zijn nieuwe agrarische vestigingslocaties in principe uitgesloten. Bedrijven die zich nieuw willen vestigen dan wel willen uitbreiden, moeten gebruikmaken van vrijgekomen agrarische bedrijfscomplexen.
Tegen de achtergrond van deze beleidslijn heeft de ZLTO verkend of er binnen een straal van
10 km van de locatie Blauwe Hoefsweg 5 mogelijkheden aanwezig zijn om vrijgekomen of vrijkomende agrarische bedrijfscomplexen te verwerven. Het onderzoeksgebied betreft nagenoeg
de gehele gemeente Moerdijk alsook een deel van de gemeente Halderberge en een deel van
de provincie Zuid-Holland. Ook buiten dit onderzoeksgebied is via gespecialiseerde makelaars
gezocht naar locaties die te koop staan of gestaan hebben.
Bij de beoordeling van potentieel beschikbare locaties is gekeken naar:
de geschiktheid van de vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen voor de toekomstige
functie;
de grootte van het perceel/huiskavel;
de afstand tot woningen van derden;
de ligging ten opzichte van Habitatgebieden en onderdelen van de Groene Hoofdstructuur;
de bestemming van de beschikbare gronden;
de afstand tussen de cultuurgronden en het bedrijfscomplex.
In het onderzoek is vastgesteld dat geen van de beschikbare locaties voldoet aan de daaraan te
stellen eisen. Ter plaatse kan niet voldaan worden aan de eisen die gesteld worden door een
duurzaam ingericht melkveehouderijbedrijf.
Conclusie
In het onderzoek wordt geconcludeerd dat het bedrijf van de heer Ruigrok verplaatst dient te
worden om voldoende toekomstperspectief te behouden. Van belang daarbij is dat de gronden
van het huidige bedrijf voor andere doeleinden gebruikt zullen worden.
De zoektocht naar een geschikte vestigingslocatie binnen een straal van 10 km van de gronden
die de heer Ruigrok in Moerdijk heeft kunnen verwerven heeft geen geschikte vrijgekomen locatie opgeleverd.
Om die reden wordt geconcludeerd dat maatwerk noodzakelijk is om te voorzien in een passende vestigingslocatie die gevonden kan worden aan de Blauwe Hoefsweg 5. Deze locatie ligt
buiten de 250 m-zones rond aanwezige kwetsbare gebieden en bebouwde kommen en op vol-
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doende afstand van het Habitatgebied De Biesbosch. Ook kan hier worden voldaan aan de eisen uit het Besluit landbouwbedrijven.
Beoordeling verzoek
Het vernieuwde verzoek om op de locatie Blauwe Hoefsweg 5 een bouwstede op te nemen
voor het vestigen van een grondgebonden melkveehouderijbedrijf is door de gemeente beoordeeld. Hierbij zijn de volgende constateringen gedaan:
de noodzaak van verplaatsing van het melkveehouderijbedrijf uit Pijnacker is in voldoende
mate aangetoond;
een grootschalig en duurzaam ingericht grondgebonden melkveehouderijbedrijf draagt bij
aan de verwezenlijking van het ruimtelijk beleid voor het buitengebied van Moerdijk;
in de directe omgeving van de reeds verworven cultuurgronden zijn geen geschikte vestigingslocaties beschikbaar;
de locatie Blauwe Hoefsweg 5 voldoet aan de eisen die gesteld worden door een duurzaam ingericht veehouderijbedrijf.
Op grond van bovenstaande constateringen is de gemeente van oordeel dat er sprake is van
bijzondere omstandigheden die aanleiding geven om af te wijken van de beleidslijnen die in het
streekplan zijn vastgelegd. De om redenen van algemeen belang noodzakelijke verplaatsing
van het melkveehouderijbedrijf vragen om een passend antwoord dat gevonden kan worden
door het toekennen van een bouwstede aan de locatie Blauwe Hoefsweg 5.
e

Inhoud 1 herziening
In deze herziening wordt aan de locatie Blauwe Hoefsweg 5 een agrarische bouwstede toegekend.
Drogedijk 53 (detailblad 5.4)
GS-besluit
Ter plaatse van Drogedijk 53 zijn een woning en enkele voormalige agrarische bedrijfsgebouwen aanwezig waaronder een monumentale schuur. Aan de gronden is in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied de bestemming Woondoeleinden met de subbestemming caravanstalling (Wc) toegekend. In de monumentale schuur van 490 m² vindt caravanstalling plaats
(de stalling van 20 caravans).
Tegen de subbestemming caravanstalling is een bedenking ingediend omdat deze activiteit
naar het oordeel van reclamant teveel overlast voor de omgeving zou bezorgen. Reclamant
verzoekt alleen een woonbestemming op te nemen zonder caravanstalling.
GS zijn van oordeel dat het stallen van caravans een aanvaardbaar hergebruik betreft van de
voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. De invloed op de omgeving (de verkeersaantrekkende werking) is, gezien de beperkte omvang van de stalling, zeer beperkt. De ontwikkeling
past tevens in het streekplan en de nota "Buitengebied in Ontwikkeling".
Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak
Tegen het besluit van GS zijn door 2 belanghebbenden beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Zij voeren aan dat legalisering van de caravanstalling in de schuur in strijd is met het beleid van de provincie in zake niet-agrarische bedrijvigheid
in het buitengebied. De stalling brengt de cultuurhistorische waarden van de schuur schade toe
en tast het woon- en leefklimaat van de appelanten aan. Verder voeren de appelanten aan dat
de stalling veel verkeersbewegingen veroorzaakt waardoor de verkeersveiligheid verslechtert.
Daarnaast stelt een appellant dat de concentratie van butagasflessen een gevaar oplevert voor
zijn op korte afstand gelegen woning.
De Afdeling is van oordeel dat hier sprake is van nieuwvestiging in het buitengebied omdat de
stalling van caravans voor het eerst als zodanig wordt bestemd. Daarnaast constateert de Afdeling dat de toetsingskaders van het streekplan en de beleidsnota Buitengebied in Ontwikkeling
verschillen. Het streekplan kent beperktere mogelijkheden voor het gebruik van vrijkomende
agrarische bedrijfsbebouwing dan de beleidsnota. In de beleidsnota komt de eis dat sprake
moet zijn van een bebouwingsconcentratie niet meer aan de orde.
Naar het oordeel van de Afdeling is het streekplan het geldende beleidskader. De afwijkingsbevoegdheid van het streekplan heeft betrekking op individuele situaties.
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Naar het oordeel van de Afdeling is ter plaatse van de locatie Drogedijk 53 sprake van een bebouwingsconcentratie in de zin van het streekplan. Hier zijn onder voorwaarden niet aan het
buitengebied gebonden functies toegestaan als de bedrijfsbebouwing niet groter is dan 400 m².
De in het bestemmingsplan opgenomen regeling is in strijd met deze voorwaarden nu niet is
voldaan aan de eis dat de bedrijfsgebouwen geen grotere oppervlakte dan 400 m² mogen hebben.
Bovendien is caravanstalling op grond van de regeling ook mogelijk in de overige bedrijfsbebouwing, die volgens het streekplan bij nieuwvestiging gesloopt zouden moeten worden. Als er
sprake is van een monumentaal gebouw, kan er afgeweken worden van de maximum oppervlakte. Dit geldt echter niet voor de overige gebouwen.
Tegen deze achtergrond is de Afdeling van oordeel dat aan het besluit van GS een ondeugdelijke motivering te grondslag ligt. De Afdeling vernietigt om die reden het besluit van GS betreffende de goedkeuring van de subbestemming Wc ter plaatse van de Drogedijk 53.
Heroverwegingsbesluit GS
In het heroverwegingsbesluit overwegen GS het volgende.
"Gelet op overwegingen van de Afdeling is de locatie voor de caravanstalling aanvaardbaar en
passend binnen het provinciaal planologisch beleid, maar dient bij het bepalen van de maximale
oppervlakte te worden uitgegaan van het streekplan en niet van de nota Buitengebied in ontwikkeling. Dit betekent derhalve dat de oppervlakte voor de caravanstalling moet worden beperkt tot maximaal 400 m² en dat duidelijk moet zijn dat het meerdere wordt gesloopt. Een
overschrijding van dit maximum is uitsluitend toelaatbaar indien er sprake is van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing (waarvan in casu bij de cultuurhistorisch waardevolle schuur sprake is).
Het streekplan biedt ruimte voor caravanstalling in de cultuurhistorisch waardevolle schuur, die
volgens het STAB-rapport (blz. 43) een oppervlakte heeft van ruim 490 m². Voor het meerdere,
zijnde de kleinere schuur van circa 100 m² en de open wagenschuur van circa 69 m², biedt het
streekplan geen ruimte. Alvorens met de functie caravanstalling kan worden ingestemd, dient
overeenkomstig het streekplan zeker gesteld te zijn dat de overtollige bebouwing wordt gesloopt. Hieraan is niet voldaan, omdat de caravanstalling qua oppervlakte niet is beperkt tot
waardevolle schuur. Bovendien zijn er geen garanties voor de sloop van de overige opstallen."
Op basis van deze overwegingen komt GS tot de conclusie dat de gelegde (sub)bestemming
"caravanstalling (Wc)", zoals op detailkaart 5.4 is aangegeven, ter plaatse van het perceel Drogedijk 53 te Oudemolen niet voor goedkeuring in aanmerking. De ingediende bedenkingen acht
GS in zoverre gegrond.
Overwegingen
Het perceel Drogedijk 53 betreft een voormalige agrarische bedrijfslocatie waarvan het agrarisch gebruik reeds geruime tijd is beëindigd. Het is om die reden dat aan het perceel in het
vastgestelde bestemmingsplan de bestemming Woondoeleinden is toegekend. Sloop van op
het perceel aanwezige voormalige agrarische bedrijfsgebouwen is naar het oordeel van de
gemeente ook niet aan de orde omdat het agrarisch gebruik reeds ruim voor 2002 is beëindigd.
Thans is sprake van een voormalig agrarisch en cultuurhistorisch waardevol bedrijfsgebouw dat
in gebruik is voor de statische opslag van caravans. De gemeente is van oordeel dat met het
oog op het behoud van dit cultuurhistorisch waardevolle bedrijfsgebouw gewenst is het huidige
gebruik positief te bestemmen, voor zover dit gebruik beperkt blijft tot dit gebouw en geen buitenopslag plaatsvindt.
e

Inhoud 1 herziening
In deze herziening wordt binnen de bestemming Woondoeleinden een nadere aanwijzing caravanstalling (c) opgenomen die specifiek wordt toegekend aan de monumentale schuur. Alleen
ter plaatse van deze nadere aanwijzing mogen gebouwen gebruikt worden ten behoeve van caravanstalling. De subbestemming Wc komt hiermee te vervallen. De overige gronden behouden
de bestemming Woondoeleinden (W).
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Met deze regeling wordt naar het oordeel van de gemeente voldaan aan het besluit van GS en
de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak.
Noordlangeweg 2 (detailblad 5.5)
GS-besluit
Op het perceel Noordlangeweg 2 is een aannemersbedrijf gevestigd. In het bestemmingsplan
Buitengebied is het bedrijf voorzien van de bestemming Bedrijfsdoeleinden, subbestemming
aannemersbedrijf B2(gh).
GS hebben goedkeuring onthouden aan een gedeelte van het bestemmingsvlak Bedrijfsdoeleinden omdat deze gronden thans in gebruik zijn als tuin en derhalve sprake is van uitbreiding
van het bedrijfsperceel. GS zijn van oordeel dat uitbreiding van het bedrijfsperceel en de daarmee samenhangende gebruiksmogelijkheden in strijd zijn met het gemeentelijk en provinciaal
beleid om een verdere uitbreiding van niet-agrarische bedrijven in het buitengebied te voorkomen.
e

Inhoud 1 herziening
In overeenstemming met het besluit van GS en het feitelijk gebruik worden in deze herziening
de betreffende gronden bestemd Tuinen+.
Oudemolensedijk 7a/7b
GS-besluit
De percelen Oudemolensedijk 7a/7b zijn in het vastgestelde bestemmingplan Buitengebied bestemd voor Bedrijfsdoeleinden in de categorie 1 of 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten B(2).
GS hebben goedkeuring onthouden aan deze bestemming omdat beide percelen in het voorgaande bestemmingsplan een agrarische bestemming hadden. Gezien het provinciale beleid
inzake kernrandzones is een dergelijke functiewisseling niet mogelijk. Ook zijn GS van oordeel
dat er sprake is van nieuwvestiging van niet aan het buitengebied gebonden bedrijven, hetgeen
in strijd is met het provinciale en gemeentelijke beleid.
Naar het oordeel van GS zijn in de toelichting onvoldoende gemotiveerd waarom erop dit punt
van het beleid is afgeweken.
Daarnaast wijst GS erop dat de gemeente in de herziening van het bestemmingsplan aan het
perceel een bestemming dient toe te kennen die is toegespitst op het gebruik dat ingevolge de
uitspraak van de Afdeling van 18 mei 1995 onder het overgangsrecht van het voorheen geldende bestemmingsplan was toegelaten. Een algemene bedrijfsbestemming is hier niet toelaatbaar.
Tegen de algemene bestemming Bedrijfsdoeleinden categorie 1 of 2, is een bedenking ingediend. De reclamant is van mening dat het huidige gebruik groothandel/opslag van reinigingsen bestrijdingsmiddelen binnen milieucategorie 3 valt. Tevens is reclamant van mening dat er in
het plan ten onrechte niet in de mogelijkheid wordt voorzien om een bedrijfswoning te bouwen
bij enig te vestigen bedrijf. Bij de beoordeling van de bedenking verwijst GS naar bovenstaand
oordeel en verwacht dat de gemeente een gedetailleerde bestemming voor de locatie opneemt
en toeziet op een strikte naleving van de nieuwe bestemming. Met betrekking tot de mogelijkheid een bedrijfswoning bij het bedrijf op te richten, zijn GS van mening dat dit alleen aanvaarbaar is, indien het noodzakelijk is bij een aan het buitengebied gebonden bedrijf.
Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak
Door de gemeente Moerdijk en belanghebbenden is beroep aangetekend bij de Raad van
State. De Afdeling is van oordeel dat GS terecht goedkeuring aan de betreffende bestemming
heeft onthouden. De Afdeling is van oordeel dat de percelen niet in een bebouwingsconcentratie liggen als bedoeld in het streekplan en dat om die reden geen medewerking verleend kan
worden aan het vestigen van niet-agrarische bedrijven. Het feit dat opslagactiviteiten, die ingevolge het overgangsrecht van het voorafgaande plan waren toegelaten, ten tijde van het GSbesluit waren beëindigd, is geen reden om nu niet-agrarische activiteiten mogelijk te maken.
De Afdeling verklaart de ingediende beroepen om deze redenen ongegrond.
Actuele overwegingen
Gegeven het besluit van GS en de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de gemeente de gebruiksmogelijkheden van de percelen Oudemolensedijk 7a en 7b opnieuw beoordeeld en hierover overleg gevoerd met de provincie.
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De gemeente is daarbij tot het oordeel gekomen dat een bestemming Bedrijfsdoeleinden voor
bedrijven, die maximaal gerekend worden tot de categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten, het meest passend is en gegeven de lange voorgeschiedenis recht doet aan de specifieke locatiekenmerken.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt aan het perceel Oudemolensedijk 7b de bestemming bedrijfsdoeleinden, subbestemming Bo, opslagbedrijf behorende tot maximaal categorie 2 van de Staat van
bedrijfsactiviteiten.
Voor het perceel Oudemolensedijk 7a is het van belang dat het agrarisch gebruik al in 1999 is
beëindigd, dat wil zeggen voor de peildatum van de beleidslijn inzake vrijkomende agrarische
bedrijfscomplexen. Sinds 1999 is het perceel in gebruik geweest voor andere niet-agrarische
bedrijfsdoeleinden, maar thans wordt het perceel uitsluitend voor het wonen gebruikt.
De gemeente is van oordeel dat dit perceel beoordeeld moet worden als een vrijgekomen agrarisch bedrijfscomplex, waarvoor een passende vervolgfunctie wordt gezocht.
In het gemeentelijk beleid voor het buitengebied is rekening gehouden met het beëindigen van
agrarische bedrijven en het onder voorwaarden toelaten van vervolgfuncties, waaronder het
wonen. In artikel 35 van het vigerende bestemmingsplan is hiertoe een wijzigingsbevoegdheid
opgenomen (zie artikel 35 tabel 5.2 en lid 1, 2 en 3).
GS hebben goedkeuring onthouden aan onder andere de vervolgfunctie wonen omdat naar het
oordeel van GS onvoldoende is vastgelegd dat, ingeval van deze vervolgfunctie, sloop van
overtollige bebouwing moet plaatsvinden.
Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente haar beleidslijn inzake de vervolgfunctie wonen in
het buitengebied aangepast (zie paragraaf 3.1).
Omdat het beëindigen van het agrarisch bedrijf heeft plaatsgevonden vóór de peildatum van
22 februari 2002, vindt geen toetsing plaats aan de nieuwe beleidslijn inzake de vervolgfunctie
wonen en de daarin opgenomen voorwaarden.
Geoordeeld wordt dat in deze bestaande situatie sprake is van een burgerwoning en dat de bestemming Woondoeleinden aan deze locatie kan worden toegekend.
Oudemolensedijk 9
GS-besluit
Op de locatie Oudemolensedijk is het Koopcentrum gevestigd en een Aldi supermarkt. Aan de
gronden is de bestemming Detailhandelsdoeleinden (D) met de nadere aanwijzing verkooppunt
motorbrandstoffen (vm) toegekend.
GS hebben goedkeuring onthouden aan een gedeelte van het bestemmingsvlak gelegen in de
zuidwesthoek van de A59 en de Oudemolensedijk. GS zijn van oordeel dat het bouwvlak ten
opzichte van de huidige situatie is uitgebreid met meer dan de toegestane 15%. GS acht het
niet wenselijk dat een dergelijke functie in omvang toeneemt. Tevens liggen de percelen waarmee het bouwvlak is uitgebreid in de "overlegzone" van de rijksweg A59 en hebben ze thans
geen detailhandelsfunctie.
Ook hebben GS goedkeuring onthouden aan de nadere aanwijzing verkooppunt motorbrandstoffen (vm) naar aanleiding van een ingediende zienswijze. Daarin is aangegeven dat een
deugdelijk distributieplanologisch onderzoek ontbreekt en dat een deugdelijke zonering ontbreekt.
GS hebben hierin aanleiding gezien om goedkeuring aan de nadere aanwijzing (vm) te onthouden. Daarbij hebben GS overwogen dat de gemeente is uitgegaan van onderzoeksgegevens
die door de initiatiefnemer zijn verstrekt en dat onvoldoende is onderzocht wat de gevolgen zijn
voor de aanwezige verzorgingsstructuur. GS zijn van oordeel dat nader onderzoek hier in de
rede ligt.
Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak
Tegen de onthouding van goedkeuring is door de gemeente Moerdijk en de initiatiefnemer beroep aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling is
van oordeel dat GS terecht goedkeuring heeft onthouden aan een deel van de gronden met de
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bestemming Detailhandelsdoeleinden omdat de hiermee geboden uitbreiding aanzienlijk groter
is dan het streekplan toestaat.
De Afdeling is ook van oordeel dat een nader onderzoek naar de gevolgen van een nieuw verkooppunt voor motorbrandstoffen op het voorzieningenniveau noodzakelijk is. GS hebben dan
ook terecht goedkeuring onthouden aan de nadere aanwijzing verkooppunt voor motorbrandstoffen (vm) en in samenhang daarmee aan een deel van de voorschriften.
Nieuwe ontwikkelingen
Voor de herontwikkeling van het Koopcentrum is door Aldi Vastgoed B.V. een plan ontwikkeld
dat voorziet in een algehele herontwikkeling van de locatie en het verplaatsen van de reeds
aanwezige bedrijfswoning naar een locatie grenzend aan het huidige terrein. Ten behoeve van
deze ontwikkeling is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld, die als losse bijlage is toegevoegd (Ruimtelijke onderbouwing verplaatsing bedrijfswoning Oudemolensedijk 9 d.d.
15 november 2007).
In deze ruimtelijke onderbouwing worden de aan de orde zijnde belangen in beeld gebracht en
gewogen en wordt geconcludeerd dat de beoogde ontwikkeling past in de van toepassing zijnde
beleidskaders en dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening, waarbij de onderzochte aspecten de realisering van het project niet in de weg staan.
In het verlengde hiervan heeft de gemeente Moerdijk ingestemd met de verplaatsing van de
bedrijfswoning en de daartoe noodzakelijke uitbreiding van het complex.
De ondernemer die op de locatie Oudemolensedijk 9 een verkooppunt voor motorbrandstoffen
wil oprichten, heeft ter onderbouwing van zijn voornemen door het adviesbureau Starline een
haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. Dit haalbaarheidsonderzoek is een aanvulling op het
distributieplanologisch onderzoek (DPO) dat Starline in opdracht van de gemeente Moerdijk
heeft uitgevoerd voor de voorgenomen vestiging van een verkooppunt voor motorbrandstoffen
op de locatie Molenstraat 137-141.
Het DPO en het haalbaarheidsonderzoek zijn door de gemeente beoordeeld en op basis hiervan is de conclusie getrokken dat er in Fijnaart ruimte is voor het realiseren van één nieuw verkooppunt voor motorbrandstoffen.
In het verlengde hiervan is de gemeente van oordeel dat ter plaatse van de locatie Molenstraat
137-141 ruimte geboden kan worden aan de vestiging van een nieuw verkooppunt en dat er
e
geen medewerking kan worden verleend aan het realiseren van een 2 verkooppunt ter plaatse
van de locatie Oudemolensedijk 9. De volgende overwegingen zijn hierbij van belang:
het verkooppunt op de locatie Molenstraat 137-141 heeft altijd deel uitgemaakt van de
plannen die door de betrokken ondernemer ontwikkeld zijn voor dit perceel;
dit voornemen heeft altijd deel uitgemaakt van het bestemmingsplan Buitengebied omdat
de gemeente van oordeel is dat deze locatie zich goed leent voor de realisering van een
nieuw verkooppunt en er in het milieuspoor geen sprake is van belemmeringen;
nader onderzoek heeft uitgewezen dat er onvoldoende marktruimte is voor de realisering
van een 2e verkooppunt, waardoor er geen basis meer is om medewerking te verlenen aan
het initiatief van de ondernemer die op de locatie Oudemolensedijk 9 een verkooppunt wil
ontwikkelen;
in de planvorming voor de locatie Oudemolensedijk 9 is tot op heden ook geen rekening
gehouden met het realiseren van een verkooppunt.
Inhoud 1e herziening
In overeenstemming met het besluit van GS en de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak worden in deze herziening de gronden, gelegen in de zuidwesthoek van de A59 en de
Oudemolensedijk, voorzien van de bestemming Agrarische doeleinden (A), overeenkomstig het
feitelijk gebruik.
Om de verplaatsing van de bedrijfswoning mogelijk te maken wordt de bestemming Detailhandelsdoeleinden op de plankaart enigszins uitgebreid.
Tonsedijk 22
Aan het perceel Tonsedijk 22 is in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied een agrarische bouwstede toegekend ten behoeve van het hier gevestigde agrarische bedrijf. Uit nader
onderzoek is gebleken dat hier sprake is van een agrarisch bedrijf met een intensieve neventak.
Om die reden dient aan het perceel een agrarische bouwvlak met de bestemming Agrarische
doeleinden intensieve veehouderij (Aiv).
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Inhoud 1e herziening
In deze 1e herziening wordt aan het perceel Tonsedijk 22 een bouwvlak toegekend met de bestemming Agrarische doeleinden intensieve veehouderij (Aiv).
Tonsedijk 27
GS-besluit
Op de Tonsedijk 27 is een oude, niet meer in werking zijnde vlasfabriek gevestigd. De bebouwing is aangewezen als Rijksmonument. Aan de gronden is in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied de bestemming Bedrijfsdoeleinden toegekend ten behoeve van bedrijven in
de milieucategorie 1 en/of 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten.
GS hebben aan deze bestemming goedkeuring onthouden omdat deze bestemming de nieuwvestiging van een niet-agrarisch bedrijf in het buitengebied mogelijk maakt, wat in strijd is met
het beleid van provincie en gemeente. Tevens is het bestemmingsvlak groter dan in het voorgaande bestemmingsplan. Deze vergroting is naar oordeel van GS onvoldoende gemotiveerd.
Inhoud 1e herziening
Gegeven het GS-besluit heeft de gemeente de gebruiksmogelijkheden van de oude vlasfabriek
opnieuw onderzocht. Daarbij is mede naar aanleiding van een zienswijze geconstateerd dat:
het pand niet wordt bewoond en ook niet voor bewoning geschikt is te maken;
het pand door zijn constructie, vormgeving en monumentale status voor vele functies niet
geschikt is;
het huidige gebruik (opslag) en het gewenste gebruik (ambachtelijke bedrijfsactiviteiten in
de vorm van een loodgieterij en/of timmermanszaak en/of wormenkwekerij) niet op overwegende bezwaren stuit.
In het verlengde hiervan wordt het gebouw voorzien van een strak bouwvlak en bestemd voor
Bedrijfsdoeleinden subbestemming B(a) ambachtelijke bedrijfsactiviteiten, waaronder begrepen
worden een loodgieterij en/of een timmermanszaak en/of een wormenkwekerij. De overige
gronden worden bestemd voor Bedrijfsdoeleinden zonder bouwmogelijkheden B(z).
Zwingelspaansedijk 16
GS-besluit
Op de locatie Zwingelspaansedijk 16 is een grondgebonden akkerbouwbedrijf gevestigd met
een intensieve neventak pluimveehouderij. In het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied
is voor de betreffende gronden een bouwvlak opgenomen met de bestemming Agrarische doeleinden subbestemming intensieve veehouderij (Aiv). Tegen de maatvoering van het bouwvlak is
een bedenking ingediend bij GS. De bedenking had betrekking op een bestaand bedrijfsgebouw
die circa 20 m buiten het toegekende bouwvlak ligt. Naar aanleiding hiervan hebben GS goedkeuring onthouden aan het toegekende bouwvlak.
Op basis van nader onderzoek is gebleken dat het betreffende bedrijfsgebouw inderdaad niet
geheel in het toegekende bouwvlak is gelegen. Om die reden is aanpassing van het bouwvlak
gewenst.
Uitbreiding intensieve veehouderijtak
Door de betrokken ondernemer is het verzoek ingediend een extra bedrijfsgebouw op te richten
voor uitbreiding van de intensieve veehouderijtak. Deze uitbreiding overschrijdt de mogelijkheden die het bestemmingsplan Buitengebied biedt. In artikel 4 lid 4 sub d is bepaald dat de oppervlakte van de bedrijfsgebouwen, die op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpplan
worden gebruikt ten behoeve van de intensieve veehouderij, met maximaal 15% mag worden
vergroot. Van dit uitbreidingspercentage kan vrijstelling worden verleend indien en voor zover
dit op grond van milieuwetgeving of uit een oogpunt van dierwelzijn noodzakelijk is.
Nu de gewenste uitbreiding tot doel heeft ook op langere termijn te komen tot een duurzame
bedrijfsvoering, is de vraag aan de orde of aan het verzoek kan worden meegewerkt, gegeven
het beleid van gemeente en provincie inzake duurzame locaties intensieve veehouderij. Van
belang daarbij is dat in de toelichting van het bestemmingsplan Buitengebied is aangegeven dat
verzoeken om uitbreiding van bestaande intensieve veehouderijbedrijven van geval tot geval
beoordeeld zullen worden en dat daarbij de provinciale Handleiding duurzame locaties en duurzame projectlocaties voor intensieve veehouderij als toetsingskader zal worden gehanteerd.
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Naar aanleiding van dit en andere verzoeken, heeft de gemeente haar beleid inzake intensieve
veehouderijbedrijven geëvalueerd en in het verlengde daarvan een nieuwe beleidslijn geformuleerd (zie paragraaf 3. 3).
Het verzoek om uitbreiding van de intensieve veehouderijtak op de locatie Zwingelspaansedijk
16 is getoetst aan deze nieuwe beleidslijn die mede is afgestemd op de provinciale Handleiding.
Op basis van het uitgevoerde onderzoek is geconcludeerd dat de locatie Zwingelspaansedijk 16
kan worden aangemerkt als een duurzame locatie voor intensieve veehouderij.
In het verlengde hiervan wordt voor de uitbreiding van het bedrijf een vrijstellingsprocedure ex
artikel 19 lid 1 WRO procedure doorlopen. Gegeven de uitkomsten van deze vrijstellingsprocedure wordt in deze 1e herziening de gewenste uitbreiding als een reeds gerealiseerde ontwikkeling gezien.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt het bestaande bouwvlak met de bestemming Aiv vergroot waardoor
zowel de bestaande schuren als het nieuw op te richten bedrijfsgebouw binnen het bouwvlak
vallen.
Nu hier sprake is van een duurzame locatie voor intensieve veehouderij, is het gewenst dit ook
in de bestemmingsregeling tot uitdrukking te brengen. Op de plankaart wordt met het oog
hierop een nader aanwijzing opgenomen waarmee tot uitdrukking wordt gebracht dat hier
sprake is van een duurzame locatie voor intensieve veehouderij. Gelijktijdig wordt een maximale oppervlaktemaat voor de bedrijfsgebouwen ten behoeve van de intensieve veehouderij op
de plankaart opgenomen, afgestemd op de aanwezige c.q. vergunde bedrijfsbebouwing. De
bepaling dat de bedrijfsgebouwen ten behoeve van intensieve veehouderij met 15% mogen
worden uitgebreid, komt voor deze duurzame locatie te vervallen. Indien sprake is van een verdergaande uitbreiding van de intensieve veehouderijtak zal een beroep kunnen worden gedaan
op de in het bestemmingsplan op te nemen wijzigingsbevoegdheid (zie paragraaf 3.3.)

2.5.2.

Ambtshalve wijzigingen

In de omgeving van Noordhoek
Geconstateerd is dat de plangrens van het bestemmingsplan Buitengebied rondom de kern
Noordhoek op diverse plaatsen niet goed aansluit op de plangrens van het bestemmingsplan
Kern Noordhoek.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt de plangrens op de juiste wijze aangegeven.
Molenbiotoop Oudemolensedijk 14
Op plankaart 5 is ter plaatse van Oudemolensedijk 14 een molenbiotoop opgenomen. De desbetreffende molen is tevens aangewezen als rijksmonument. Gebleken is dat het lijntype van de
bijbehorende cirkel met een straal van 400 m niet overeenkomt met het lijntype op het renvooi.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt de aanduiding op de plankaart aangepast aan het renvooi.
Noordlangeweg 14
Gebleken is dat de agrarische bedrijfsbebouwing op de locatie Noordlangeweg 14 in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied per abuis niet is bestemd.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt de aanwezige bebouwing voorzien van de bestemming Agrarische
doeleinden met een bouwvlak (b) en de nadere aanwijzing zonder wonen (zw).
Tonnekreek
Voor het gebied rond de Tonnekreek is door het Waterschap De Brabantse Delta het "Inrichtingsplan Integrale aanpak Tonnekreek" ontwikkeld. Deze planvorming sluit aan bij het waterplan wat voor de gehele gemeente Moerdijk in 2008 wordt vastgesteld. Vooruitlopend op deze
besluitvorming is het gewenst om de percelen die reeds in bezit zijn van het Waterschap te bestemmen voor Natuurdoeleinden. Het betreft 3 percelen:
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een strook gelegen aan de zuidkant van het Gat van Boslust ter hoogte van Zuidlangeweg
4b, bij het kadaster opgenomen onder nummer K366G;
een strook gelegen aan de noordkant van Breede Gat ten westen van waar deze de
Oostmiddelweg kruist, bekend bij het kadaster onder nummer I138G;
gronden gelegen aan de westkant van de Ronde Kreek ten zuiden waar deze de Zuidlangeweg kruist, bekend bij het kadaster onder nummer K349G.

Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt aan de percelen die in eigendom zijn van het waterschap en die deel
uitmaken van het "Inrichtingsplan Integrale aanpak Tonnekreek" de bestemming Natuurdoeleinden (N) toegekend.
Watertransportleiding Oudemolensedijk
Op plankaart 5 loopt parallel aan de Oudemolensedijk een watertransportleiding. Gebleken is
dat het lijntype van de aanduiding niet overeenkomt met het lijntype op het renvooi.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt de aanduiding op de plankaart aangepast aan het renvooi.

2.5.3.

Nieuwe ontwikkelingen

Oudemolensedijk 2b
Op de locatie Oudemolensedijk 2b is een woning gelegen. Het in het bestemmingsplan Buitengebied toegekende bouwvlak grenst aan de zuidoostzijde direct aan de woning. Thans wil de
bewoner zijn huis aan deze zijde met 6,8 m verbreden. Dit betekent een overschrijding van het
huidig toegekende bouwvlak. Om deze reden verzoekt de bewoner het bouwvlak met deze afstand te verbreden.
Inhoud 1e herziening
Gezien de specifieke ruimtelijke situatie en het provinciale beleid dat woningen in het buitengebied vergroot mogen worden tot 600 m³, wordt aan het verzoek medewerking verleend. Het
bouwvlak wordt aan de zuidoostzijde met een strook van 10 m verbreed waardoor de initiatiefnemer voldoende ruimte krijgt om zijn uitbreiding te realiseren.
Stadsedijk 18-20 (detailblad 5.2)
Het bestemmingsvlak van Stadsedijk 18 heeft de bestemming Wonen*. Gebleken is dat de
gronden gelegen tussen de Stadsedijk 18 en 20 een op zich zelfstaand perceel vormen en dat
dit perceel geen binding heeft met de woning Stadsedijk 18. Dit perceel is door vererving overgegaan in een ander eigendom.
De betrokken eigenaren hebben het verzoek ingediend om de tussengelegen gronden van een
eigen bestemmingsvlak te voorzien.
Inhoud 1e herziening
Gezien de specifieke ruimtelijke situatie kan aan het verzoek tegemoet worden gekomen. Aan
het betrokken perceel wordt in deze 1e herziening de bestemming Agrarische doeleinden toegekend.
Zuidlangeweg 15
Het perceel aan de Zuidlangeweg 15 is in het bestemmingsplan Buitengebied bestemd voor
Agrarische doeleinden en voorzien van een bouwvlak A(b). Dit bouwvlak is gekoppeld aan de
agrarisch bouwstede gelegen aan de Drogedijk 59.
Gebleken is dat de woning die op het perceel Zuidlangeweg 15 aanwezig is, geen enkele binding heeft met het agrarische bedrijf en reeds sinds lange tijd als burgerwoning in gebruik is. In
het verlengde hiervan is een bestemming Woondoeleinden (W) passend.
De naastgelegen loods wordt wel gehuurd door de eigenaar van het perceel Drogedijk 59, maar
kent thans geen agrarisch gebruik. De loods staat thans leeg. Geconstateerd wordt dat er feitelijk geen functionele binding is met het agrarische bedrijf aan de Drogedijk 59 en dat de op de
plankaart aangegeven koppeling feitelijk ontbreekt. Tegelijkertijd heeft de eigenaar van het perceel Drogedijk 59 op zijn eigen perceel minder bouwmogelijkheden door de koppeling.
In het verlengde hiervan ligt het in de rede het koppelteken van de plankaart te verwijderen.
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Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt aan de woning op het perceel Zuidlangeweg 15 de bestemming
Woondoeleinden (W) toegekend. Aan de naastgelegen schuur wordt de bestemming Agrarische doeleinden met een bouwvlak toegekend A(b). Hier is de bouw van een agrarische bedrijfswoning niet toegestaan (zw). Gelijktijdig komt het koppelteken te vervallen.
Zwingelspaansedijk 4 (detailblad 5.5)
Op de locatie Zwingelspaansedijk 4 te Fijnaart is een schuur aanwezig die deel uitmaakt van
een bestaande informatie-/theetuin. In het bestemmingsplan Buitengebied is deze schuur deels
bestemd binnen de bestemming Woondoeleinden (W) en deels binnen de bestemming Dagrecreatieve doeleinden (dR) met de subbestemming informatietuin alsmede theetuin (dRi).
Gebleken is dat de schuur niet legaal tot stand is gekomen. Het gebouw past ook niet binnen de
maatvoering zoals is opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied.
Informatie-/theetuinen in het buitengebied van Moerdijk zijn van betekenis voor recreatie en toerisme. Ze vormen attractiepunten en rustpunten voor recreanten die per fiets of auto het gebied
verkennen. Om die reden heeft de gemeente Moerdijk aangegeven alsnog tot legalisatie van de
schuur over te willen gaan indien in het kader van een artikel 19 lid 1 WRO-procedure blijkt dat
sprake is van aan aanvaardbare ruimtelijke situatie.
Ten behoeve van deze artikel 19 lid 1-procedure is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld. In
deze ruimtelijke onderbouwing is aangegeven dat relevante milieuaspecten en overige ruimtelijke aspecten de legalisering van de schuur niet in de weg staan. Van belang daarbij is dat de
schuur, gegeven het karakter van het bebouwingslint, past in de aanwezige ruimtelijke structuur, door de schaal en omvang van de schuur en de situering op ruime afstand van de bestaande woningen en het hart van de weg.
e
In de ruimtelijke onderbouwing is aangegeven dat het gewenst en passend is om in de 1 herziening van het bestemmingsplan Buitengebied een specifieke vrijstellingsregeling op te nemen,
die het mogelijk maakt het oppervlak aan bebouwing in de informatietuinen te vergroten indien
dit voor een verantwoorde bedrijfsvoering noodzakelijk is en dit niet leidt tot een onevenredige
aantasting van het (open) karakter van de tuin.

Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt in artikel 16 een specifieke vrijstellingsregeling opgenomen om het
oppervlak van bebouwing in informatietuinen/theetuinen te vergroten in afwijking van de in het
bestemmingsplan opgenomen maatvoering.
Op de plankaart zal de huidige situatie waarbij een maximale oppervlakte van 122 m² wordt benut ten behoeve van de theetuin aan de Zwingelspaansedijk 4 worden opgenomen. Dit betekent
dat de grens van de tuin zal worden aangepast, waardoor het gebouw, welke nu deels binnen
de bestemming Woondoeleinden valt, binnen de bestemming dRi komt te liggen en ten behoeve van de theetuin mag worden gebruikt.
Zwingelspaansedijk 22 (detailblad 5.5)
Aan het agrarische bedrijf op de locatie Zwingelspaansedijk 22 is in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied een bouwstede toegewezen binnen de bestemming Agrarische doeleinden. Aan de woning Zwingelspaansedijk 24 is de bestemming Woondoeleinden toegekend.
De gemeente heeft het verzoek ontvangen om de woning op nummer 22 te voorzien van een
bestemming Woondoeleinden (W), omdat deze woning particulier wordt bewoond en geen deel
uitmaakt of deel heeft uitgemaakt van het agrarisch bedrijf. De woning op nummer 24 maakt als
bedrijfswoning wel deel uit van het agrarische bedrijf.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt aan de woning op het perceel Zwingelspaansedijk 22 de bestemming
Woondoeleinden opgenomen. De bestemming Woondoeleinden voor de woning Zwingelspaansedijk 24 komt te vervallen omdat deze woning als bedrijfswoning deel uitmaakt van het hier
gevestigde agrarisch bedrijf.
Manciadijk 3
In het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied is voor de locatie Manciadijk 3 de bestemming Agrarische doeleinden, intensieve veehouderij (Aiv) opgenomen. Op basis van onderzoek
door de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen is vastgesteld dat er ter plaatse geen
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sprake is van een volwaardig hoofd- of neventakbedrijf in de intensieve veehouderij. De op dit
perceel aanwezige voormalige varkensstallen worden niet meer voor dit doel gebruikt en er
worden plannen ontwikkeld voor het gebruik ten behoeve van de grondgebonden agrarische
bedrijfsvoering.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt het perceel Manciadijk 3 voorzien van een agrarische bouwstede.

2.5.4.

Wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen

Naar aanleiding van een zienswijze is besloten de milieucirkels ter plaatse van het verkooppunt
voor motorbrandstoffen langs de A59 van de plankaart te verwijderen.

2.6. Plankaart 6
2.6.1.

GS-besluit en de uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak

Klundertseweg 29 (Romkon) (detailblad 6.3)
Aan de Klundertseweg 29 is het bedrijf Romkon gevestigd. Aan de gronden van dit bedrijf is in
het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied de bestemming Agrarische aanverwante doeleinden (AD) met de subbestemming agrarisch technisch hulpbedrijf/landbouwmechanisatiebedrijf (rc) toegekend. Tevens is voor één gebouw de nadere aanwijzing (o) opgenomen.
GS-besluit
GS hebben goedkeuring onthouden aan de het bestemmingsvlak ADrc(3) en ADrc(3)o. Daarbij
hebben GS het volgende overwogen.
GS zijn van oordeel dat de bestemmingsregeling constructiewerkzaamheden mogelijk maakt
(metaalconstructies en het vervaardigen van landbouwmachines), maar dat deze constructiewerkzaamheden niet vallen onder het overgangsrecht van het voorafgaande bestemmingsplan
Buitengebied, herziening 1988. Vanuit provinciaal oogpunt zijn constructiewerkzaamheden activiteiten die niet functioneel aan het buitengebied gebonden zijn en thuishoren op bedrijventerreinen. Tegen het uitvoeren van constructiewerkzaamheden dient naar het oordeel van GS
handhavend te worden opgetreden.
Als er al ruimte wordt geboden voor constructiewerkzaamheden, dan zal naar het oordeel van
GS de omvang daarvan beperkt moeten worden in de bestemmingsregeling voor het bedrijf
zelf. Daarvoor biedt de huidige formulering geen garanties.
GS zijn van oordeel dat uit het plan onvoldoende blijkt of de loods met de aanduiding "o" deel
uitmaakt van het maximaal toegestane bebouwingsoppervlak van 880 m².
GS zijn van oordeel dat het niet gebruikelijk is om binnen een bestemming de functie van afzonderlijke gebouwen nog eens apart te benoemen. De aanduiding "o" is dan ook te beperkend
en overbodig.
GS zijn van oordeel dat constructiewerkzaamheden in gesloten gebouwen en het vervaardigen
van machines en apparaten (met een productieoppervlak van minder dan 2.000 m²) in categorie
3 vallen van de Staat van Bedrijfsactiviteiten en niet in categorie 4+ en onthouden om die reden
goedkeuring aan Bijlage II.
GS zijn van oordeel dat er geen sprake meer is van een agrarisch verwant bedrijf nu het bedrijf
zelf verzoekt om een bestemming Bedrijfsdoeleinden.
GS zijn van oordeel dat aan het meest westelijke deel van het perceel van Romkon ook de bestemming AD(z) toegekend dient te worden en dat de thans opgenomen bestemming Verkeersdoeleinden hier minder passend is.
GS zijn tenslotte van oordeel dat in de herziening van het bestemmingsplan uitgegaan dient te
worden van de bestaande ten behoeve van de bedrijfsdoeleinden gebruikte perceelsomvang.

Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg

264.10404.41

Wijzigingen plankaarten

30

Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak
De Afdeling is van oordeel dat GS zich terecht op het standpunt heeft kunnen stellen dat slechts
die constructiewerkzaamheden onder de reikwijdte van het overgangsrecht vallen die na de
peildatum niet naar aard en omvang zijn toegenomen. Alle bedrijfsactiviteiten behoeven derhalve niet als zodanig bestemd te worden.
De Afdeling is ook van oordeel dat GS de gemeente Moerdijk de aanwijzing had moeten geven
om in de op te stellen herziening van het bestemmingsplan te voorzien in een ontsluitingsmogelijkheid op het Merenswegje, omdat gebleken is dat deze ontsluiting uit een oogpunt van milieuhygiëne beter is dan de bestaande ontsluiting.
De Afdeling is van oordeel dat GS onvoldoende heeft gemotiveerd waarom een verdere uitbreiding van het bedrijf na de reeds vergunde en in aanbouw zijnde loods op voorhand uitgesloten
is.
Omdat naar het oordeel van de Afdeling het besluit van GS onvoldoende zorgvuldig is voorbereid, vernietigt de Afdeling het besluit van GS tot onthouding van goedkeuring aan het plandeel
met de perceelsbestemming Agrarisch verwante doeleinden AD ter plaatse van de Klundertseweg 29 alsmede artikel 6, lid 1 onder k van de voorschriften.
Heroverwegingsbesluit GS
In het concept Heroverwegingsbesluit overwegen GS het volgende.
"Ten aanzien van een mogelijke ontsluiting van het bedrijf op het Merenswegje merken wij op
dat ons uit verkenning ter plaatse is gebleken dat het gaat om een landbouwweggetje van circa
2,5 m breed. De overweging van de Raad van State dat een ontsluiting op deze weg vanuit milieuhygiënisch oogpunt beter zou zijn dan een ontsluiting op de Klundertseweg delen wij dan
ook niet, gelet op de (zware) voertuigen die bij het constructiebedrijf moeten kunnen laden, lossen en keren. Daarbij hebben wij ons ook rekenschap gegeven van de bezwaren uit de buurt
tegen de mogelijke ontsluiting aan het Merenswegje. Uit een schets die door reclamant bij de
zienswijze tegen het bestemmingsplan is ingediend, blijkt dat het de bedoeling is om een
nieuwe ontsluitingsweg te projecten die min of meer evenwijdig aan het Merenswegje loopt,
maar ontsluit op de Klundertseweg. Wij verzoeken het gemeentebestuur deze optie in het herzieningsbesluit ex. artikel 30 Wro te betrekken. Het nieuwe bestemmingsplan dient in ieder geval te voorzien in een ontsluiting van het bedrijf.
Gelet hierop, alsmede gelet op de overwegingen in ons primaire besluit van 11 juli 2005, blijven
wij bij onze onthouding van goedkeuring aan het perceel van reclamant, zoals met blauwe lijnen
op de plankaart is aangegeven alsmede artikel 6, eerste lid onder k van de planvoorschriften.
Wij achten de bedenkingen van Romkon BV op dit onderdeel ongegrond.
Ten aanzien van het maximaal toegestane bebouwingsoppervlakte merken wij het volgende op.
Het bestemmingsplan stond maximaal 880 m² toe. Het betrof een in gebruik zijnde loods, inclusief 15% uitbreidingsruimte die op grond van het streekplan is toegestaan. In ons goedkeuringsbesluit hebben wij aangegeven dat er ter plaatse 1.400 m² kan worden gebouwd op grond
van verleende (onherroepelijke) bouwvergunningen. Het nieuwe bestemmingsplan dient te
voorzien in bouwmogelijkheden van 1.400 m² plus een uitbreidingsruimte van maximaal 15%,
tenzij kan worden aangetoond dat tussen de gemeente en bedrijf een afspraak vastligt dat geen
verdere uitbreiding van de bebouwing is toegestaan.
Wij verzoeken het gemeentebestuur om op grond van bovenstaande overwegingen, ter aanvulling van ons primaire besluit, een sluitend planologisch kader te scheppen voor het bedrijf Romkon. Wij achten de bedenkingen op dit punt deels gegrond."
e

Inhoud 1 herziening
In deze herziening wordt overeenkomstig het besluit van GS en de uitspraak van de Afdeling de
nadere aanwijzing (o) geschrapt. Gelijktijdig wordt artikel 6 lid 1 sub o ingetrokken.
Overeenkomstig de uitspraak van de Afdeling en het heroverwegingsbesluit van GS, wordt rekening gehouden met de nieuwe ontsluitingsweg parallel aan het Merenswegje met een ontsluiting op de Klundertseweg.
Het bouwvlak wordt aan de achterzijde vergroot zodat er voldoende manoeuvreerruimte ontstaat.
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Op de plankaart wordt thans expliciet vastgelegd dat maximaal 1.610 m² bebouwing aanwezig
mag zijn en in gebruik mag worden genomen ten behoeve van de constructiewerkzaamheden.
Strookjes tussen Mark en Markdijk/Gronden in het gebied De Blaak
GS-besluit
Gronden in het gebied De Blaak zijn in het bestemmingsplan Buitengebied bestemd voor Agrarische doeleinden (A) en onderdeel van de zone ARWN.
GS zijn van oordeel dat delen van deze gronden, die deel uitmaken van het streekplangebied
GHS-landbouw (leefgebied kwetsbare soorten), door de opgenomen regeling onvoldoende
worden beschermd. Om die reden onthoudt GS goedkeuring aan de betreffende gronden (een
zone van 25 m ter weerszijden van de aanwezige sloten en de Mark) en neemt hiervoor een
aanvullend aanlegvergunningenstelsel op (regeling voor "kreekrestant" zoals opgenomen in artikel 36 lid 1 tot en met 7).
Inhoud 1e herziening
In overeenstemming met het besluit van GS worden in deze herziening de betreffende gronden
voorzien van de bestemming Agrarische doeleinden (A) conform de eerder toegekende bestemming. Gelijktijdig wordt evenwel op plankaart 11 de aanduiding "leefgebied kwetsbare
soorten" opgenomen voor de door GS aangewezen sloten en watergangen. Hiermee wordt het
in artikel 36 opgenomen aanlegvergunningenstelsel van toepassing voor de gronden gelegen
binnen een zone van 25 m ter weerszijden van deze watergangen. Naar het oordeel van de
gemeente wordt hiermee in voldoende mate invulling gegeven aan het door GS gewenste beschermingsniveau.
In artikel 36 wordt in tabel 6 aan de kolom 6 na het woord "kreekrestant" de woorden "leefgebied kwetsbare soorten" toegevoegd.

2.6.2.

Ambtshalve wijzigingen

In de omgeving van de kern Noordhoek
Geconstateerd is dat er aan de oostzijde van het perceel Groeneweg 29 in de kern Noordhoek,
per abuis een strookje grond niet is opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt deze omissie hersteld en worden de gronden voorzien van de bestemming Agrarische doeleinden (A).
Pelikaan 9 (detailblad 6.2)
Ter plaatse van Pelikaan 9 is een bouwstede opgenomen binnen de bestemming Agrarische
doeleinden. Gebleken is dat hier sinds 1965 geen agrarisch bedrijf meer is gevestigd en dat de
woning vanaf 1972 particulier wordt bewoond. In het voorgaande bestemmingplan rustte op de
gronden reeds de bestemming Woondoeleinden. Geoordeeld wordt dat de bestemming Woondoeleinden een meer passende bestemming is voor deze locatie.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt ter plaatse van Pelikaan 9 een bouwvlak met de bestemming Woondoeleinden opgenomen, alsmede de bestemming Tuinen+. Gegeven het feit dat hier reeds
sinds lange tijd geen sprake meer is van een agrarisch bedrijf, is er geen reden de locatie te
voorzien van de nadere aanwijzing voormalig agrarisch bedrijf (vab).
Galgenweg 68
Gebleken is dat aan het perceel aan de Galgenweg 68 ten onrechte de bestemming Agrarische
doeleinden glastuinbouw is toegekend. Op het betreffende perceel is een tuincentrum gevestigd. Aan het perceel wordt daarom de bestemming Agrarische doeleinden met subbestemming
tuincentrum Atc toegekend.

2.6.3.

Nieuwe ontwikkelingen

Huizersdijk, perceel sectie L nr. 5774
Dit perceel gelegen aan de Huizersdijk ligt thans braak. De eigenaar heeft verzocht aan dit perceel een woonbestemming toe te kennen zodat ter plaatse een nieuwe woning kan worden gebouwd. De eigenaar heeft aangegeven dat hij reeds enkele malen illegaal gestorte grond en afval heeft moeten verwijderen en dat hij de locatie graag wil ontwikkelen.
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Gegeven het gemeentelijk beleid inzake het wonen in het buitengebied, kan geen medewerking
worden gegeven aan het verzoek ter plaatse een nieuwe burgerwoning te realiseren. Wel kunnen de betreffende gronden voorzien worden van de bestemming Tuinen+ zodat deze in gebruik genomen kunnen worden als gronden behorende bij de woning.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt voor dit perceel de bestemming Tuinen+ opgenomen.
Klundertseweg 27 (detailblad 6.3)
Aan het perceel Klundertseweg 27 is de bestemming Woondoeleinden toegekend. De gemeente heeft het verzoek ontvangen de bestemming Woondoeleinden ook op te nemen voor de
naastgelegen percelen bij het kadaster geregistreerd onder de nummers 5210 en 5212 welke
nu bestemd zijn voor Agrarische doeleinden en voor het perceel 5214 welke nu de bestemming
Verkeersdoeleinden heeft. De betreffende gronden maken deel uit van het woonperceel.
Als alternatief voor de toe te kennen bestemming wordt door de aanvrager de bestemming Tuinen+ genoemd.
Inhoud 1e herziening
Gezien de specifieke ruimtelijke situatie en het gemeentelijk beleid inzake het wonen in het
buitengebied, wordt aan het verzoek de percelen een andere, meer passende bestemming te
geven, medewerking verleend. In deze herziening wordt aan de gronden de bestemming Tuinen+ toegekend, hetgeen aansluit bij vergelijkbare situaties in het buitengebied.
Nolleke Sas - Huizersdijk 35b (detailblad 6.4)
Aan de Huizersdijk is een watersportvereniging gevestigd. Het clubhuis is sterk verouderd. De
vereniging wil deze slopen en een nieuw clubhuis realiseren met een oppervlakte van 270 m².
Het bestemmingsplan Buitengebied laat bebouwing toe met een maximale oppervlakte van
100 m².
Inhoud 1e herziening
Gezien de specifieke ruimtelijke situatie en na overleg met de provincie, is de gemeente van
oordeel dat medewerking kan worden verleend aan dit verzoek. Mede naar aanleiding van een
zienswijze wordt in deze herziening een nieuw bestemmingsvlak opgenomen met een maximale oppervlakte van 350 m².

2.6.4.

Wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen

Aardgastransportleiding
Naar aanleiding van een zienswijze wordt ten noorden van de watergang "De Knip" in de polder
De Noordt-, Toren-, Oost- en West-Meerenpolders een aardgastransportleiding alsnog bestemd.
Groeneweg 15
Naar aanleiding van een zienswijze wordt het agrarisch bedrijfscomplex aan de Groeneweg 15
alsnog opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied en voorzien van een bouwstede.
Zevenbergseweg 30
Naar aanleiding van een zienswijze is de begrenzing van het agrarisch bouwvlak aangepast.
Milieucirkel verkooppunt motorbrandstoffen
Naar aanleiding van een zienswijze is besloten de milieucirkel ter plaatse van het verkooppunt
voor motorbrandstoffen langs de A17 van de plankaart te verwijderen.

Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg

264.10404.41

Wijzigingen plankaarten

33

2.7. Plankaart 7
2.7.1.

GS-besluit en de uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak

Blokdijk 1
GS-besluit
Op het perceel Blokdijk 1 is een verblijfsrecreatiebedrijf gevestigd met overwegend toercaravans en enkele stacaravans. Ook vindt er opslag en reparatie van caravans plaats en is er een
kleinschalige horecagelegenheid. In het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied zijn de
gronden bestemd voor Verblijfsrecreatieve doeleinden vR.
GS hebben goedkeuring onthouden aan het gedeelte van het bestemmingsvlak waar het horecagebouw gelegen is. GS zijn van oordeel dat de in de bestemmingsregeling onvoldoende tot
uitdrukking komt dat er hier sprake is van een horecafunctie ten dienste van de gasten van het
recreatiebedrijf. Ten aanzien van het gebruik van het gebouw ten behoeve van horeca dient de
gemeente een nadere afweging te maken in hoeverre zij dit gebruik wil toestaan.
Naar aanleiding van het GS-besluit heeft nader onderzoek plaatsgevonden naar de aard en
omvang van de horeca-activiteiten die ter plaatse plaatsvinden. In dit onderzoek is vastgesteld
dat de horeca-activiteiten ondergeschikt van aard zijn en volledig ten dienste staan van de
hoofdbestemming Verblijfsrecreatieve doeleinden. Gelet hierop is het gewenst en verantwoord
het kleinschalige karakter van de horeca-activiteiten in de voorschriften op te nemen.
De eigenaar van het verblijfsrecreatieve bedrijf heeft aanvullend verzocht gronden grenzend
aan het bestemmingsvlak bij het recreatieterrein te mogen betrekken.
e

Inhoud 1 herziening
In deze herziening wordt aan de gronden waaraan goedkeuring is onthouden opnieuw de bestemming Verblijfsrecreatieve doeleinden vR toegekend. Gelijktijdig wordt in artikel 17 lid 1 een
bepaling opgenomen, waarin is aangegeven dat ondergeschikte en kleinschalige horeca ten
dienste van de bestemming mogelijk wordt gemaakt.
De gronden die in de zuidwesthoek grenzen aan het recreatieterrein worden in deze herziening
bij het bestemmingsvlak betrokken.
Zebra gasnetwerk/Ambra gasleiding
GS-besluit
In het vastgestelde bestemmingsplan is geen rekening gehouden met de aanleg van een
nieuwe gasleiding (de zogenaamde Ambra-gasleiding) van het industrieterrein Moerdijk naar
Geertruidenberg.
Naar aanleiding hiervan heeft de initiatiefnemer een bedenking ingediend bij GS. De strekking
van de bedenking betreft de schriftelijke toezegging van en het overleg dat sinds 2000 is gevoerd met de gemeente over de opname van het tracé van de hogedrukgasleiding in het bestemmingplan Buitengebied. Het tracé is bekend en zal volgens reclamant voldoen aan alle
normen en eisen die door rijk en provincie worden gesteld.
GS hebben naar aanleiding van deze bedenking goedkeuring onthouden aan de gronden waarover het tracé van de gasleiding loopt en een strook van 2,5 m aan weerszijden van deze
strook. GS zijn van oordeel dat de gemeente op basis van kennis, aanwezig bij de provincie en
de gemeente, geen wezenlijke planologisch-ruimtelijke motieven heeft aangevoerd die beargumenteren waarom het tracé niet is opgenomen. Gezien het feit dat burgemeester en wethouders na goedkeuring van het bestemmingsplan hebben aangegeven de aanleg van de gasleiding door middel van een artikel 19-procedure mogelijk te willen maken, is GS van oordeel dat
het tracé thans in het bestemmingsplan dient te worden opgenomen.
Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak
De gemeente Moerdijk en de ZLTO hebben tegen het besluit van GS beroep aangetekend bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling heeft naar aanleiding
hiervan het besluit van GS wegens strijd met rechtszekerheid vernietigd.
De Afdeling is van oordeel dat onduidelijk is aan welke gronden GS goedkeuring heeft onthouden. Het besluit is aangegeven op een kaart met schaal van 1:50.000, welke afwijkt van de originele plankaart (1:25:000) met een strook van 1 mm breed. Op basis van het besluit zou de
breedte van de strook 10 meter behoren te zijn. De breedte van 1 mm suggereert op basis van
de gebruikte schaal echter een breedte van 50 m. Verder is het onduidelijk aan welke percelen
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goedkeuring is onthouden. Voorts oordeelt de Afdeling dat het onduidelijk is of GS goedkeuring
heeft onthouden aan de gebiedsbestemming, de perceelsbestemming of aan beide.
Heroverwegingsbesluit GS
In het heroverwegingsbesluit overwegen GS het volgende.
"Onder handhaving van de inhoudelijke overwegingen in ons primaire goedkeuringsbesluit onthouden wij goedkeuring aan de perceelsbestemmingen ter plaatse van het geprojecteerde
tracé van de Ambra-gasleiding, inclusief een beschermingszone van 5 m aan weerszijden van
de leiding, zoals met blauw is aangegeven op de plankaarten. Omdat de plankaarten niet voldoende gedetailleerd zijn, is het gebied waaraan wij beogen goedkeuring te onthouden nader
gespecificeerd in onderliggende gewaarmerkte topografische kaarten met een schaal van
1:2500."
Onderzoek
In 1999 is op grond van de Gaswet een concessie aangevraagd voor het exploiteren van de
gasleiding Moerdijk-Geertruidenberg. Het verzoek hiertoe is ingediend bij het Ministerie van
Economische Zaken, die besloten heeft het besluit te delegeren aan de provincie Noord-Brabant.
Op basis van onderzoek waarbij met alle relevante aspecten is rekening gehouden, hebben GS
van Noord-Brabant vervolgens een besluit genomen waarbij de concessie is verleend.
Het betreft een 30" leiding met een druk van meer dan 50 bar die niet MER-plichtig is.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt voor het tracé van de hogedrukgasleiding alsnog de bestemming Leidingen, medebestemming hogedrukgasleiding opgenomen. Nu GS ook goedkeuring hebben
onthouden aan de onderliggende perceelsbestemmingen, worden ook deze perceelsbestemmingen in deze herziening opgenomen.

2.7.2.

Ambtshalve wijzigingen

Achterdijk 121
Op de locatie Achterdijk 121 is een intensief veehouderijbedrijf gevestigd dat in het vastgestelde
bestemmingsplan Buitengebied voorzien is van een bouwvlak met de bestemming Agrarische
doeleinden intensieve veehouderij.
Gebleken is dat het toegekende bouwvlak niet overeenstemt met de aanwezige en vergunde
bedrijfsgebouwen. Aanpassing van het bouwvlak is dan ook noodzakelijk.
Inhoud 1e herziening
In deze 1e herziening wordt het bouwvlak van het intensieve veehouderijbedrijf afgestemd op de
werkelijk aanwezige en vergunde bebouwing.
Achterdijk 155 (detailblad 7.4)
Op de locatie Achterdijk 155 is een schuur aanwezig die reeds gedurende lange tijd gebruikt
wordt voor de opslag van bouwmaterialen ten behoeve van een aannemersbedrijf. In het bestemmingsplan Buitengebied heeft deze schuur ten onrechte de bestemming Woondoeleinden
gekregen. Dit hing samen met de beleidskeuze om alle kleinschalige bedrijvigheid (bedrijf/kantoor aan huis) binnen de bestemming Woondoeleinden op te nemen. Binnen deze bestemming mag maximaal 60 m² in gebruik zijn ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten.
De betrokken schuur is groter dan 60 m² waardoor een deel van de schuur onder het overgangsrecht valt. De betrokken ondernemer heeft verzocht de gehele schuur thans te bestemmen ten behoeve van opslag.
Onder voorwaarden is statisch opslag in bestaande voormalige agrarische bedrijfsgebouwen op
grond van het gemeentelijke beleid voor het buitengebied toegestaan. Omdat de schuur in het
voorafgaande bestemmingsplan een agrarische bestemming had, is een bestemming gericht op
opslag in lijn met het beleid.
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Inhoud 1e herziening
In deze 1e herziening wordt de schuur voorzien van de bestemming Bedrijfsdoeleinden, subbestemming opslagbedrijf (Bo) behorende tot ten hoogste categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten.
Ecologische verbindingszone Den Ham
Gebleken is dat langs het spoor ten oosten van Zevenbergschen Hoek gronden gelegen zijn die
zijn aangewezen voor en ingericht als ecologische verbindingszone. Deze gronden zijn in het
vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied niet als zodanig bestemd.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening worden de betreffende gronden bestemd voor Natuurdoeleinden.
Ewoudsdam 18 (detailblad 7.6)
Aan het perceel Ewoudsdam 18 is in het bestemmingsplan Buitengebied een bestemmingsvlak
opgenomen met de bestemming Woondoeleinden. De bewoner van het pand heeft aangegeven
dat het bestemmingsvlak niet overeenkomstig de huidige situatie is ingetekend en verzoekt het
bestemmingsvlak te vergroten tot aan de dijk. Deze gronden zijn in eigendom van de bewoner
en worden thans gebruikt als tuin en voor het houden van schapen.
Gegeven de specifieke ruimtelijke situatie wordt aan het verzoek tegemoetgekomen.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt aan de betreffende gronden de bestemming Tuinen+ toegekend overeenkomstig de huidige situatie.
Hoge Zeedijk 36
Aan het perceel Hoge Zeedijk 36 is in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied aan het
hier gevestigde agrarische bedrijf de bestemming Agrarische doeleinden met een bouwstede
toegekend. De betrokken ondernemer heeft de gemeente verzocht om een loods op het perceel
te mogen gebruiken voor het stallen van caravans.
In het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied is in artikel 34 een regeling opgenomen op
basis waarvan nevenfuncties worden mogelijk gemaakt ter plaatse van bouwsteden en bouwvlakken. GS hebben goedkeuring onthouden aan een deel van dit voorschrift dat het mogelijk
maakt om via vrijstelling de opslag en stalling van niet-agrarische producten/goederen, werktuigen en materialen in categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten in bestaande gebouwen. GS zijn van oordeel dat deze opslag niet ten behoeve van een niet-agrarisch, elders gevestigd bedrijf mag plaatsvinden.
Naar aanleiding van het GS-besluit heeft de gemeente haar beleidslijn inzake nevenfuncties
aangepast (zie paragraaf 3.1.4). In deze beleidslijn is aangegeven dat statische opslag van caravans als nevenfunctie bij agrarische bedrijven via vrijstelling onder voorwaarden is toegestaan. Deze voorwaarden zijn:
er dient gebruikgemaakt te worden van bestaande bedrijfsgebouwen;
buiten bebouwingsconcentraties mag ten hoogste 400 m² aan bedrijfsgebouwen in gebruik
worden genomen voor de nevenfunctie, met dien verstande dat via vrijstelling deze maat
vergroot kan worden tot 1.000 m²;
binnen bebouwingsconcentraties mag ten hoogste 1.000 m² in gebruik worden genomen
voor de nevenfunctie;
de ontsluiting van de locatie moet, gelet op de aard en omvang van het gebruik, de
gesteldheid van de ontsluitingsweg en de verkeerssituatie, voldoende worden geacht.
Vooruitlopend op de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied heeft het gemeentebestuur reeds een gedoogbeschikking voor het stallen van caravans afgegeven. Daarbij is bepaald dat maximaal 400 m² in gebruik mag worden genomen voor het stallen van caravans.
Gegeven de gemeentelijke beleidslijn inzake nevenfuncties en de ligging van het betrokken
perceel kan medewerking worden verleend aan het stallen van caravans in een bestaand bedrijfsgebouw met een oppervlakte van maximaal 400 m².
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Inhoud 1e herziening
Voor het gebruik van een bestaande loods ten behoeve van de stalling van caravans zal een
vrijstelling worden verleend. Het toegestane gebruik leidt niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan.
Hoge Zeedijk 38a
In het bestemmingsplan Buitengebied is ter plaatse van de Hoge Zeedijk 38a een bouwstede
opgenomen binnen de bestemming Agrarische doeleinden.
Op verzoek van de gemeente Moerdijk heeft de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen
(AAB) advies uitgebracht over de agrarische bedrijfsactiviteiten die ter plaatse worden uitgeoefend. De AAB komt tot de conclusie dat er ter plaatse geen sprake is van een volwaardige
hoofd- of neventak in de intensieve veehouderij. De feitelijke productiecapaciteit in de varkenshouderij op deze locatie is maximaal ¼ van de omvang van een volwaardig agrarisch bedrijf.
Gegeven ook de bouwtechnische toestand van de aanwezige stal en de noodzaak van renovatie kan slechts gesproken worden van een ondergeschikte neventak intensieve veehouderij.
e
Inhoud 1 herziening
Gegeven de conclusies van de AAB en de gemeentelijke beleidslijn inzake intensieve veehouderij (zie paragraaf 3.3) wordt aan de betreffende gronden een bouwvlak toegekend met de
bestemming Agrarische doeleinden, subbestemming intensieve veehouderij en de nadere aanwijzing ondergeschikte neventak, Aiv (on).

Bloemendaalse Zeedijk 47
Aan het perceel Bloemendaalse Zeedijk 47 is in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied aan het hier gevestigde agrarische bedrijf de bestemming Agrarische doeleinden met een
bouwstede toegekend. De betrokken ondernemer heeft de gemeente verzocht om een loods op
het perceel te mogen gebruiken voor het stallen van caravans.
In het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied is in artikel 34 een regeling opgenomen op
basis waarvan nevenfuncties worden mogelijk gemaakt ter plaatse van bouwsteden en bouwvlakken. GS hebben goedkeuring onthouden aan een deel van dit voorschrift dat het mogelijk
maakt om via vrijstelling de opslag en stalling van niet-agrarische producten/goederen, werktuigen en materialen in categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten in bestaande gebouwen. GS zijn van oordeel dat deze opslag niet ten behoeve van een niet-agrarisch, elders gevestigd bedrijf mag plaatsvinden.
Naar aanleiding van het GS-besluit heeft de gemeente haar beleidslijn inzake nevenfuncties
aangepast (zie paragraaf 3.1.4). In deze beleidslijn is aangegeven dat statische opslag van caravans als nevenfunctie bij agrarische bedrijven via vrijstelling onder voorwaarden is toegestaan. Deze voorwaarden zijn:
er dient gebruikgemaakt te worden van bestaande bedrijfsgebouwen;
buiten bebouwingsconcentraties mag ten hoogste 400 m² aan bedrijfsgebouwen in gebruik
worden genomen voor de nevenfunctie, met dien verstande dat via vrijstelling deze maat
vergroot kan worden tot 1.000 m²;
binnen bebouwingsconcentraties mag ten hoogste 1.000 m² in gebruik worden genomen
voor de nevenfunctie;
de ontsluiting van de locatie moet, gelet op de aard en omvang van het gebruik, de gesteldheid van de ontsluitingsweg en de verkeerssituatie, voldoende worden geacht.
Vooruitlopend op de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied heeft het gemeentebestuur reeds een gedoogbeschikking voor het stallen van caravans afgegeven. Daarbij is bepaald dat maximaal 400 m² in gebruik mag worden genomen voor het stallen van caravans.
Gegeven de gemeentelijke beleidslijn inzake nevenfuncties en de ligging van het betrokken
perceel kan medewerking worden verleend aan het stallen van caravans in een bestaand bedrijfsgebouw met een oppervlakte van maximaal 400 m².
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Inhoud 1e herziening
Voor het gebruik van een bestaande loods ten behoeve van de stalling van caravans zal een
vrijstelling worden verleend. Het toegestane gebruik leidt niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan.
Kom Zevenbergschen Hoek
Gebleken is dat de bebouwde kom van Zevenbergschen Hoek die buiten het bestemmingsplan
Buitengebied is gelegen per abuis in de kleur groen is weergegeven op de plankaart. Deze
gronden dienen niet van een kleur te worden voorzien.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt de omissie hersteld en wordt de kleur van de kaart verwijderd.
Krukweg 6
Aan het perceel Krukweg 6 is de bestemming Agrarische Doeleinden toegekend met de nadere
aanwijzing bouwstede. Het perceel is gekoppeld met het agrarisch perceel aan de Krukweg 2.
Gebleken is dat het perceel aan de Krukweg 2 buiten de grenzen van het bestemmingsplan
Buitengebied is gelegen. Tevens worden de uitbreidingsmogelijkheden op de locatie Krukweg 6
beperkt doordat het oppervlak van de locatie Krukweg 2 wordt meegeteld.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt de koppeling tussen beide percelen van de plankaart verwijderd.
Lapdijk, De Gouden Leeuw
Gebleken is dat het perceel van De Gouden Leeuw met de hierop aanwezige bebouwing niet
goed op de plankaart is ingetekend.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt de plankaart afgestemd op de juiste bebouwingssituatie.
Landekensdijk 7
Gebleken is dat aan het perceel tussen Landekensdijk 5a en Landekensdijk 7 ten onrechte de
bestemming Verkeersdoeleinden met subbestemming dijk is toegekend. Het perceel behoort tot
Landekensdijk 7 en wordt daarom bij dit bestemmingsvlak getrokken en voorzien van de bestemming Woondoeleinden.
Ewoudsdam 18
Een perceel behorende bij Ewoudsdam 18 heeft een Tuinen+ bestemming gekregen in het ontwerp van de herziening. Gezien de bestemming van andere percelen in soortgelijke situaties, is
het wenselijk om dit aan te passen naar Wonen (W) aansluitend bij de woonbestemming van
het perceel Ewoudsdam 18.

2.7.3.

Nieuwe ontwikkelingen

Verkooppunt motorbrandstoffen A16
Gebleken is dat het verkooppunt voor motorbrandstoffen met bijbehorende voorzieningen aan
de westzijde van de A16 per abuis niet voorzien is van een passende bestemming.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt aan de betreffende gronden een passende bestemming Bedrijfsdoeleinden, subbestemming benzineservicestation met lpg-verkoop behorende tot categorie 3 van
de Staat van Bedrijfsactiviteiten Bbsl toegekend. Afgestemd op de feitelijke situatie en rekening
houdend met een beperkte uitbreiding van 15%, wordt aan het bouwvlak een maximale bebouwingsoppervlakte gekoppeld.
Naar aanleiding van een zienswijze is het bestemmingsvlak van het verkooppunt vergroot en is
het maximaal toegestane oppervlak aan bebouwing vastgesteld op 420 m².
Tevens is naar aanleiding van de ingediende zienswijze de milieucirkel van de plankaart verwijderd.
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Achterdijk 109 (detailblad 7.2)
Op het perceel Achterdijk 109 is een café-restaurant gevestigd. Aan de gronden is in het bestemmingsplan Buitengebied een bestemmingsvlak Horecadoeleinden toegekend waarop een
maximum bebouwingsoppervlak mag worden gerealiseerd van 300 m².
Gebleken is dat het bouwvlak in werkelijkheid niet genoeg ruimte biedt om het maximale bebouwingsoppervlak van 300 m² te realiseren. De eigenaar van het perceel wil een opslagruimte
voor de horecagelegenheid realiseren, maar loopt nu tegen deze beperking aan.
Gelijktijdig heeft de eigenaar van het horecabedrijf verzocht mogelijkheden te bieden voor het
exploiteren van een pension.
In lijn met de gemeentelijke beleidslijn voor recreatie en toerisme (zie paragraaf 3.6) is de gemeente van oordeel dat aan horecabedrijven, zoals het onderhavig bedrijf, wel mogelijkheden
kunnen worden geboden voor het bieden van bed & breakfastvoorzieningen, maar dat het ongewenst is ter plaatse een pension of kamerverhuurbedrijf toe te staan. Bed & en breakfastvoorzieningen zijn gericht op de toeristische markt, terwijl het exploiteren van een pension of
kamerverhuurbedrijf veeleer gericht is op het leveren van woonvoorzieningen met een min of
meer permanent karakter.
e

Inhoud 1 herziening
In deze herziening wordt het bouwvlak aan de noordwestzijde vergroot zodat de maximale bebouwingsoppervlakte daadwerkelijk kan worden gerealiseerd. In de voorschriften wordt in artikel
34 een aanvullende bepaling opgenomen op basis waarvan vrijstelling kan worden verleend
voor bed & breakfastvoorzieningen als nevenfunctie bij horecabedrijven (zie ook de beleidslijn
inzake toerisme en recreatie paragraaf 3.6).
Achterdijk 157 (detailblad 7.4)
Op het perceel Achterdijk 157 met de bestemming Woondoeleinden is een leegstaande loods
aanwezig met een oppervlakte van 100 m². De eigenaar wil deze loods gaan gebruiken voor het
geven van muzieklessen en uitvoeringen. Hiertoe wil hij ook sanitaire voorziening in het gebouw
realiseren.
Binnen de huidige bestemming Woondoeleinden mag in totaal 60 m² van de totale 100 m² voor
deze doeleinden worden gebruikt. Het verzoek is om het gebruik van de gehele loods toe te
staan.
Inhoud 1e herziening
Gezien de specifieke aanvraag en de ruimtelijke situatie ter plaatse zijn er geen overwegende
bezwaren om aan het verzoek tegemoet te komen. Voor het gebruik van de gehele loods ten
behoeve van muzieklessen en uitvoeringen wordt in deze herziening een maatbestemming opgenomen: Woondoeleinden, subbestemming Wm, muzieklessen en muziekuitvoeringen. Een
maximale oppervlakte van 100 m² mag hiervoor benut worden.
Koekoekendijk 14
Aan de gronden ter plaatse van Koekoekendijk 14 is in het bestemmingsplan Buitengebied voor
het gedeelte van de woning de bestemming Woondoeleinden (W) en voor het gedeelte van de
agrarische bebouwing (diverse schuren) de bestemming Agrarische doeleinden (A) met de nadere aanduidingen bouwvlak (b) en zonder woning (zw) toegekend.
Gebleken is dat een van de schuren niet agrarisch in gebruik is en deel uitmaakt van het woonperceel. De bewoners hebben verzocht om ter plaatse van deze schuur een garage te mogen
bouwen.
Gegeven de specifieke ruimtelijke situatie en het gemeentelijk beleid inzake het wonen in het
buitengebied kan met het verzoek worden ingestemd.
e

Inhoud 1 herziening
In deze herziening wordt het bestemmingsvlak Woondoeleinden uitgebreid met de gronden
waarop de schuur is gelegen. De overige gronden behouden de huidige bestemming.
Opslagterrein HSL
Voor het opslaan van materialen ten behoeve van beheer en onderhoud van het spoor wenst
de HSL-projectorganisatie een terrein in gebruik te nemen dat gelegen is tussen de A16 en de
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HSL ten zuiden van de Moerdijkseweg. Het terrein zal omsloten worden door een hekwerk met
een hoogte van 3,8 m.
Het opslagterrein vervangt een terrein dat thans in tijdelijke vorm aanwezig is op het bouwemplacement van de HSL, tegenover het station Lage Zwaluwe.
In het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied is aan de betreffende gronden, die in eigendom zijn van de Dienst Domeinen de bestemming Verkeersdoeleinden toegekend.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt aan de betreffende gronden de bestemming Spoorwegdoeleinden
toegekend met de opslag (So). Ter plaatse is de opslag van goederen ten dienste van beheer
en onderhoud van het spoor toegestaan.
Bloemendaalse Zeedijk 41
Buiten het plangebied in de kern Zevenbergschen Hoek is aan de Bloemendaalse Zeedijk 41
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 noodzakelijk 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 ruimtelijk grens ter plaatse wordt overschreden, is de initiatiefnemer verzocht aan te geven op welke wijze voorzien zou kunnen worden in
een goede landschappelijke inpassing.
Door het Coördinatiepunt Landschapsbeheer van het Brabants landschap is aangegeven dat de
beoogde ontwikkeling aansluit op elders in dit deel van de gemeente reeds gerealiseerde ontwikkelingen. Door het realiseren van een erfbeplantingszone wordt zorg gedragen voor een
goede landschappelijke inpassing.
Uitgaande van de realisering van een erfbeplantingszone kan worden ingestemd met de gevraagde uitbreiding van het agrarisch bouwvlak.
e

Inhoud 1 herziening
Aan de gronden aansluitend op het perceel Bloemendaalse Zeedijk 41 wordt een agrarische
bouwvlak toegekend met de nadere aanwijzing zonder woning (zw) ten behoeve van de realisering van een nieuw agrarisch bedrijfsgebouw.

2.7.4.

Wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen

Milieucirkel verkooppunt motorbrandstoffen
Naar aanleiding van een zienswijze is besloten de milieucirkel ter plaatse van het verkooppunt
voor motorbrandstoffen langs de Lapdijk van de plankaart te verwijderen.

2.8. Plankaart 8
2.8.1.

GS-besluit en de uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak

Molenstraat 137-141 (detailblad 8.4)
In het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied zijn de gronden aan de Molenstraat 137141 bestemd voor Detailhandeldoeleinden met de subbestemming bouwmarkt inclusief productgroep dier en tuin met opslag en verkoop van consumentenvuurwerk Dbm. Tevens is hier
de nadere aanduiding verkooppunt motorbrandstoffen opgenomen (vm).
GS-besluit: verkooppunt motorbrandstoffen
GS hebben goedkeuring onthouden aan de subbestemming Verkooppunt motorbrandstoffen
(vm). GS zijn van oordeel dat de gemeente onvoldoende heeft onderzocht of in en hoeverre de
nieuwvestiging van twee verkooppunten voor motorbrandstoffen een verstorend effect heeft op
de bestaande markt voor motorbrandstoffen (het tweede verkooppunt betreft de locatie Oudemolensedijk 9). Naar het oordeel van GS had de gemeente niet alleen op schattingen en/of informatie van de initiatiefnemer mogen afgaan.
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Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak
Tegen het besluit van GS zijn door belanghebbenden beroep aangetekend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling is met GS van oordeel dat onvoldoende
is aangetoond wat de gevolgen van de vestiging van twee nieuwe verkooppunten voor motorbrandstoffen zijn.
Onderzoek
In opdracht van de gemeente Moerdijk heeft adviesbureau Starline een distributieplanologisch
onderzoek uitgevoerd om de effecten te kunnen bepalen van de vestiging van een verkooppunt
voor motorbrandstoffen op de locatie Molenstraat 137-141 (Distributief Planologisch onderzoek
"Fijnaart" d.d. 14 september 2006).
In dit onderzoek wordt geconcludeerd dat er in het verzorgingsgebied rond de kern Fijnaart
ruimte is voor het realiseren van één extra verkooppunt voor motorbrandstoffen.
Op basis van dit onderzoek heeft adviesbureau Starline in opdracht van een belanghebbende
ondernemer een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om het marktpotentieel aan motorbrandstoffen van de locatie Oudemolensedijk 9 te bepalen (Haalbaarheidsonderzoek "Tankstation
Oudemolensedijk 9 Fijnaart" d.d. 1 oktober 2007).
In dit onderzoek wordt geconcludeerd dat de vestiging van een verkooppunt direct nabij de hier
gevestigde Aldi supermarkt een extra volumepotentieel oplevert van maximaal 0,7 miljoen liter
per jaar.
Beide onderzoeken zijn door RBOI beoordeeld op volledigheid en consistentie (Beoordeling
DPO en haalbaarheidsonderzoek voor realisering van verkooppunt(en) voor motorbrandstoffen
zonder LPG aan de westkant van Fijnaart d.d. 19 december 2007). RBOI komt daarbij tot de
conclusie dat er wel kanttekeningen te plaatsen zijn bij beide onderzoeken, maar dat de eindconclusie is dat er slechts ruimte is voor één extra verkooppunt voor motorbrandstoffen.
Gegeven de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek, heeft de gemeente Moerdijk besloten
medewerking te verlenen aan de vestiging van een verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder
lpg op de locatie Molenstraat 137-141. De volgende overwegingen zijn daarbij van belang:
het verkooppunt op de locatie Molenstraat 137-141 heeft altijd deel uitgemaakt van de
plannen die door de betrokken ondernemer ontwikkeld zijn voor dit perceel;
dit voornemen heeft altijd deel uitgemaakt van het bestemmingsplan Buitengebied omdat
de gemeente van oordeel is dat deze locatie zich goed leent voor de realisering van een
nieuw verkooppunt en er in het milieuspoor geen sprake is van belemmeringen;
nader onderzoek heeft uitgewezen dat er onvoldoende marktruimte is voor de realisering
e
van een 2 verkooppunt, waardoor er geen basis meer is om medewerking te verlenen aan
het initiatief van de ondernemer die op de locatie Oudemolensedijk 9 een verkooppunt wil
ontwikkelen;
in de planvorming voor de locatie Oudemolensedijk 9 is tot op heden ook geen rekening
gehouden met het realiseren van een verkooppunt.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt de nadere aanwijzing verkooppunt voor motorbrandstoffen (vm) opnieuw op de plankaart opgenomen en in artikel 10 lid 1 wordt opnieuw een regeling opgenomen
voor een verkooppunt voor motorbrandstoffen (vm).
GS-besluit: vestiging bouwmarkt en productgroep dier en tuin
GS zijn van oordeel dat de vestiging van een bouwmarkt met een productgroep dier en tuin op
de locatie Molenstraat 137-141 plaatsvindt binnen een bebouwingsconcentratie. Omdat de ontwikkeling leidt tot een duidelijke ruimtelijke kwaliteitswinst, is GS van oordeel dat voldaan wordt
aan het provinciaal beleid en het streekplan.
GS zijn overigens van oordeel dat de verwachte toename van de verkeersintensiteiten niet leidt
tot problemen gegeven de capaciteit van het wegennet.
Ook is GS van oordeel dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat de noodzakelijke ontheffing
op grond van de Flora en faunawet zal worden verleend.
Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak
De Afdeling is van oordeel dat het niet onredelijk is dat, gelet op de aard van de op de betrokken percelen te vestigen detailhandelsfunctie, de provincie heeft ingestemd met de keuze voor
deze perifere locatie buiten de kern Fijnaart.
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Verder stelt de Afdeling dat de vraag of er ontheffing verleend wordt voor de eventueel aanwezige vleermuizen in beginsel pas aan de orde komt in de procedure op grond van de Flora- en
faunawet (Ffw). Dit doet volgens de Afdeling niets aan af aan het feit dat GS goedkeuring had
kunnen onthouden indien zij op voorhand redelijkerwijs had moeten inzien dat de Ffw de uitvoerbaarheid van het plan in de weg zou staan. Uit het besluit van GS blijkt niet dat onderzocht
is in hoeverre de Ffw de uitvoerbaarheid van het plan in de weg staat. Deze afweging heeft
evenmin plaatsgevonden in de ecologische toets welke deel uitmaakt van de plantoelichting.
De Afdeling oordeelt dat dit in strijd is met de bij het voorbereiden van een besluit te betrachten
zorgvuldigheid. Op grond hiervan vernietigt de Afdeling het bestreden besluit met betrekking tot
de perceelbestemming Dbm ter plaatse van Molenstraat 137 en het perceel Molenstraat 139141.
Heroverwegingsbesluit GS
In het heroverwegingsbesluit overwegen GS het volgende.
"Uit navraag bij het gemeentebestuur en bouwmarkt Sanders is ons gebleken dat de heer Sanders inmiddels beschikt over zowel een onherroepelijke bouwvergunning als een milieuvergunning. Daarnaast is er een sloopvergunning verleend voor het verwijderen van de huidige opstallen. Voorts is onderzoek verricht naar de aanwezigheid van vleermuizen. Uit dit onderzoek
is gebleken dat er in het plangebied geen vleermuizen voorkomen. Het Ministerie van LNV heeft
aangegeven dat een ontheffing voor vleermuizen niet nodig is voor de locatie Molenstraat 137141,
Gelet hierop is de uitvoerbaarheid van het plan voldoende gegarandeerd en komen de percelen
aan de Molenstraat 137, 139-141 alsnog voor goedkeuring in aanmerking. De ingediende bedenkingen achten wij op dit punt ongegrond."
e
Inhoud 1 herziening
De gemeente heeft recent het onderzoek Ecologische quickscan en inspectie naar verblijfsplaatsen van vleermuizen d.d. 7 november 2007 ontvangen. In dit onderzoek is vastgesteld dat:
1. alleen de panden Molenstraat 139 en Molenstraat 141 als potentieel matig geschikt zijn
aan te merken voor vleermuizen en dan alleen voor solitair verblijvende gewone of ruige
dwergvleermuizen en paarplaatsen voor deze soorten;
2. de kans op de aanwezigheid van verblijfplaatsen van solitaire dieren en paarplaatsen
wordt ingeschat als matig tot laag, maar op basis van visuele inspectie niet geheel kan
worden uitgesloten.
Geadviseerd wordt om nader veldonderzoek te doen in de daarvoor geschikte periode (voorjaar
en najaar). Gelijktijdig zijn op verzoek van de opdrachtgever reeds voorstellen gedaan voor mitigerende en compenserende maatregelen waarmee tijdens de werkzaamheden rekening kan
worden gehouden.
Gegeven de uitkomsten van het onderzoek inzake vleermuizen en het heroverwegingsbesluit
van GS, wordt vastgesteld dat aan de bestemming van de gronden Molenstraat 137-141 alsnog
goedkeuring is verleend. In het verlengde hiervan is een herziening van plankaart en voorschriften niet noodzakelijk.
Steiledijk 5
Aan de gronden op de locatie Steiledijk 5 is in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied
de bestemming Bedrijfsdoeleinden met de subbestemming onderhoudsbedrijf (Boh) toegekend
behorende tot maximaal categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Daarbij is op de plankaart een maximale oppervlaktemaat voor bebouwing opgenomen van 485 m².
GS-besluit
Tegen de in het bestemmingsplan opgenomen regeling zijn door de eigenaar van het hier gevestigde bedrijf bedenkingen ingediend bij GS. Reclamant voert aan dat niet is gemotiveerd
waarom de toegekende bestemming passend is. Hierbij verwijst reclamant naar een brief van
de voormalige gemeente Fijnaart waarin voor de huidige activiteiten toestemming wordt verleend. Tevens is niet ingegaan op het verzoek van reclamant voor een inpandige bedrijfswoning
en een verruiming van de maximumbouwhoogte. Volgens reclamant bedraagt de bebouwde
oppervlakte geen 422 m², zoals is opgenomen in het bestemmingplan, maar 526 m².
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GS zijn van oordeel dat de toegekende subbestemming niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en heeft de regeling goedgekeurd. Hierbij verwijst GS naar zijn besluit van 5 juni
2001 inzake een verklaring van geen bezwaar met betrekking tot de vestiging van een categorie
3-bedrijf. GS hebben deze verklaring geweigerd. GS zijn van mening dat een categorie 2-bedrijf
hier meer passend is. GS verwijzen ook naar artikel 35 van de voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied waarin is geregeld dat het college vrijstelling kan verlenen ten behoeve
van bedrijvigheid dat in een hogere milieucategorie is ingeschaald.
Wat betreft de bedrijfswoning zijn GS van oordeel dat het provinciaal beleid zich verzet tegen
bedrijfswoningen voor niet aan het buitengebied gebonden bedrijvigheid.
GS onthouden goedkeuring aan het maximale bebouwingsoppervlak van 485 m² omdat deze
niet overeenkomt met de werkelijk aanwezige oppervlakte inclusief de 15% uitbreidingsmogelijkheid. GS stellen dat hier de maximale oppervlakte van 538 m² behoort te zijn.
Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak
De Afdeling is van oordeel dat GS onvoldoende heeft gemotiveerd waarom de gronden op het
perceel Steiledijk 5 niet in aanmerking komen voor bedrijfsactiviteiten uit categorie 3. De Afdeling geeft aan dat bij besluit van 2 september 2003 een milieuvergunning is verleend waarin activiteiten die geschaard moet worden onder categorie 3 zijn vergund. Dat GS zelf bij besluit van
5 juni 2001 dit niet heeft toegestaan doet daar niets aan af aangezien dat besluit van een eerdere datum is. GS hadden dit bij de voorbereiding van het besluit moeten betrekken en heeft
daarom onzorgvuldig gehandeld.
Naar het oordeel van de Afdeling hebben GS ook met betrekking tot de bedrijfswoning onvoldoende onderzocht of er sprake is van een bestaande, inpandige bedrijfswoning. Ook hier hebben GS onzorgvuldig gehandeld.
Tenslotte zijn GS bij het bepalen van de huidige aanwezige oppervlakte op het perceel uitgegaan van de bedrijfsloods. Hierbij heeft zij miskend dat er mogelijk ook andere gebouwen,
welke al dan niet legaal zijn gerealiseerd, aanwezig zijn.
De Afdeling is van oordeel dat GS bij de voorbereiding van de besluitvorming onzorgvuldig
heeft gehandeld. De Afdeling heeft het besluit van GS vernietigd waardoor voor de gronden
naar een nieuwe bestemmingslegging moet worden gezocht.
Heroverwegingsbesluit GS
In het heroverwegingsbesluit overwegen GS het volgende.
"Bedrijfsbestemming
Op basis van ons primaire besluit zijn de activiteiten bij het onderhoudsbedrijf  die vallen onder
milieucategorie 3  onder het overgangsrecht geplaatst. Bij de besluitvorming hebben wij echter
nagelaten aandacht te schenken aan het feit dat dergelijke activiteiten wel zijn vergund in de
milieuvergunning van 2 september 2003.
Alhoewel wij in het kader van het ruimtelijk afwegingsproces niet zijn gehouden om de milieuvergunning te volgen als het gaat om de planologische toelaatbaarheid van de activiteiten, zien
wij in onderhavige situatie aanleiding om nu een ander standpunt in te nemen. Gelet op de aard
en schaal van de vergunde activiteiten, mede in relatie tot de omgeving, zijn wij van oordeel dat
er geen overwegende bezwaren bestaan tegen het positief bestemmen van de bedrijfsactiviteiten, voor zover deze vallen onder categorie 3 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten behorende bij
het bestemmingsplan. Nu de bedrijfsbestemming ingevolge artikel 7, lid 1f, hierin niet voorziet,
zien wij aanleiding om hieraan alsnog goedkeuring te onthouden. De ingediende bedenkingen
ten aanzien van dit punt achten wij gegrond.
Bebouwingsoppervlakte
Vaststaat dat op het bedrijfsperceel meer bebouwing aanwezig is dan de maximaal toegestane
485 m², zoals is aangegeven op de plankaart. Het maximale bebouwingsoppervlak geldt voor
gebouwen en is inclusief 15% uitbreidingsruimte. Qua bebouwing gaat het hierbij niet alleen om
de bedrijfsloods, maar ook om andere bebouwing die op het perceel aanwezig is (zie bladzijde
56 STAB-rapport). Wij verzoeken de gemeente in het kader van de planherziening ex artikel 30
WRO nader onderzoek te verrichten naar de (legaal) aanwezige bebouwing en het maximaal
toegelaten bebouwingsoppervlak hierop aan te passen. De ingediende bedenkingen ten aanzien van dit punt achten wij gegrond.
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Bedrijfswoning
In voornoemde uitspraak is de Afdeling van oordeel dat wij onvoldoende hebben onderzocht of
sprake is van een bestaande, inpandige woning in de bedrijfsloods. Dienaangaande overwegen
wij nu het volgende:
In het STAB-rapport is geconstateerd dat op 27 april 2006 een deel van het bedrijfspand als
woning is ingericht. Gezien de omschrijving in het STAB-rapport, is onduidelijk of de inrichting
als woning tevens betekent dat er ook in juridische zin sprake is van een (inpandige) woning.
Het plaatsen van meubelen, een keukenblok en/of andere sobere voorzieningen, maken namelijk nog niet dat er kan worden gesproken van een woning die voldoet aan de eisen van het
Bouwbesluit. Vaststaat dat de eigenaar van het bedrijf daar niet inpandig woont, maar in een
caravan op het bedrijfsterrein.
Of er sprake is van een bestaande inpandige woning, is van belang voor het al of niet positief
bestemmen ervan. Uiteraard geldt daarbij de eis dat deze legaal moet zijn opgericht. Ambtelijk
is ons door de gemeente op 9 juli 2007 bericht dat de woning aan de Steiledijk 5 illegaal is, dat
een verzoek tot legalisering van de woning is afgewezen en dat met het toepassen van bestuursdwang momenteel wordt gewacht tot uitsluitsel over het bestemmingsplan Buitengebied
met betrekking tot deze locatie wordt gegeven.
Uit het voorgaande blijkt dat, voor zover er al sprake is van een bestaande inpandige woning,
deze woning blijkens gemeentelijke info illegaal is en dat een handhavingstraject is ingezet.
Deze lijn is in overeenstemming met het streekplanbeleid. Gelet op het lopende handhavingstraject zien wij in de situatie van reclamant geen reden om in dit stadium van de (lopende)
handhavingsprocedure in te stemmen met een inpandige bedrijfswoning ter plaatse. De ingediende bedenking achten wij op dit punt ongegrond."
e
Inhoud 1 herziening
Op 15 februari 2007 heeft de gemeente Moerdijk in aanwezigheid van de eigenaar van het perceel Steiledijk 5 en zijn wettelijke vertegenwoordiger opnieuw de op het perceel aanwezige gebouwen en bouwwerken geïnventariseerd en opgemeten. Tijdens deze inventarisatie is vastgesteld dat de oppervlakte van aanwezige gebouwen 481,86 m² bedraagt. Daarnaast zijn enkele
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, aanwezig met een gezamenlijke oppervlakte van
37,25 m². tenslotte zijn erop het perceel 2 illegale containers aanwezig.

Met inachtneming van de besluiten van GS en de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak, worden in deze herziening de betreffende gronden bestemd voor een onderhoudsbedrijf
behorende tot maximaal categorie 3 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Artikel 7 lid 1 sub g
wordt hiertoe aangepast.
De maximaal toelaatbare oppervlakte aan bebouwing wordt vastgesteld op 554 m² overeenkomstig de bestaande situatie plus 15%. Ter plaatse wordt geen bedrijfswoning toegestaan.
Tegen het heroverwegingsbesluit van GS is door belanghebbende opnieuw beroep ingesteld bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De uitkomsten van dit beroep kunnen
aanleiding geven de regeling voor dit perceel opnieuw te bezien.
Terrein achter Appelaarsedijk 7 (detailblad 8.4)
GS-besluit
Aan de Molenstraat 133 is een bedrijf gevestigd welke meel en diervoeder vervaardigd. Tevens
is voor de gronden gelegen aan de Appelaarsdijk 7 een bestemmingsvlak opgenomen voor
Woondoeleinden. Het bestemmingsvlak van het bedrijf is in het vastgestelde bestemmingsplan
Buitengebied uitgebreid met gronden gelegen achter de woning aan de Appelaarsdijk 7.
GS hebben goedkeuring aan deze uitbreiding van het bouwvlak onthouden. GS zijn van oordeel
dat er in de huidige situatie geen bedrijfsactiviteiten plaatsvinden en dat deze uitbreiding niet in
overeenstemming is met het provinciaal beleid en niet aanvaardbaar is in verband met het
woon- en leefklimaat van de woning.
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Inhoud 1e herziening
Gegeven het besluit van GS worden in deze herziening de betreffende gronden in de detailkaart
8.4 opgenomen en krijgen de gronden de bestemming Agrarische doeleinden conform het huidige gebruik.

2.8.2.

Ambtshalve wijzigingen

Westelijke ontsluitingsweg Fijnaart
Op basis van een vrijstellingsprocedure ex artikel 19 WRO en de daartoe opgestelde goede
ruimtelijke onderbouwing (Ruimtelijke onderbouwing Ontsluitingsweg Fijnaart d.d. juli 2006) is
door de gemeente Moerdijk medewerking verleend aan de aanleg van de westelijke ontsluitingsweg van Fijnaart. In het raadsbesluit van 23 november 2006 in aangegeven dat het tracé
van de westelijke ontsluitingsweg in de eerstvolgende herziening van het bestemmingsplan
Buitengebied opgenomen zal worden. Dit is ten onrechte niet gebeurd.
In deze herziening wordt het tracé alsnog opgenomen op de plankaart met de bestemming Verkeersdoeleinden. Voor de onderbouwing van deze ontwikkeling wordt verwezen naar de genoemde Ruimtelijk Onderbouwing.
e

Inhoud 1 herziening
In deze herziening wordt het vastgestelde tracé van de nieuwe ontsluitingsweg op de plankaart
opgenomen met de bestemming Verkeersdoeleinden.
Plangrens oostzijde van Fijnaart
Gebleken is dat gronden ten oosten van de Boomgaardstraat, welke thans wordt gebruikt als
groenvoorziening, geen deel uitmaken van het buitengebied maar van de kern Fijnaart. Met het
oog hierop dient de plangrens te worden aangepast.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt deze omissie hersteld en wordt de plangrens aangepast.
Appelaarseweg 34
Gebleken is dat de toegekende bestemming ADga(3) voor het perceel Appelaarseweg 34 niet
juist en toereikend is. Uit onderzoek van de Agrarische Adviescommissie Bouwaanvragen is
gebleken dat het hier niet gaat om een agrarisch groothandelsbedrijf, maar om een volwaardig
grondgebonden akkerbouwbedrijf, waar tevens opslag van agrarische producten afkomstig van
eigen grond of grond uit de directe omgeving plaatsvindt. Bewerking of verwerking van producten vindt niet plaats. Voor een toekomstige uitbreiding van het bedrijf is een maximale bedrijfsbebouwing van 5.300 m² gewenst.
Nu vaststaat dat ter plaatse sprake is van een grondgebonden akkerbouwbedrijf waar als nevenfunctie sprake is van opslag van agrarische producten afkomstig van nabijgelegen andere
agrarische bedrijven, kan aan het bedrijf een bouwstede worden toegekend.

2.8.3.

Nieuwe ontwikkelingen

Kadedijk 79
Op het perceel Kadedijk 79 is een agrarisch bedrijf gevestigd. Aan dit bedrijf is in het bestemmingsplan Buitengebied een bouwstede toegekend. Op het perceel zijn een schuur en een hek
aangewezen als Rijksmonument. De voormalige eigenaar heeft verzocht de bouwstede te verplaatsen naar de Oude Appelaarsdijk ten behoeve van de vestiging van een melkveehouderijbedrijf.
De nieuwe eigenaar van het perceel Kadedijk 79 wil het perceel gebruiken voor opslag en stalling van agrarische goederen.
Ten behoeve van de verplaatsing van het agrarisch bedrijf naar een locatie aan de Oude Appelaarsdijk, is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld (d.d. 1 februari 2008) die als losse bijlage bij deze toelichting is gevoegd.
In deze ruimtelijke onderbouwing worden de aan de orde zijnde belangen in beeld gebracht en
gewogen en wordt geconcludeerd dat de beoogde ontwikkeling past in de van toepassing zijnde
beleidskaders en dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening, waarbij de onderzochte aspecten de realisering van het project niet in de weg staan.
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Ter zake van het verzoek om het vrijgekomen perceel aan de Kadedijk 79 te mogen gebruiken
ten behoeve van opslag en stalling van agrarische goederen is het volgende van belang.
De locatie maakt deel uit van de kernrandzone aan de oostzijde van Fijnaart. Na verplaatsing
van het hier gevestigde agrarisch bedrijf is sprake van een voormalig agrarische bedrijfscomplex. In de gemeentelijke beleidslijn voor vrijgekomen agrarische bedrijfscomplexen in bebouwingsconcentraties waaronder kernrandzones is aangegeven dat het wonen de meest gewenste vervolgfunctie is. De status van het pand als rijksmonument is in deze van bijzondere
betekenis en verdraagt zich goed met een toekomstige woonfunctie.
Hergebruik van aanwezige voormalige bedrijfsgebouwen ten behoeve van statische opslag van
agrarische en niet-agrarische goederen wordt eveneens toelaatbaar geacht, waarbij alle aanwezige bedrijfsgebouwen voor deze nieuwe functie in gebruik mogen worden genomen.
e

Inhoud 1 herziening
In deze herziening wordt de agrarische bouwstede aan de Kadedijk 79 verwijderd en verplaatst
worden naar de Oude Appelaarsdijk.
Aan het perceel Kadedijk 79 wordt een bouwvlak toegekend met de bestemming Agrarisch
aanverwante doeleinden, subbestemming opslag (ADo) en de nadere aanwijzing voormalig
agrarisch bedrijfscomplex (vab) waarmee tot uitdrukking wordt gebracht dat er geen verdere
uitbreiding van de aanwezige bedrijfsbebouwing is toegestaan.
De begrenzing van het bouwvlak is zo gekozen dat toekomstige ontwikkelingen op het nabijgelegen ZNS-terrein niet geblokkeerd worden.
Naar aanleiding van een zienswijze is het bouwvlak nog enigszins aangepast en is het maximaal toegestane oppervlak aan bebouwing vastgesteld op 1.050 m². Tevens is het monumentensymbool op de juiste plaats aangegeven.
Slobbegorsedijk 20
Ter plaatse van het perceel Slobbegorsedijk 20 is in het bestemmingsplan Buitengebied een
bouwstede opgenomen binnen de bestemming Agrarische doeleinden. De bouwstede omvat
ook de bebouwing van de nummers 24, 24a en 24b.
Op basis van nader onderzoek is gebleken dat op nummer 20 een voormalige champignonloods aanwezig is die de eigenaar gebruikt voor het stallen van caravans.
In het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied is in artikel 34 een regeling opgenomen op
basis waarvan nevenfuncties worden mogelijk gemaakt ter plaatse van bouwsteden en bouwvlakken. GS hebben goedkeuring onthouden aan een deel van dit voorschrift dat het mogelijk
maakt om via vrijstelling de opslag en stalling van niet-agrarische producten/goederen, werktuigen en materialen in categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten in bestaande gebouwen. GS zijn van oordeel dat deze opslag niet ten behoeve van een niet-agrarisch, elders gevestigd bedrijf mag plaatsvinden.
Naar aanleiding van het GS-besluit heeft de gemeente haar beleidslijn inzake nevenfuncties
aangepast (zie paragraaf 3.1.4). In deze beleidslijn is aangegeven dat statische opslag van caravans als nevenfunctie bij agrarische bedrijven via vrijstelling onder voorwaarden is toegestaan. Deze voorwaarden zijn:
er dient gebruikgemaakt te worden van bestaande bedrijfsgebouwen;
buiten bebouwingsconcentraties mag ten hoogste 400 m² aan bedrijfsgebouwen in gebruik
worden genomen voor de nevenfunctie, met dien verstande dat via vrijstelling deze maat
vergroot kan worden tot 1.000 m²;
binnen bebouwingsconcentraties mag ten hoogste 1.000 m² in gebruik worden genomen
voor de nevenfunctie;
de ontsluiting van de locatie moet, gelet op de aard en omvang van het gebruik, de
gesteldheid van de ontsluitingsweg en de verkeerssituatie, voldoende worden geacht.
Vooruitlopend op de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied heeft het gemeentebestuur reeds een gedoogbeschikking voor het stallen van caravans afgegeven. Daarbij is bepaald dat maximaal 1.500 m² aan bebouwing in gebruik mag worden genomen voor het stallen
van maximaal 90 caravans.
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Gegeven de gemeentelijke beleidslijn inzake nevenfuncties en de ligging van het betrokken
perceel, kan slechts medewerking worden verleend aan het stallen van caravans in bestaande
bedrijfsgebouwen met een oppervlakte van maximaal 400 m².
Inhoud 1e herziening
Voor het gebruik van een bestaande loods ten behoeve van de stalling van caravans zal een
vrijstelling worden verleend. Het toegestane gebruik leidt niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan.

2.9. Plankaart 9
2.9.1.

GS-besluit en de uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak

Barlaaksedijk 7-9
GS-besluit
Aan het perceel Barlaaksedijk 7-9 is in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied een
agrarisch bouwvlak toegekend met een oppervlakte van circa 3.300 m². Op het bouwvlak is
circa 750 m² bebouwing aanwezig, zijnde een loods van een oude vlasfabriek, een voormalige
woning en enkele in bouwval verkerende gebouwen.
GS zijn van oordeel dat het perceel zich vanwege de specifieke ligging (een achterafsituatie)
niet leent voor het oprichten van een volwaardig agrarisch bedrijf. Anderzijds is ter plaatse wel
een in goede staat verkerende opstal aanwezig dat voor hergebruik geschikt is.
Omdat het toegekende bouwvlak veel ruimere bouwmogelijkheden biedt dan thans aanwezig
zijn, onthouden GS goedkeuring aan deze gronden.
GS tekenen verder aan dat zij het vestigen van een paardenhouderij op deze locatie niet aanvaardbaar vinden omdat een paardenhouderij niet als een agrarisch bedrijf wordt gekwalificeerd
en de vestiging van een paardenhouderij alleen toelaatbaar is op voormalige agrarische bouwlocaties. Dat is hier niet het geval. Daarnaast achten GS de locatie niet geschikt voor het
voorgestane intensieve gebruik.
GS verzoeken de gemeente in de komende herziening nadrukkelijk om, rekening houdend met
de ruimtelijke situatie ter plaatse, een passend hergebruik voor het perceel op te nemen, respectievelijk een dusdanige regeling op te nemen dat (een forse) toename van bebouwing op het
perceel wordt uitgesloten en waarbij de kleinschaligheid van de op het perceel te ontwikkelen
functie wordt gegarandeerd.
Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak
Tegen het besluit van GS is beroep ingesteld door twee appellanten. De beide beroepen zijn
door de Afdeling ongegrond verklaard. Daarbij heeft de Afdeling het volgende overwogen.
Met GS zijn de Afdeling van oordeel dat nieuwvestiging van een paardenhouderij op het perceel
Barlaaksedijk 7-9 in strijd is met het provinciaal beleid. Er is ook geen sprake van een verplaatsing van een bedrijf omdat het bedrijf van appellant niet kan worden aangemerkt als een veehouderij die moet worden verplaatst vanuit een kwetsbaar gebied of vanwege stedelijke uitbreidingen.
Anderzijds is de Afdeling van oordeel dat in het algemeen aan een geldend bestemmingsplan
geen blijvende rechten kunnen worden ontleend en dat gewijzigde planologische inzichten na
afweging van alle betrokken belangen kunnen leiden tot andere bestemmingen. Dit betekent dat
de gemeenteraad de bevoegdheid heeft om in een nieuw bestemmingsplan te voorzien in een
regeling die bedrijvigheid mogelijk maakt, ook wanneer de aanwezige bebouwing onder het
overgangsrecht van het vorige plan is gebracht.
e
Inhoud 1 herziening
Gegeven het besluit van GS en de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak, heeft de
gemeente de gebruiksmogelijkheden van de bebouwing op de locatie Barlaaksedijk 7-9 opnieuw beoordeeld.
De gemeente is daarbij tot de conclusie gekomen dat met de huidige kennis en inzichten een
eenduidige visie op de gewenste en mogelijke gebruik ontbreekt en dat op dit moment een verdere uitbreiding van de aanwezige bebouwing niet gewenst is, nu niet vaststaat welk gebruik
hiervan gemaakt zal gaan worden.
Om alle opties voor een toekomstig gebruik open te houden kiest de gemeente thans voor de
strikt consoliderende bestemming Agrarische doeleinden, waarbij de aanwezige gebouwen ge-
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bruikt mogen worden ten behoeve van agrarische bedrijven. Een uitbreiding van de aanwezige
gebouwen is niet toegestaan en ter plaatse mag geen bedrijfswoning worden gerealiseerd.
Als alternatief voor dit agrarisch gebruik kan ook gedacht worden aan de bestemming Bedrijfsdoeleinden, subbestemming opslagbedrijf.
Boerendijk 27
GS-besluit
Aan de Boerendijk 27 is een intensieve veehouderij gevestigd die in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied voorzien is van een bouwvlak met de bestemming Agrarische doeleinden, subbestemming intensieve veehouderij (Aiv). Na vaststelling van het bestemmingsplan
Buitengebied is voor het bedrijf een bouwvergunning verleend voor een bedrijfswoning.
In een bedenking heeft de betrokken ondernemer aangevoerd dat ten tijde van de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan geen bedrijfswoning aanwezig was maar deze in het
licht van de aanstaande herziening van het bestemmingsplan inmiddels wel is vergund. Gegeven de regeling in het vastgestelde bestemmingsplan (zie artikel 2 lid 4 sub o) is deze nu aanwezige bedrijfswoning weg bestemd.
GS acht deze bedenking gegrond, maar onthouden op basis hiervan geen goedkeuring. Uit
overleg tussen GS en de gemeente is gebleken dat de gemeente de bedoeling heeft gehad om
de woning positief te bestemmen. GS zijn van oordeel dat door onthouding van goedkeuring
voor het perceel tijdelijk geen planologische regeling geldt. Verder is onthouding van goedkeuring aan het artikel 4 lid 4 sub e volgens GS een te verstrekkende maatregel. In het licht hiervan
geeft GS de gemeente wel de opdracht om in de herziening de bedrijfswoning positief te bestemmen.
Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak
Tegen deze opdracht heeft de betrokken ondernemer beroep aangetekend bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Reclamant is van oordeel dat GS goedkeuring had
moeten onthouden waar GS nu een opdracht heeft gegeven aan de gemeente om de reeds
vergunde bedrijfswoning als zodanig te bestemmen.
De Afdeling is met reclamant van oordeel dat als GS constateert dat de regeling in strijd is met
een goede ruimtelijke ordening zij niet kan volstaan met het geven van een opdracht. De Afdeling heeft op dit onderdeel het goedkeuringsbesluit vernietigd.
Uitbreiding intensieve veehouderijtak
Door de betrokken ondernemer is het verzoek ingediend tot uitbreiding van de intensieve veehouderijtak. Deze uitbreiding overschrijdt de mogelijkheden die het bestemmingsplan Buitengebied biedt. In artikel 4 lid 4 sub d is bepaald dat de oppervlakte van de bedrijfsgebouwen, die op
het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpplan worden gebruikt ten behoeve van de intensieve veehouderij, met maximaal 15% mag worden vergroot. Van dit uitbreidingspercentage
kan vrijstelling worden verleend indien en voor zover dit op grond van milieuwetgeving of uit een
oogpunt van dierwelzijn noodzakelijk is.
Nu de gewenste uitbreiding tot doel heeft ook op langere termijn te komen tot een duurzame
bedrijfsvoering, is de vraag aan de orde of aan het verzoek kan worden meegewerkt, gegeven
het beleid van gemeente en provincie inzake duurzame locaties intensieve veehouderij. Van
belang daarbij is dat in de toelichting van het bestemmingsplan Buitengebied is aangegeven dat
verzoeken om uitbreiding van bestaande intensieve veehouderijbedrijven van geval tot geval
beoordeeld zullen worden en dat daarbij de provinciale Handleiding duurzame locaties en duurzame projectlocaties voor intensieve veehouderij als toetsingskader zal worden gehanteerd.
Naar aanleiding van dit en andere verzoeken, heeft de gemeente haar beleid inzake intensieve
veehouderijbedrijven geëvalueerd en in het verlengde daarvan een nieuwe beleidslijn geformuleerd (zie paragraaf 3.3).
Het verzoek om uitbreiding van de intensieve veehouderijtak op de locatie Boerendijk 27 is getoetst aan deze nieuwe beleidslijn die mede is afgestemd op de provinciale Handleiding.
In opdracht van de betrokken ondernemer is onderzocht of de locatie Boerendijk 27 voldoet aan
de toetsingscriteria uit de provinciale handleiding duurzame locaties en duurzame projectlocaties voor intensieve veehouderij.
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Op basis van het uitgevoerde onderzoek is geconcludeerd dat de locatie Boerendijk 27 kan
worden aangemerkt als een duurzame locatie voor intensieve veehouderij. In het verlengde
hiervan kan medewerking worden verleend aan de gevraagde uitbreiding van de intensieve
veehouderijtak.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt het bestaande bouwvlak met de bestemming Aiv voorzien van een
nadere aanwijzing waarmee tot uitdrukking wordt gebracht dat hier sprake is van een duurzame
locatie voor intensieve veehouderij. Gelijktijdig wordt een maximale oppervlaktemaat voor de
bedrijfsgebouwen ten behoeve van de intensieve veehouderij op de plankaart opgenomen,
afgestemd op de aanwezige c.q. vergunde bedrijfsbebouwing.
De bepaling dat de bedrijfsgebouwen ten behoeve van intensieve veehouderij met 15% mogen
worden uitgebreid komt voor deze duurzame locatie te vervallen. Indien sprake is van een verdergaande uitbreiding van de intensieve veehouderijtak zal een beroep kunnen worden gedaan
op de in het bestemmingsplan op te nemen wijzigingsbevoegdheid (zie paragraaf 3.3.).
e
Ter zake van de agrarische bedrijfswoning is in deze 1 herziening een specifieke regeling opgenomen. Voor deze bedrijfswoning is een bouwvergunning verleend en het is van belang voor
deze woning een passende bestemming op te nemen. Aan artikel 4 lid 4 sub e wordt hiertoe
onderaan de tabel een specifieke regel opgenomen voor de locatie Boerendijk 27.

Naar aanleiding van een zienswijze is het maximaal toegestane bebouwingsoppervlak vergroot
tot 7.000 m².
Gronden ten zuiden van Barlaque
GS-besluit
Gronden ten zuiden van Barlaque maken deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en
zijn daarin aangeduid met het natuurdoeltype "essen-iepenbos". Deze gronden zijn in beheer bij
Staatsbosbeheer.
Een deel heeft in het bestemmingsplan Buitengebied de bestemming Natuurdoeleinden (N) gekregen en een ander deel de bestemming Groenvoorzieningen (GR). Omdat deze laatste bestemming de aanwezige natuurwaarden onvoldoende beschermd, onthouden GS goedkeuring
aan deze gronden.
Inhoud 1e herziening
In overeenstemming met het besluit van GS worden in deze herziening de gronden alsnog
voorzien van de bestemming Natuurdoeleinden (N).
Kadedijk 146A (detailblad 9.1)
GS-besluit
Gebleken is dat voor het perceel Kadedijk 146A geen bestemming in het bestemmingsplan
Buitengebied is opgenomen. GS hebben goedkeuring aan deze gronden onthouden en verzoekt voor de gronden in de 1e herziening een passende bestemming op te nemen.
Onderzoek
Uit onderzoek is gebleken dat hier sprake is van een burgerwoning en dat de bestemming
Woondoeleinden aan deze locatie kan worden toegekend.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt ter plaatse van het perceel Kadedijk 146A een bouwvlak met de bestemming Woondoeleinden en Tuinen+ opgenomen.
Molendijk 2/4a
Aan de Molendijk 2 is de minicamping Markdal gevestigd. Deze camping heeft in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied een bestemmingsvlak toegewezen gekregen voor Verblijfsrecreatieve doeleinden vR met een maximum bebouwingsoppervlakte van 500 m². Gronden aan de zuidzijde van de woningen Molendijk 4 en 4a en aan de Mark zijn bestemd voor
Dagrecreatieve recreatieve doeleinden met de subbestemming jachthaven dRj met een maximum bebouwingsoppervlak van 250 m².
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GS-besluit
Naar aanleiding van ingediende bedenkingen merkt GS over de gronden achter de woningen
Molendijk 4 en 4a op dat er thans een pad aanwezig is dat door campinggasten wordt gebruikt
en dat de bestemming conform het huidige gebruik is. Tevens is de strook te smal om standplaatsen op te richten.
De subbestemming jachthaven dR achten GS terecht om dat er thans een jachthaven aanwezig
is.
GS hebben goedkeuring onthouden aan artikel 17 lid 4 sub d voor wat betreft de maximale bebouwingsoppervlakte van 500 m² voor "overige gebouwen ter plaatste van vR". Gebleken is dat
het huidige bebouwingsoppervlak veel ruimer is dan de in de regeling vervatte 500 m². Tevens
hebben GS goedkeuring onthouden aan de op de plankaart opgenomen maximale bebouwingsoppervlakte binnen het bestemmingsvlak dRj. Gebleken is dat erop het perceel geen bebouwing aanwezig is en er geen plannen zijn deze te realiseren.
Een bedenking richtte zich tegen het feit dat door de bestemmingslegging op het perceel Molendijk 4a een schuur buiten de bestemming Woondoeleinden is gehouden. Door reclamant is
aangevoerd dat deze schuur reeds gedurende langere periode bewoond is geweest zodat erop
grond van artikel 11 van het plan sprake is van de aanwezigheid van twee woningen op het
perceel.
GS zijn van oordeel dat uit de bedenking blijkt dat er wellicht in het verleden sprake is geweest
van een illegale permanente bewoning van de schuur, maar dat dit gebruik nu is gestaakt. GS
zijn van oordeel dat, gezien het stringente beleid ten aanzien van de toename van burgerwoningen in het buitengebied en het feit dat reclamant niet aannemelijk heeft kunnen maken dat
de schuur thans wordt bewoond, de huidige bestemmingslegging juist is.
Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak
De Afdeling is van oordeel dat uit het deskundigenverslag blijkt dat erop de smalle strook achter
Molendijk 4a geen standplaatsen aanwezig zijn, maar wel kunnen worden ingericht. Het bestemmingsplan laat dat toe. Op basis hiervan komt de Afdeling tot de conclusie dat het besluit
van GS tot goedkeuring van deze strook grond onvoldoende is gemotiveerd.
Ten aanzien van de gronden met de bestemming dRj is de Afdeling van oordeel dat GS onvoldoende heeft gemotiveerd waarom zij deze bestemming in overeenstemming acht met het huidige beperkte gebruik van de havenkom. Zeker gezien het feit dat GS hebben miskend dat blijkens de planvoorschriften gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toelaatbaar zijn.
Dat GS daarbij goedkeuring heeft onthouden aan het maximale bebouwingsoppervlak van
250 m² doet daar niets aan af omdat deze aanduiding geen juridische bindende betekenis heeft
omdat er vanuit de planvoorschriften niet naar wordt verwezen. De Afdeling oordeelt dat GS het
besluit onvoldoende heeft gemotiveerd en vernietigd het besluit van GS op dit punt.
Verder betogen appelanten dat door de onthouding van goedkeuring aan de maximale bebouwingsoppervlakte van 500 m² de weg vrij is om in de herziening als gevolg van artikel 30 van de
WRO, de totale aanwezige bebouwing (1.400 m²) als zodanig te bestemmen.
Tot slot betogen appelanten dat GS ten onrechte goedkeuring heeft verleend aan de perceelbestemming "Woondoeleinden" van hun perceel Molendijk 4a. Daardoor is het gebruik van een
schuur voor woondoeleinden ten onrechte niet mogelijk.
De Afdeling onderschrijft het oordeel van GS dat de met bouwvergunning opgerichte loodsen
e
op het perceel van de minicamping niet zijn bestemd en is van oordeel dat in de 1 herziening
van het bestemmingsplan voorzien moet worden in een passende bestemming. GS hebben dan
ook terecht geoordeeld dat dit deel van het plan in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.
Met betrekking tot de schuur op het perceel Molendijk 4a oordeelt de Afdeling dat deze ten tijde
van de vaststelling van het ontwerpplan geschikt en bestemd was voor de huisvesting van ten
minste 1 huishouden. Daarom dient deze woning aangemerkt te worden als woning in de zin
van het bestemmingsplan. In de planvoorschriften wordt ten aanzien van het aantal woningen
geen uitzondering gemaakt voor gebouwen welke in strijd met het voorgaande plan werden bewoond.
Dit betekent dat volgens het huidige bestemmingsplan de schuur reeds is aangemerkt als woning en de bedenking grondslag mist net als het oordeel van GS. Hiermee is de woning gelegaliseerd.
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Heroverwegingsbesluit GS
In het heroverwegingsbesluit overwegen GS het volgende.
"Gelet op de overwegingen van de Afdeling alsmede op grond van de feitelijke situatie zijn wij
van oordeel dat de betreffende strook grond achter de woning aan de Molendijk 4a gebruikt kan
worden als standplaats en daarmee een uitbreiding van de camping betekent. Dit is in strijd met
het uitgangspunt dat alleen de feitelijke situatie van een positieve bestemming zou worden
voorzien en dat de camping niet zou worden uitgebreid. Gelet hierop onthouden wij goedkeuring aan de betreffende strook grond zoals met blauwe lijnen op de plankaart behorende bij dit
besluit is aangegeven. Wij achten de bedenkingen gegrond.
Ten aanzien van de mogelijkheid om tot 250 m² horecavoorzieningen op te richten zijn wij van
mening dat het hierbij gaat om een nieuwe voorziening. Het oprichten van nieuwe voorzieningen is strijdig met de uitgangspunten van het plan om op dit onderdeel alleen de bestaande situatie van een positieve bestemming te voorzien. Onder verwijzing naar de overige argumenten
in ons primaire goedkeuringsbesluit, onthouden wij goedkeuring aan de perceelsbestemming
"Dagrecreatieve doeleinden (dR)" met de subbestemming "dRj"(jachthaven). Wij achten de bedenkingen gegrond."
e

Inhoud 1 herziening
Met in achtneming van de besluiten van GS en de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak, wordt in deze herziening de strook grond gelegen achter de woning Molendijk 4a bestemd voor Agrarische doeleinden.
De gronden van de jachthaven worden in deze herziening opnieuw bestemd voor Dagrecreatieve doeleinden met de subbestemming jachthaven, waarbij wordt bepaald dat de maximaal
toelaatbare bebouwing 100 m² mag bedragen.
Naar aanleiding van een zienswijze wordt voor het perceel Molendijk 4a alsnog de bestemming
Woondoeleinden opgenomen.
Molendijk 6
GS-besluit
Op het perceel Molendijk 6 is een bedrijf gevestigd in vervaardiging van en handel in pallets.
Het in gebruik zijnde perceel is begrensd door een groenstrook. Het achterste gedeelte van het
toegekende bestemmingsvlak, dat buiten de groenstrook ligt, is agrarisch in gebruik. Aan de
gronden is in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied de bestemming Bedrijfsdoeleinden toegekend met de subbestemming vervaardiging van pallets B(2)vp.
GS hebben goedkeuring onthouden aan het meest zuidelijke gedeelte van het bestemmingsvlak. GS zijn van oordeel dat, mede gelet op de opslagregeling zoals opgenomen in het plan,
een uitbreiding van het bestemmingsvlak tevens een forse verruiming betekent van de nietagrarische activiteiten.
e

Inhoud 1 herziening
In deze herziening worden de gronden aan de zuidzijde van het perceel bestemd voor Groenvoorziening (GR) overeenkomstig het huidig gebruik.
Molendijk 11
GS-besluit
Op het perceel Molendijk 11 is een aannemingsbedrijf gevestigd. Ten behoeve van het bedrijf
vindt hier ook opslag plaats. De gronden zijn in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied bestemd voor Bedrijfsdoeleinden met de subbestemming aannemingsbedrijf B(an)2.
GS hebben goedkeuring onthouden aan de bestemming Bedrijfsdoeleinden omdat GS voor dit
perceel eerder een verklaring van geen bezwaar (11 maart 1997) heeft afgegeven voor het
houden van een kantoor aan huis tot maximaal 60 m². De huidige bestemmingslegging is hiermee niet in overeenstemming. Tevens zijn GS van oordeel dat de bestemming Bedrijfsdoeleinden niet in overeenstemming is met het gemeentelijk beleid inzake vervolgfuncties (artikel 35)
en dat de bestemming gelegd is op gronden die thans als tuin worden gebruikt.
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Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt overeenkomstig de afgegeven verklaring van geen bezwaar aan de
gronden de bestemming Woondoeleinden toegekend waarbinnen een kantoor aan huis van
maximaal 60 m² is toegestaan.
Natuurparel ten zuiden van Standdaarbuiten
GS-besluit
Gronden ten zuiden van Standdaardbuiten zijn in bestemmingsplan Buitengebied voorzien van
de bestemming Groenvoorzieningen (GR). GS zijn van oordeel dat de natuurwaarden van deze
gronden, die in het streekplan zijn opgenomen als "natuurparel" en in beheer zijn bij Staatsbosbeheer, door de bestemming Groenvoorzieningen onvoldoende worden beschermd. Om deze
reden onthouden GS goedkeuring aan de bestemming van deze gronden.
Inhoud 1e herziening
In overeenstemming met het besluit van GS worden in deze herziening de gronden alsnog
voorzien van de bestemming Natuurdoeleinden (N).
Oude Kerkstraat (detailblad 9.9)
GS-besluit
Gebleken is dat voor een aantal percelen aan de Oude Kerkstraat geen bestemmingen in het
vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied zijn opgenomen. De plangrens van de detailkaart
9.9 sluit ook niet aan op plankaart 9.
GS hebben goedkeuring aan deze gronden onthouden en verzoekt voor de gronden in de 1e
herziening een passende bestemming op te nemen.
Onderzoek
Het perceel Oude Kerkstraat 32 behoort niet tot het plangebied van het bestemmingsplan Buitengebied.
Op het perceel Oude Kerkstraat 34 is een vlasbedrijf gevestigd met bijbehorende bedrijfswoning.
Het perceel Oude Kerkstraat 36 is thans een burgerwoning gelegen die als zodanig bestemd
kan worden. Aansluitend is sprake van een braakliggend terrein. Hiervoor is een verzoek ontvangen voor de bouw van een extra woning. Aan dit verzoek wordt geen medewerking verleend
omdat de gemeente van oordeel is dat de ontwikkeling van dit perceel beoordeeld moet worden
in een breder kader. De bijzondere ligging van het perceel als deel van het lint dat de overgang
vormt tussen het woongebied van Standdaarbuiten en de zone langs de Mark noodzaakt tot
een integrale visie, die thans nog niet beschikbaar is. Aan de gronden wordt de bestemming
Agrarische doeleinden zonder bouwmogelijkheden toegekend.
Op het perceel Oude Kerkstraat 38 is een burgerwoning gelegen. Ook deze woning kan als zodanig bestemd worden.
Op het perceel Oude Kerkstraat 42 is ter plaatse van een voormalige champignonkwekerij een
bedrijf gevestigd waar motor- en bromfietsen en invalwagens worden vervaardigd. De activiteiten van dit bedrijf worden gerekend tot maximaal categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten.
Het perceel maakt deel uit van de kernrandzone ten westen van Standdaardbuiten. Voor deze
kernrandzone is het beleid ter zake van vrijgekomen agrarische complexen erop gericht nieuwe
functies in te passen waaronder het wonen en kleinschalige niet-agrarische bedrijvigheid. Daarbij moet gebruikgemaakt worden van de bestaande bebouwing en is een verdere uitbreiding
hiervan niet aan de orde.
Het perceel wordt voorzien van de algemene bestemming Bedrijfsdoeleinden B(2) gericht op
bedrijven die, wat hun bedrijfsactiviteiten betreft, gerekend worden tot maximaal categorie 2 van
de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Tevens wordt aan het perceel de nadere aanwijzing (vab)
voormalig agrarisch bedrijfscomplex toegekend, op basis waarvan een verdere uitbreiding van
de bedrijfsgebouwen, uitgezonderd de bedrijfswoning, niet meer mogelijk is.
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Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt deze door GS geconstateerde omissie hersteld en wordt aan de betreffende gronden een passende bestemming toegekend.
Sluissedijk 4 (detailblad 9.8)
GS-besluit
Op de locatie Sluissedijk 4 staan diverse bedrijfsgebouwen. Eén van deze gebouwen betreft
een burgerwoning die geen banden blijkt te hebben met het hier gevestigde bedrijf. Aan deze
gronden is in het bestemmingsplan Buitengebied de bestemming Bedrijfsdoeleinden toegekend
met een maximum bebouwingsoppervlak van 2.740 m².
GS hebben aan het bestemmingsvlak goedkeuring onthouden. GS zijn van oordeel dat het toekennen van deze bestemming nieuwvestiging van niet-agrarische bedrijven betreft, wat in een
dorpsrandzone is toegestaan. GS stellen echter dat het gemeentelijk beleid daarvoor een
maximum bebouwingsoppervlakte van 1.000 m² mogelijk maakt en het provinciale beleid
400 m². Tevens stelt GS dat de huidige bestemming te ruime gebruiksmogelijkheden biedt.
Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak
Tegen het besluit van GS is door de gemeente Moerdijk beroep aangetekend bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. De Afdeling is van oordeel dat de toegekende bestemming zeer ruime gebruiksmogelijkheden biedt hetgeen in strijd is met het provinciaal beleid
inzake vrijkomende agrarische bedrijfscomplexen. Terecht hebben GS geoordeeld dat het bestemmingsplan op dit punt in strijd is met een goede ruimtelijke ordening.
Onderzoek
De locatie Sluissedijk 4 maakt deel uit van de kernrandzone ten westen van de Standdaardbuiten. Op de locatie zijn een burgerwoning aanwezig en voormalige agrarische bedrijfsgebouwen.
In de gemeentelijke beleidslijn voor vrijgekomen agrarische bedrijfscomplexen in bebouwingsconcentraties waaronder kernrandzones is aangegeven dat het wonen de meest gewenst vervolgfunctie is.
In combinatie met het wonen is hergebruik van aanwezige voormalige bedrijfsgebouwen ten
behoeve van kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, waaronder statische opslag van agrarische en niet-agrarische goederen eveneens toelaatbaar. Alle aanwezige bedrijfsgebouwen mogen voor deze nieuwe functie in gebruik worden genomen, maar uitbreiding van bebouwing is
niet toelaatbaar.
e

Inhoud 1 herziening
In deze herziening wordt aan het perceel waarop de burgerwoning is gevestigd een bouwvlak
met de bestemming Woondoeleinden toegekend.
Aan gronden met de bestaande bedrijfsbebouwing wordt de bestemming Bedrijfsdoeleinden
met de subbestemming opslag Bo toegekend. Tevens wordt aan het perceel de nadere aanwijzing voormalig agrarische bedrijfscomplex (vab) toegekend op basis waarvan een verdere uitbreiding van de bedrijfsgebouwen niet meer mogelijk is. Tenslotte wordt aan het perceel de nadere aanwijzing zonder woning (zw) toegekend zodat ter plaatse geen nieuwe bedrijfswoning
gerealiseerd kan worden.
Ten zuiden van Blaaksedijk 30 (detailblad 9.4)
GS-besluit
Op het perceel ten zuiden van de woning op de Blaaksedijk 30 is een groothandel in machines,
apparaten en toebehoren gevestigd. De gronden zijn in het vastgestelde bestemmingsplan
Buitengebied voorzien van de bestemming Bedrijfsdoeleinden met de subbestemming B(2)gma.
Het bestaande bedrijfsperceel wordt begrensd door een groenstrook.
GS hebben goedkeuring onthouden aan het meest zuidelijke deel van het perceel dat buiten de
groenstrook ligt en niet in gebruik is ten behoeve van het bedrijf. Ingevolge de bestemmingsregeling is het toegestaan dit deel van het perceel te gebruiken voor opslagdoeleinden tot een
maximale hoogte van 8 m en/of ter plaatse voertuigen te stallen. Gelet op het gemeentelijke- en
provinciale beleid acht GS een dergelijk gebruik niet wenselijk.
e

Inhoud 1 herziening
In deze herziening wordt aan de betreffende gronden de bestemming Agrarische doeleinden (A)
toegekend overeenkomstig het huidige gebruik.
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Tweede Kruisweg 2/2a
GS-besluit
Aan het perceel Tweede Kruisweg 2/2a is in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied
de bestemming Bedrijfsdoeleinden B(2) toegekend.
GS hebben goedkeuring onthouden aan deze bestemming omdat deze gronden in het voorgaande bestemmingsplan voorzien waren van een agrarische bestemming. Het bestemmingsplan Buitengebied biedt geen mogelijkheden om buiten de dorpsrandzones bedrijfsmatige activiteiten als vervolgfunctie op een agrarisch perceel uit te oefenen. De nu toegekende bestemming moet worden gezien als nieuwvestiging van een niet aan het buitengebied gebonden bedrijf en is derhalve niet aanvaardbaar.
GS merken op dat uit de plankaart blijkt dat er sprake zou zijn van een 2e woning achter nr. 2.
Nader onderzoek heeft uitgewezen dat hiervan geen sprake is maar dat er wel sprake lijkt te
zijn van een (illegale) woonsituatie in een voormalig agrarische opstal. GS geven aan er van uit
te gaan dat de gemeente hieraan bij de herziening nadrukkelijk aandacht schenkt.
Inhoud 1e herziening
Door de gemeente is op basis van nader onderzoek vastgesteld dat er ter plaatse sprake is van
één woning. Daarnaast is gebleken is dat erop het perceel Tweede Kruisweg 2/2a geen sprake
is van bedrijfsactiviteiten. Wel wordt een bestaande schuur gebruikt voor de opslag van caravans.
In deze herziening wordt het perceel bestemd voor Woondoeleinden waarmee de bestaande
woning van een passende bestemming wordt voorzien.
De schuur waarin opslag van caravans plaatsvindt, wordt voorzien van de nadere aanwijzing
caravanstalling (c).

2.9.2.

Ambtshalve wijzigingen

Barlaaksedijk 4 (detailblad 9.10)
Op de locatie Barlaaksedijk 4 is een woning met theetuin gevestigd. In het vigerende bestemmingsplan Buitengebied zijn deze gronden bestemd voor Woondoeleinden en Tuinen+. De
theetuin ligt volledig binnen de bestemming Tuinen+. Binnen deze bestemming is het niet mogelijk om een theetuin op te richten zodat er sprake is van strijdig gebruik. De eigenaar heeft
verzocht voor deze locatie de bestemming dRi op te nemen zodat zijn theetuin mogelijk wordt
gemaakt.
Inhoud 1e herziening
Gegeven de specifieke ruimtelijke situatie en het gemeentelijk beleid dat erop gericht is de recreatieve betekenis van het buitengebied te versterken, kan medewerking worden verleend aan
het positief bestemmen van de theetuin. Hiertoe worden de gronden voorzien van de bestemming Dagrecreatieve doeleinden, subbestemming informatietuin/theetuin (dRi).
Naar aanleiding van een zienswijze wordt ook het bestemmingsvlak met de bestemming Woondoeleinden enigszins verruimd.
Molendijk 1
Aan het perceel Molendijk 1 is de bestemming Dagrecreatieve doeleinden, subbestemming
volkstuinen (dRvt) toegekend. De gemeente heeft plannen in voorbereiding om hier een brandweerkazerne te vestigen, ten behoeve waarvan het bestemmingsplan Brandweerkazerne op 14
december 2006 is vastgesteld, welk plan door GS bij besluit van 29 maart 2007 is goedgekeurd.
Dit bestemmingsplan is inmiddels onherroepelijk. In het licht van deze ontwikkeling is het bij nader inzien gewenst om deze gronden niet in het bestemmingsplan Buitengebied op te nemen.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt de plangrens ter plaatse van de te realiseren brandweerkazerne aangepast.
Oudendijk 5 (detailblad 9.7)
Op het perceel Oudendijk 5 is een woning gelegen waarbij gronden gelegen ten noorden van
de woning gebruikt worden als tuin. In het bestemmingsplan Buitengebied zijn de gronden bestemd voor Woondoeleinden en voor Verkeersdoeleinden met de subbestemming Vd gericht op
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behoud, bescherming en beheer van landschapselementen in de vorm van dijken, alsmede het
hobbymatig houden van vee.
Gebleken is dat de gronden bestemd voor Verkeersdoeleinden thans als tuin in gebruik zijn en
behoren bij de woning aan de Oudendijk 5.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening is aan de betreffende gronden de bestemming Tuinen+ toegekend.
Oudendijk 6 (detailblad 9.7)
Op het perceel Oudendijk 6 staan enkele gebouwen waaronder een woning en een agrarische
loods. In het bestemmingsplan Buitengebied zijn de gronden bestemd voor Agrarische doeleinden en is aan het perceel een agrarische bouwstede toegekend. Tevens is het perceel gekoppeld met een schuur aan de overzijde van de Oudendijk gelegen tussen Oudendijk 7 en 9.
Gebleken is dat de huidige eigenaar het agrarisch bedrijf heeft beëindigd en het perceel al 8
jaar particulier wordt bewoond. De betrokken bewoner heeft de gemeente verzocht voor het
perceel een bestemming Woondoeleinden op te nemen.
Onderzoek
In het gemeentelijk beleid voor het buitengebied is rekening gehouden met het beëindigen van
agrarische bedrijven en het onder voorwaarden toelaten van vervolgfuncties, waaronder het
wonen. In artikel 35 van het vigerende bestemmingsplan is hiertoe een wijzigingsbevoegdheid
opgenomen (zie artikel 35 tabel 5.2 en lid 1, 2 en 3).
GS hebben goedkeuring onthouden aan onder andere de vervolgfunctie wonen omdat naar het
oordeel van GS onvoldoende is vastgelegd dat, ingeval van deze vervolgfunctie, sloop van
overtollige bebouwing moet plaatsvinden.
Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente haar beleidslijn inzake de vervolgfunctie wonen in
het buitengebied aangepast (zie paragraaf 3.1).
Omdat de vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen een beperkte oppervlakte hebben (minder
dan 400 m²), is er, in lijn met de provinciale en gemeentelijke beleidslijn, geen aanleiding tot
sloop van deze bebouwing over te gaan.
Geoordeeld wordt dat in deze bestaande situatie sprake is van een burgerwoning en dat de bestemming Woondoeleinden aan deze locatie kan worden toegekend.
e

Inhoud 1 herziening
In deze herziening wordt voor de woning een bestemmingsvlak Woondoeleinden (W) opgenomen. De overige gronden worden bestemd voor Agrarische doeleinden zonder bouwmogelijkheden.
Aan de loods wordt een eigen bouwvlak toegekend met de bestemming Woondoeleinden en de
aanwijzingen zw (zonder woning) en (vab) voormalig agrarisch bedrijfscomplex. Een verdere
uitbreiding van deze loods is daarmee niet meer toegestaan. Op basis hiervan is een vrijstaand
bijgebouw ten dienste van het wonen toelaatbaar maar mogen er geen woningen worden gerealiseerd. Gelijktijdig wordt de koppeling met de schuur aan de overzijde van de Oudendijk opgeheven.
Oudendijk 7-9 (detailblad 9.7)
Het bestemmingsvlak van het perceel gelegen tussen Oudendijk 7 en 9 is gekoppeld aan het
bestemmingsvlak van het perceel Oudendijk 6. Gebleken is dat het huidige gebruik thans geen
aanleiding meer geeft voor een ruimtelijk-functionele koppeling tussen deze twee percelen.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt de koppeling opgeheven en worden de betreffende gronden voorzien
van een bestemming die aansluit bij het huidige gebruik, zijnde Tuinen+.
Plangrens kern Noordhoek
Gebleken is dat de plangrens van het bestemmingsplan Buitengebied niet goed aansluit op
grens van het bestemmingsplan Kern Noordhoek ter plaatse van de gronden achter de Noordhoeksedijk 12.
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Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt deze omissie hersteld en wordt de plangrens aangepast.
Boerendijk 29
Geconstateerd is dat ter hoogte van de Boerendijk 29 de plangrens van de kaartbladen 5 en 9
niet gelijk loopt.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening is deze omissie hersteld en zijn de plangrenzen op elkaar afgestemd.
Vlietweg 4
Voor de percelen Vlietweg 4 en 6 is één bestemmingsvlak opgenomen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het hier twee kadastrale percelen betreft. Op één perceel is een opslagbedrijf tevens
snijbloemenkwekerij gevestigd en op het andere perceel een bedrijfsverzamelgebouw waarin
meerdere bedrijven gevestigd zijn.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt het bestemmingsvlak overeenkomstig de kadastrale gegevens gesplitst in een bestemmingsvlak voor Vlietweg 4 en Vlietweg 6. Voor het perceel Vlietweg 6 wordt
de eerder toegekende bestemming (B(2)osk) gehandhaafd. Aan het perceel Vlietweg 4 wordt
de bestemming B(2) toegekend.
Kreekdijk 15
Gebleken is dat het in de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied opgenomen
maximale bebouwingsoppervlak van 865 m² niet correct is. Dit wordt aangepast naar het werkelijke oppervlak van 1.010 m².

2.9.3.

Nieuwe ontwikkelingen

Blaaksedijk 30 (detailblad 9.4)
In het vigerende bestemmingsplan Buitengebied is op het perceel Blaaksedijk 30 voor de woning een bestemmingsvlak Woondoeleinden en voor de tuin een bestemmingsvlak Tuinen+ opgenomen. De eigenaar heeft aangegeven de huidige woning te willen slopen en deze 15 m
noordelijker te willen herbouwen. Gebleken is dat de huidige bestemmingsvlak Woondoeleinden
te krap is voor deze verplaatsing. De initiatiefnemer stelt voor de grens van het bestemmingsvlak vanaf de woning gezien in noordelijke richting met een afstand van 35 m te verschuiven. In
samenhang hiermee kan de westelijke perceelsgrens met 15 m in oostelijke richting worden teruggebracht.
Inhoud 1e herziening
Gezien de specifieke ruimtelijke situatie en het gemeentelijke beleid inzake wonen in het buitengebied kan aan het verzoek medewerking worden verleend. De plankaart wordt in de gevraagde zin aangepast.
Kreekdijk 15 (detailblad 9.6)
Aan het perceel Kreekdijk 15 is in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied de bestemming Agrarische doeleinden met de subbestemming intensieve kwekerij Aik en de nadere aanduiding 2.000 m² toegekend. Op het perceel zijn een woning en een voormalige champignonloods gelegen.
Onderzoek heeft uitgewezen dat de agrarische bedrijfsactiviteiten reeds geruime tijd geleden
zijn beëindigd en dat de voormalige bedrijfswoning gebruikt wordt als burgerwoning. De eigenaar van het perceel heeft de gemeente verzocht de woning te bestemming voor Woondoeleinden en de voormalige champignonloods te mogen gebruiken voor opslag van statische goederen.
In het gemeentelijk beleid voor het buitengebied is rekening gehouden met het beëindigen van
agrarische bedrijven en het onder voorwaarden toelaten van vervolgfuncties, waaronder het
wonen. In artikel 35 van het vigerende bestemmingsplan is hiertoe een wijzigingsbevoegdheid
opgenomen (zie artikel 35 tabel 5.2 en lid 1, 2 en 3).
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GS hebben goedkeuring onthouden aan onder andere de vervolgfunctie wonen omdat naar het
oordeel van GS onvoldoende is vastgelegd dat, ingeval van deze vervolgfunctie, sloop van
overtollige bebouwing moet plaatsvinden.
Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente haar beleidslijn inzake de vervolgfunctie wonen in
het buitengebied aangepast (zie paragraaf 3.1).
Bij de beoordeling van de ontwikkelingen op deze locatie is het van belang dat de agrarische
activiteiten reeds geruime tijd zijn beëindigd en dat van een voormalig agrarisch bedrijfsgebouw, dat in bouwkundig goede staat verkeert en bouwkundig een eenheid is, zodat gehele en
gedeeltelijke sloop leidt tot een ongewenste kapitaalsvernietiging. Daarnaast is van belang dat
sprake is van een goede ontsluiting van het perceel.
Het is om die reden dat de gemeente instemt met het gebruik van dit voormalige bedrijfscomplex ten behoeve van statische opslag.
e

Inhoud 1 herziening
In deze herziening wordt aan het perceel de bestemming Bedrijfsdoeleinden toegekend met de
subbestemming Bo (opslag van statische goederen) en de nadere aanwijzing vrijgekomen agrarisch bedrijfscomplex (vab). Op basis hiervan is een verdere uitbreiding van de bedrijfsbebouwing niet meer mogelijk.
Alleen ter plaatse van deze bestemming mogen gebouwen gebruikt worden voor de statische
opslag van goederen.

2.10. Plankaart 10
2.10.1. GS-besluit en de uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak
De Langeweg 9a
GS-besluit
Te plaatse van het perceel De Langeweg 9a is in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied de bestemming Agrarische aanverwante doeleinden met de subbestemming groothandel
in en/of opslag van agrarische producten (ADga) opgenomen. Aan het bestemmingsvlak is een
maximaal bebouwingsoppervlak toegekend van 7.000 m².
GS hebben aan deze maximumoppervlakte voor bebouwing goedkeuring onthouden omdat er
thans 4.400 m² aanwezig is. GS zijn van oordeel dat de op deze wijze mogelijk gemaakte toename van bebouwing onacceptabel is in het buitengebied. Hierbij verwijst GS naar een eerdere
onthouding van goedkeuring van een eerder aan GS voorgelegd wijzigingsplan en de uitspraak
van de Afdeling bestuursrechtspraak omtrent dat besluit.
Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak
De Afdeling stelt dat in de voornoemde uitspraak waarnaar GS verwijst de Afdeling heeft geoordeeld dat de uitspraak dat het bedrijf aan De Langeweg 9a niet kan worden aangemerkt als
een agrarisch aanverwant of als een agrarisch-technisch hulpbedrijf in de zin van het streekplan, op goede gronden berust. Er bestaat volgens de Afdeling geen reden thans anders te
oordelen. Dit betekent dat het streekplanbeleid voor in het buitengebied gevestigde niet- agrarische bedrijven van toepassing is. Hieruit volgt dat de bouw van een 2e bedrijfswoning niet toelaatbaar is. Verder heeft het bedrijf, uitgaande van de bestemming AD, bij recht een uitbreidingsmogelijkheid van 15%. De vrijstellingsbepaling in artikel 53 lid 1 welke bepaalt dat bij vrijstelling nog eens een uitbreiding kan worden toegestaan van 15% gaat hier niet op.
Gelet op deze aspecten hebben GS naar het oordeel van de Afdeling terecht goedkeuring onthouden aan de maatvoering van 7.000 m² zoals deze is opgenomen op de plankaart bij de bestemming ADga.
Actuele ontwikkelingen
In opdracht van de betrokken ondernemer is nader onderzoek gedaan naar de bedrijfseconomische noodzaak van de gewenste uitbreiding en de mogelijkheden om het bedrijf te verplaatsen
naar een andere locatie. In dit onderzoek is geconcludeerd dat:
het bedrijf zijn bedrijfsvoering dient aan te passen aan gewijzigde marktomstandigheden;
het om die reden noodzakelijk is een nieuwe bedrijfshal te bouwen;
het realiseren van nieuwe bedrijfsgebouwen op een alternatieve locatie niet rendabel is;
het verplaatsen van het bedrijf naar een andere locatie niet rendabel is.
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In het verlengde daarvan is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld waarin verslag wordt gedaan van het onderzoek naar relevante ruimtelijke en milieuaspecten en waarin een afweging
van alle aan de orde zijnde belangen heeft plaatsgevonden. Daarbij is aangesloten op de provinciale Handleiding voor ruimtelijke plannen: bedrijventerreinen, kantoren, voorzieningen en
detailhandel d.d. 20 juli 2004.
In deze ruimtelijke onderbouwing (Ruimtelijke onderbouwing Uitbreiding bedrijfsgebouwen firma
Sweep d.d. 31 januari 2008) wordt geconcludeerd dat alles overwegende sprake is van een
goede ruimtelijke ordening en dat medewerking kan worden verleend aan de beoogde uitbreiding van het bedrijfscomplex.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt aan het bedrijf een passend bouwvlak toegekend met de bestemming
Agrarisch aanverwante doeleinden Adga en een op de nieuwe situatie afgestemd maximaal bebouwingsoppervlak.
In het verlengde hiervan is het gewenst om in de doeleindenomschrijving van het bedrijf ook tot
uitdrukking te brengen dat ter plaatse agrarische producten worden bewerkt en verwerkt. Artikel
6 lid 1 sub a wordt hiertoe aangepast.
Gelijktijdig is het gewenst om het mogelijk te maken dat in het buitengebied gevestigde en aan
het buitengebied gebonden agrarische groothandelsbedrijven teven de mogelijkheid krijgen om
teeltactiviteiten als nevenfunctie uit te oefenen. Hiertoe wordt in artikel 34 bepaald dat ter
plaatse van bouwvlakken met de bestemming ADga de grondgebonden veehouderij, de akkeren vollegrondstuinbouw en de fruitteelt, sierteelt en boomkwekerij als nevenfunctie is toegestaan.
Krauwelsgors 2
GS-besluit
De eigenaren van het glastuinbouwbedrijf aan de Krauwelgors 2 hebben in een bedenking naar
voren gebracht dat het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied ten onrechte geen uitbreidingsmogelijkheden biedt voor hun bedrijf. Thans hebben de huidige glasopstanden een oppervlakte van 0,7 ha en reclamanten wensen een uitbreiding naar 3 ha. Volgens reclamanten is
een dergelijke uitbreiding in overeenstemming met het streekplan,
GS hebben aan deze bedenking goedkeuring onthouden en zijn van oordeel dat hier geen
sprake is van een volwaardig glastuinbouwbedrijf, maar van een neventak van een gemengd
agrarisch bedrijf.
Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak
Naar aanleiding van een daartoe ingediend beroep is de Afdeling van oordeel dat GS in deze
zaak niet voldoende heeft gemotiveerd in hoeverre het streekplan een grondslag biedt van het
volwaardigheidsvereiste. Tevens hebben GS niet gemotiveerd welke maatstaf zij heeft gehanteerd ten aanzien van de volwaardigheidsvereiste. Dit klemt naar het oordeel van de Afdeling
temeer nu is gebleken dat 1 van de eigenaren volledig zijn inkomen betrekt uit de komkommerteelt en er ten behoeve hiervan 1 volwaardige arbeidskracht in dienst is. De Afdeling acht
de redenering van GS dat het hier teeltondersteunende voorzieningen betreft, niet begrijpelijk
daar komkommers niet zonder kassen kunnen worden verbouwd. Tenslotte hebben GS niet
gemotiveerd waarom er hier geen sprake zou zijn van het geheel of gedeeltelijk overstappen
van de ene agrarische bedrijfsvorm naar een andere in de zin van het streekplan. Op basis van
deze overwegen heeft de Afdeling het besluit van GS vernietigd.
Ten aanzien van de gewenste uitbreiding naar 6 ha is de Afdeling van oordeel dat deze in strijd
is met het streekplan, aangezien dit het toetsingskader is nu het gebied niet door de gemeente
als doorgroeigebied voor glastuinbouw is aangewezen. De appelanten hebben niet aannemelijk
gemaakt dat de voormalige gemeente Terheijden een zodanige verwachting heeft gewekt dat
de gemeente Moerdijk daaraan niet voorbij kon gaan. Derhalve is het vertrouwensbeginsel niet
geschonden.
Heroverwegingsbesluit GS
In het heroverwegingsbesluit overwegen GS het volgende.
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"In de eerste plaats merken wij op dat bij de vaststelling van de feiten door de Afdeling is aangenomen dat de gronden van het bedrijf blijkens de streekplankaart zijn gelegen in de AHSlandbouw, subzone "Glastuinbouw - mogelijk doorgroeigebied". Alhoewel deze aanname door
de Afdeling niet heeft geleid tot verdere nadelige consequenties, hechten wij er toch waarde
aan te constateren dat uit de streekplankaart duidelijk kan worden afgeleid dat de gronden van
het bedrijf alleen maar zijn gesitueerd in de AHS-landbouw en niet binnen een subzone "Glastuinbouw - mogelijk doorgroeigebied".
Verder overwegen wij het volgende.
Ter plaatse is sprake van een gemengd agrarisch bedrijf: glastuinbouw (komkommers), witlofkwekerij en akkerbouw. De oppervlakte van het bouwland bedraagt circa 10 ha. Aan bebouwing
is aanwezig een grote schuur van 1.750 m² (witlofkwekerij), een andere schuur van 680 m²
(materialen en fusten), een bedrijfswoning en circa 7.000 m² aan kassen (komkommers). De
exploitatie vindt plaats in de vorm van een maatschap. Er is ten behoeve van de komkommerteelt één vaste arbeidskracht in dienst en één van de leden van de maatschap heeft een volwaardig inkomen uit de komkommerteelt. In de witlofkwekerij zijn op jaarbasis acht á negen
personen werkzaam. Gelet op het gemengde karakter van het bedrijf, het areaal landbouwgrond en de personeelsbezetting, kan naar ons oordeel niet worden gesproken van een gespecialiseerd glastuinbouwbedrijf in de zin van het streekplan. Daarbij achten wij het overigens niet
van overwegend belang dat een van de leden van de maatschap uit de komkommerteelt een
volwaardig inkomen genereert. Feit is tevens dat onderhavig bedrijf, planologisch gezien, nooit
is bestemd als glastuinbouwbedrijf en ook niet als zodanig is opgericht. Volgens het STAB-rapport zijn de kassen destijds in drie fasen opgericht ter ondersteuning van de aardbeienteelt. De
omstandigheid dat het bedrijf in de loop der tijd is overgegaan op de teelt van komkommers en
witlof, maakt naar ons oordeel niet dat daardoor  in strijd met het streekplan  rechten kunnen
worden ontleend aan een bestemming "Glastuinbouw" met de daarbij behorende bebouwingsmogelijkheden. Ook de omstandigheid dat het bedrijf zich in zijn geheel wil gaan toeleggen op
de komkommerteelt, maakt dat er thans sprake is van omschakeling van een gemengd bedrijf
naar een gespecialiseerd glastuinbouwbedrijf. Dat de huidige komkommerteelt in de kassen niet
als teeltondersteunend kan worden beschouwd, maar als ondersteunende neventak ten behoeve van het totale bedrijf, maakt dit niet anders. Wij blijven dan ook op het standpunt staan
dat er in onderhavige situatie geen sprake is van een bestaand glastuinbouwbedrijf in de zin
van het streekplan, maar van een planologische omschakeling van een gemengd bedrijf naar
een gespecialiseerd glastuinbouwbedrijf. Een dergelijke omschakeling is in strijd met het
streekplan. Gelet op onze ambtshalve overwegingen op bladzijde 13 (ged.) en 14 (ged.) van
ons primaire besluit, kunnen wij instemmen met de gelegde bestemming ter plaatse en achten
wij de ingediende bedenkingen ongegrond."
Op grond hiervan komen GS tot de conclusie dat de in het vastgestelde bestemmingsplan opgenomen bestemming juist is en dat de ingediende bedenkingen ongegrond zijn.
e
Inhoud 1 herziening
Gegeven het heroverwegingsbesluit van GS is er geen aanleiding tot aanpassing van de reeds
in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied opgenomen bestemmingsregeling.

Water in oksel Mark en A16
GS-besluit
Water gelegen in de oksel van de Mark en de A16 is in het bestemmingsplan Buitengebied opgenomen binnen de bestemming Verkeersdoeleinden (V). Dit water maakt deel uit van de EHS
met het natuurdoeltype "soortenrijk water". GS zijn van oordeel dat de bestemming Verkeersdoeleinden voor een onvoldoende basisbescherming van het water zorgt, maar onderkennen
ook dat het water mede ten dienste staat van de bestemming Verkeersdoeleinden. GS onthouden geen goedkeuring aan de betreffende bestemming, maar verzoeken in de herziening van
het bestemmingsplan wel zorg te dragen voor een betere bescherming van aanwezige waarden, door de eventuele aantasting van het water aan een afweging te verbinden.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt op plankaart 11 aan de betreffende gronden de nadere aanwijzing
"soortenrijk water" toegevoegd en wordt aan artikel 36 Aanlegvoorschriften een aanlegvoorschrift toegevoegd op basis waarvan het niet meer mogelijk is het hier aanwezige water te
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dempen zonder aanlegvergunning. In het kader van de noodzakelijke afweging van belangen
wordt beoordeeld of en onder welke voorwaarden ingestemd kan worden met het dempen van
water.

2.10.2. Ambtshalve wijzigingen
Bestemming B(3)o ten zuiden van Zuiddijk 4 (detailblad 10.6)
Op deelkaart 10.6 is een perceel met de bestemming B(3)o opgenomen terwijl deze in de voorschriften niet voorkomt. Wel komt hier een B(3)lo voor die van toepassing is op dit perceel.
Inhoud 1e herziening
Op de plankaart wordt de bestemming B(3)o gewijzigd in de bestemming B(3)lo.
Drie Hoefijzerstraat 90
Gebleken is dat door een afwijkende plangrens op de plankaarten 7 en 10, voor het perceel en
de bebouwing op de locatie Drie Hoefijzerstraat 90 geen bestemming is opgenomen.
Inhoud 1e herziening
In deze 1e herziening wordt deze omissie hersteld en krijgen het perceel en de bebouwing een
passend bouwvlak met de bestemming Woondoeleinden. Tevens wordt de plangrens op beide
plankaarten aangepast.
Hazeldonkse Zandweg 34/36
De bestaande woningen aan de Hazeldonkse Zandweg zullen bij de realisering van de Oostrand en de reconstructie van de aansluiting van de Oostrand op de Hazeldonkse Zandweg op
een geringe afstand van de nieuw aan te leggen rotonde komen te liggen. Dit is vanuit ruimtelijk
oogpunt niet gewenst. Daarnaast zal in verband met de grondverwerving, voor de aanleg van
de rotonde een deel van de gronden die eigendom zijn van de bewoners aangekocht moeten
worden. Met de eigenaren is dan ook afgesproken dat herbouw op het perceel mogelijk gemaakt wordt, mits de bestaande woningen gesloopt worden. Voor de situering van de nieuwe
woningen is een afweging gemaakt tussen de akoestische situatie en het behoud van openheid
van het buitengebied. Hierbij is besloten de woningen 45 m naar achteren te plaatsen ten opzichte van de huidige woningen. Op deze wijze wordt een acceptabele afstand tot de rotonde in
acht genomen en zal de openheid van het buitengebied niet worden aangetast. Het verder naar
achteren plaatsen van de woningen wordt niet wenselijk geacht.
Omdat de herbouw van de woningen direct samenhangt met de aanleg van de Oostrand is besloten het bouwvlak voor beide woningen op te nemen in het bestemmingsplan Oostrand dat op
26 oktober 2006 door de gemeenteraad van Moerdijk is vastgesteld.
e

Inhoud 1 herziening
In deze herziening wordt de plangrens op deze locatie aangepast aan de plangrens van het bestemmingsplan Oostrand.
Kaartbladen 9 en 10
Gebleken is dat op de kaartbladen 9 en 10 per abuis vermeld wordt dat er sprake is van 11
kaartbladen. Dit zijn er 12.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt deze omissie hersteld.
De Langeweg 16
In het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied is in artikel 30 lid 19 een wijzigingsbevoegdheid opgenomen op basis waarvan op de locatie De Langeweg 16 de bestemming
Woondoeleinden gewijzigd kan worden in de bestemming Agrarische doeleinden zorgboerderij
ten behoeve van de huisvesting van cliënten van de zorgboerderij De Zwanenhoeve op de locatie De Langeweg 14.
Omdat de uitwerking van de plannen voor deze locatie niet volledig pasten binnen de wijzigingsbevoegdheid is een artikel 19 lid 1 WRO-procedure doorlopen om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Ten behoeve van deze procedure is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld
die als losse bijlage is bijgevoegd (Ruimtelijke onderbouwing De Langeweg 16 d.d. 23 mei
2007). In deze ruimtelijke onderbouwing is geconcludeerd dat de beoogde ontwikkeling voldoet
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aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening en dat milieuaspecten de ontwikkeling niet in
de weg staan.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening worden de gronden op de locatie De Langeweg 16 bestemd voor een zorgboerderij. Om de relatie met de zorgboerderij op De Langeweg 14 duidelijk te maken wordt op
de plankaart een koppelteken aangebracht. Gelijktijdig kan artikel 30 lid 19 worden ingetrokken,
nu de ontwikkeling gerealiseerd is.
Molenweg 6
Voor het perceel Molenweg 6 is een bestemmingsvlak opgenomen met de bestemming Agrarische doeleinden glastuinbouw (Ag). Het glastuinbouwbedrijf heeft recent zijn bedrijfsactiviteiten
beëindigd en de glasopstanden zijn gesloopt.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt aan de voormalige agrarische bedrijfswoning de bestemming Woondoeleinden toegekend. De afstand van deze woning tot het nabijgelegen glastuinbouwbedrijf
bedraagt ten minste 25 m waarmee voldaan wordt aan de regeling in artikel 48 van de voorschriften.
Noordseweg 4
Aan de Noordseweg 4 is een intensieve veehouderij gevestigd. Aan de locatie is in het bestemmingsplan Buitengebied een bouwvlak toegewezen met de bestemming Agrarische doeleinden intensieve veehouderij (Aiv). Ten noorden van de bestaande bedrijfsgebouwen worden
binnen het bouwvlak uitbreidingsmogelijkheden geboden. Gebleken is dat het om bedrijfseconomische motieven de voorkeur heeft deze uitbreidingsmogelijkheden ten zuiden van de bestaande gebouwen te bieden. Aan dit verzoek kan worden meegewerkt.
De eigenaar heeft het voornemen om zijn bedrijf om te vormen tot een biologische varkenshouderij. Het bestemmingsplan Buitengebied biedt hiertoe mogelijkheden, omdat de wijze van bedrijfsvoering ruimtelijk niet relevant is. Van belang daarbij is dat een biologische varkenshouderij
ook binnen de huidige ruimtelijke randvoorwaarden kan worden uitgeoefend.
e

Inhoud 1 herziening
In deze herziening wordt de vorm van het bouwvlak aangepast.
Schoolstraat 2
Voor het perceel Schoolstraat 2 is een bouwstede opgenomen en de bestemming Agrarische
Doeleinden. Gebleken is dat hier reeds lange tijd een volwaardige intensieve veehouderij is gevestigd (het fokken en houden van pluimvee).
De betrokken ondernemer heeft de gemeente verzocht om drie loodsen op het perceel te mogen gebruiken voor het stallen van caravans.
In het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied is in artikel 34 een regeling opgenomen op
basis waarvan nevenfuncties worden mogelijk gemaakt ter plaatse van bouwsteden en bouwvlakken. GS hebben goedkeuring onthouden aan een deel van dit voorschrift dat het mogelijk
maakt om via vrijstelling de opslag en stalling van niet-agrarische producten/goederen, werktuigen en materialen in categorie 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten in bestaande gebouwen. GS zijn van oordeel dat deze opslag niet ten behoeve van een niet-agrarisch, elders gevestigd bedrijf mag plaatsvinden.
Naar aanleiding van het GS-besluit heeft de gemeente haar beleidslijn inzake nevenfuncties
aangepast (zie paragraaf 3.1.4). In deze beleidslijn is aangegeven dat statische opslag van caravans als nevenfunctie bij agrarische bedrijven via vrijstelling onder voorwaarden is toegestaan. Deze voorwaarden zijn:
er dient gebruikgemaakt te worden van bestaande bedrijfsgebouwen;
buiten bebouwingsconcentraties mag ten hoogste 400 m² aan bedrijfsgebouwen in gebruik
worden genomen voor de nevenfunctie, met dien verstande dat via vrijstelling deze maat
vergroot kan worden tot 1.000 m²;
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binnen bebouwingsconcentraties mag ten hoogste 1.000 m² in gebruik worden genomen
voor de nevenfunctie;
de ontsluiting van de locatie moet, gelet op de aard en omvang van het gebruik, de
gesteldheid van de ontsluitingsweg en de verkeerssituatie, voldoende worden geacht.

Vooruitlopend op de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied heeft het gemeentebestuur reeds een gedoogbeschikking voor het stallen van caravans afgegeven. Daarbij is bepaald dat maximaal 1.500 m² aan bebouwing in gebruik mag worden genomen voor het stallen
van maximaal 90 caravans.
Gegeven de gemeentelijke beleidslijn inzake nevenfuncties en de ligging van het betrokken
perceel, kan slechts medewerking worden verleend aan het stallen van caravans in bestaande
bedrijfsgebouwen met een oppervlakte van maximaal 1.000 m². Dit betekent dat een deel van
de stalling beëindigd moet worden.
e

Inhoud 1 herziening
In deze herziening wordt in overeenstemming met de feitelijke situatie voor de betreffende
gronden een bouwvlak opgenomen bestemd voor Agrarische doeleinden intensieve veehouderij
(Aiv).
Voor het gebruik van een bestaande loods ten behoeve van de stalling van caravans zal een
vrijstelling worden verleend. Het toegestane gebruik leidt niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan.
Hazeldonksezandweg 40
Het herenboerenwoonhuis en de bijbehorende schuur op de locatie Hazeldonksezandweg 40
zijn recent toegevoegd aan de monumentenlijst. De betreffende gebouwen worden op de plankaart voorzien van de aanduiding "rijksmonument".

2.10.3. Nieuwe ontwikkelingen
Glastuinbouwconcentratiegebied Langeweg/Spiepolder
Voor het doorgroeigebied glastuinbouw Langeweg/Spiepolder is in opdracht van de Glastuinbouwvereniging Langeweg/Spiepolder een inrichtingsplan opgesteld (Inrichtingsplan Langeweg/Spiepolder d.d. november 2005). De gemeenteraad van Moerdijk heeft dit plan op
26 januari 2006 voor kennisgeving aangenomen.
De provincie Noord-Brabant heeft met dit inrichtingsplan ingestemd en bij besluit van 4 juli 2006
voor het doorgroeigebied glastuinbouw Langeweg/Spiepolder een categorieaanwijzing als bedoeld in artikel 19, lid 2 WRO af te geven.
Deze categorieaanwijzing betekent het volgende:
het betreft uitsluitend de uitbreiding van de in het gebied reeds gevestigde glastuinbouwbedrijven;
de oppervlakte van kassen mag de 3 ha met glasopstand overschrijden, zonder specifieke
bovengrens;
er mogen geen additionele bedrijfswoningen worden opgericht;
de op te richten bebouwing dient te voldoen aan de bebouwingsvoorschriften van het geldende bestemmingsplan;
het verlenen van vrijstellingen op basis van deze categorieaanwijzing kan pas aan de orde
zijn indien de landschappelijke inpassing van de uitbreidingsplannen is veiliggesteld.
In het verlengde van het GS-besluit is het gewenst de wijzigingsbevoegdheid voor uitbreiding
van glastuinbouwbedrijven (artikel 31 lid 1 van het vastgestelde bestemmingsplan) in gewijzigde
vorm opnieuw in het bestemmingsplan op te nemen, opdat de hier reeds gevestigde glastuinbouwbedrijven de mogelijkheid te geven verder uit te breiden.
Naar aanleiding van daartoe ingediende zienswijzen heeft de gemeente de regeling voor de
glastuinbouwgebieden Spiepolder en De Langeweg opnieuw beoordeeld mede in het licht van
de voortgaande schaalvergroting in de glastuinbouw. In het verlengde hiervan is besloten in
artikel 31 voor beide doorgroeigebieden afzonderlijke wijzigingsbevoegdheden op te nemen.
De wijzigingen in de regeling voor het doorgroeigebied Spiepolder (het gebied AG 1) zijn als
volgt:
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langs de nieuwe zuidelijke rondweg van Zevenbergen wordt de hier aan te leggen groenstrook direct bestemd voor Groenvoorzieningen; de aanleg van deze groenstrook moet gelijke tred houden met de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied in de Spiepolder;
de wijzigingsbevoegdheid in artikel 31 lid 1 wordt aangepast waarbij is bepaald dat:
 er langs de oost- en westzijde van de Ottervliet een strook met een breedte van 12 m
wordt bestemd voor de ontsluiting van het glastuinbouwgebied. Afhankelijk van de realiseringsmogelijkheden zal de ontsluitingsweg of ten oosten of ten westen van de Ottervliet worden aangelegd, de gronden gelegen aan de andere zijde van de Ottervliet kunnen dan in gebruik genomen worden ten behoeve van glastuinbouwbedrijven;
 de ontsluiting van glastuinbouwbedrijven aan de oostzijde van de Ottervliet dient plaats
te vinden vanaf de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg ten oosten van de Ottervliet;
 de totale oppervlakte van glastuinbouwbedrijven in het glastuinbouwontwikkelingsgebied Spiepolder moet minder zijn dan 100 ha;
 langs de zijde van de Pootweg dient voorzien te worden in een landschappelijke inpassingszone met een breedte van 25 m;
 bij de inrichting/aanleg van een landschappelijke inpassingszone dient gebruikgemaakt
te worden van streekeigen beplanting;
 van de wijzigingsbevoegdheid mag worden gebruikgemaakt voor de uitbreiding van bedrijven die reeds in het AG-gebied gevestigd zijn en voor verplaatsing van de glastuinbouwbedrijven gevestigd op de locatie Krauwelgors 2 te Langeweg en Molenstraat 5a
in Fijnaart;
 bij uitbreiding dient ter compensatie 10% van het te realiseren oppervlak aan bebouwing of verharding extra oppervlaktewater te worden gegraven en dient de compenserende waterberging losgekoppeld te zijn van het watersysteem ter plaatse met dien
verstande dat dit percentage kleiner mag zijn indien uit overleg met de waterbeheerder
blijkt dat op andere wijze aan de waterbergingseis kan worden voldaan.

De wijzigingen in de regeling voor het doorgroeigebied Langeweg (AG 2) zijn als volgt:
aan artikel 31 wordt een nieuw lid 1B toegevoegd waarin is bepaald dat:
 voldaan moet worden aan een goede landschappelijke inpassing;
 bij de inrichting/aanleg van een landschappelijke inpassingszone gebruikgemaakt dient
te worden van streekeigen beplanting;
 bij uitbreiding dient ter compensatie 10% van het te realiseren oppervlak aan bebouwing of verharding extra oppervlaktewater te worden gegraven en dient de compenserende waterberging losgekoppeld te zijn van het watersysteem ter plaatse met dien
verstande dat dit percentage kleiner mag zijn indien uit overleg met de waterbeheerder
blijkt dat op andere wijze aan de waterbergingseis kan worden voldaan.
In samenhang hiermee is in artikel 1 (Begripsbepalingen) een nieuw lid 42A opgenomen inzake
het glastuinbouwconcentratiegebied.
Aanvullend wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen (artikel 31 lid 1C) op basis waarvan 2
met name genoemde glastuinbouwbedrijven (Krauwelgors 2 te Langeweg en Molenstraat 5a te
Fijnaart) verplaatst mogen worden naar het glastuinbouwconcentratiegebied Spiepolder.
e

Inhoud 1 herziening
In deze 1e herziening wordt in artikel 31 Agrarische gebied, doorgroeigebied glastuinbouw (AG)
een wijzigingsbevoegdheid opgenomen op basis waarvan de glastuinbouwontwikkelingsgebieden Spiepolder en De Langeweg ontwikkeld kunnen worden inclusief de uitbreiding van de hier
reeds aanwezige bedrijven (zie artikel 31 lid 1A en 1B). Tevens is een wijzigingsbevoegdheid
opgenomen (zie artikel 31 lid 1C) op basis waarvan twee bestaande glastuinbouwbedrijven
verplaatst kunnen worden naar het gebied Spiepolder.
Hazeldonkse Zandweg 97a
De eigenaar van het hier gevestigde glastuinbouwbedrijf wil zijn kassencomplex uitbreiden. Dit
voornemen past in het Inrichtingsplan d.d. november 2005 dat voor het doorgroeigebied glastuinbouw Spiepolder is opgesteld en dat de gemeenteraad van Moerdijk op 26 januari 2006
voor kennisgeving heeft aangenomen.
De provincie Noord-Brabant heeft met dit inrichtingsplan ingestemd en bij besluit van 4 juli 2006
voor het doorgroeigebied glastuinbouw Langeweg/Spiepolder een categorieaanwijzing als bedoeld in artikel 19, lid 2 WRO af te geven.
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Deze categorieaanwijzing betekent het volgende:
het betreft uitsluitend de uitbreiding van de in het gebied reeds gevestigde glastuinbouwbedrijven;
de oppervlakte van kassen mag de 3 ha met glasopstand overschrijden, zonder specifieke
bovengrens;
er mogen geen additionele bedrijfswoningen worden opgericht;
de op te richten bebouwing dient te voldoen aan de bebouwingsvoorschriften van het geldende bestemmingsplan;
het verlenen van vrijstellingen op basis van deze categorieaanwijzing kan pas aan de orde
zijn indien de landschappelijke inpassing van de uitbreidingsplannen is veiliggesteld.
Tegen de achtergrond van deze gegevens heeft de gemeenteraad met het verzoek om uitbreiding ingestemd. In het verlengde hiervan is een vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 2 doorlopen en zijn er meerdere vrijstellingen verleend.
e

Inhoud 1 herziening
In deze herziening wordt het bouwvlak van het glastuinbouwbedrijf aangepast en uitgebreid.
Hazeldonkse Zandweg 105
De eigenaar van het hier gevestigde glastuinbouwbedrijf wil zijn kassencomplex uitbreiden. Dit
voornemen past in het Inrichtingsplan d.d. november 2005 dat voor het doorgroeigebied glastuinbouw Spiepolder is opgesteld en dat de gemeenteraad van Moerdijk op 26 januari 2006
voor kennisgeving heeft aangenomen.
De provincie Noord-Brabant heeft met dit inrichtingsplan ingestemd en bij besluit van 4 juli 2006
voor het doorgroeigebied glastuinbouw Langeweg/Spiepolder een categorieaanwijzing als bedoeld in artikel 19, lid 2 WRO af te geven.
Deze categorieaanwijzing betekent het volgende:
het betreft uitsluitend de uitbreiding van de in het gebied reeds gevestigde glastuinbouwbedrijven;
de oppervlakte van kassen mag de 3 ha met glasopstand overschrijden, zonder specifieke
bovengrens;
er mogen geen additionele bedrijfswoningen worden opgericht;
de op te richten bebouwing dient te voldoen aan de bebouwingsvoorschriften van het geldende bestemmingsplan;
het verlenen van vrijstellingen op basis van deze categorieaanwijzing kan pas aan de orde
zijn indien de landschappelijke inpassing van de uitbreidingsplannen is veiliggesteld.
Tegen de achtergrond van deze gegevens heeft de gemeenteraad met het verzoek om uitbreiding ingestemd. In het verlengde hiervan is een vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 2 doorlopen en zijn er meerdere vrijstellingen verleend.
e

Inhoud 1 herziening
In deze herziening wordt het bouwvlak van het glastuinbouwbedrijf aangepast en uitgebreid.
Hazeldonkse Zandweg 109
Ter plaatse van Hazeldonkse Zandweg 109 is in het vastgestelde bestemmingsplan een agrarische bouwstede opgenomen. De agrarische bedrijfsvoering is ter plaatse beëindigd en de huidige bewoners/eigenaren verzoeken de bestemming te wijzigen in Woondoeleinden. Zij hebben
daarbij aangegeven dat een deel van het perceel met daarop een agrarisch bedrijfsgebouw,
geen deel uit maakt van het huidige woonperceel.
Inhoud 1e herziening
In het gemeentelijk beleid voor het buitengebied is rekening gehouden met het beëindigen van
agrarische bedrijven en het onder voorwaarden toelaten van vervolgfuncties, waaronder het
wonen. In artikel 35 van het vigerende bestemmingsplan is hiertoe een wijzigingsbevoegdheid
opgenomen (zie artikel 35 tabel 5.2 en lid 1, 2 en 3).
GS hebben goedkeuring onthouden aan onder andere de vervolgfunctie wonen omdat naar het
oordeel van GS onvoldoende is vastgelegd dat, ingeval van deze vervolgfunctie, sloop van
overtollige bebouwing moet plaatsvinden.
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Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente haar beleidslijn inzake de vervolgfunctie wonen in
het buitengebied aangepast (zie paragraaf 3.1).
Het verzoek is ingediend na de peildatum van 22 februari 2002 en getoetst aan deze nieuwe
beleidslijn en de voorwaarden die in artikel 35 ter zake van de vervolgfunctie wonen zijn opgenomen. Daarbij is geconstateerd dat hier sprake is van een agrarisch bedrijfscomplex bestaande uit een bedrijfsgebouw met een oppervlakte van circa 490 m² en een bedrijfswoning.
De locatie maakt deel uit van de bebouwingsconcentratie langs de Hazeldonkse Zandweg die
de rand vormt van het glastuinbouwgebied Spiepolder. Het ruimtelijk beleid inzake bebouwingsconcentraties is op de locatie van toepassing.
Ter zake van de voorwaarden die genoemd worden in artikel 35 wordt het volgende vastgesteld.
Agrarisch (her)gebruik
Het agrarisch gebruik is beëindigd en gegeven de ligging van de locatie aan de rand van het
glastuinbouwgebied en de schaalvergroting in de agrarische sector ligt een agrarische hergebruik van de locatie niet in de rede.
Sanering bedrijfsgebouwen
Er is sprake van een enkel bedrijfsgebouw dat bouwkundig in een goede staat verkeert en in
economische zin kapitaal vertegenwoordigt. Een volledige sanering van het voormalige agrarische bedrijfsgebouw kan in redelijkheid niet worden verlangd. Ook het gedeeltelijk saneren van
het bedrijfsgebouw ligt niet in de rede, omdat sprake is van een bouwkundig geheel en gedeeltelijke sloop zou leiden tot een onevenredige kapitaalsvernietiging.
Milieuaspecten
De vervolgfunctie wonen is gegeven de afstand tot nabijgelegen glastuinbouwbedrijven en nietagrarische bedrijven milieuhygiënisch aanvaardbaar is. De woning leidt ook niet tot onevenredige beperkingen van de agrarische bedrijfsvoering.
Verkeersaantrekkende werking
Er geen sprake is van een onevenredige vergroting van de verkeersaantrekkende werking ter
plaatse van de locatie.
Conclusie
Gegeven de specifieke ruimtelijke situatie en het gemeentelijk beleid inzake het buitengebied
wordt aan het verzoek tegemoetgekomen.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening worden de betreffende gronden bestemd voor Woondoeleinden (W) en
voorzien van de nadere aanwijzing voormalige agrarische bedrijf (vab). De aanduiding bouwstede wordt van de kaart verwijderd.
In artikel 11 lid 4 wordt aanvullend een voorschrift opgenomen waarin wordt bepaald dat ter
plaatse van de nadere aanwijzing (vab) de bestaande, reeds aanwezige gebouwen in geen enkel opzicht mogen worden uitgebreid.
De gronden die geen deel uitmaken van het woonperceel, worden voorzien van de bestemming
Agrarische doeleinden zonder bouwmogelijkheden waarbij de reeds bestaande schuur wordt
voorzien van een strak bouwvlak met de aanduiding (b).
Hoge Zeedijk 60 (detailblad 10.4)
Op de locatie Hoge Zeedijk zijn een burgerwoning en een schuur aanwezig die in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied voorzien zijn van de bestemming Agrarische doeleinden
met een bouwstede. De agrarische bedrijfsvoering van het bedrijf is recent beëindigd en de eigenaar heeft verzocht aan de gronden de bestemming Woondoeleinden toe te kennen.
Inhoud 1e herziening
In het gemeentelijk beleid voor het buitengebied is rekening gehouden met het beëindigen van
agrarische bedrijven en het onder voorwaarden toelaten van vervolgfuncties, waaronder het
wonen. In artikel 35 van het vigerende bestemmingsplan is hiertoe een wijzigingsbevoegdheid
opgenomen (zie artikel 35 tabel 5.2 en lid 1, 2 en 3).
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GS hebben goedkeuring onthouden aan onder andere de vervolgfunctie wonen omdat naar het
oordeel van GS onvoldoende is vastgelegd dat, ingeval van deze vervolgfunctie, sloop van
overtollige bebouwing moet plaatsvinden.
Naar aanleiding hiervan heeft de gemeente haar beleidslijn inzake de vervolgfunctie wonen in
het buitengebied aangepast (zie paragraaf 3.1).
Het verzoek is ingediend na de peildatum van 22 februari 2002 en getoetst aan deze nieuwe
beleidslijn en de voorwaarden die in artikel 35 ter zake van de vervolgfunctie wonen zijn opgenomen. Daarbij is geconstateerd dat hier sprake is van een agrarisch bedrijfscomplex bestaande uit een bedrijfsgebouw met een oppervlakte van 560 m² en een bedrijfswoning. De locatie is gelegen in de Grote Schenkeldijkse Polder aan de rand van de Hoge Zeedijk waaraan
nog enkele agrarische bedrijven en enkele burgerwoningen zijn gelegen. Het ruimtelijk beleid
inzake vrijkomende agrarische bedrijfscomplexen buiten bebouwingsconcentraties is op de locatie van toepassing.
Ter zake van de voorwaarden die genoemd worden in artikel 35 wordt het volgende vastgesteld.
Agrarisch (her)gebruik
Het agrarisch gebruik is beëindigd en gegeven de schaalvergroting in de agrarische sector ligt
een agrarische hergebruik van de locatie niet in de rede.
Sanering bedrijfsgebouwen
Er is sprake van een enkel bedrijfsgebouw dat na herbouw bouwkundig in een goede staat verkeert en in economische zin kapitaal vertegenwoordigt. Een volledige sanering van het voormalige agrarische bedrijfsgebouw kan in redelijkheid niet worden verlangd. Ook het gedeeltelijk
saneren van het bedrijfsgebouw ligt niet in de rede, omdat sprake is van een bouwkundig geheel en gedeeltelijke sloop zou leiden tot een onevenredige kapitaalsvernietiging.
Milieuaspecten
De vervolgfunctie wonen is gegeven de afstand tot nabijgelegen agrarische bedrijven milieuhygiënisch aanvaardbaar is. De woning leidt ook niet tot onevenredige beperkingen van de agrarische bedrijfsvoering.
Verkeersaantrekkende werking;
Er geen sprake is van een onevenredige vergroting van de verkeersaantrekkende werking ter
plaatse van de locatie.
Conclusie
Gegeven de specifieke ruimtelijke situatie en het gemeentelijk beleid inzake het buitengebied
wordt aan het verzoek tegemoetgekomen.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening worden de betreffende gronden bestemd voor Woondoeleinden (W) en
voorzien van de nadere aanwijzing voormalige agrarische bedrijf (vab). De aanduiding bouwstede wordt van de kaart verwijderd.
In artikel 11 lid 4 wordt aanvullend een voorschrift opgenomen waarin wordt bepaald dat ter
plaatse van de nadere aanwijzing (vab) de bestaande, reeds aanwezige gebouwen in geen enkel opzicht mogen worden uitgebreid.
Pootweg 15 (detailblad 10.5)
Gebleken is dat het perceel van de woning Pootweg 15 groter is dan op de plankaart is aangegeven. Gelijktijdig is vastgesteld dat gronden die in gebruik zijn als tuin bij deze woning niet als
zodanig zijn bestemd.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt het bestemmingsvlak Woondoeleinden vergroot en de bestemming
Tuinen+ toegekend aan de betreffende gronden.
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Naar aanleiding van een zienswijze is de bestemming van een nabijgelegen schuurtje en kas
afgestemd op het feitelijke gebruik. In samenhang hiermee is in artikel 3 lid 4 een bepaling opgenomen dat ter plaatse van de nadere aanwijzing (zw) geen bedrijfswoningen zijn toegestaan.
Zuiddijk 3
Ter plaatse van de Zuiddijk is een bestemmingsvlak met de bestemming Woondoeleinden opgenomen. De eigenaar heeft verzocht het bestemmingvlak uit te breiden met een aangrenzend
perceel ten noordoosten gelegen van het bestemmingsvlak.
Inhoud 1e herziening
Gezien de specifieke ruimtelijke situatie en het gemeentelijk beleid inzake het wonen in het
buitengebied kan aan dit verzoek medewerking worden verleend. In deze herziening wordt het
bestemmingsvlak uitgebreid met het betreffende perceel.
De Langeweg 19
Aan het perceel De Langeweg 19 is in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied aan het
hier gevestigde agrarische bedrijf de bestemming Agrarische doeleinden met een bouwstede
toegekend. De betrokken ondernemer heeft de gemeente verzocht om een loods op het perceel
te mogen gebruiken voor het stallen van caravans.
In het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied is in artikel 34 een regeling opgenomen op
basis waarvan nevenfuncties worden mogelijk gemaakt ter plaatse van bouwsteden en bouwvlakken. GS hebben goedkeuring onthouden aan een deel van dit voorschrift dat het mogelijk
maakt om via vrijstelling de opslag en stalling van niet-agrarische producten/goederen, werktuigen en materialen in categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten in bestaande gebouwen. GS zijn van oordeel dat deze opslag niet ten behoeve van een niet-agrarisch, elders gevestigd bedrijf mag plaatsvinden.
Naar aanleiding van het GS-besluit heeft de gemeente haar beleidslijn inzake nevenfuncties
aangepast (zie paragraaf 3.1.4). In deze beleidslijn is aangegeven dat statische opslag van caravans als nevenfunctie bij agrarische bedrijven via vrijstelling onder voorwaarden is toegestaan. Deze voorwaarden zijn:
er dient gebruikgemaakt te worden van bestaande bedrijfsgebouwen;
buiten bebouwingsconcentraties mag ten hoogste 400 m² aan bedrijfsgebouwen in gebruik
worden genomen voor de nevenfunctie, met dien verstande dat via vrijstelling deze maat
vergroot kan worden tot 1.000 m²;
binnen bebouwingsconcentraties mag ten hoogste 1.000 m² in gebruik worden genomen
voor de nevenfunctie;
de ontsluiting van de locatie moet, gelet op de aard en omvang van het gebruik, de
gesteldheid van de ontsluitingsweg en de verkeerssituatie, voldoende worden geacht.
Vooruitlopend op de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied, heeft het gemeentebestuur reeds een gedoogbeschikking voor het stallen van caravans afgegeven. Daarbij is bepaald dat maximaal 400 m² in gebruik mag worden genomen voor het stallen van caravans.
Gegeven de gemeentelijke beleidslijn inzake nevenfuncties en de ligging van het betrokken
perceel kan medewerking worden verleend aan het stallen van caravans in een bestaand bedrijfsgebouw met een oppervlakte van maximaal 400 m².
e

Inhoud 1 herziening
Voor het gebruik van een bestaande loods ten behoeve van de stalling van caravans zal een
vrijstelling worden verleend. Het toegestane gebruik leidt niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan.
Krauwelgors 4
Aan het perceel Krauwelgors 4 is in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied aan het
hier gevestigde agrarische bedrijf de bestemming Agrarische doeleinden met een bouwstede
toegekend. De betrokken ondernemer heeft de gemeente verzocht om een loods op het perceel
te mogen gebruiken voor het stallen van caravans.
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In het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied is in artikel 34 een regeling opgenomen op
basis waarvan nevenfuncties worden mogelijk gemaakt ter plaatse van bouwsteden en bouwvlakken. GS hebben goedkeuring onthouden aan een deel van dit voorschrift dat het mogelijk
maakt om via vrijstelling de opslag en stalling van niet-agrarische producten/goederen, werktuigen en materialen in categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten in bestaande gebouwen. GS zijn van oordeel dat deze opslag niet ten behoeve van een niet-agrarisch, elders gevestigd bedrijf mag plaatsvinden.
Naar aanleiding van het GS-besluit heeft de gemeente haar beleidslijn inzake nevenfuncties
aangepast (zie paragraaf 3.1.4). In deze beleidslijn is aangegeven dat statische opslag van caravans als nevenfunctie bij agrarische bedrijven via vrijstelling onder voorwaarden is toegestaan. Deze voorwaarden zijn:
er dient gebruikgemaakt te worden van bestaande bedrijfsgebouwen;
buiten bebouwingsconcentraties mag ten hoogste 400 m² aan bedrijfsgebouwen in gebruik
worden genomen voor de nevenfunctie, met dien verstande dat via vrijstelling deze maat
vergroot kan worden tot 1.000 m²;
binnen bebouwingsconcentraties mag ten hoogste 1.000 m² in gebruik worden genomen
voor de nevenfunctie;
de ontsluiting van de locatie moet, gelet op de aard en omvang van het gebruik, de gesteldheid van de ontsluitingsweg en de verkeerssituatie, voldoende worden geacht.
Vooruitlopend op de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied heeft het gemeentebestuur reeds een gedoogbeschikking voor het stallen van caravans afgegeven. Daarbij is bepaald dat maximaal 1.000 m² aan bebouwing in gebruik mag worden genomen voor het stallen
van maximaal 35 caravans.
Gegeven de gemeentelijke beleidslijn inzake nevenfuncties en de ligging van het betrokken
perceel kan medewerking worden verleend aan het stallen van caravans in een bestaand bedrijfsgebouw met een oppervlakte van maximaal 1.000 m².
e

Inhoud 1 herziening
Voor het gebruik van een bestaande loods ten behoeve van de stalling van caravans zal een
vrijstelling worden verleend. Het toegestane gebruik leidt niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan.
Krauwelgors 5
Aan het perceel Krauwelgors 5 is in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied aan het
hier gevestigde agrarische bedrijf de bestemming Agrarische doeleinden met een bouwstede
toegekend. De betrokken ondernemer heeft de gemeente verzocht om een loods op het perceel
te mogen gebruiken voor het stallen van caravans.
In het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied is in artikel 34 een regeling opgenomen op
basis waarvan nevenfuncties worden mogelijk gemaakt ter plaatse van bouwsteden en bouwvlakken. GS hebben goedkeuring onthouden aan een deel van dit voorschrift dat het mogelijk
maakt om via vrijstelling de opslag en stalling van niet-agrarische producten/goederen, werktuigen en materialen in categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten in bestaande gebouwen. GS zijn van oordeel dat deze opslag niet ten behoeve van een niet-agrarisch, elders gevestigd bedrijf mag plaatsvinden.
Naar aanleiding van het GS-besluit heeft de gemeente haar beleidslijn inzake nevenfuncties
aangepast (zie paragraaf 3.1.4). In deze beleidslijn is aangegeven dat statische opslag van caravans als nevenfunctie bij agrarische bedrijven via vrijstelling onder voorwaarden is toegestaan. Deze voorwaarden zijn:
er dient gebruikgemaakt te worden van bestaande bedrijfsgebouwen;
buiten bebouwingsconcentraties mag ten hoogste 400 m² aan bedrijfsgebouwen in gebruik
worden genomen voor de nevenfunctie, met dien verstande dat via vrijstelling deze maat
vergroot kan worden tot 1.000 m²;
binnen bebouwingsconcentraties mag ten hoogste 1.000 m² in gebruik worden genomen
voor de nevenfunctie;
de ontsluiting van de locatie moet, gelet op de aard en omvang van het gebruik, de gesteldheid van de ontsluitingsweg en de verkeerssituatie, voldoende worden geacht.
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Vooruitlopend op de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied heeft het gemeentebestuur reeds een gedoogbeschikking voor het stallen van caravans afgegeven. Daarbij is bepaald dat maximaal 1.000 m² aan bebouwing in gebruik mag worden genomen voor het stallen
van maximaal 40 caravans.
Gegeven de gemeentelijke beleidslijn inzake nevenfuncties en de ligging van het betrokken
perceel kan medewerking worden verleend aan het stallen van caravans in een bestaand bedrijfsgebouw met een oppervlakte van maximaal 1.000 m².
Inhoud 1e herziening
Voor het gebruik van een bestaande loods ten behoeve van de stalling van caravans zal een
vrijstelling worden verleend. Het toegestane gebruik leidt niet tot een aanpassing van het bestemmingsplan.

2.11. Plankaart 11
2.11.1. GS-besluit en de uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak
Historisch-geografische lijnen
GS-besluit
GS constateren dat in het bestemmingsplan op kaartblad 11 historisch-geografische lijnen zijn
opgenomen, maar dat deze lijnen niet op de juiste plaats zijn weergegeven. De door de provincie geïnventariseerde historisch-stedenbouwkundige structuren zijn ten onrechte aangeduid als
historisch-geografische lijnen en de geïnventariseerde historisch-geografische lijnen ontbreken.
Om die reden onthouden GS goedkeuring aan de aanduiding historisch-geografische lijnen op
kaartblad 11.
Inhoud 1e herziening
In overeenstemming met het GS-besluit worden in deze herziening de historisch-geografische
lijnen op kaartblad 11 op de juiste plaats aangegeven en worden teven de historisch- stedenbouwkundige structuren op kaartblad 11 aangegeven. Gelijktijdig wordt ter bescherming van de
historisch stedenbouwkundige structuren in artikel 36 een passend aanlegvergunningenstelsel
opgenomen.
Historische groenstructuur langs Pelgrimsdijk en het Groene Dijkje
GS-besluit
GS geven aan dat zij in februari 2005 een aanpassing van de Cultuurhistorische Waardenkaart
(CHWK) hebben gepubliceerd waarin de historische groenstructuren langs de Pelgrimsdijk en
het Groene Dijkje zijn opgenomen. GS verzoeken de gemeente deze historische groenstructuren in de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied op te nemen.
Inhoud 1e herziening
Gegeven het verzoek van GS worden de historische groenstructuren langs de Pelgrimsdijk en
het Groene Dijkje in deze herziening op plankaart 11 opgenomen.
Zone industrielawaai Industrie- en haventerrein Moerdijk
Bij besluit van 25 januari 2007 (en op 29 maart 2007 herhaalde vaststelling) heeft de gemeenteraad van Moerdijk de Parapluherziening zone industrielawaai industrie- en haventerrein Moerdijk vastgesteld. Deze herziening omvat de partiële herziening van een groot aantal bestemmingsplannen waaronder het bestemmingsplan Buitengebied waarbij de gewijzigde zone industrielawaai van het industrie- en haventerrein Moerdijk wordt vastgesteld.
Voor de achtergronden en motieven van deze partiële herziening wordt verwezen naar de Parapluherziening.
In de Parapluherziening zijn ten aanzien van het bestemmingsplan Buitengebied de volgende
aanpassingen doorgevoerd.
Voorschriften
In het bestemmingsplan Buitengebied Moerdijk zijn de voorschriften als volgt aangepast:
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12.1. Aan artikel 1 (Definities) is na lid 89 de volgende bepaling toegevoegd, luidende:
"90. zone industrielawaai Industrieterrein Moerdijk
een geluidszone zoals bedoeld in de Wet geluidhinder (Stb. 1979, 99, laatst gewijzigd Stb.
2005, 530), waarbuiten de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein Moerdijk de waarde
van 50 dB(A) niet te boven mag gaan en die is aangeduid op de bij dit plan behorende gewaarmerkte kaart, genummerd 11601.04."
12.2. In artikel 2 (Agrarische doeleinden (A)) is aan lid 1 sub a een nieuw punt 3 toegevoegd,
luidende:
"3. geluidswerende voorzieningen ter afscherming van op de desbetreffende bouwstede gebouwde bedrijfswoningen."
12.3. In artikel 4 (Agrarische doeleinden, intensieve veehouderij (Aiv)) is de punt achter lid 1
vervangen door de volgende zinsnede:
"alsmede voor geluidswerende voorzieningen ter afscherming van op de desbetreffende gronden gebouwde bedrijfswoningen;"
12.4. In artikel 11 (Woondoeleinden (W)) is aan lid 1 een nieuw sub d toegevoegd, luidende:
"d. geluidswerende voorzieningen ter afscherming van op de desbetreffende gronden gebouwde woningen;"
12.5. In artikel 45 (beperkingen vanwege zones industrielawaai) is de zinsnede "(kaartblad 11)"
vervallen.
Plankaart
De zonegrens van de nieuwe zone industrielawaai is op de plankaart opgenomen.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt met de vastgestelde parapluherziening rekening gehouden. Een en
ander leidt evenwel niet tot een hernieuwde aanpassing van voorschriften of plankaart.

2.11.2. Ambtshalve wijzigingen
Zoekgebied voor waterberging
In 2004 is het Gebiedsplan Brabantse Delta opgesteld, welke nog niet verwerkt is in de 1e herziening van het bestemmingplan Buitengebied. Geconstateerd is dat het zoekgebied voor waterberging nabij de kern Moerdijk niet is meegenomen in het plan. Verstening in dit gebied is
niet gewenst, waardoor specifieke beleidsregels noodzakelijk zijn.
Het zoekgebied voor waterberging als op kaartblad 11 als zone worden opgenomen. Gelijktijdig
wordt in artikel 30 een toekomstig gebruik van gronden ten behoeve van waterberging mogelijk
gemaakt. Door middel van het opnemen van passende aanlegvoorschriften in artikel 36 wordt
voorkomen dat de gronden minder geschikt worden voor de mogelijke functie waterberging.
Plangrens
Als gevolg van aanpassing van de plangrens op de kaartbladen 2 (nabij Noordschans 95) en 8
(nabij westelijke ontsluitingsweg) dient ook de plangrens op kaartblad 11 aanpassing.

2.11.3. Wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen
Natte natuurparel Tonnekreekcomplex
In het Streekplan Noord-Brabant (2002) zijn zogenaamde "natte natuurparels" opgenomen.
Natte natuurparels zijn bijzondere natuurgebieden met hoge potenties die afhankelijk zijn van
een goede waterhuishouding. Deze gebieden zijn bovendien veelal verdroogd. Hoewel de term
"natte natuurparel" een term van de provincie Noord-Brabant is, gaat er wel hoger beleid en
hogere regelgeving achter schuil. In de praktijk maken natte natuurparels ook deel uit van de
EHS, zijn het op basis van rijksbeleid prioritaire gebieden voor verdrogingbestrijding (TOP-gebieden) en heeft een aantal natte natuurparels bovendien status op basis van de EU Vogel/Habitatrichtlijn en/of Natura 2000.
In het buitengebied van Moerdijk mondt de Tonnekreek uit in een natte natuurparel. In het
streekplan is aangegeven dat natte natuurparels bijzonder gevoelige natuurgebieden zijn die
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hydrologisch bescherming behoeven tegen ongewenste ruimtelijke ingrepen. Dit betekent planologisch gezien het weren van intensieve vormen van landbouw (met name gelet op beregening) uit de omgeving en het stimuleren van extensieve vormen van landbouw.
Op hydrologisch gebied zijn de doelstellingen verder uitgewerkt in het Provinciaal Waterhuishoudingplan 2003-2006 (=WHP2+), dat nog steeds van kracht is. Het hydrologische beleid uit
het WHP2+ kent twee sporen, namelijk:
de natte natuurparels beschermen tegen verdere verdroging (=stand still-beleid); en
door herstelmaatregelen de verdroging opheffen (=hydrologisch herstel).
Spoor 1: Stand still-beleid
Het stand still-beleid betekent dat de waterbeheerders (provincie en waterschappen) een strikt
beschermingsbeleid toepassen in een zone van gemiddeld 500 m rondom natte natuurparels.
Dit beschermingsbeleid wordt verwerkt in de provinciale verordening waterhuishouding en in de
keuren. Voor het beheersgebied van Waterschap Brabantse Delta heeft dit in 2005 plaatsgevonden (de Keur is van kracht per 1 september 2005). Gemeenten dienen zorg te dragen voor
de planologische bescherming.
Spoor 2: Hydrologisch herstel
Ten aanzien van het hydrologisch herstel geldt een resultaatsverplichting voor de waterschappen (WHP2+). In de natte natuurparels moeten door herstelmaatregelen specifieke natuurdoelen gehaald worden. Het Waterschap doet dat door herstelprojecten die uiteraard wel mogelijk
zijn binnen de kaders van het bestemmingsplan.
Door het Waterschap Brabantse Delta is in een zienswijze aangegeven dat in het kader van de
1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied voor de natte natuurparel Tonnekreek
een passende bescherming dient te worden opgenomen. Hieraan wordt op de volgende wijze
invulling gegeven. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen de natte natuurparel zelf
en de beschermingszone eromheen.
De natte natuurparel
De natte natuurparel is onderdeel van de EHS en de wijze van bestemmen is dus ook de wijze
van bestemmen die gebruikelijk is voor de EHS. De gebieden die al in gebruik zijn voor natuur
(of agrarisch natuurbeheer) zijn als Natuur bestemd. Het overige aanwezige gebruik wordt als
zodanig bestemd, maar op deze gronden is een wijzigingsbevoegdheid van toepassing zodat
na verwerving de bestemming alsnog kan worden gewijzigd in de bestemming Natuur. Voor het
Waterschap is van belang dat de bestemming de noodzakelijke waterhuishoudkundige ingrepen
ten dienste van de EHS mogelijk maakt.
De beschermingszone
Rondom de natte natuurparel is sprake van een beschermingszone van 500 m. Deze beschermingszone behoeft geen afzonderlijke bestemming maar voor de beschermingszone wordt wel
een aanlegvergunningenstelsel opgenomen die verdrogende handelingen in de directe omgeving tegengaat. Voor de begrenzingen zelf geldt dat deze in de Provinciale verordening waterhuishouding op perceelsniveau is begrensd. Deze begrenzingen zijn tevens ongewijzigd opgenomen in de Keur en in de reconstructie- en gebiedsplannen.
Samengevat worden in deze 1e herziening de volgende wijzigingen doorgevoerd:
de natte natuurparel Tonnekreek wordt als zodanig op de plankaart aangegeven en voorzien van een wijzigingsbevoegdheid op basis waarvan de betreffende gronden gewijzigd
kunnen worden in de bestemming Natuur (zie artikel 30 lid 14);
voor de beschermingszone wordt een specifiek aanlegvergunningenstelsel opgenomen
(zie artikel 36 lid 1 8 t/m 11).
Om de hier aan de orde zijnde belangen te beschermen wordt in artikel 30 lid 14 (wijzigingsbevoegdheid ecologische verbindingszone) opgenomen dat deze wijzigingsbevoegdheid ook tot
doel heeft waterbergingsgebieden te realiseren. In samenhang hiermee wordt op plankaart 11
de aanduiding van de Tonnekreek gewijzigd in "wijzigingsbevoegdheid ecologische verbindingszone en waterbergingsgebieden".

Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg

264.10404.41

3. Beleidslijnen

71

In dit hoofdstuk worden voor een aantal actuele onderwerpen beleidslijnen geformuleerd en uitgewerkt in concrete regelgeving. Het betreft enerzijds onderwerpen die rechtstreeks voortvloeien uit provinciale beleidsnota's en anderzijds onderwerpen die zich concreet in het buitengebied van Moerdijk aandienen.

3.1. Buitengebied in Ontwikkeling
Als uitwerking van het Streekplan Noord-Brabant 2002 hebben Gedeputeerde Staten bij besluit
van 20 juli 2004 de beleidsnota Buitengebied in Ontwikkeling (nota BIO) vastgesteld. Deze beleidsnota bevat concrete beleidsregels ten aanzien van:
bebouwingsconcentraties;
voormalige agrarische bedrijfslocaties in het buitengebied;
paardenhouderijen;
nevenfuncties en verbrede landbouw.
Gegeven het goedkeuringsbesluit van GS inzake het bestemmingsplan Buitengebied en de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak is het is gewenst in de 1e herziening van het bestemmingsplan rekening te houden met en in te spelen op de mogelijkheden die de beleidsnota
Buitengebied in Ontwikkeling biedt.

3.1.1.

Beleidslijn bebouwingsconcentraties

De provinciale beleidslijn
Bij de toepassing van deze beleidslijn hanteert de provincie de volgende definities:
bebouwingsconcentratie: een kernrandzone, een bebouwingslint of een bebouwingscluster;
kernrandzone: een overgangszone tussen de bebouwde kom en het buitengebied, met
daarin relatief veel bebouwing op korte afstand van elkaar met een ondergeschikte en/of
afnemende agrarische functie;
bebouwingslint: een lijnvormige verzameling van gebouwen langs een weg in het buitengebied, doorgaans dubbelzijdig aanwezig met geringe afstanden tussen de bouwkavels,
veelal met een historisch gegroeide menging van kleinschalige buitengebied en niet-buitengebied functies;
bebouwingscluster: een vlakvormige verzameling van gebouwen in het buitengebied.
De beleidslijn bevat de volgende elementen:
in bebouwingsconcentraties, waaronder kernrandzones, is hergebruik van voormalige
agrarische bedrijfslocaties (VAB's) alsmede beperkte toevoeging van nieuw bouwvolume
mogelijk, indien dit past dan wel (indirect) bijdraagt aan de leidende principes van het
streekplan en de doelstellingen van de revitalisering van het landelijk gebied en/of de leefbaarheid van het platteland. Belangrijke randvoorwaarde daarbij is een verbetering van de
ruimtelijke kwaliteit in brede zin;
voor toepassing van de beleidslijn moet vooraf door de gemeente een integrale visie op
het gebied met zijn omgeving zijn opgesteld, voorzien van een gedegen ruimtelijke onderbouwing;
de ruimtelijke onderbouwing bevat in ieder geval een beschrijving van het gebied (gebiedsprofiel), een inrichtingsschets (projectprofiel), een beeldkwaliteitplan (indien relevant) en
een uitvoeringsparagraaf.
Nieuwe ontwikkelingen zullen door middel van een rood-voor-groenconstructie een bijdrage
moeten leveren aan de ruimtelijke kwaliteit. Maatwerkoplossingen moeten daarbij mogelijk worden gemaakt, maar er moeten ook garanties worden geboden voor het bereiken van de ruimtelijke kwaliteitswinst.
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Ten aanzien van het hergebruik van VAB's in bebouwingsconcentraties worden door de provincie geen beperkingen gesteld ten aanzien van toelaatbare functies en/of maximaal toelaatbare
oppervlakten. Het is aan de gemeente om een passende visie op te stellen.
Bij hergebruik van voormalige agrarische bedrijfslocaties dient overtollige bebouwing gesloopt
te worden, voor zover deze bebouwing geen cultuurhistorische waarden bezit.
Nieuwe bebouwing is niet toelaatbaar op plaatsen waar met gebruikmaking van de Regeling
beëindiging veehouderij (Rbv) en de Ruimte-voor-Ruimteregeling reeds opstallen zijn gesloopt.
Gemeentelijke beleidslijn
Het buitengebied van Moerdijk is een gebied dat voortdurend in ontwikkeling is. Het beëindigen
en opheffen van agrarische bedrijven is één van de meest in het oog springende ontwikkelingen
omdat het hergebruik van vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties leidt tot een ander ruimtegebruik.
De gemeente Moerdijk onderschrijft het beleid van de provincie Noord-Brabant om op zorgvuldige wijze sturing te geven aan dit veranderingsproces. Behoud en waar mogelijk versterking
van de ruimtelijke kwaliteit staat daarbij voorop. Om die reden is in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied in de vorm van een wijzigingsbevoegdheid reeds een passende regeling opgenomen voor vrijkomende agrarische bedrijfslocaties, waarmee ingespeeld kan worden
op toekomstige ontwikkelingen. In het kader van deze 1e herziening is deze regeling (zie artikel
35) aangescherpt en beter afgestemd op de provinciale beleidslijnen.
Doel van het gemeentelijk beleid is om een passend hergebruik van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen mogelijk te maken dan wel sloop van overtollige bebouwing te stimuleren opdat
de ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd. Van belang daarbij is te onderkennen dat sloop van
overtollige gebouwen niet plaatsvindt als er geen financiële prikkels of een andere compensatie
tegenover staat. Onderzoek in opdracht van de provincie Friesland (zie het rapport ROMSICHT
op vrijkomende agrarische bebouwing 2005) naar de effectiviteit van een Ruimte-voor-Ruimte
regeling toont aan dat er enerzijds behoefte is aan een regeling die meer ruimte biedt voor hergebruik van vrijgekomen bebouwing en anderzijds aan een regeling die de sloop van vrijgekomen bebouwing stimuleert.
Een ruime hergebruiksregeling biedt kansen om de vitaliteit van het landelijk gebied te behouden als de agrarische sector in omvang en betekenis afneemt. Een sloopregeling draagt bij aan
het versterken van de ruimtelijke kwaliteit.
Ten aanzien van hergebruik zet de gemeente Moerdijk in op functies die zich ruimtelijk-functioneel goed voegen in het buitengebied rekening houdend met de hier aanwezige ruimtelijke
kwaliteit en die een sociaaleconomische impuls geven aan het buitengebied. Het wonen en
vormen van bedrijvigheid passen in deze beleidslijn.
De gemeente Moerdijk beschikt (nog) niet over financiële instrumenten om de sloop van overtollige agrarische bedrijfsgebouwen te stimuleren. Om die reden wordt vooralsnog ingezet op
het bieden van bouwrechten ter compensatie van de sloop van gebouwen. Een Ruimte-voorRuimteregeling voorziet hierin alsmede een saneringsregeling. Beide regelingen worden in het
navolgende nader toegelicht en uitgewerkt.
Peildatum toepassing beleidslijn
Met het oog op rechtsgelijkheid en zorgvuldigheid is de gemeente Moerdijk van oordeel dat het
gewenst is om de nieuwe beleidslijn voor het hergebruik van vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties toe te passen voor situaties waarin het agrarische gebruik na het vaststellen van het
nieuwe streekplan Brabant in Balans op 22 februari 2002 daadwerkelijk is beëindigd. Wanneer
het agrarisch gebruik aantoonbaar is beëindigd voorafgaand aan 22 februari 2002 kan van het
nieuwe, thans aanwezige gebruik als bestaande situatie worden uitgegaan.
Deze benadering sluit aan bij het gegeven dat ook het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied van Moerdijk daadwerkelijk is gestart in 2002 en dat het toekennen
van bestemmingen in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied in algemene zin heeft
plaatsgevonden op basis van de op dat moment beschikbare feiten en omstandigheden. Voormalige agrarische bedrijfscomplexen zijn bestemd conform het gebruik dat plaatsvond op het
moment van voorbereiding en vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied. In een groot
aantal gevallen was hier sprake van burgerbewoning, soms was er sprake van vormen van
kleinschalige bedrijvigheid. Met deze beleidskeuze en de daarop afgestemde wijze van bestemmen heeft GS ingestemd door het op dit punt goedkeuren van het bestemmingsplan Buitengebied en ook de Afdeling bestuursrechtspraak heeft deze regeling intact gelaten.
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Deze beleidsinsteek sluit ook aan op de praktijk. Voormalige agrarische bedrijfscomplexen
waarvan het agrarische gebruik reeds meer dan 6 jaar geleden is beëindigd en waar thans op
andere wijze gebruik van wordt gemaakt, komen gegeven de noodzaak van schaalvergroting en
de toenemende milieueisen niet in beeld als locatie voor agrarisch hergebruik.
Gelijktijdig is het niet realistisch te verwachten dat er daadwerkelijk sprake zal zijn van sloop
van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, zonder dat daar op enige wijze iets tegenover
staat (een financiële prikkel of een compensatie in de vorm van bouwmogelijkheden).
Deze beleidsinsteek heeft de gemeente Moerdijk in een aantal gesprekken met de provincie
Noord-Brabant indringend bepleit. De provincie heeft evenwel laten weten niet met deze insteek
te kunnen instemmen en vast te blijven houden aan de sloopverplichting van overtollige bebouwing wanneer sprake is van het vrijkomen van agrarische bedrijfscomplexen en het toekennen
van een andere meer passende bestemming.
Het is om die reden dat de gemeente, gegeven het belang van een soepele procedure voor de
e
thans opgestelde 1 herziening, heeft besloten geen toepassing te geven aan deze peildatum
van 22 februari 2002.
Dit betekent dat in een aantal, bij de gemeente bekende gevallen, de oorspronkelijke agrarische
bestemming wordt gehandhaafd, ook al is er thans geen sprake van een daadwerkelijke agrarische bedrijfsvoering. Indien daar aanleiding toe is zal in voorkomende gevallen in een later
stadium gebruikgemaakt worden van het beschikbare RO-instrumentarium om tot passende
oplossingen te komen.
Bebouwingsconcentraties in het buitengebied
Het bebouwingspatroon in het buitengebied van Moerdijk (het gebied gelegen buiten de grotere
woonkernen en bedrijventerreinen/industriegebieden ) wordt in hoofdzaak gekenmerkt door:
enkele kleinschalige kernen: Tonnekreek, Zwingelspaan en Oudemolen;
langgerekte bebouwingslinten gekoppeld aan de oorspronkelijke dijkenstructuur;
verspreid gelegen (agrarische) bedrijfscomplexen en burgerwoningen.
De bebouwingslinten langs de dijken betreffen in hoofdzaak woonlinten met burgerwoningen en
met incidenteel agrarische bedrijfscomplexen die zich deels in de laaggelegen polders uitstrekken. In een aantal gevallen is sprake van een menging van burgerwoningen met niet-woonfuncties zoals agrarische en niet-agrarische bedrijven en soms een enkele voorziening (de gemengde linten).
In de Structuurvisie Plus (1999) van de gemeente Moerdijk is opgenomen dat het beleid voor
het buitengebied met name gericht is op behoud van de landschappelijke hoofdstructuur en de
kwaliteiten van de tussenliggende gebieden. Behoud van de kenmerkende openheid is daarbij
een belangrijke doelstelling. In het Landschapsbeleidsplan (2001) is aangegeven dat het behoud en het herstel van het contrast tussen de openheid van de polders en de beslotenheid van
de linten van grote betekenis is en dat gestreefd wordt naar herstel van dijkbeplantingen en het
tegengaan van een verdere verdichting van de polders.
In het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied staat het behoud en de ontwikkeling van
ruimtelijke kwaliteit voorop en is vastgelegd dat:
een verdere verstening van het buitengebied waar mogelijk moet worden voorkomen;
het contrast tussen de openheid van de polders en de beslotenheid van de bebouwingslinten behouden en waar nodig hersteld moet worden;
nieuwbouw ten behoeve van agrarische bedrijven plaats dient te vinden binnen zorgvuldig
begrensde bouwvlakken en bouwsteden;
nieuwe burgerwoningen in principe niet toelaatbaar zijn;
ruimte geboden moet worden voor extra bebouwing indien dit bijdraagt aan verbetering
van de ruimtelijke kwaliteit.
In lijn met het eerder vastgestelde gemeentelijk beleid inzake het bouwen in het buitengebied, is
het van belang terughoudend te zijn ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied
die leiden tot een verdere verstening en ontwikkelingen te stimuleren die bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. In het verlengde hiervan dienen bebouwingsconcentraties in
het buitengebied zorgvuldig te worden begrensd.
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Op basis van bovenstaande overwegingen wordt voorgesteld de volgende gebieden aan te wijzen als bebouwingsconcentraties als bedoeld in de nota Buitengebied in Ontwikkeling van de
provincie Noord-Brabant:
de in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied reeds aangewezen kernrandzones,
waarbij de begrenzing van een aantal van deze kernrandzones op onderdelen is aangepast en enkele kernrandzones zijn komen te vervallen;
de kernen Tonnekreek, Zwingelspaan en Oudemolen;
onderdelen van bebouwingslinten waar thans reeds sprake is van een menging van woonen niet-agrarische bedrijfsfuncties (de gemengde linten).
In figuur 1 zijn deze bebouwingsconcentraties/kernrandzones aangeduid.
In bijlage 1 zijn voor de onderscheiden bebouwingsconcentraties/kernrandzones de bestaande
ruimtelijk structuur en het ruimtelijk toetsingskader in beeld gebracht. Dit toetsingskader dient
voor de beoordeling van nieuwe ontwikkelingen.
Per bebouwingsconcentratie is een structuurbeeld op kaart weergegeven. Hierin zijn de relevante bestaande bebouwings- en beplantingselementen in beeld gebracht alsmede structurerende elementen als bebouwingslinten en doorzichten naar het open landelijk gebied. De kenmerken en kwaliteiten zijn beknopt in tekst weergegeven.
In het ruimtelijke toetsingskader zijn de kansen voor het versterken en het ontwikkelen van de
ruimtelijke kwaliteit in beeld en tekst weergegeven. Gegeven de ruimtelijk-functionele opbouw
van de bebouwingsconcentraties, ligt het accent daarbij op ontwikkelingen die samenhangen
met het vrijkomen van agrarische bedrijfscomplexen. Hier kunnen onder voorwaarden nieuwe
niet-agrarische functies ingepast worden indien daarbij gebruikgemaakt wordt van bestaande
voormalige agrarische bedrijfsbebouwing. Met toepassing van de Ruimte-voor-Ruimteregeling
(maatwerk) kunnen ook nieuwe woningen gerealiseerd worden wanneer vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen gesloopt worden. Het inpassen van nieuwe bedrijfsfuncties in nieuwe
bebouwing is in een aantal situaties denkbaar, maar vereist een zorgvuldige afweging van alle
aan de orde zijnde belangen (maatwerk).
Daarnaast wordt ingezet op versterking van de landschappelijke kwaliteit door het realiseren
van beplantingselementen die de open ruimte begrenzen en grootschalige bebouwingsconcentraties op verantwoorde wijze inpassen.
e
Inhoud 1 herziening
In aansluiting op het beleid dat reeds is vastgelegd in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied zijn voor deze bebouwingsconcentraties de volgende beleidslijnen van toepassing.

-

-

-

-

Hergebruik
Hergebruik van vrijkomende agrarische bedrijfslocaties (VAB's) is mogelijk conform de
regeling die voor de kernrandzones is opgenomen in het vastgestelde bestemmingsplan
Buitengebied (zie artikel 35, tabel 5.2).
Gegeven de ligging van de vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties binnen bebouwingsconcentraties ligt een agrarisch hergebruik niet in de rede gezien de noodzaak van schaalvergroting in de landbouw en de steeds toenemende milieueisen. Om die reden wordt allereerst ingezet op een hergebruik ten behoeve van het wonen. Deze functie kan zich in algemene zin, zo leert de praktijk, ruimtelijk-functioneel goed voegen binnen bestaande bebouwingsconcentraties.
In monumenten die hoofdgebouwen zijn, is via vrijstelling een extra woning toegestaan,
indien er daadwerkelijk wordt bijgedragen aan herstel en/of behoud van deze panden.
In combinatie met het wonen als vervolgfunctie, zijn ook kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten toelaatbaar, waaronder statische opslag van agrarische en niet-agrarische goederen
en bedrijfsactiviteiten die gerekend worden tot de categorie 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten.
Ook recreatieve functies en enkele dienstverlenende functies waaronder zorgfuncties zijn
hier toelaatbaar (zie artikel 35 tabel 5.2).
Alle aanwezige bedrijfsgebouwen mogen ten behoeve van de vervolgfunctie in gebruik
worden genomen.
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Er mogen geen nieuwe bedrijfsgebouwen ten behoeve van de vervolgfunctie worden gebouwd en bestaande bedrijfsgebouwen mogen niet worden uitgebreid.
De vervolgfunctie wordt in het bestemmingsplan voorzien van een specifieke maatbestemming.
Sloop bedrijfsgebouwen
Om sloop van bestaande bedrijfsgebouwen te stimuleren, mogen nieuwe bedrijfsgebouwen ten behoeve van de vervolgfunctie alleen worden gerealiseerd indien ten minste
tweemaal de omvang van de te realiseren nieuwe gebouwen gesloopt wordt en op basis
van een inrichtings- en beplantingsplan wordt aangetoond dat er sprake is van een aanmerkelijke ruimtelijke kwaliteitswinst.
Het inrichtings- en beplantingsplan wordt getoetst aan het ruimtelijk toetsingskader dat
voor de bebouwingsconcentratie is opgesteld.
Van een aanmerkelijke ruimtelijke kwaliteitswinst kan sprake zijn wanneer passend in het
ruimtelijk toetsingskader, het bedrijfscomplex ten opzichte van de bestaande situatie wordt
voorzien van een landschappelijke inpassing in de vorm van een al dan niet aaneengesloten beplantingszone met een breedte van ten minste 5 m met streekeigen beplanting.
Indien in relatie tot het ruimtelijk toetsingskader het aanbrengen van beplanting niet gewenst is, kan ruimtelijke kwaliteitswinst ook gerealiseerd worden door de aanleg van natuur- en/of landschapselementen die al dan niet bijdragen aan een duurzaam waterbeheer.

Ruimte-voor-Ruimteregeling
Voor het met toepassing van de Ruimte-voor-Ruimteregeling saneren van vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen en/of kassencomplexen en het ter compensatie hiervan realiseren van
één nieuwe woning wordt verwezen naar paragraaf 3.2.

3.1.2.

Beleidslijn VAB's buiten begrensde bebouwingsconcentraties

De provinciale beleidslijn
Deze beleidslijn bevat de volgende elementen:
onder sloop van overtollige bebouwing kan op een VAB de voormalige agrarische bedrijfswoning hergebruikt worden voor het wonen;
in monumenten en in cultuurhistorisch waardevolle bebouwing zijn maximaal 2 woningen
toegestaan, onder voorwaarde dat een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is gegarandeerd, de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende agrarische bedrijven niet worden
beperkt en geen afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische kwaliteit van de bebouwing;
in combinatie met het wonen is vestiging van agrarisch verwante- en agrarisch technische
hulpbedrijven mogelijk op VAB's buiten de GHS (mits hier geen sloop van bedrijfsgebouwen heeft plaatsgevonden met gebruikmaking van de Regeling beëindiging veehouderij
(Rbv) en de regeling Ruimte-voor-Ruimte);
daarnaast is hergebruik van voormalige bedrijfsgebouwen toegestaan voor recreatieve
voorzieningen en statische opslagactiviteiten;
recreatieve voorzieningen dienen te passen binnen de uitgangspunten van het streekplan
en het gebiedsplan, mogen de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende agrarische
bedrijven niet beperken en aanwezige waarden niet aantasten;
statische opslag is toegestaan als:
 er geen afbreuk wordt gedaan aan aanwezige waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie en sprake is van verbetering van de ruimtelijke kwaliteit;
 de VAB niet gelegen is in de GHS-natuur;
 opslag niet ten dienst staat van elders, dat wil zeggen buiten het plangebied gevestigde
niet-agrarische bedrijven;
 opslag beperkt blijft tot 1.000 m² en overige bedrijfsbebouwing zonder cultuurhistorische waarde wordt gesloopt;
 geen buitenopslag plaatsvindt;
 detailhandel is uitgesloten.
Peildatum toepassing beleidslijn
Ter zake van de gemeentelijke beleidsinsteek inzake het toepassen van de nieuwe beleidslijn
wordt verwezen naar hetgeen hierover is opgemerkt in paragraaf 3.1.1.
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Het gemeentelijk beleid
Gegeven het GS-besluit over het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied en de uitspraak
van de Afdeling bestuursrechtspraak geeft de gemeente Moerdijk toepassing aan de gebruiksen bouwmogelijkheden die in de provinciale beleidslijn worden geboden. Hierbij wordt aangesloten bij de regeling die is opgenomen in artikel 35 (vervolgfuncties) van het vastgestelde bestemmingsplan.
Van belang daarbij is dat rekening wordt gehouden met de sloopverplichting voor vrijgekomen
bedrijfsgebouwen, voor zover het bedrijfsbebouwing betreft die geen cultuurhistorische waarde
bezit en een oppervlakte van 400 m² te boven gaat.
Inhoud 1e herziening
In deze 1e herziening wordt artikel 35 (Vervolgfuncties) afgestemd op de nieuwe gemeentelijke
beleidslijn voor vrijkomende agrarische bedrijfslocaties buiten de concentratiegebieden. De volgende elementen zijn daarbij van belang.

-

-
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Hergebruik
Ten aanzien van hergebruik wordt allereerst ingezet op een agrarisch hergebruik; voor dat
andere gebruiksmogelijkheden in beeld komen dient aangetoond te worden dat agrarisch
hergebruik niet mogelijk en realistisch is.
Indien agrarisch hergebruik niet mogelijk is, is het wonen in algemene zin een aanvaardbare vervolgfunctie.
In monumenten en cultuurhistorisch waardevolle gebouwen zijn maximaal 2 woningen toegestaan onder voorwaarde dat een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is gegarandeerd,
de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende agrarische bedrijven niet worden beperkt
en geen afbreuk wordt gedaan aan de cultuurhistorische kwaliteit van de bebouwing.
Ten behoeve van toegestane vervolgfuncties mag naast de te handhaven woning maximaal 400 m² bedrijfsbebouwing in gebruik worden genomen; alle overige voormalige bedrijfsgebouwen uitgezonderd gebouwen met monumentale of cultuurhistorische waarde,
dienen te worden gesloopt.
Indien sprake is van statische opslag van agrarische en niet-agrarische goederen die niet
ten dienste staat van buiten het plangebied gevestigde niet-agrarische bedrijven, mag
maximaal 1.000 m² bedrijfsbebouwing in gebruik worden genomen; de overige bedrijfsgebouwen dienen te worden gesloopt.
De vervolgfunctie wordt in het bestemmingsplan voorzien van een specifieke maatbestemming.
Sloop bedrijfsgebouwen
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.
Indien in samenhang met de vervolgfunctie sprake is van het realiseren van extra ruimtelijke kwaliteit, kan in ruil hiervoor de toegestane oppervlakte aan bedrijfsgebouwen
(400 m²) dat in gebruik mag worden genomen voor de vervolgfunctie, worden vergroot.
Op basis van een inrichtings- en beplantingsplan dient te worden aangetoond dat er
sprake is van het realiseren van extra ruimtelijke kwaliteit.
Van extra landschapkwaliteit kan sprake zijn wanneer het bedrijfscomplex ten opzichte van
de bestaande situatie wordt voorzien van een goede landschappelijke inpassing en/of
aanleg plaatsvindt van nieuwe natuur- of landschapselementen; 5% van de omvang van
de te realiseren landschappelijke inpassingszone en/of natuur- of landschapselementen
mag dan als bedrijfsbebouwing extra in gebruik worden genomen ten behoeve van de vervolgfunctie, tot een maximum van 1.000 m².

Ruimte-voor-Ruimteregeling
Voor het met toepassing van de Ruimte-voor-Ruimteregeling saneren van vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen en/of kassencomplexen en het ter compensatie hiervan realiseren van
één nieuwe woning wordt verwezen naar paragraaf 3.2.
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Beleidslijn paardenhouderijen

De provinciale beleidslijn
De provinciale beleidslijn bevat de volgende elementen:
paardenhouderijen kennen een grote diversiteit aan bedrijfsvormen; in de beleidslijn wordt
geen indeling gemaakt, maar wordt aangegeven dat altijd sprake dient te zijn van grondgebondenheid en dat de omvang van de bebouwing en de publieks- en verkeersaantrekkende werking bepalend zijn voor de toelaatbaarheid;
in landbouwontwikkelingsgebieden en in GHS-natuur is vestiging van paardenhouderijen in
VAB's uitgesloten;
in GHS-landbouw zijn paardenhouderijen op VAB's toegestaan waarbij de rijhal een oppervlakte mag hebben van maximaal 1.000 m² en er geen sprake mag zijn van een publieksen verkeersaantrekkende voorziening;
bij vestiging in de AHS of in bebouwingsconcentraties kan de VAB wordt uitgebreid tot
maximaal 1,5 ha;
paardenhouderijen met een publieks- en verkeersaantrekkende functie dienen primair gevestigd te worden in bebouwingsconcentraties;
paardenbakken dienen binnen het bouwblok te worden opgericht;
er dient rekening te worden gehouden met aanwezige belangen van natuur, water, cultuurhistorie, bodem en milieu;
er wordt zorg gedragen voor een goede landschappelijke inpassing;
overtollige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt, tenzij deze cultuurhistorische waarden heeft.
De opgave
In ons land is het bedrijfsmatig en hobbymatig houden van paarden in het landelijk gebied sterk
in ontwikkeling. Gesproken wordt over de "verpaarding" van het platteland. Deze ontwikkeling
hangt direct samen met het gegeven dat veel agrarische bedrijven worden opgeheven en de
voormalige agrarische bedrijfscomplexen in gebruik worden genomen door burgers (burgerwoningen). Deze burgers vestigen zich in het landelijk gebied vanwege de rust en de ruimte, maar
ook vanwege de mogelijkheden die een voormalige agrarische bouwperceel biedt voor bijvoorbeeld het uitoefenen van een beroep-aan-huis, kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten en hobbymatige activiteiten.
Het hobbymatig houden van paarden is voor steeds meer bewoners van het buitengebied een
vorm van gebruik dat ruimtelijk en economisch tot de mogelijkheden behoort.
Op voormalige agrarische bouwpercelen verschijnen in samenhang hiermee binnenrijbanen,
paardenbakken en alle bijbehorende voorzieningen (tredmolens, lichtmasten en terreinafscheidingen). Maar ook bewoners van reguliere burgerwoningen gaan over tot de aanleg van paardenbakken met bijbehorende voorzieningen.
Bestaande agrarische bedrijven spelen op deze ontwikkeling in en schakelen over naar de
paardenhouderij, die zich in vele vormen manifesteert (maneges, pensionstalling, paardenfokkerijen, stoeterijen, etc.).
De praktijk leert dat dit grote ruimtelijke effecten kan hebben op de omgeving. Met het oog
hierop is regulering en beleid gewenst, ook op gemeentelijk niveau.
Vormen van paardenhouderij
In het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied is reeds rekening gehouden met de ontwikkeling van de paardenhouderij. In de toelichting wordt in paragraaf 5.5.2. (Dagrecreatie) een
onderscheid gemaakt tussen bedrijfsmatige paardenhouderij-activiteiten en hobbymatige paardenhouderij-activiteiten.
Bedrijfsmatige paardenhouderijen
Bij de bedrijfsmatige paardenhouderij-activiteiten worden de volgende bedrijfstypen onderscheiden:
Manege/rijschool
Een manege/rijschool is een bedrijf dat zich richt op het geven van instructie over het paardrijden en het opleiden van ruiters. Bij een manege kunnen diverse voorzieningen aanwezig zijn,
zoals kantine/foyer en verenigingsaccommodatie. Soms is er gelegenheid voor particulieren om
paarden op het manegebedrijf te stallen.
In veel gevallen wordt een manege gecombineerd met een rijschool. Er vinden dan meestal ook
wedstrijden plaats. Het lesgeven in paardrijden aan derden kan ook als apart bedrijf voorkomen.
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In het bestemmingsplan Buitengebied vallen maneges/rijscholen onder recreatiebedrijven
(dRm). Bestaande maneges/rijscholen zijn positief bestemd.
De ruimtelijke gevolgen en met name de verkeersaantrekkende werking van maneges kunnen
zeer ingrijpend zijn. In het bestemmingsplan zijn om die reden alleen in de dorpsrandzone voor
nieuwe maneges mogelijkheden opgenomen. In het buitengebied aanwezige open paardenbakken mogen niet worden overkapt om een ontwikkeling in de richting van maneges te voorkomen.
Paardenhandel/paardenafrichtingsbedrijf
Bij een paardenhandel worden paarden aangekocht, tijdelijk gestald en daarna doorverkocht.
Bij een paardenafrichtingsbedrijf worden paarden getraind en/of afgericht. Om dit jaarrond te
kunnen doen is vaak een binnenrijbaan aanwezig. Als nevenactiviteit wordt soms aan derden
de gelegenheid gegeven om gebruik te maken van de accommodatie.
Paardenhandel vindt veelal plaats in combinatie met een paardenafrichtingsbedrijf.
Paardenhandel/paardenafrichtingsbedrijf zijn in het bestemmingsplan Buitengebied bestemd als
een agrarisch aanverwant bedrijf.
Paardenpension/paardenstalling
Een pensionstalling (paardenstalling) is een bedrijf dat is gericht op het bieden van gelegenheid
aan derden om hun paarden en pony's in pension te stallen en te weiden. Bij een pensionstalling kan een paardenbak deel uitmaken van de inrichting. Ook een paardenpension is een agrarisch aanverwant bedrijf. Omdat de ruimtelijke gevolgen van een pensionstalling/paardenstalling
minder ingrijpend zijn als bij een manege, biedt het bestemmingsplan hiervoor ruimere mogelijkheden.
Stalhouderij
Stalhouderijen richten zich op het verhuren van aanspanningen voor bijzondere gelegenheden,
zoals trouwkoetsen of paardentrams. In het algemeen is sprake van bebouwing van een redelijke omvang voor het stallen van paarden en rijtuigen. Daarnaast zijn één of meerdere vrachtauto's noodzakelijk voor het vervoer van paarden en rijtuigen. Een stalhouderij is een agrarisch
aanverwant bedrijf.
Paardenfokkerij/stoeterij
Een paardenfokkerij of stoeterij is een bedrijf dat zich richt op het fokken van paarden. In de regel beschikt men over veel stalruimte en ruimte voor weidegang. Daarnaast is, om fokmerries in
conditie te houden, vaak een stapmolen of binnen- of buitenbaan aanwezig. Een paardenfokkerij komt vaak voor in combinatie met andere activiteiten, zoals het africhten en/of het verhandelen van paarden.
Hengstenhouderijen en dekstations vallen ook binnen de definitie van een paardenfokkerij.
Deze kunnen in een grote verscheidenheid voorkomen, van een klein dekstation met enkele
hengsten tot een groot centrum met verschillende veterinaire en andere faciliteiten.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft aangegeven dat een bedrijf dat
in overwegende mate gericht is op het fokken van paarden, moet worden aangemerkt als agrarisch bedrijf (Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, RO3.94.0300).
Hobbymatige paardenhouderijen
Het hobbymatig houden van paarden onderscheidt zich op een aantal punten van het bedrijfsmatig houden van paarden. Van belang daarbij zijn de milieuhygiënische benadering (Wet milieubeheer) en de bedrijfseconomische benadering.
Milieuhygiënische benadering
De Wet milieubeheer geeft aan dat inrichtingen waar dieren gehouden worden milieuvergunningplichtig zijn. Volgens de toelichting gaat het om het bedrijfsmatig houden van alle diersoorten of in een omvang/vorm dat het lijkt of er sprake is van het bedrijfsmatig houden van dieren.
Er bestaat daarbij de neiging om alleen te kijken naar de aantallen dieren. Het geheel van de
activiteit moet echter in ogenschouw worden genomen. Vaak kan op basis daarvan bepaald
worden of sprake is van een bedrijfsmatige activiteit.
Uit jurisprudentie komt naar voren dat de rechter in beroepszaken allerlei aspecten laat meewegen bij de vraag of er sprake is van een bedrijfsmatige activiteit. Het gaat daarbij onder andere om de continuïteit van de activiteit (hoe lang zal de situatie voortduren), hinder die de actiAdviesbureau RBOI
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viteit veroorzaakt, commerciële activiteiten (adverteren/inschrijving bij de Kamer van koophandel), perceelsgrootte, omgeving (landelijk of stedelijk gebied) en omvang van de veestapel.
Hoewel per concrete situatie steeds opnieuw moet worden beoordeeld welke aspecten zwaar
wegen, spelen met name de twee laatstgenoemde aspecten een zwaarwegende rol.
Ten aanzien van het aantal wordt als omslagpunt tussen hobbymatig en "als het ware" bedrijfsmatig in zijn algemeenheid 5 paarden aangehouden. Meer dan 5 paarden wordt op grond
van de Wet milieubeheer in beginsel als bedrijfsmatig beschouwd, hoewel het bedrijfseconomisch nog steeds een hobby is/kan zijn.
Bedrijfseconomische benadering
Het gaat daarbij om het houden van paarden als economische factor/eenheid binnen een bedrijf, als hoofdactiviteit dan wel als nevenactiviteit, dat laatste bijvoorbeeld binnen het agrarisch
bedrijf als verbreding van de bedrijfsfunctie.
Een tweede onderscheid kan worden gemaakt in het productiegericht dan wel het gebruiksgericht houden van paarden. De productiegerichte paardenhouderij, de paardenfokkerij, is een
agrarische grondgebonden activiteit die binnen de huidige agrarische bouwpercelen kan plaatsvinden als hoofd- of nevenactiviteit.
Volgens jurisprudentie mist het stallen van paarden voor derden, het opleiden, trainen en verhandelen van paarden de gerichtheid op het agrarische product. Deze gebruiksgerichte paardenhouderij is derhalve geen agrarische activiteit. Zij is vrijwel nooit grondgebonden. Tot deze
categorie worden gerekend de maneges en pensionstallen. Het voedsel voor de paarden wordt
bij deze bedrijfsvormen van elders aangevoerd.
Als verbreding van zijn bedrijf kan een agrariër bij bestemmingsplan ruimte worden geboden
voor het stallen van paarden van derden als nevenactiviteit in een ondergeschikte vorm.
Ruimtelijk relevante elementen
Afhankelijk van de aard van de bedrijfsvoering bestaat een paardenhouderij uit één of meerder
van de volgende ruimtelijke elementen:
Weiden
Paarden zijn gebaat met weidegang. Het aantal paarden dat op een bepaald oppervlak kan
worden gehouden is afhankelijk van de grondsoort, de mate van bemesting, het totale grondoppervlak en het feit of er wel of geen ruwvoederwinning plaatsheeft. Ten behoeve van de weidegang worden grote weiden vaak opgedeeld in meerdere kleinere eenheden door middel van
een afscheiding van wit of groen lint. Houten afscheidingen kunnen een beeldbepalende factor
zijn indien deze in kleurgebruik en materiaal niet zijn afgestemd op de omgeving.
Schuilstal
Om het paard tegen extreme weersomstandigheden in zowel zomer en winter te beschermen is
er een schuilmogelijkheid gewenst. Wanneer de dieren niet in de gelegenheid zijn op ieder
moment van de dag beschutting te vinden onder of bij een of meerdere bomenrijen, kunnen
eenvoudige constructies (3 wanden en een dak) volstaan. Deze constructies hebben voornamelijk tot doel om de windsnelheid te verlagen, convectieverlies en oververhitting te voorkomen
en paarden met insectenovergevoeligheid (staart- en maneneczeem) te beschermen.
Paddock
De paddock is een ruime (eventueel (deels) overdekte) ruimte waar één of meerder paarden vrij
kunnen bewegen.
Uitloop
De uitloop is een ruimte (eventueel (deels) verhard) waar een of meerdere paarden in stap vrij
kunnen bewegen. De maatvoering is afhankelijk van het feit of de uitloop al dan niet direct aan
een box gelegen is.
Loopstal
In een open of gesloten loopstal kan groepshuisvesting plaatsvinden. Bij open loopstallen hebben paarden vrij toegang tot een uitloop, paddock of weide, hier biedt de loopstal slechts
schuilgelegenheid en een overdekte voerplaats. De loopstal heeft bij voorkeur een bodem
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welke deels verhard (aan het voerhek) is en voorzien is van voldoende droge ligplaatsen met
voldoende ventilatie en lichtsterkte.
Huisvesting
Paarden kunnen het hele jaar door op weiden worden gehouden, onder voorwaarde dat zij beschikken over een schuilplaats, voldoende water en indien nodig extra voedsel. Bij pensionstalling verblijven paarden in een stal welke geschikt is gemaakt voor het houden van paarden.
Deze stal bevat boxen ten behoeve van individuele huisvesting. Deze biedt ruimte aan één
paard welk voldoende ruimte heeft zich probleemloos om te draaien. Een aparte vorm hiervan
is de merriebox waarin een merrie met haar veulen verblijft. Verder kan in combinatie met weidegang ook huisvesting in standen plaatsvinden. Hierbij biedt een stand ruimte voor 1 aangebonden paard welke niet in de gelegenheid is om een ander paard te bijten. Of standen geschikt zijn voor permanente huisvesting is nog onvoldoende onderzocht.
Binnenrijbaan
Dit is een overdekte piste van een doorgaans bewerkte/aangepaste ondergrond waar, naast
training en africhting van het paard, eveneens toetsing van prestaties van de combinatie paard
en ruiter in diverse disciplines plaatsvinden. De binnenbaan is weersongevoelig wat bedrijfseconomisch gezien interessant is. Landschappelijke inpassing is afhankelijk van de vormgeving
en plaatsing van het gebouw. Bovendien kan bij functieverandering een bestaand voormalig
agrarisch bedrijfsgebouw als binnenrijbaan dienen.
Buitenrijbaan/paardenbak
Vanwege de grote vraag naar voorzieningen voor de paardensport, wordt verwacht dat er veel
behoefte zal zijn aan de aanleg van "paardenbakken". Hieronder worden niet-overdekte rijbanen verstaan met een bodem van zand, hout of boomschors, of een ander materiaal om de ondergrond te verstevigen. Paardenbakken kunnen de ruimtelijke kwaliteit van een gebied aantasten, niet alleen door het aanbrengen van bovengenoemd materiaal, maar ook door de plaatsing van lichtmasten en omheiningen. Bovendien kunnen paardenbakken (stof)hinder veroorzaken.
Een paardenbak kan goed worden ingepast door het weglaten van het hekwerk, het aanleggen
van een halfhoge wal die de lichte ondergrond van de bak deels aan het zicht onttrekt, of het
aanleggen van een haag rondom de bak van streekeigen beplanting. Tevens kunnen eisen
worden gesteld aan de verlichting van de bak welke het mogelijk maakt deze ook 's avonds te
gebruiken.
Stap-/trainingsmolen
Dit is een (eventueel overdekte) ruimte waar meerder paarden tegelijk kunnen stappen door
middel van aansturing via een computergestuurde bedieningskast. Onder gecontroleerde omstandigheden kunnen paarden hier (veel) stapwerk verrichten.
Longeercirkel
In een longeercirkel kan aan een individueel paard onder begeleiding specifieke training worden
gegeven. Deze cirkels zijn vaak omgegeven met een houten hekwerk en voorzien van een zanderige bodem.
Opslag van voer en benodigdheden
De opslag van krachtvoer kan plaatshebben in een voersilo of voerkamer. Ruwvoer en strooisel
dient opgeslagen te worden in een goed bereikbare ruimte welke beschermd is tegen weersinvloeden en afgeschermd is van de overige bedrijfsruimten in verband met brandgevaar.
Mestopslag geschiedt voornamelijk op mestplaten waarbij er vanuit kan worden gegaan van
1 m² per paardenbox.
Ook voor de machines, werktuigen en transportmiddelen is een goed bereikbare en overdekte
ruimte nodig. De zadels en tuigen dienen in een goed tegen diefstal beschermde ruimte opgeslagen te worden. Tevens kan er sprake zijn van een koetshuis.
Kantine
Bij maneges die gericht zijn op recreatie is vaak ook een horecagelegenheid aanwezig. De kantine doet dienst al tijdelijk verblijf van de klanten.
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Toelaatbaarheid paardenhouderij in het buitengebied
Gegeven de aan de orde zijnde opgave en de provinciale beleidslijn, wordt ten aanzien van de
toelaatbaarheid van paardenhouderijen in het buitengebied de volgende beleidslijn gekozen.
Bestaande bedrijfsmatige paardenhouderijen
Bestaande bedrijfsmatige paardenhouderijen, waaronder maneges en paardenpensions, behouden conform het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied een passende bestemming
met de daarbij behorende beperkte uitbreidingsmogelijkheden.
Nieuwe bedrijfsmatige paardenhouderijen
Nieuwe bedrijfsmatige paardenhouderijen zijn uitsluitend toelaatbaar op voormalige agrarische
bedrijfslocaties onder voorwaarde dat er zich geen overwegende bezwaren van natuurlijke,
landschappelijke, cultuurhistorische, water- en bodemhuishoudkundige of milieuhygiënische
aard voordoen. Daarnaast dient rekening gehouden te worden met het publieks- en verkeersaantrekkende karakter van de activiteit. Bij het toelaten van maneges is het tenslotte relevant of
in de directe omgeving sprake is mogelijkheden voor buitenritten (gelegen nabij routestructuur
ruiterpaden).
Daarnaast wordt het volgende onderscheid gehanteerd.
Bebouwingsconcentraties
In bebouwingsconcentraties in het buitengebied zijn nieuwe bedrijfsmatige paardenhouderijen
via planwijziging toelaatbaar ter plaatse van vrijkomende agrarische bedrijfslocaties. Deze
overgangszones van verstedelijkt naar landelijk gebied zijn uitermate geschikt voor deze menging van functies.
Zone AG, ARNW en NRL
In de plandelen met de gebiedsbestemmingen AG, ARNW en NRL zijn nieuwe bedrijfsmatige
paardenhouderijen niet toegestaan.
GHS-gebieden
In GHS-gebieden (de agrarische bouwsteden die voorzien zijn van de nader aanduiding "beperkte uitbreiding") zijn bedrijfsmatige paardenhouderijen alleen toelaatbaar als vervolgfunctie
ter plaatse van vrijkomende agrarische bedrijfslocaties, als gebruik wordt gemaakt van bestaande voormalige agrarische bedrijfsbebouwing en de maximale oppervlakte niet meer bedraagt dan 1.000 m².
Overig buitengebied
In de rest van het buitengebied (de zone ALO) is de vestiging van een bedrijfsmatige paardenhouderij ter plaatse van vrijkomende agrarische bedrijfslocaties toegestaan, mits deze geen
grote publieks- en/of verkeersaantrekkende werking heeft.
Bij de vestiging van bedrijfsmatige paardenhouderijen dienen de provinciale beleidsregels in
acht te worden genomen.
Hobbymatige paardrijactiviteiten/paardenbakken
In het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied zijn paardenbakken alleen toelaatbaar gesteld binnen de bouwsteden/bouwvlakken. Uitbreiding van bouwsteden/bouwvlakken ten behoeve van paardenbakken is uitsluitend aan de orde in het geval dat er sprake is van een nevenfunctie bij agrarische bedrijven en als de betreffende bouwstede op een juiste wijze landschappelijk wordt ingepast (harmoniërend met de omgeving, gebruikmakend van gebiedseigen
beplanting). Paardenbakken passen niet binnen het voorgestane beleid in de zone NRL en zijn
hier uitgesloten. Deze beleidslijn wordt voortgezet.
Nieuwe schuilgelegenheden voor paarden (particuliere stalletjes) buiten bouwvlakken worden
alleen toegestaan op het talud van dijken voor zover de oppervlakte per schuilhut maximaal
12 m² bedraagt en de schuilhut gerealiseerd wordt binnen een afstand van 25 m van gronden
met de bestemming Woondoeleinden.
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Landschappelijke inpassing
Het buitengebied van Moerdijk is overwegend een open polderlandschap, een zeer open landschapstype met vrijwel geen kavelgrensbeplantingen. In het westen en midden van het plangebied komen verspreid fruitpercelen voor met windsingels. Daarnaast is alleen langs de bebouwingslinten/wegen en op en om de erven beplanting aanwezig. In de polders liggen de boerderijen met forse erfbeplanting meer verspreid.
Door het VNG en de Sectorraad Paarden is in mei 2006 de notitie Paardenhouderij en Ruimtelijke Ordening, Handreiking voor de praktijk opgesteld. De handreiking bevat aanbevelingen en
voorstellen voor een goede regeling van de paardenhouderij in onder andere bestemmingsplannen.
Het Ministerie van LNV heeft in juli 2006 de Visie Paard & Landschap opgesteld waarin bouwstenen zijn samengebracht voor een goede landschappelijke inpassing van paardenhouderijen.
Voorzieningen ten behoeve van de paardenhouderij passen beter in het landschap als de bedrijfsmatige en hobbymatige paardenhouder:
de voorzieningen op de kavel concentreert;
voor forse erfbeplanting zorgt als dit in de betreffende polder gebruikelijk is;
bij de extra voorzieningen en weideafrastering voor onopvallende materialen kiest, zoals
wit of groen koord;
gebruikmaakt van bestaande sloten als afscheiding;
meerdere lage lichtmasten plaatst in plaats van één grote.
Een bedrijfsmatige paardenhouderij kan uit vele verschillende onderdelen bestaan die, indien
ze redelijk willekeurig zijn gesitueerd op het kavel, een verrommeling van het landschap tot gevolg hebben. Bij de plaatsing van en vormgeving van de bouwwerken, de organisatie van het
erf en de inrichting van de weilanden, dient een paardenhouder rekening te houden met het
omliggende landschap en zo verrommeling tegengaan. Een goed gekozen inrichting kan zelfs
een bijdrage leveren aan het herstel van het landschap. Uitgangspunt hierbij is dat de verrommelende elementen (stapmolen, paddock, uitloop) achter de bebouwing wordt gesitueerd waardoor deze aan het zicht worden onttrokken. Door gebouwen in een bosrand of bomenrij te zetten, vallen ze minder op en gaan ze op in het landschap. Door te werken met beplantingszones
en wallen kunnen paardenbakken worden ingepast.
e

Inhoud 1 herziening
In deze herziening wordt artikel 35 (Vervolgfuncties) aangepast en afgestemd op de beleidslijn
voor de bedrijfsmatige en hobbymatige paardenhouderij.

3.1.4.

Beleidslijn nevenfuncties en verbrede landbouw

De provinciale beleidslijn
Deze beleidslijn bevat ten aanzien van nevenfuncties bij agrarische bedrijven de volgende elementen:
nevenfuncties zijn alleen toelaatbaar als deze ook als vervolgfunctie toelaatbaar zijn;
passende nevenfuncties zijn recreatieve functies, agrarisch verwante functies, agrarischtechnische hulpfuncties en statische binnenopslag;
gemeenten dienen zorg te dragen voor een passende maatvoering;
de agrarische hoofdfunctie dient gehandhaafd te blijven.
Verbrede landbouw betreft in de visie van de provincie een specifieke vorm van nevenfuncties.
De nevenfuncties zijn in dat geval direct gerelateerd aan het verder in stand houden van het
agrarische bedrijf. De nevenfunctie hangt samen met de agrarische bedrijfsvoering of staat ten
dienste van het bedrijf. Voorbeelden van verbrede landbouw zijn agro-toerisme waaronder minicampings, agrarisch natuurbeheer, bewerking en waardevermeerdering van ter plaatse geproduceerde producten, de verkoop van streekeigen producten en zorgboerderijen.
Ten aanzien van verbrede landbouw bevat de beleidslijn de volgende elementen:
de activiteiten mogen de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende agrarische bedrijven
niet beperken en aanwezige waarden niet aantasten;
gemeenten dienen te zorgen voor een passende maatvoering;
uitbreiding van het bouwblok dient te worden voorkomen.
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Het gemeentelijk beleid
In het vastgestelde bestemmingsplan is een uitgebreide regeling voor het toelaten van nevenfuncties bij agrarische bedrijven, agrarisch verwante bedrijven en niet-agrarische bedrijven opgenomen (zie artikel 34). Aan enkele delen van deze regeling heeft GS goedkeuring onthouden.
GS onthoudt goedkeuring aan het toelaten van agrarische groothandelsbedrijven en overige
bedrijven uit categorie 1 en 2 alsmede aan het toelaten van een kinderdagverblijf buiten de op
de plankaart aangegeven dorpsrandzones. Naar het oordeel van GS zijn deze functies niet gerelateerd aan de agrarische bedrijfsvoering, zijn zij derhalve niet aan het buitengebied verbonden en horen zij thuis in het stedelijk gebied.
GS onthoudt ook goedkeuring aan de regeling waarbij 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 via vrijstelling mogelijk wordt gemaakt. GS zijn van oordeel
dat deze opslag niet ten behoeve van een niet-agrarisch, elders gevestigd, bedrijf mag plaatsvinden. Het gevaar is daarbij namelijk aanwezig dat vanuit de nevenfunctie een zelfstandig bedrijf ontstaat, in welk geval er sprake is van nieuwvestiging, hetgeen niet toelaatbaar is.
In het licht van het besluit van GS en de provinciale beleidslijn is het gewenst de regeling op
onderdelen bij te stellen.
Landwinkels
De verkoop aan huis van streekeigen agrarische producten is sterk in ontwikkeling. Vanuit de
agrarische sector wordt erop gewezen dat in het buitengebied zogenaamde landwinkels tot
stand komen die een grotere verkoopvloeroppervlakte behoeven dan de nu in het vastgestelde
bestemmingsplan geboden ruimte van maximaal 50 m². Deze grotere oppervlakte is gewenst
om de professionaliteit te bieden die de klant verwacht.
De gemeente onderkent deze ontwikkeling, maar is van oordeel dat, gezien concrete ontwikkelingen in het buitengebied van Moerdijk en het hier aanwezig perspectief, het vooralsnog ongewenst is om de algemene regeling hierop aan te passen. In voorkomende gevallen zal door de
gemeente op basis van een concrete aanvraag beoordeeld worden of meegewerkt kan worden
aan een verruiming van de thans opgenomen maatvoering. Van belang daarbij zijn onder andere de ruimtelijke inpasbaarheid van de ontwikkeling, de verkeersontsluiting en het parkeren.
e

Inhoud 1 herziening
In deze 1e herziening is artikel 34 op onderdelen aangepast. Daarbij wordt het agrarisch groothandelsbedrijf niet meer als nevenfunctie toegelaten op agrarische bouwvlakken en bouwsteden buiten de kernrandzones. Ook kinderdagverblijven/kinderopvang wordt als nevenfunctie
niet meer toegelaten op agrarische bouwvlakken en bouwsteden buiten de kernrandzones.
Opslag en stalling van statische goederen in bestaande gebouwen is mogelijk tot een maximum
van 1.000 m² voor zover de opgeslagen en gestalde goederen niet afkomstig zijn van niet-agrarische bedrijven die buiten het plangebied zijn gevestigd.
Omdat een helder onderscheid tussen agrarische neventakken en niet-agrarische nevenfuncties gewenst is, wordt de begripsbepaling in artikel 1 lid 64 afgestemd op de agrarische neventak. Gelijktijdig wordt een definitie opgenomen voor de niet-agrarische nevenfunctie. In deze
definitie wordt uitgegaan van de productie-omvang van het betrokken bedrijf. Er is sprake van
een nevenfunctie als de gezamenlijke productie-omvang van de aanwezige nevenfuncties minder dan de helft bedraagt van de totale productie-omvang van het bedrijf. De productie-omvang
kan worden uitgedrukt in de toegevoegde economische waarde in combinatie met de daarmee
samenhangende arbeidsbehoefte. Van belang daarbij is dat niet-agrarische nevenfuncties in
omvang worden beperkt door het opnemen van een maximale oppervlaktemaat.

3.2. Ruimte-voor-Ruimteregeling
Provinciaal beleid
In het streekplan Noord-Brabant 2002 Brabant in Balans is een regeling "Ruimte-voor-Ruimte"
opgenomen. Deze regeling voorziet er in "de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren door in ruil voor
de sloop van agrarische bedrijfsgebouwen, die in gebruik zijn of waren voor de intensieve veehouderij, de bouw van woningen op passende locaties toe te staan in afwijking van de pro-
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grammering van de woningbouw, of indien nodig, in afwijking van de beleidslijnen voor zuinig
ruimtegebruik of de regel dat geen burgerwoningen mogen worden toegevoegd aan het buitengebied".
Deze regeling die van toepassing is voor de reconstructiegebieden, is door Gedeputeerde Staten bij besluit van 20 december 2005 uitgewerkt in de "Beleidsregel Ruimte-voor-Ruimte". In
Moerdijk is geen sprake van reconstructiegebieden en de gemeente kan dan ook geen gebruikmaken van deze regeling.
Op verzoek van gemeenten heeft GS bij besluit van 27 juni 2006 de nota "Verbrede inzet van
de aanpak Ruimte-voor-Ruimte" vastgesteld. Deze verbrede inzet van de regeling Ruimte-voorRuimte is van toepassing in de gehele provincie. Op verbrede inzet van de regeling kan worden
ingezet ter bevordering van:
de sloop van kassen in kwetsbare gebieden;
de sloop van niet meer voor de intensieve veehouderij in gebruik zijnde bedrijfsgebouwen;
de sloop van andere ongewenste (agrarische) bebouwing in het buitengebied.
In de provinciale beleidsnota worden de volgende beleidsregels voor de verbrede toepassing
van Ruimte-voor-Ruimte geformuleerd.
1. Met het oog op de ontstening en ontglazing van delen van het buitengebied die vanuit een
oogpunt van natuur en landschap kwetsbaar zijn, stelt de provincie, naast de woningbouwmogelijkheden in het kader van de regeling Ruimte-voor-Ruimte, de mogelijkheid open tot de bouw
van een nader door Gedeputeerde Staten te bepalen aantal extra woningen buiten de reguliere
woningbouwprogrammering. Deze woningen vallen onder de afspraken uit het Pact van Brakkenstein.
2. De woningen kunnen indien nodig worden gebouwd in afwijking van de beleidslijnen voor
zuinig ruimtegebruik of de beleidslijn dat geen burgerwoningen mogen worden toegevoegd aan
het buitengebied.
3. De woningen mogen alleen worden gebouwd op locaties die voldoen aan de planologische
voorwaarden voor een Ruimte-voor-Ruimteontwikkeling zoals vastgelegd in de regels 4 t/m 9
van de regeling Ruimte-voor-Ruimte in het Streekplan Noord-Brabant 2002.
4. De woningen mogen alleen worden ontwikkeld indien in een overeenkomst tussen de provincie en de ontwikkelaar van of bouwer op de locatie is zeker gesteld dat er, voor de ontstening
en de ontglazing van delen van het buitengebied die vanuit een oogpunt van natuur en landschap kwetsbaar zijn, minimaal € 100.000,- per kavel aan de provincie wordt overgemaakt en
dat de netto-opbrengst van de kavelontwikkeling wordt afgedragen aan de provincie, als zij hoger uitvalt dan € 100.000,-.
5. De provincie stort de opbrengsten die zij in dit kader ontvangt in een fonds dat wordt ingezet
voor de bekostiging van de beëindiging en de sloop van (voormalige) glastuinbouwbedrijven en
de sloop van andere bebouwing in delen van het buitengebied die vanuit een oogpunt van natuur en landschap kwetsbaar zijn.
De beleidsregels voor de verbrede inzet van de regeling Ruimte-voor-Ruimte treden in werking,
als in voldoende mate is zeker gesteld dat de kosten van sloopvergoedingen voor de intensieve
veehouderij in reconstructiegebieden, zijn terugverdiend door de uitgifte van Ruimte-voorRuimtekavels. Naar verwachting is dat 2010.
Bij het toepassen van de verbrede inzet van de regeling Ruimte-voor-Ruimte voor het oplossen
van ruimtelijke knelpunten in het buitengebied van Moerdijk en het realiseren van ruimtelijke
kwaliteit, is het van belang dat de gemeente Moerdijk nog geen Ruimte-voor-Ruimtekavels
heeft ontwikkeld. De provincie geeft in haar beleidsnota aan dat gemeenten die reeds Ruimtevoor-Ruimtekavels hebben ontwikkeld, bij voorrang ondersteund worden met financiële en organisatorische bijdragen bij de ongewenste bebouwing in het buitengebied. Daarnaast mogen
deze gemeenten binnen de randvoorwaarden van de nota Buitengebied in Ontwikkeling burgerwoningen toevoegen aan bebouwingsconcentraties om daarmee zelf financiële middelen te
verwerven voor kwaliteitsverbetering van het buitengebied.
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In het kader hiervan hanteert de provincie de volgende regels:
1. Planologische medewerking aan de bouw van burgerwoningen op basis van de beleidsnota
Buitengebied in Ontwikkeling wordt door de provincie alleen verleend indien:
a. het aantal toe te voegen burgerwoningen niet groter is dan het aantal Ruimte-voor-Ruimtekavels binnen de betrokken gemeente, ingeval aan de ontwikkeling van Ruimte-voorRuimtekavels reeds provinciale planologische medewerking is verleend; dan wel
b. de helft van de te ontwikkelen locatie beschikbaar is voor de ontwikkeling van Ruimtevoor-Ruimtekavels, ingeval nog geen provinciale planologische medewerking is verleend
aan de ontwikkeling van Ruimte-voor-Ruimtekavels binnen de betrokken gemeente.
2. Daarnaast dient zeker gesteld te zijn dat de financiële opbrengst uit het toevoegen van burgerwoningen aan een bebouwingscluster ingezet wordt voor de kwaliteitsverbetering van het
buitengebied. Dat dient plaats te vinden doordat de ontwikkelaar van de kavel(s) of de bouwer
van de woning(en) een bijdrage stort in een gemeentelijk fonds voor de kwaliteitsverbetering
van het buitengebied, waarbij de omvang van de bijdrage gerelateerd is aan de netto-opbrengstpotentie bij verkoop van de woningbouwkavel.
3. De gemeente moet daarbij waarborgen dat het fonds, voor zover het wordt gevoed door bijdragen als hierboven bedoeld, zodanig wordt ingezet dat de beëindiging en de sloop van
(voormalige) glastuinbouwbedrijven en de sloop van andere bebouwing in delen van het buitengebied, die vanuit een oogpunt van natuur en landschap kwetsbaar zijn, prioriteit krijgen.
4. Indien een gemeente niet beschikt over een fonds voor de kwaliteitsverbetering van het buitengebied, of gebruikmaking van het fonds niet aangewezen acht voor het storten van een of
meer bijdragen als bedoeld in regel 2, dan moet zij op andere wijze aantoonbaar verzekeren dat
het toevoegen van burgerwoning(en) aan een bebouwingscluster gepaard gaat met een kwaliteitsverbetering van het buitengebied die in verhouding staat tot de netto-opbrengstpotentie bij
verkoop van de woningbouwkavel(s) en dat daarbij de in regel 3 bedoelde prioriteit in acht wordt
genomen.
De gemeentelijke beleidslijn
Het buitengebied van Moerdijk maakt geen deel uit van een reconstructiegebied. Om die reden
is in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied geen Ruimte-voor-Ruimteregeling opgenomen. Het toepassen van de verbrede inzet van de Ruimte-voor-Ruimteregeling is ook niet
zonder meer mogelijk omdat de gemeente Moerdijk niet aan alle voorwaarden voldoet die in die
regeling zijn opgenomen.
De gemeente Moerdijk onderschrijft echter de beleidsintenties van de regeling Verbrede inzet
aanpak Ruimte-voor-Ruimte die gericht is op een ruimtelijke kwaliteitsverbetering van het buitengebied. De ruimtelijke problematiek in het buitengebied van Moerdijk en wens om actief in te
spelen op ontwikkelingen die zich hier aandienen, noodzaken tot het inzetten van instrumenten
die een bijdrage leveren aan het tegengaan van verrommeling en het versterken van de ruimtelijke kwaliteit.
In aansluiting op soortgelijke en succesvolle regelingen in onder andere de provincie Zuid-Holland, kiest de gemeente Moerdijk voor een projectgerichte toepassing van de verbrede Ruimtevoor-Ruimteregeling. Hiermee kan in voorkomende gevallen maatwerk worden geleverd en kan
optimaal worden ingespeeld op de specifieke ruimtelijke en bedrijfsomstandigheden.
De gemeentelijke regeling Ruimte-voor-Ruimte is erop gericht om bij het beëindigen van agrarische bedrijven, waaronder glastuinbouwbedrijven, de sloop van overtollige bedrijfsgebouwen,
waaronder kassen, te stimuleren door de bouw van één compensatiewoning ter plaatse mogelijk te maken. Daarbij wil de gemeente de volgende voorwaarden hanteren:
er dient sprake te zijn van een daadwerkelijke beëindiging van de agrarische bedrijfsvoering en een duurzaam hergebruik van de locatie voor de agrarische bedrijfsvoering ligt
aantoonbaar niet in de rede;
ingeval van intensieve veehouderijbedrijven dienen de aanwezige pluimvee-/varkensrechten volledig gesaneerd te worden;
alle agrarische bedrijfsgebouwen en kassen dienen gesloopt te worden;
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de vrijgekomen agrarische bedrijfswoning mag in gebruik genomen worden als burgerwoning ten behoeve waarvan maximaal 75 m² aan erfbebouwing aanwezig mag zijn;
er dient ten minste 1 000 m² bedrijfsbebouwing of 5.000 m² kassen te worden gesloopt om
de bouw van één compensatiewoning mogelijk te maken;
de nieuw te bouwen woning mag een maximale inhoudsmaat hebben van 600 m³ en bijbehorende erfbebouwing met een oppervlakte van maximaal 75 m²;
per vrijkomende agrarische bedrijfslocatie mag maximaal één compensatiewoning worden
gebouwd;
in bebouwingsconcentraties dient de nieuwe woning zich te voegen in het ruimtelijk toetsingskader dat voor deze bebouwingsconcentratie is opgesteld;
ten behoeve van de nieuw op te richten bebouwing dient een inrichtings- en beplantingsplan te worden opgesteld waaruit aantoonbaar blijkt dat sprake is van een aanmerkelijke
versterking van de ter plaatse aanwezige ruimtelijke kwaliteit.
Ter zake van glastuinbouwbedrijven is het van belang dat niet gelijktijdig gebruikgemaakt kan
worden van deze Ruimte-voor-Ruimteregeling en de Regeling structuurverbetering glastuinbouw 2002 die voorziet in een subsidieregeling voor de afbraak van verouderde glasopstanden
en bedrijfsgebouwen.
-

Indien minder dan 1.000 m² aan bedrijfsgebouwen of minder dan 5.000 m² aan kassen aanwezig is en wordt gesloopt, kan geen toepassing worden gegeven aan deze regeling. Als meer
bebouwing aanwezig is, dient alle bebouwing te worden gesloopt.
Als aantoonbaar blijkt dat het project met realisering van één woning niet uitvoerbaar is, kan de
gemeente overwegen medewerking te verlenen aan de realisering van een tweede compensatiewoning. Ook deze woning dient zich te voegen in het ruimtelijk toetsingskader voor de locatie,
terwijl op basis van een inrichtings- en beplantingsplan moet worden aangetoond dat sprake is
van een aanmerkelijke versterking van de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse.
Belangrijk voordeel van deze regeling is dat:
vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen en kassen worden gesloopt, hetgeen bijdraagt
aan de gewenste ontstening en ontglazing van het buitengebied;
hergebruik van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen ten behoeve van niet-agrarische
en niet aan het buitengebied gebonden functies niet aan de orde is;
in beperkte mate woonfuncties worden toegevoegd op plaatsen waar dat ruimtelijk verantwoord en passend is, zonder dat dit leidt tot een onevenredige beperking van de bedrijfsvoering van agrarische bedrijven;
met een goede landschappelijke inpassing een bijdrage wordt geleverd aan het versterken
van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied.
e
Inhoud 1 herziening
Gegeven het bijzondere karakter van de Ruimte-voor-Ruimteregeling en de wens in voorkomende gevallen maatwerk te leveren op basis van alle op dat moment beschikbare gegevens
en inzichten, heeft het gemeentebestuur besloten de Ruimte-voor-Ruimteregeling nog niet in
het bestemmingsplan Buitengebied te verankeren. Wel zal in voorkomende gevallen toepassing
worden gegeven aan de uitgangspunten en inhoud van de beleidslijn.

3.3. Beleidslijn intensieve veehouderij
Ontwikkelingen inzake de intensieve veehouderij in het buitengebied van Moerdijk noodzaken
tot het bijstellen van de gemeentelijke beleidslijn voor de intensieve veehouderij.
Achtereenvolgens wordt ingegaan op:
de regeling in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied;
de toepassing van deze regeling in de dagelijkse praktijk;
nieuwe ontwikkelingen;
het herijken van de beleidsvisie en de regeling;
de vertaling van de regeling in de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied.
Huidige regeling inzake intensieve veehouderij
In het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Moerdijk zijn alle agrarische bedrijven, waarbinnen sprake is van intensieve veehouderij, voorzien van een concreet
bouwvlak en de bestemming Agrarische doeleinden intensieve veehouderij (Aiv) (zie artikel 4).
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Bij het toekennen van deze bestemming is geen onderscheid gemaakt tussen intensieve veehouderij als hoofdtak en intensieve veehouderij als neventak. In alle gevallen is één bestemming toegekend.
In de regeling is bepaald (zie artikel 4 lid 4 sub d) dat de oppervlakte van bedrijfsgebouwen die
op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan worden gebruikt ten behoeve van de intensieve veehouderij, met maximaal 15% mag worden vergroot. Op deze wijze
wordt invulling gegeven aan het gemeentelijk beleid dat erop gericht is de verdere ontwikkeling
van de intensieve veehouderij binnen de gemeente te beperken. Indien eisen vanuit milieu- of
dierwelzijn daar aanleiding toe geven, kan via vrijstelling het percentage van 15% worden vergroot (zie artikel 4 lid 6).
Ten behoeve van de niet-intensieve agrarische activiteiten, is uitbreiding van bedrijfsgebouwen
binnen het toegekende bouwvlak wel mogelijk, een en ander voor zover de omvang van het
toegekende bouwvlak dit mogelijk maakt.
Via planwijziging (zie artikel 30 lid 6) mogen bouwvlakken van intensieve veehouderijbedrijven
met maximaal 15% worden vergroot, dan wel met de oppervlakte die minimaal noodzakelijk is
op grond van milieuwetgeving of dierwelzijn.
In de toelichting bij het bestemmingsplan Buitengebied is aangegeven (zie paragraaf 5.2.2.) dat
ingeval van verzoeken om een verdergaande uitbreiding van de intensieve veehouderij, de gemeente deze verzoeken van geval tot geval zal beoordelen. Daarbij zal de provinciale Handleiding Duurzame locaties en duurzame projectlocaties voor de intensieve veehouderij van de
provincie Noord-Brabant d.d. 2 december 2003 worden gehanteerd. Indien dat noodzakelijk en
verantwoord is, zal in het verlengde daarvan een herziening van het bestemmingsplan worden
voorbereid.
Toepassing bestemmingsregeling intensieve veehouderij
Recent zijn enkele verzoeken bij de gemeente ingediend ten aanzien van de intensieve veehouderij.
Bestaande neven- en hoofdtakken intensieve veehouderij alsnog bestemmen
Gebleken is dat enkele agrarische bedrijven wel over een intensieve neventak beschikken dan
wel een intensieve hoofdtak hebben, maar niet als zodanig in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied zijn bestemd.
Deze bedrijven worden in het kader van de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied, alsnog van een passend bouwvlak met de bestemming Agrarische doeleinden intensieve
veehouderij (Aiv) voorzien.
Uitbreiding van intensieve veehouderijbedrijven
Enkele ondernemers hebben het verzoek ingediend om de bedrijfsgebouwen ten behoeve van
hun intensieve veehouderijtak uit te breiden met een oppervlakte die de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan te boven gaan (meer dan 15% uitbreiding). Men verzoekt de gemeente daarbij toepassing te geven aan de provinciale Handleiding en op basis daarvan te beoordelen en te bepalen dat sprake is van een duurzame locatie intensieve veehouderij.
Voor het intensieve veehouderijbedrijf dat gevestigd is op de locatie Zwingelspaansedijk 16 is
inmiddels een toets op basis van de provinciale Handleiding uitgevoerd. Hierin is geconstateerd
dat de locatie voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een duurzame locatie en dat er derhalve geen belemmeringen zijn om mee te werken aan de gewenste uitbreiding van het bedrijf.
Voor de locatie Boerendijk 27 is ook een dergelijke toets uitgevoerd. Op basis hiervan is geconstateerd dat de locatie voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een duurzame locatie en
dat er derhalve geen belemmeringen zijn om mee te werken aan de gewenste uitbreiding van
het bedrijf.
Nieuwe ontwikkelingen
Gegeven ontwikkelingen in de intensieve veehouderijsector dient ook voor het buitengebied van
Moerdijk rekening te worden gehouden met de volgende ontwikkelingen:
een verdere schaalvergroting van de aanwezige intensieve veehouderijbedrijven indien en
voor zover de huidige vestigingslocatie hiertoe ruimtelijke mogelijkheden biedt en er geen
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belemmeringen zijn in het milieuspoor; deze ontwikkeling leidt tot een verdere verstening
van het buitengebied;
een "verduurzaming" van aanwezige intensieve veehouderijbedrijven waarbij ingezet wordt
op gesloten bedrijfssystemen; deze ontwikkeling kan ook gepaard gaan met schaalvergroting; ook hier zijn de aspecten ruimte en milieu bepalend voor de werkelijke mogelijkheden
en kan er sprake zijn van een verdere verstening van het buitengebied;
het opheffen van intensieve veehouderijbedrijven als hoofdtak of als neventak bijvoorbeeld
omdat de noodzakelijke (milieu-)investeringen niet haalbaar zijn of gewijzigde marktomstandigheden tot andere keuzen in de bedrijfsvoering leiden.

Gemeentelijke beleidslijn
Uitgangspunt voor het gemeentelijk beleid voor het buitengebied blijft dat het met name de
grondgebonden landbouw is die de kenmerkende openheid van het buitengebied in stand houdt
en versterkt. Om die reden is het beleid er in de eerste plaats op gericht ontwikkelingsruimte te
bieden aan grondgebonden agrarische bedrijven.
Nieuwvestiging van niet-grondgebonden bedrijven zoals intensieve veehouderijbedrijven wordt
niet toegestaan. Ook nieuwe intensieve neventakken worden niet toegestaan.
Het gemeentelijk beleid is er daarnaast op gericht om een verdere uitbreiding van bebouwing in
het buitengebied zoveel mogelijk te beperken. Noodzakelijke uitbreiding van agrarische bedrijfsbebouwing dient geconcentreerd te worden binnen bouwvlakken en bouwsteden. Aan bestaande intensieve veehouderijbedrijven worden om die reden slechts in beperkte mate uitbreidingsmogelijkheden gegeven.
Gegeven de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied van Moerdijk, is er slechts in zeer beperkte mate ruimte voor schaalvergroting van de intensieve veehouderij. In dit perspectief en
om reden van milieu en ruimtebeslag, wil de gemeente Moerdijk zich primair inzetten voor ontwikkelingen gericht op het opheffen van intensieve veehouderijactiviteiten en op het verduurzamen van deze activiteiten wanneer deze gehandhaafd blijven. Alleen indien de agrarische
noodzaak hiertoe aanwezig is en er geen belemmeringen zijn in het milieuspoor, kan medewerking worden gegeven aan schaalvergroting op locaties die voldoen aan de eisen van een duurzame locatie. In alle gevallen dienen de genoemde ontwikkelingen samen te gaan met een
aantoonbare en aanmerkelijke versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied ter
plaatse.
Ter zake van het toekennen van uitbreidingsmogelijkheden aan intensieve veehouderijbedrijven
heeft de gemeente Moerdijk advies gevraagd aan de AAB. In haar advies d.d. 2 april 2008 heeft
de AAB het volgende overwogen.
In Moerdijk komt intensieve veehouderij veelal voor in combinatie met grondgebonden agrarische activiteiten. Afhankelijk van de grootte van de grondgebonden tak zijn de intensieve veehouderij-activiteiten een hoofdtak of een neventak. Voor intensieve veehouderijbedrijven met
eenzelfde aard en omvang kan aldus sprake zijn van verschillende uitbreidingsmogelijkheden.
De AAB acht dit ongewenst en adviseert voor het bepalen van uitbreidingsmogelijkheden alleen
uit te gaan van de omvang van de niet-grondgebonden bedrijfstak en geen rekening te houden
met de omvang van de grondgebonden bedrijfstak.
De AAB stelt voor om aan intensieve veehouderijtakken welke de omvang hebben van de helft
dan wel nagenoeg de helft van de productie-omvang van een volwaardig intensief veehouderijbedrijf, uitbreidingsmogelijkheden toe te kennen. Overweging hierbij voor de AAB is dat "het
redelijk en billijk is aan intensieve veehouderijtakken met een dergelijke substantiële omvang
ontwikkelingspotentie te bieden ter instandhouding van een intensieve veehouderijtak met een
bedrijfseconomische relevantie om op die wijze de continuïteit als IV-bedrijf op langere termijn
te waarborgen".
Aan bedrijven waarvan de intensieve veehouderijtak een productie-omvang heeft van aanmerkelijk minder dan de helft van een volwaardig intensief veehouderijbedrijf worden dan geen
uitbreidingsmogelijkheden toegekend. Dergelijke kleine eenheden hebben op dit moment geen
duurzame economische omvang en bij verveelvoudiging van de bedrijfsomvang zou veeleer
sprake zijn van nieuwvestiging van een intensief veehouderijbedrijf.
In het verlengde van deze benadering heeft de AAB 16 individuele locaties waar sprake is van
intensieve veehouderij beoordeeld. Op basis van deze beoordeling concludeert de AAB dat
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13 bedrijven in aanmerking dienen te komen voor uitbreidingsmogelijkheden. Het betreft de
locaties:
Tonsedijk 22 te Klundert (akkerbouwbedrijf annex varkenshouderijbedrijf);
Zevenbergseweg 11 te Klundert (akkerbouwbedrijf annex vleeskuikenbedrijf);
Oude Molensedijk 13a te Fijnaart gespecialiseerd vleesvarkensbedrijf);
Achterdijk 21 te Zevenbergschen Hoek (akkerbouwbedrijf annex varkenshouderijbedrijf);
Noordseweg 4 te Langeweg (varkenshouderijbedrijf);
Derdeweg 11 te Zevenbergschen Hoek (gespecialiseerd zeugenbedrijf);
Markdijk 1 te Klundert akkerbouwbedrijf annex vleeskuikenbedrijf);
Koekoekendijk 10 te Moerdijk (gespecialiseerd vleeskuikenbedrijf);
Schoolstraat 2 te Langeweg (akkerbouwbedrijf annex vleeskuikenbedrijf);
Noordlangeweg 17 te Willemstad (akkerbouwbedrijf annex vleeskuikenbedrijf);
Noordlangeweg 8 te Willemstad (akkerbouwbedrijf annex vleeskuikenbedrijf);
Zevenbergseweg 30 te Klundert (akkerbouwbedrijf annex vleeskuikenbedrijf);
Langeweg Zuid 4 te Standaardbuiten (akkerbouwbedrijf annex vleeskuikenbedrijf).
Op de locaties Manciadijk 3 en Lapdijk 22 is geen sprake meer van een intensieve veehouderijtak.
Op de locatie Hoge Zeedijk 38a is sprake van een zeer beperkte intensieve veehouderijactiviteiten die een verdere uitbreiding ongewenst maken.
Reeds eerder is vastgesteld dat op de locaties Boerendijk 27 en Zwingelspaansedijk 16 sprake
is van volwaardige intensieve veehouderijbedrijven en dat de betreffende locaties kunnen worden aangemerkt als duurzame locatie voor intensieve veehouderij.
De gemeente Moerdijk heeft het advies van de AAB overgenomen en betrokken bij de verdere
invulling van haar beleid inzake intensieve veehouderijbedrijven.
In het verlengde hiervan is deze beleidslijn als volgt uitgewerkt voor de in het buitengebied
aanwezige intensieve veehouderijbedrijven.

-

-

-

-

-

Bedrijven met een ondergeschikte intensieve neventak
Agrarische bedrijven met een ondergeschikte intensieve neventak worden voorzien van
een bouwvlak met de bestemming Agrarische doeleinden neventak intensieve veehouderij
(Aiv) met de nadere aanwijzing ondergeschikte neventak (on).
Een bestaande ondergeschikte intensieve neventak niet mag doorgroeien naar een intensieve hoofdtak.
Conform de huidige regeling mogen de ten behoeve van de bestaande ondergeschikte
intensieve neventak in gebruik zijnde bedrijfsgebouwen met maximaal 15% mogen worden
uitgebreid.
Via vrijstelling mag een verdere uitbreiding van de bedrijfsgebouwen plaatsvinden indien
en voor zover dit noodzakelijk is op grond van milieuwetgeving en/of dierwelzijn.
Ten behoeve van de niet-intensieve agrarische hoofdtak is uitbreiding van de bedrijfsbebouwing toegestaan binnen de grenzen van het toegekende bouwvlak.
Met het oog op een eventuele uitbreiding van de intensieve neventak mag het bouwvlak
via planwijziging vergroot worden met maximaal 15% (zie ook artikel 30 lid 6).
Vergroting van het bouwvlak ten behoeve van de niet intensieve hoofdtak is via planwijziging mogelijk tot maximaal 2 ha conform de regeling voor het vergroten van agrarische
bouwsteden (zie artikel 30 lid 5).
Bedrijven met een intensieve hoofdtak of een volwaardige intensieve neventak
Agrarische bedrijven met een intensieve hoofdtak of een volwaardige intensieve neventak
worden voorzien van de bestemming Agrarische doeleinden intensieve veehouderij (Aiv).
Conform de huidige regeling mogen de ten behoeve van de bestaande intensieve hoofdof neventak in gebruik zijnde bedrijfsgebouwen met maximaal 15% mogen worden uitgebreid.
Via vrijstelling mag een verdere uitbreiding van de bedrijfsgebouwen plaatsvinden indien
en voor zover dit noodzakelijk is op grond van milieuwetgeving en/of dierwelzijn.
Via planwijziging kan het toegekende bouwvlak worden vergroot tot maximaal 1,5 ha,
waarbinnen ook uitbreiding van de voor de intensieve veehouderij in gebruik zijnde be-
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drijfsgebouwen kan plaatsvinden, indien de locatie voldoet aan de eisen die gesteld worden aan duurzame locaties intensieve veehouderij. De locatie wordt daarbij op de plankaart voorzien van de aanwijzing "duurzame locatie intensieve veehouderij".
De ontwikkeling van een 2e (niet intensieve) hoofdtak binnen hetzelfde bouwvlak is niet
toegestaan.

Nu de praktijk leert dat door in het buitengebied gevestigde intensieve veehouderijbedrijven een
beroep gedaan wordt op het toepassen van de provinciale Handleiding, is er reden om het toetsingskader van de provinciale Handleiding te "vertalen" naar het lokale schaalniveau van Moerdijk en een plaats te geven binnen het bestemmingsplan voor het buitengebied. Op die wijze
kan de gemeente maatwerk leveren en rekening houden met de specifieke situatie in het buitengebied en zo mogelijk aanvullende eisen stellen.
Rekening houdend met de provinciale Handleiding en gegeven de omvang van in het buitengebied aanwezige intensieve veehouderijbedrijven en in aansluiting op de bij recht toegestane
omvang van bouwsteden, wordt uitgegaan van een maximale grootte van bouwvlakken voor
intensieve veehouderijbedrijven van 1,5 ha. Met een efficiënte inrichting en bebouwing van dit
bouwvlak kan hier een duurzaam ingericht intensief veehouderijbedrijf op bedrijfseconomisch
verantwoorde wijze uitgeoefend worden. Indien de aard van de bedrijfsvoering een groter
bouwvlak noodzakelijk maakt, dient uitgeweken te worden naar gebieden buiten de gemeente
die specifiek zijn/worden ingericht voor de intensieve veehouderij.
Mer-regelgeving
Als gevolg van de in september 2006 gewijzigde mer-regelgeving ontstaat voor sommige bestemmingsplannen voor het buitengebied de verplichting om een planMER op te stellen 1). Een
planMER moet worden opgesteld als:
een plan het kader vormt voor een toekomstig besluit over een mer-(beoordelings)plichtige
activiteit;
voor een plan een passende beoordeling op grond van de Habitatrichtlijn/Natuurbeschermingswet gemaakt moet worden.
Een planmer-plicht is in het buitengebied met name aan de orde indien het plan ruimte wordt
geboden voor de vestiging, wijziging en/of uitbreiding van relatief grootschalige intensieve
veehouderijen waarvoor in het vergunningenspoor een mer-beoordeling of een projectMER
moet worden gevolgd. De drempel voor de mer-beoordelingsplicht in het vergunningenspoor
(en daarmee ook voor de planmer-plicht van de ruimtelijke plannen) is:
60.000 plaatsen voor mesthoenders;
45.000 plaatsen voor hennen;
2.200 plaatsen voor mestvarkens;
350 plaatsen voor zeugen.
De planmer-plicht geldt voor alle ruimtelijke plannen waarin dergelijke ontwikkelingen zijn voorzien, waaronder dus ook bestemmingsplannen en wijzigingsplannen. In het buitengebied van
Moerdijk is sprake van een beperkt aantal intensieve veehouderijen, in de vorm van gespecialiseerde hoofdtakbedrijven of in de vorm van volwaardige neventakken die deel uit maken van
akkerbouwbedrijven.
Aan deze intensieve veehouderijen wordt via planwijziging in principe de mogelijkheid geboden
om uit te breiden. Daarbij is de kans aanwezig dat de bovengenoemde drempels worden overschreden. Dit betekent dat het bestemmingsplan het kader vormt voor mer-(beoordelings)plichtige activiteiten en dat het bestemmingsplan planmer-plichtig is. Een planMER in het
kader van een passende beoordeling is in dit geval niet aan de orde omdat significante effecten
voor het nabijgelegen Natura 2000-gebied worden voorkomen.
In bijlage 2 wordt verslag gedaan van het onderzoek dat in het kader van de planMER heeft
plaatsgevonden. Op basis van dit onderzoek worden de volgende conclusies geformuleerd:
de uitbreiding van intensieve veehouderijen zal negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit in de omgeving, als gevolg van atmosferische depositie. Door het beperkte aantal
intensieve veehouderijbedrijven het buitengebied, is dit negatieve effect echter gering;

1) MER = het milieueffectrapport/mer = de procedure.
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zoals bij iedere andere ontwikkeling dient de toename aan verharding te worden gecompenseerd, door bijvoorbeeld nieuw oppervlaktewater aan te leggen of schoon water te infiltreren in de bodem; hemelwater van schone verharde oppervlakken dient zo veel mogelijk te worden afgekoppeld;
door de relatief grote afstand tussen de intensieve veehouderijbedrijven en de Natura
2000-gebieden, Hollandsch Diep en Krammer-Volkerak, is areaalverlies of verstoring door
geluid niet aan de orde. Significante negatieve effecten op de verschillende vogelsoorten
zijn dan ook niet te verwachten;
met het oog op de stikstofdepositie in relatie tot Natura 2000-gebied het Hollandsch Diep,
geldt voor alle intensieve veehouderijen in het gebied, dat uitbreiding van stikstofdepositie
alleen mogelijk is wanneer na uitbreiding van de veehouderij de kritische depositiewaarde
op het Natura 2000-gebied niet wordt overschreden. Alle intensieve veehouderijbedrijven
liggen op relatief grote afstand waardoor de bijdrage van een individueel veehouderijbedrijf
verwaarloosbaar wordt geacht. Het Natura 2000-gebied het Hollandsch Diep staat uitbreiding van de intensieve veehouderijbedrijven dan ook niet in de weg;
met het oog op de stikstofdepositie in relatie tot Natura 2000-gebied het Krammer/Volkerak, geldt dat de achtergrond concentratie reeds hoger is dan de kritische depositie waarde. Uitbreiding van stikstof depositie op het Natura 2000-gebied is dan ook niet
acceptabel. Door de relatief grote afstand tussen de veehouderijbedrijven en het Natura
2000-gebied is de verwachting dat individuele veehouderijbedrijven geen bijdrage leveren
aan de depositie op het Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak;
door het toepassen van emissiearme stalsystemen (voor het gehele bedrijf) kan een individueel veehouderijbedrijf indien noodzakelijk een toename van stikstofdepositie voorkomen
en een uitbreiding van dieren realiseren;
doordat bedrijfsuitbreiding in het "milieuspoor" mede door de provincie Noord-Brabant en
de provincie Zeeland of Zuid-Holland worden getoetst aan de gevolgen voor het Natura
2000-gebied het Krammer-Volkerak en respectievelijk het Hollandsch Diep, is de bescherming van deze natuurgebieden gewaarborgd. De uitbreidingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt vormen derhalve geen bedreiging voor de Natura 2000-gebieden
aangezien deze uitbreidingsmogelijkheden eerst kunnen worden benut indien in het kader
van het milieuspoor "groen licht" is verkregen;
bij de uitbreiding van de intensieve veehouderijbedrijven dient rekening te worden gehouden met de normen uit de Wet geurhinder en veehouderij. Door het toepassen van moderne stalsystemen kan hieraan in veel gevallen worden voldaan.

Uitwerking gemeentelijke beleidslijn intensieve veehouderij
Het gemeentelijk beleid voor de intensieve veehouderij wordt, in aansluiting op de provinciale
Handleiding als volgt uitgewerkt.
Definitie duurzame locatie intensieve veehouderij
Een agrarisch bouwvlak dat in gebruik is voor een bestaand intensief veehouderijbedrijf als
hoofdtak met een zodanige ligging dat het zowel vanuit een milieuoogpunt als vanuit ruimtelijk
oogpunt verantwoord is om het bouwvlak te vergroten naar 1,5 ha.
Geen nieuwvestiging intensieve veehouderij
Nieuwe intensieve veehouderij wordt noch als hoofdtak noch als neventak toegestaan.
Uitbreiding intensieve veehouderij
Alle reeds in het buitengebied aanwezige intensieve veehouderijbedrijven (hoofdtak en volwaardige of ondergeschikte neventak) zijn in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied
voorzien van een passend bouwvlak. De twee locaties die op basis van onderzoek zijn aangewezen als "duurzame locatie intensieve veehouderij", zijn op de plankaart voorzien van een
nadere aanwijzing (Zwingelspaansedijk 16 en Boerendijk 27).
Alleen intensieve veehouderijbedrijven die een hoofdtak zijn of een volwaardige neventak en
die gelegen zijn in het Agrarische gebied met verweving van landbouw en landschaps- en
cultuurhistorische waarden alsmede kenmerkende openheid, het ALO-gebied, kunnen een
beroep doen op toepassing van de in het bestemmingsplan op te nemen wijzigingsbevoegdheid
tot vergroting van het bouwvlak tot maximaal 1,5 ha en tot vergroting van de daarin gelegen
bedrijfsgebouwen.
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Hiermee wordt aangesloten op de in de provinciale Handleiding opgenomen randvoorwaarden
ten aanzien van vestiging van duurzame locaties voor intensieve veehouderijbedrijven in de
streekplanzones GHS (Groene HoofdStructuur) en AHS (Agrarische HoofdStructuur). Onder
voorwaarden acht de provincie hier duurzame locaties mogelijk.
Duurzame economische omvang
Alleen bestaande intensieve veehouderijbedrijven die als hoofdtakbedrijf of als volwaardige
neventak een duurzame economische omvang hebben komen in aanmerking voor uitbreiding
van het bouwvlak tot 1,5 ha. De commissie Advies Agrarische Bouwaanvragen heeft hierover
advies uitgebracht, waarbij volwaardigheid en voldoende continuïteit belangrijke toetsingsaspecten zijn.
Wet geurhinder
Uitbreiding van bestaande bouwvlakken/bedrijfsgebouwen van intensieve veehouderijbedrijven
is alleen mogelijk als voldaan wordt aan de Wet geurhinder. Hiermee wordt zeker gesteld dat er
voldoende rekening wordt gehouden met in de omgeving aanwezige geurgevoelige objecten.
Gegeven het overwegende grondgebonden karakter van de landbouw in Moerdijk, zal de gemeente geen invulling geven aan een eigen gemeentelijk geurbeleid. De normstelling van de
Wet geurhinder zal worden toegepast.
Wet ammoniak en veehouderij
Uitbreiding van bestaande bouwvlakken/bedrijfsgebouwen van intensieve veehouderijbedrijven
is alleen mogelijk als voldaan wordt aan de Wet Ammoniak en veehouderij. Hiermee wordt zeker gesteld dat voldoende afstand in acht wordt genomen ten opzichte van voor verzuring
kwetsbare en zeer kwetsbare bos- en natuurgebieden.
Natuurbeschermingswet- en Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden
Uitbreiding van bestaande bouwvlakken/bedrijfsgebouwen van intensieve veehouderijbedrijven
is alleen mogelijk als deze getoetst wordt op de effecten op te beschermen Natuurbeschermingswet- en Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. Hiermee wordt zeker gesteld dat voldoende afstand in acht wordt genomen ten opzichte van deze gebieden.
Ecologische verbindingszones
Uitbreiding van bouwvlakken van intensieve veehouderijbedrijven mag de realisering en instandhouding van ecologische verbindingszones niet belemmeren.
Cultuurhistorisch waardevolle gebieden
In gebieden die op de provinciale Cultuurhistorische Waardenkaart zijn aangeduid als historisch
landschappelijke vlakken met hoge en zeer hoge waarden is uitbreiding van bestaande bouwvlakken van intensieve veehouderijbedrijven alleen mogelijk, als is aangetoond dat de uitbreiding de cultuurhistorische waarden niet aantasten. In een beeldkwaliteitplan moet worden aangetoond hoe deze cultuurhistorische waarden worden behouden en waar mogelijk versterkt.
Archeologisch waardevolle gebieden
Uitbreiding van bouwvlakken/bedrijfsgebouwen van intensieve veehouderijbedrijven die gelegen
zijn in archeologisch waardevolle gebieden is alleen mogelijk indien in voldoende mate is zeker
gesteld dat met aanwezige waarden is rekening gehouden. Archeologisch onderzoek dient dit
uit te wijzen.
Aardkundig waardevolle gebieden
Uitbreiding van bouwvlakken/bedrijfsgebouwen van intensieve veehouderijbedrijven die gelegen
zijn in aardkundig waardevolle gebieden zoals beekdalen en kreekgebieden is alleen mogelijk
indien in voldoende mate is zeker gesteld dat met aanwezige waarden is rekening gehouden. In
een beeldkwaliteitplan moet worden aangetoond hoe met deze waarden worden rekening gehouden.
Wateraspecten
In een watertoets moet worden aangetoond dat in voldoende mate wordt rekening gehouden
met eventueel aanwezige grondwaterbeschermingsgebieden, zoeklocaties voor regionale waterberging en potentieel natte gebieden.
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Overige agrarische bedrijven
Uitbreiding van intensieve veehouderijbedrijven mag niet leiden tot een onevenredige beperking
van de bedrijfsvoeringen en ontwikkelingsmogelijkheden van overige agrarische bedrijven.
Inhoud 1e herziening
In de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied worden de volgende aanpassingen
doorgevoerd:
in artikel 4 lid 1 wordt aangegeven dat gronden bestemd zijn voor de bedrijfsvoering van
intensieve veehouderijbedrijven als hoofdtak en als volwaardige neventak alsmede voor de
agrarische doeleinden die ook toelaatbaar zijn gesteld voor gronden met de bestemming
Agrarische doeleinden (de grondgebonden veehouderij, de akker- en vollegrondstuinbouw,
de fruitteelt, de sierteelt en de boomkwekerij); voor bedrijven waar sprake is van een ondergeschikte intensieve neventak wordt op de plankaart de nadere aanwijzing (on) ondergeschikte neventak opgenomen;
voor de locaties die zijn voorzien van de nadere aanwijzing "duurzame locatie voor intensieve veehouderij" geldt de bepaling dat de maximale oppervlakte aan bedrijfsgebouwen in
gebruik voor de intensieve veehouderij niet meer mag bedragen dan de maatvoering die
op de plankaart is aangegeven; een verdere uitbreiding is alleen mogelijk als gebruikgemaakt wordt van de wijzigingsbevoegdheid als genoemd in artikel 30;
in artikel 30 (ALO) wordt in lid 22 een nieuwe wijzigingsbevoegdheid opgenomen op basis
waarvan ten behoeve van bestaande bedrijven met een hoofdtak of volwaardige neventak
intensieve veehouderij, uitbreiding van bouwvlakken met de bestemming Agrarische doeleinden intensieve veehouderij (Aiv) mogelijk wordt, alsmede uitbreiding van de binnen het
bouwvlak aanwezige bedrijfsgebouwen die in gebruik zijn ten behoeve van de intensieve
veehouderij indien voldaan wordt aan de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden.
Deze wijzigingsbevoegdheid luidt als volgt:
"Wijzigingsbevoegdheid vergroten bouwvlakken en uitbreiding bedrijfsgebouwen
Aiv
Hoofdtak/volwaardige neventak
Burgemeester en wethouders zijn  met toepassing van artikel 11 WRO  bevoegd ten behoeve
van het vergroten van bouwvlakken met de bestemming Aiv en uitbreiding van bedrijfsgebouwen ten dienste van de intensieve veehouderij het plan te wijzigen, 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 aanwezige
natuurwaarden, landschapswaarden, cultuurhistorische waarden en aardkundige waarden
niet in onevenredige mate worden geschaad;
c. 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;
d. bestaande agrarische bedrijven mogen niet in onevenredige mate in hun bedrijfsvoering
en/of ontwikkelingsmogelijkheden worden belemmerd;
e. 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 d van dit
voorschrift is voldaan;
f.
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 b van dit voorschrift is voldaan;
g. de vergroting van bouwvlakken is in geen geval toegestaan ter plaatse van:
- de bestemmingen Natuurdoeleinden en Groenvoorzieningen (kaartbladen 1 t/m 10);
- gronden die zijn gelegen binnen een zone van 25 m ter weerszijden van de aanduiding
"wijzigingsbevoegdheid ecologische verbindingszones", gemeten vanuit het hart van
de aanduiding (kaartblad 11);
- schootsvelden (kaartblad 11);

Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg

264.10404.41

Beleidslijnen

-

-

95

bouwvlakken met de aanduiding "bij bouwstede behorend bouwvlak" (kaartbladen 1
t/m 10)."

in artikel 30 wordt lid 6 in die zin gewijzigd dat vergroten van het bouwvlak tot maximaal
2 ha mogelijk wordt indien en voor zover vergroting van het bouwvlak noodzakelijk is voor
de niet intensieve hoofdtak van het hier gevestigde bedrijf. Deze wijzigingsbevoegdheid is
ook van toepassing op agrarische bedrijven met een ondergeschikte neventak intensieve
veehouderij (on). Ten behoeve van de ondergeschikte intensieve neventak blijft uitbreiding
met maximaal 15% het maximaal toelaatbare."

3.4. Beleidslijn bio-energie-installaties
Opgave
Een groot aantal agrariërs in Nederland heeft plannen voor de bouw van een bio-energie-installatie. Dit heeft enerzijds te maken met het streven van het Rijk om in 2010 voor 5% van de
energievoorziening gebruik te maken van duurzame energie en anderzijds met het streven van
agrarische ondernemers naar een energie- en kostenefficiënte bedrijfsvoering. De bouw en het
in gebruik nemen van deze installaties kan gevolgen hebben voor de ruimtelijke kwaliteit van
het buitengebied.
Ook de gemeente Moerdijk heeft te maken met deze nieuwe ontwikkeling in het buitengebied.
Enkele aanvragen zijn reeds ingediend en de verwachting is dat er meer zullen volgen. Om die
reden is beleid en regelgeving gewenst om deze ontwikkeling in goede banen te leiden.
Bij besluit van 24 oktober 2006 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk de Beleidsnotitie Bio-energie-installaties Gemeente Moerdijk als beleidsregel
vastgesteld. Deze beleidsregel dient thans vertaald te worden in het bestemmingsplan Buitengebied.
In de Beleidsnotitie komen de volgende onderwerpen aan de orde:
wat is een bio-energie-installatie?
wat zijn ruimtelijk relevante beoordelingscriteria voor het toelaten van bio-energie-installaties?
welke milieu- en overige aspecten zijn van betekenis?
welk beleid voert de provincie in deze?
welke regeling is er opgenomen in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied?
de beleidslijn bio-energie-installaties;
e
de regeling in de 1 herziening.
Wat is een bio-energie-installatie?
Algemeen kenmerk van een bio-energie-installatie is dat uit een biologische grondstof energie
wordt gewonnen in de vorm van warmte en elektriciteit. De installaties zijn doorgaans een onderdeel van of een nevenactiviteit van het agrarisch bedrijf, maar kunnen hier ook los van
staan.
Voorbeelden van mogelijke aan het agrarisch bedrijf gerelateerde bio-energie-installaties zijn:
biomassavergistingsinstallatie;
mestvergistingsinstallatie;
bio-olie-installatie;
bio-ethanolinstallatie.
Het ruimtebeslag van een installatie varieert, afhankelijk van de soort en grootte, van 0,2 ha tot
1 ha.
De hoogte van de gebouwen varieert tussen de 10 m en 11,5 m. Verder hebben de installaties
een verkeeraantrekkende werking omdat er in meer of mindere mate grondstoffen worden aangevoerd en eindproducten worden afgevoerd van en naar omliggende agrarische bedrijven.
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Relevante ruimtelijke beoordelingscriteria
Om te kunnen beoordelen of een bio-energie-installatie in het buitengebied toelaatbaar is, is het
van belang te beoordelen of de installatie:
een ondergeschikt onderdeel is van de agrarische bedrijfsvoering;
een nevenactiviteit is;
een hoofdactiviteit is.
De invloed die een bio-energie-installatie heeft op de omgeving is afhankelijk van de schaal en
omvang van de installatie en de vraag waar de grondstoffen vandaan komen en waar de producten naar toe gaan. De "gebondenheid" van de installatie aan het bedrijf van de aanvrager is
hierbij van belang.
In de Beleidsnotitie worden op basis van bovenstaande criteria vier categorieën onderscheiden:
Normaal en ondergeschikt onderdeel van de agrarische bedrijfsvoering (categorie A)
Wanneer de grondstoffen volledig afkomstig zijn van het eigen bedrijf en de producten (warmte,
elektriciteit, CO2, digestaat) volledig door het eigen bedrijf worden gebruikt, kan gesproken worden van een gesloten systeem en van een normaal en onderschikt onderdeel van de agrarische
bedrijfsvoering. De activiteit past binnen de maatvoering van de bouwstede of bouwvlak en voldoet ook anderszins aan de voorschriften van het bestemmingsplan.
Nevenactiviteit (categorie B en C)
Wanneer een deel van de grondstoffen van derden wordt afgenomen en/of een deel van de
producten aan derden wordt geleverd, is sprake van een nevenactiviteit. Deze vorm kan worden
gezien als verbreding van de landbouw waarbij de nevenactiviteit onder voorwaarden is toegestaan. Wanneer het bedrijf duurzame samenwerkingsverbanden heeft met bedrijven in het omliggende gebied kan gesproken worden van een gebiedsgebonden activiteit.
Hoofdactiviteit (categorie D)
Wanneer alle grondstoffen van derden worden afgenomen en alle producten aan derden worden geleverd, is sprake van een hoofdactiviteit. In feite kan deze vorm niet meer beschouwd
worden als een bedrijfsgebonden activiteit, waar de overige categorieën een duidelijke binding
met het agrarische bedrijf hebben. Deze vorm is slechts in uitzonderingsgevallen in het buitengebied toelaatbaar. Wel kan hier sprake zijn van een gebiedsgebonden activiteit, echter door de
schaal en de omvang van de hoofdactiviteit is deze ontwikkeling niet gewenst in het buitengebied. Deze bedrijven dienen zich te vestigen op reguliere bedrijventerreinen.
Milieu- en overige aspecten
Ten aanzien van de vestiging van bio-energie-installaties in het buitengebied is niet alleen de
aard van de activiteit van betekenis (neven- of hoofdactiviteit, bedrijfs- of gebiedsgebonden).
Belangrijke aandachtspunten zijn de inpassing in het landschap, de verkeerseffecten en geuren geluidshinder. Daarnaast vormt de externe veiligheid een aandachtspunt vanwege opslag
van gas en andere gevaarlijke stoffen.
Landschap
De ruimtelijke inpasbaarheid van bio-energie-installaties is afhankelijk van de aard en omvang
van de bebouwing (ruimtebeslag, hoogte) in relatie tot de kenmerken en kwaliteiten van het gebied. Een bio-olie-installatie is niet erg omvangrijk (tot 200 m²) en zal in het algemeen binnen
bestaande bouwvlakken kunnen worden ingepast.
Biomassavergistingsinstallaties hebben een gewenst ruimtebeslag van 0,7 tot 1 ha (zie de ingediende aanvragen). Uitgaande van reguliere agrarische bouwsteden/-vlakken van 1 tot 1,5 ha
zal het in veel gevallen niet mogelijk zijn dergelijke installaties in te passen in bestaande bouwsteden/-vlakken. Ruimte voor een verdere uitbreiding van het agrarische bedrijf is dan niet of
nauwelijks nog aanwezig. Voor glastuinbouwbedrijven met grotere bouwvlakken zijn er ruimere
mogelijkheden voor het inpassen van bio-energie-installaties binnen het bouwvlak.
In algemene zin betekent dit dat er beperkingen gelden ten aanzien van het toe te stane ruimtebeslag van bio-energie-installaties. Voorwaarde voor vestiging is dat de installatie gerealiseerd dient te worden binnen de bestaande bouwstede/-vlak. Een inrichtings- en beplantingsplan dient opgesteld en uitgevoerd te worden om zorg te dragen voor een verantwoorde landschappelijke inpassing.
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Indien de bio-energie-installatie bij glastuinbouwbedrijven wordt gerealiseerd, zal het landschapsbeeld minder afwijken van de uitgangssituatie. Wat betreft bouwmassa sluit de installatie
aan op het glastuinbouwbedrijf en ook de bouwhoogte van 10 m komt in glastuinbouwgebieden
vaker voor in de vorm van warmteopslagtanks.
In de besluitvorming over de toelaatbaarheid van bio-energie-installaties dient rekening te worden gehouden met het feit dat het om relatief nieuwe ontwikkelingen gaat met de daarbij behorende onzekerheden. Onbekend is vooralsnog wat de toekomstwaarde van dergelijke installaties is. Het is de vraag of al deze installaties naast elkaar kunnen voortbestaan en wat de toekomstperspectieven op langere termijn zijn, zeker gezien de onzekere perspectieven in de akkerbouwsector, waar toch een belangrijk deel van de grondstoffen vandaan zal moeten komen.
Indien de beoogde installaties over enkele jaren economisch niet blijken te kunnen voortbestaan, resteert een omvangrijke bebouwingsmassa in het open landelijk gebied.
Verkeer
Bio-energie-installaties genereren extra verkeer. Bij het beoordelen van de toelaatbaarheid van
installaties dienen de volgende aspecten betrokken te worden:
hoe wordt het bedrijf ontsloten en hebben de ontsluitingswegen voldoende capaciteit om
het extra verkeer op te vangen? Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de themakaart Ontsluiting die deel uit maakt van de voorschriften van het vastgestelde bestemmingsplan
Buitengebied;
is het profiel van de ontsluitende weg(en) breed genoeg om vrachtwagens af te wikkelen
en geeft de uitrit voldoende ruimte voor het in- en uitdraaien van vrachtverkeer? Bij een te
smalle weg kan als voorwaarde gesteld worden dat de initiatiefnemer de uitrit of de tegenoverliggende berm aanpast.
De bouw van de bio-energie-installatie is geen nieuwe situatie in de zin van de Wet geluidhinder
en hoeft dan ook niet te worden getoetst aan de normen als gesteld in deze wet (wegverkeerslawaai).
Geurhinder
De op- en overslag van grondstoffen, het vergistingsproces, het biogas en het digestaat kunnen
zorgen voor geurhinder. Er is geen specifieke wet- en regelgeving waaraan normen voor de
toelaatbaarheid van geurhinder ontleend kunnen worden. Wel is er beleid dat erop gericht is de
overlast als gevolg van geurhinder voor derden zoveel mogelijk te voorkomen.
De installatie zelf is in principe een gesloten systeem zodat bij een normale bedrijfsvoering
geen geuremissie plaatsvindt. De op- en overslag van het digestaat en substraten kan echter
geuroverlast veroorzaken. In relatie tot de aanwezigheid van geurgevoelige objecten in de omgeving van de installatie, dienen maatregelen genomen te worden om geuroverlast te voorkomen (luchtwassysteem, onderdruk, afdekken opslag, overdekte overslag). Deze maatregelen
dienen als voorwaarde gesteld te worden voor de bouw van de installatie.
Een bio-olie-installatie zal naar verwachting geen geurhinder veroorzaken omdat de grondstof
noch de producten stank produceren.
Industrielawaai
Bio-energie-installaties kunnen mogelijk geluidshinder veroorzaken. Bij de beoordeling van initiatieven in het kader van de Wet milieubeheer dient te worden aangesloten bij de Handreiking
industrielawaai en vergunningverlening (Ministerie van VROM, 21 oktober 1998). Hierin wordt
aangegeven dat voor (bedrijfs)woningen van derden gestreefd dient te worden naar een belasting van 55 dB(A) op de gevel en dat er een maximumnorm geldt van 65 dB(A) op de gevel.
Voor de toetsing van geluidsemissies door transportbewegingen van en naar de installatie kan
de Circulaire aan besturen van provincies en gemeenten houdende beoordeling geluidshinder
wegverkeer in verband met vergunningverlening Wet milieubeheer (29 februari 1996, nr. Mbg
9600613 1, Staatscourant 1996, nr. 44, DG Milieubeheer) worden gevolgd. Deze circulaire geeft
ten behoeve van de milieuvergunningverlening aanwijzingen over de beoordeling van de indirecte hinder, veroorzaakt door verkeersbewegingen van en naar de inrichting /installatie.
Bepaald dient te worden op welke afstand het dichtstbijzijnde geluidsgevoelige object zich bevindt en of daar aan de normen voor geluidshinder wordt voldaan ten gevolge van de installatie
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zelf. Tevens dient onderzocht te worden of het extra (vracht)verkeer leidt tot overschrijding van
geluidsnormen bij deze (of andere) woningen.
Externe veiligheid
De externe veiligheidsrisico's van een bio-olie-installatie zijn waarschijnlijk niet groter dan van
een andere verbrandingsmotor met vloeibare brandstof.
Omdat er in biomassavergistingsinstallaties gas wordt geproduceerd en opgeslagen, dient rekening te worden gehouden met de normen voor externe veiligheid: plaatsgebonden risico en
groepsrisico ten gevolge van de opslag van gas. Voor het plaatsgebonden risico geldt voor de
ligging van de 10-6-contour een afstand vanaf het reservoir van maximaal 20 m bij een
(bio)gasvolume van maximaal 500 m³. Over het invloedsgebied voor groepsrisico zijn geen gegevens bekend. Het groepsrisico is mede afhankelijk van de personendichtheid in het invloedsgebied. De personendichtheid zal in het buitengebied vaak niet groot zijn. Er wordt bij de toepassing van deze normen geen verschil gemaakt tussen burger- of bedrijfswoningen van derden.
Afhankelijk van het volume en de locatie van de gasreservoirs kan bepaald worden of voldaan
wordt aan de hierboven genoemde norm, of dat aanvullend onderzoek nodig is. Er dient nagegaan te worden op welke afstand het dichtstbijzijnde gevoelige object zich bevindt (dat geen
onderdeel uitmaakt van de (beoogde) inrichting) om na te gaan of risiconormen worden overschreden.
Ecologie
De voorgenomen bouw van bio-energie-installaties zal getoetst moeten worden aan de wet- en
regelgeving op het gebied van natuur en ecologie (Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet). Dit betekent concreet dat nagegaan moet worden of de beoogde installatie schade toebrengt aan beschermde natuurgebieden of bijzondere soorten (zwaar beschermde en/of Rode
Lijst). Indien een dergelijke installatie binnen een bestaande agrarische bouwstede/-vlak wordt
gerealiseerd zal er veelal geen probleem zijn.
Milieuvergunning
Voor het oprichten en in bedrijf hebben van een bio-energie-installatie is een vergunning volgens de Wet milieubeheer noodzakelijk. Indien de binding tussen het agrarische bedrijf en de
bio-energie-installatie (functionele, organisatorische, technische en/ of geografische bindingen)
voldoende is aangetoond, dan vormen het agrarische bedrijf en de installatie één inrichting.
Hierdoor is één vergunning voor het gehele bedrijf voldoende.
Provinciaal beleid
De provincie heeft in haar beleid voor toepassing van artikel 19.2 WRO ingespeeld op vergistingsinstallaties als nevenactiviteit bij agrarische bedrijven. Artikel 19.2 WRO kan worden toegepast onder de voorwaarde dat de installatie binnen het bestaande bouwvlak/bouwstede wordt
geplaatst en de capaciteit niet meer dan 25.000 ton per jaar bedraagt.
Bestemmingsplan Buitengebied
Het in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied vastgelegde ruimtelijk beleid is erop gericht ruimte te bieden voor een duurzame ontwikkeling van de hier gevestigde agrarische bedrijven en de kenmerkende kwaliteiten van natuur, landschap en cultuurhistorie te behouden.
Het buitengebied is een agrarisch productiegebied, waarin mogelijkheden worden geboden aan
de grondgebonden landbouw (met name de veehouderij, akkerbouw en de vollegrondstuinbouw). Voor een verdere ontwikkeling van de glastuinbouw zijn twee concentratiegebieden
aangewezen.
Met het oprichten van bio-energie-installaties is in het vigerende bestemmingsplan geen rekening gehouden.
Beleidslijn bio-energie-installaties
Gegeven ontwikkelingen in de agrarische sector en de ruimtelijke kenmerken en kwaliteiten van
het buitengebied wordt voor het toestaan van bio-energie-installaties in het buitengebied de
volgende beleidslijn gehanteerd.
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Bio-energie-installatie als normaal onderdeel van de agrarische bedrijfsvoering
Ingeval van een bedrijfsgebonden installatie in een "gesloten" systeem (alle grondstoffen komen
van het eigen bedrijf en alle producten gaan naar het eigen bedrijf) is sprake van een activiteit
die een normaal en ondergeschikt onderdeel vormt van de agrarische bedrijfsvoering. Voor dit
onderdeel gelden in het ruimtelijk spoor geen bijzondere bepalingen. Gebouwen moeten binnen
de bouwstede/-vlak worden opgericht en voldoen aan de geldende voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied.
In aanvulling op de geldende voorschriften is het van belang om mogelijkheden te bieden voor
het realiseren van aanvullende voorzieningen in de vorm van silo's en tanks. Hiertoe zal aan de
bouwvoorschriften van artikel 2 (Agrarische doeleinden) en artikel 3 (Agrarische doeleinden
glastuinbouw Ag) een aanvullende bepaling worden toegevoegd.
Bio-energie-installatie als nevenactiviteit
Aan in het buitengebied gevestigde agrarische bedrijven wordt in het bestemmingsplan Buitengebied ruimte geboden voor het inpassen van nevenactiviteiten (zie artikel 34), hetzij rechtstreeks, hetzij na vrijstelling. Met het inpassen van bio-energie-installaties als nevenactiviteit is
in het plan geen rekening gehouden. Het betreft een relatief nieuwe ontwikkeling en de in het
plan opgenomen bepalingen en definities sluiten niet aan op de hier aan de orde zijnde activiteiten.
Gegeven de aard van de activiteiten en de directe binding hiervan aan de agrarische bedrijfsvoering (via de aanvoerlijn van grondstoffen en/of via de afvoerlijn van de producten), zijn bioenergie-installaties als nevenactiviteit bij agrarische bedrijven passend en toelaatbaar in het
buitengebied van Moerdijk.
Een bio-energie-installatie is een in principe passende nevenactiviteit bij agrarische bedrijven
wanneer:
de aanvoer van grondstoffen (biomassa) voor de installatie in hoofdzaak afkomstig is van
andere bedrijven; of
de afvoer van producten in hoofdzaak gericht is op andere bedrijven.
Een door de aanvrager op te stellen en door de agrarische deskundige te toetsen bedrijfsplan
dient hierover duidelijkheid te bieden.
Voor het oprichten van een bio-energie-installatie kan via vrijstelling medewerking worden verleend waarbij de volgende voorwaarden in acht moeten worden genomen:
de activiteiten plaatsvinden binnen het bouwvlak /bouwstede;
de capaciteit van een biomassavergistingsinstallatie bedraagt maximaal 25.000 ton biomassa per jaar;
ten behoeve van de activiteit mogen gebouwen en silo's worden opgericht met een bouwhoogte van maximaal 10 m;
het vrijstellingsverzoek moet vergezeld worden van een goede ruimtelijke onderbouwing,
waarin in ieder geval is aangetoond dat voldaan kan worden aan de van toepassing zijnde
milieu- en overige aspecten. Voor het overige moet voldaan worden aan de voorwaarden
die de provincie Noord-Brabant stelt ten aanzien van ruimtelijke onderbouwingen bij vrijstellingen ex artikel 19 WRO.
Bio-energie-installatie als hoofdactiviteit
Bio-energie-installaties als hoofdactiviteit zijn in principe niet aan het buitengebied gebonden en
dienen om die reden bij voorkeur op reguliere bedrijventerreinen of agrarische bedrijventerreinen te worden gesitueerd.
Bij uitzondering is via planwijziging vestiging van een grootschalige bio-energie-installatie in het
buitengebied aanvaardbaar:
binnen de concentratiegebieden voor glastuinbouw kunnen grootschalige bio-energie-installaties ingepast worden;
op goed ontsloten locaties aan de rand van het (grootschalige, open) buitengebied zijn bioenergie-installaties inpasbaar (zie de themakaart Ontsluiting die deel uit maakt van de
voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebied);
het verzoek om planwijziging moet vergezeld worden van een goede ruimtelijke onderbouwing, waarin in ieder geval is aangetoond dat voldaan kan worden aan de van toepassing
zijnde milieu- en overige aspecten. Voor het overige moet voldaan worden aan de voor-
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waarden die de provincie Noord-Brabant stelt ten aanzien van ruimtelijke onderbouwingen
bij vrijstellingen ex artikel 19. WRO.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening zijn de beleidslijnen voor het toestaan van bio-energie-installaties vertaald in:
artikel 2 en 3 waar aanvullende bouwvoorschriften zijn opgenomen voor ondersteunende
voorzieningen ten behoeve van bio-energie-installaties;
artikel 34 waar bio-energie-installaties als nevenfunctie bij agrarische bedrijven en glastuinbouwbedrijven via vrijstelling worden toegelaten;
artikel 30 en 31 waar bio-energie-installaties als hoofdtak via planwijziging mogelijk worden
gemaakt.

3.5. Beleidslijn tijdelijke huisvesting tijdelijke werknemers
Opgave
In de gemeente Moerdijk zijn in toenemende mate buitenlandse werknemers actief die voor tijdelijke werkzaamheden worden aangetrokken. De primaire verantwoordelijkheden voor het verzorgen van adequate huisvesting voor deze werknemer berust bij de werkgever. Dat gaat echter niet altijd goed. Zo is in de handhavingsfeer geconstateerd dat er soms sprake is van slechte
en onveilige woonsituaties, illegale praktijken en problemen van openbare orde.
Vóór 1 mei 2007 moest een buitenlandse werknemer een tewerkstellingsvergunning aanvragen
bij het CWI. Deze werd pas afgeven als men kon aantonen dat er huisvesting in Nederland was
geregeld. Deze regeling is komen te vervallen. De verwachting is dat het aantal buitenlandse
werknemers dat naar ons land komt hierdoor zal toenemen. Het huisvestingsprobleem neemt
daarmee ook in omvang toe.
Om de toename van het aantal (tijdelijke) buitenlandse werknemers en de daarmee samenhangende vraag naar adequate huisvesting in goede banen te leiden is een gemeentelijk beleidskader gewenst. Hiermee kan worden ingespeeld op de vraag van werkgevers naar wat mogelijk
en niet mogelijk is, zonder daarbij een onaanvaardbare verrommeling van het buitengebied in
de hand te werken.
Huidige regeling
Het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied kent geen regeling voor het tijdelijk huisvesten
van tijdelijke werknemers.
Beleidskader provincie Noord-Brabant
Door het samenwerkingsverband Regio Eindhoven is in 2006 de nota Tijdelijk (werken en) wonen opgesteld als handreiking voor gemeenten en om uniformiteit te brengen in de aanpak van
dit probleem. De voorstellen uit deze nota zijn overgenomen door de provincie Noord-Brabant.
In de nota wordt een onderscheid gemaakt tussen tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers en structurele huisvesting van tijdelijke werknemers.
Gemeentelijke beleidslijn huisvesting tijdelijke werknemers op agrarische bouwvlakken/bouwstedes
Met het oog op de problematiek in de agrarische sector wordt in aansluiting op het provinciale
beleidskader, thans invulling gegeven aan het gemeentelijk beleid voor het huisvesten van tijdelijke werknemers op agrarische bouwvlakken/bouwstedes. Deze beleidsregels zullen ook
worden verankerd in het Beleidsplan economie dat thans in voorbereiding is.
In het gemeentelijk beleidskader voor huisvesting van tijdelijke werknemers wordt een onderscheid gemaakt tussen tijdelijke huisvesting (een aaneengesloten periode van maximaal 6
maanden) en structurele huisvesting.
Structurele huisvesting
Structurele huisvesting van tijdelijke werknemers maakt deel uit van het reguliere gemeentelijk
volkshuisvestingsbeleid. In deze huisvestingsbehoefte wordt voorzien in het kader van het gemeentelijk woningbouwprogramma dat in de bestaande woonkernen wordt gerealiseerd. Van
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belang daarbij is dat de gemeente de komende jaren extra woningen voor deze doelgroep mag
bouwen.
Tijdelijke huisvesting
Aan tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers kan medewerking worden verleend als aan
de volgende voorwaarden wordt voldaan:
het betreft een aaneengesloten periode van maximaal 6 maanden;
medewerking wordt alleen verleend indien de huisvesting aantoonbaar noodzakelijk is voor
een doelmatige bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de opvang van de tijdelijke grote
arbeidsbehoefte van het bedrijf;
er mag geen permanente bewoning of huisvesting plaatsvinden op vakantieparken, campings en andere recreatiebedrijven;
er mogen geen wooneenheden in gebouwen buiten agrarische percelen (bouwvlakken)
worden gerealiseerd in het buitengebied;
er mogen geen kampeermiddelen op het eigen bedrijf worden gebruikt uitgezonderd
(sta-)caravans.
e

Inhoud 1 herziening
In deze herziening wordt in de artikelen 30 en 31 een vrijstellingsregeling opgenomen die onder
voorwaarden mogelijkheden biedt voor het oprichten van woonunits binnen het agrarisch bouwvlak/bouwstede, of het plaatsen van (sta)caravans op het agrarisch bouwvlak/bouwstede.
In combinatie hiermee worden via vrijstelling mogelijkheden geboden voor het realiseren van
gezamenlijke algemene voorzieningen zoals een gemeenschappelijke verblijfsruimte (kantine),
sanitair (douches en toiletten) en kook- en wasgelegenheid in bestaande gebouwen.

3.6. Beleidslijn toerisme en recreatie
Opgave
Vanaf 1 januari 2008 is de Wet openluchtrecreatie (Wor) volledig ingetrokken. Vanaf die datum
bepaalt elke gemeente zelf zijn kampeerbeleid. Relevante ruimtelijke aspecten van het kampeerbeleid dienen daarbij in bestemmingsplannen te worden vastgelegd.
In samenhang hiermee is het van belang voor de toeristisch-recreatieve sector nieuwe beleidslijnen vast te stellen en te vertalen in een passende bestemmingsregeling voor het bestemmingsplan Buitengebied. Waar mogelijk sluit de gemeente daarbij aan op het advies van TOP
Brabant dat is vastgelegd in de notitie Recreatie en Toerisme en bestemmingsplannen buitengebied in Noord-Brabant d.d. 23 april 2007.
Bestemmingsplan Buitengebied
In het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied zijn de bestaande kampeerterreinen van
een positieve bestemming Verblijfsrecreatieve doeleinden vR voorzien (artikel 17). De regeling
is hierbij afgestemd op de feitelijk aanwezige situatie waarbij zo nodig rekening is gehouden
met bekende uitbreidingsplannen waarmee door de gemeente ingestemd is.
Voor het kleinschalig kamperen is in artikel 34 (Nevenfuncties ter plaatse van bouwvlakken/bouwsteden) in lid 9 een vrijstellingsregeling opgenomen om deze als nevenfunctie mogelijk te maken ter plaatse van agrarische bouwsteden en bouwvlakken. Tevens is in lid 14 een
wijzigingsbevoegdheid opgenomen op basis waarvan kleinschalig kamperen mogelijk wordt
gemaakt op gronden met de bestemming Woondoeleinden (W) en Horecadoeleinden (H).
Ten aanzien van het toelaten van het kleinschalig kamperen gelden de volgende voorwaarden:
a. het aantal kampeermiddelen mag ten hoogste 15 bedragen;
b. kampeermiddelen mogen uitsluitend worden geplaatst in de periode van 15 maart tot en
met 31 oktober;
c. het plaatsen van stacaravans is niet toegestaan;
d. ten behoeve van het kleinschalig kamperen mogen binnen de bestaande bebouwing sanitaire voorzieningen worden opgericht;
e. 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;
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er dient op eigen terrein te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid.

Verder geldt dat:
ten behoeve van het kleinschalig kamperen maximaal 400 m² aan bedrijfsgebouwen aanwezig mag zijn;
de nevenfunctie niet toelaatbaar is ter plaatse van bouwvlakken/bouwsteden waar niet tevens een woning aanwezig is.
Actuele ontwikkelingen noodzaken om de in het bestemmingsplan vastgelegde regeling op onderdelen aan te vullen.
Notitie Recreatie en Toerisme en bestemmingsplannen buitengebied in Noord-Brabant
In de Notitie Recreatie en Toerisme en bestemmingsplannen buitengebied in Noord-Brabant
d.d. 23 april 2007 van het TOP Brabant (Toeristisch Ondernemers Platform) worden voorstellen
gedaan voor beleid en regelgeving voor de toeristisch-recreatieve sector. De notitie is een advies vanuit de toeristisch-recreatieve sector aan gemeenten in Noord-Brabant en heeft ten doel
te komen tot een flexibele maar verantwoorde planologische verankering van de diverse vormen van recreatie en tot afstemming van beleid en regelgeving op regionaal niveau.
Gemeentelijke beleidslijn recreatie en toerisme
De gemeente Moerdijk onderschrijft het belang van een sterke toeristisch-recreatieve sector en
van een waar mogelijk eenduidig ruimtelijk beleid voor deze sector met bijbehorende regelgeving Om die reden worden de voorstellen voor beleid en regelgeving uit de genoemde notitie
waar mogelijk en gewenst overgenomen. Onderstaand wordt achtereenvolgens ingegaan op:
de definities;
kleinschalige kampeerterreinen;
reguliere kampeerterreinen;
bed & breakfast.
Definities
In de notitie worden voorstellen gedaan voor een eenduidige hantering van diverse begrippen/definities. Voor zover relevant en gewenst zullen deze definities worden overgenomen
waarbij geldt dat het in voorbereiding zijnde gemeentelijk Handboek bestemmingsplannen en
de bestaande definities uit het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied leidend zijn.
Kleinschalige kampeerterreinen
De beleidslijn voor kleinschalige kampeerterreinen omvat de volgende elementen.
Bestaande kleinschalige kampeerterreinen
Bestaande kleinschalige kampeerterreinen worden op de plankaart voorzien van een nadere
aanwijzig "kleinschalig kamperen toegestaan (kl)" waardoor op de plankaart en in de voorschriften zichtbaar wordt dat sprake is van een bestaand kleinschalig kampeerterrein.
Kampeermiddelen
Kleinschalige kampeerterreinen zijn bestemd voor toeristische kampeermiddelen. Gegeven de
aanwezigheid van enkele reguliere kampeerterreinen in het buitengebied van Moerdijk, is het
niet gewenst hier andere kampeermiddelen zoals trekkershutten en stacaravans toe te staan.
Kampeermiddelen mogen uitsluitend worden geplaatst in de periode van 15 maart tot en met 31
oktober.
Aantal standplaatsen
Het aantal standplaatsen per kleinschalig kampeerterrein wordt vergroot van 15 naar 25.
Het kleinschalige karakter van het kamperen is een voorname reden voor recreanten om juist
voor deze vorm van kamperen te kiezen. De vraag naar kampeerplaatsen overstijgt het aanbod
echter ruim. Hierdoor is het gedurende piekperioden niet uitzonderlijk dat de beheerders van
kampeerterreinen aanvragen niet kunnen honoreren.
Tegen deze achtergrond verzoekt de sector om een uitbreiding van het maximumaantal kampeerplaatsen per kleinschalig kampeerterrein van 15 naar 25. Hiermee blijft het kleinschalige
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karakter behouden en wordt de grote vraag beter opgevangen. Verder draagt een groter aantal
kampeerplaatsen bij aan een betere inkomenspositie van de agrariër.
Hoewel de omvang van het kleinschalig kamperen in het buitengebied van Moerdijk nog geen
grote vlucht heeft genomen, onderkent de gemeente dat een vergroting van het aantal standplaatsen per terrein bijdraagt aan een betere exploitatie en gelijktijdig een verdere versnippering
voorkomt.
Van belang daarbij is dat gegeven de ruimtelijke kenmerken van het buitengebied en de grootte
van de kleinschalige kampeerterreinen deze veelal ruimtelijk goed inpasbaar zijn.
Nieuwe kleinschalige kampeerterreinen: koppeling aan bestaande agrarische bedrijven en
horecabedrijven
Nieuwe kleinschalige kampeerterreinen worden via planwijziging toegestaan bij bestaande
agrarische bedrijven en bij horecabedrijven in de zones ALO en ARWN.
De praktijk leert dat de kracht van het kleinschalig kamperen ligt in de koppeling aan het agrarisch bedrijf. Het is ook vanuit de agrarische sector dat het kleinschalig kamperen (het kamperen bij de boer) tot stand is gekomen. Het gaat daarbij om daadwerkelijk functionerende agrarische bedrijven. Deze koppeling draagt ertoe bij dat agrarische bedrijven hun economische basis verbreden en het landelijk gebied zijn agrarisch karakter behoudt. Van belang daarbij is ook
dat het ruimtebeslag van het kleinschalig kamperen beter aansluit bij de schaal van agrarische
bedrijfscomplexen en minder bij dat van particuliere woningen.
Aanvullend is het gewenst het kleinschalig kamperen ook mogelijk te maken bij bestaande horecabedrijven in het buitengebied, omdat hiermee de economische bestaansbasis van deze bedrijven wordt versterkt. Van belang hierbij is dat er in het buitengebied van Moerdijk slechts
sprake is van een beperkt aantal horecabedrijven en dat met name de kleinschalige horecabedrijven op deze wijze hun maatschappelijk belangrijke functie kunnen blijven vervullen.
Inrichtings- en beplantingsplan
Om zorg te dragen voor een goede landschappelijke inpassing, moet voor elk kleinschalig kampeerterrein een inrichtings- en beplantingsplan worden opgesteld. Door het opstellen van een
inrichtings- en beplantingsplan wordt inzichtelijk gemaakt of voldaan kan worden aan de specifieke ruimtelijke kwaliteitseisen die gesteld worden aan kleinschalige kampeerterreinen. Een inrichtings- en beplantingsplan is een voorwaarde voor het toepassen van een bestemmingsplanwijziging. Dit plan zal door de gemeente op passende wijze worden getoetst.
Aan kleinschalige kampeerterreinen worden de volgende ruimtelijke kwaliteitseisen gesteld:
het kleinschalig kampeerterrein maakt deel uit van het agrarisch bouwvlak/bouwstede;
de afstand tot woningen van derden of de huiskavel van een ander agrarisch bedrijf bedraagt ten minste 50 m;
voorzien dient te worden in een 5 m brede beplantingsstrook met gebiedseigen assortiment met daarin groenblijvende beplanting;
per kampeerplaats moet een standplaats van bij voorkeur 150 m² maar van ten minste
120 m² netto beschikbaar zijn;
per kampeerplaats moet ten minste 1,2 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig zijn;
gebouwde (sanitaire) voorzieningen voor het kleinschalig kamperen worden bij voorkeur in
of in aansluiting op bestaande gebouwen gerealiseerd.
Door het stellen van ruimtelijke kwaliteitseisen wordt de kwaliteit van het recreatief product gewaarborgd en wordt zorg gedragen voor een goede landschappelijke inpassing.
Kleinschalig kamperen heeft overigens beperkte ruimtelijke effecten voor de directe omgeving
en voegt zich in het algemeen goed in landelijke gebieden waarin de agrarische sector de drijvende kracht is en reeds anderszins sprake is van extensieve recreatieve activiteiten, waaronder het fietsen.
Van belang daarbij is ook dat het realiseren van kleinschalig kampeerterreinen zal bijdragen
aan een betere landschappelijk inrichting van bestaande agrarische bedrijfscomplexen, die zich
daardoor als "groene elementen" in de open ruimte zullen manifesteren.
Het aantal verkeersbewegingen dat samenhangt met het kleinschalig kamperen is ook zodanig
beperkt dat dit in algemene zin geen aanleiding geeft tot beperkingen.
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Kleinschalig kamperen als vervolgfunctie
Na beëindiging van de agrarische bedrijfsactiviteiten mag het kleinschalige kampeerterrein worden voortgezet als onderdeel van een voormalige agrarische bedrijfslocatie. Hiermee wordt
voorkomen dat investeringen teniet worden gedaan en het beschikbare aantal kampeerplaatsen
afneemt.
Reguliere kampeerterreinen
De in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied opgenomen regeling voor de in het buitengebied aanwezige reguliere kampeerterreinen behoeft geen aanpassing.
Bed & breakfast
Bed & breakfastvoorzieningen zijn als nevenfunctie reeds direct toelaatbaar bij agrarische bedrijven in de zones ALO en ARNW (zie artikel 34 van het vastgestelde bestemmingsplan). In
aanvulling hierop is het gewenst hiervoor ook mogelijkheden te bieden aan horecabedrijven in
het buitengebied en aan burgers in het buitengebied die over de ruimte beschikken om hieraan
op gepaste wijze invulling te geven. Binnen de bestemmingen Horeca en Woondoeleinden kunnen derhalve ook mogelijkheden worden gegeven voor het bieden van bed & breakfastvoorzieningen als nevenfunctie.
Per bedrijf/woning mogen er maximaal 10 bedden/slaapplaatsen aanwezig zijn teneinde de
kleinschaligheid van de voorziening te waarborgen.
Bij woningen zijn bed & breakfastvoorzieningen zijn alleen toegestaan in bestaande hoofdgebouwen die voor het wonen zijn bestemd. In aanvulling hierop kunnen bed & breakfastvoorzieningen ook worden toegestaan in bestaande bijgebouwen van monumenten en cultuurhistorisch
waardevolle gebouwen.
e
Inhoud 1 herziening
De bestaande reguliere kampeerterreinen en kleinschalige kampeerterreinen worden in het bestemmingsplan Buitengebied als zodanig bestemd, nieuwe kleinschalige kampeerterreinen
worden als nevenfunctie van agrarische bedrijven en horecabedrijven via planwijziging mogelijk
gemaakt.

In deze herziening wordt de vrijstellingsregeling in artikel 34 lid 9 vervangen door een wijzigingsbevoegdheid en worden de leden 9 en 14 aangevuld met de volgende bepalingen:
het aantal kampeermiddelen bij agrarische bedrijven (lid 9) mag worden uitgebreid tot 25;
er dient een inrichtings- en beplantingsplan te worden opgesteld;
de afstand tot woningen van derden of de huiskavel van een ander agrarisch bedrijf dient
ten minste 50 m te bedragen;
er dient voorzien te worden in een 5 m brede beplantingsstrook met gebiedseigen assortiment met daarin groenblijvende beplanting;
per kampeerplaats dient ten minste 1,2 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn;
gebouwde (sanitaire) voorzieningen voor het kleinschalig kamperen worden bij voorkeur in
of in aansluiting op bestaande gebouwen gerealiseerd.
In deze herziening worden door aanvulling van artikel 34 (Nevenfuncties) via vrijstelling bed &
breakfastvoorzieningen mogelijk gemaakt bij agrarische bedrijven, bij horecabedrijven en bij
burgerwoningen.

3.7. Beleidslijn nieuwe landgoederen
Opgave
In het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen
voor het realiseren van nieuwe landgoederen in de zones ALO en ARWN (artikel 30 lid 18 en
artikel 32 lid 7). Door GS is aan deze regeling goedkeuring onthouden omdat in onvoldoende
mate rekening is gehouden met de provinciale beleidsnota.
Recent heeft de gemeente twee principeverzoeken om medewerking ontvangen voor het realiseren van een landgoed. Hieruit blijkt dat er serieuze belangstelling is voor het realiseren van
landgoederen als nieuwe vorm van wonen in een groene setting in het buitengebied.
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Gegeven deze ontwikkeling, is in navolging van de provinciale beleidsnota Rood voor groen,
nieuwe landgoederen in Brabant (juli 2004) een gemeentelijke beleidslijn voor het beoordelen
van initiatieven voor nieuwe landgoederen opgesteld. Daarbij is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de provinciale beleidsnota.
Definitie
Voor een nieuw landgoed wordt door de gemeente de volgende definitie gehanteerd:
"Een functionele eenheid, bestaande uit bos of natuur al dan niet met agrarische gronden met
een productiedoelstelling. Vormen van bos- en landbouw kunnen onderdeel uitmaken van de
bedrijfsvoering. Het geheel omvat minimaal 10 ha grond en is overwegend openbaar toegankelijk. Op het landgoed staan één of meer wooncomplexen met tuin van allure en uitstraling. Als
ruimtelijk kenmerk geldt dat er een raamwerk van wegen, waterlopen, lanen en singels is,
waarbinnen de verschillende ruimtegebruiksvormen zijn gerangschikt. Het geheel is een ecologische, economische en esthetische eenheid waarvan de invulling is geïnspireerd door het omringende landschap, de cultuurhistorie en de bodemgesteldheid."
Toetsingskader
Met het oog op een passende beoordeling dient een plan voor een landgoed te bestaan uit vijf
onderdelen:
1.

Een beschrijving van de situering (gebiedsprofiel) van het nieuwe landgoed: geeft inzage
in de ligging van het landgoed ten opzichte van de omgeving en motiveert waarom het
landgoed past binnen de ruimtelijke structuur.

2.

Een inventarisatie van de aanwezige gebiedswaarden: natuur (ecologisch), landschappelijke, cultuurhistorische en waterhuishoudkundige waarden.
Een inrichtingsschets en onderbouwing (projectprofiel): geeft inzicht in en motiveert de
configuratie en meerwaarde van nieuw groen en rood, de (recreatieve) padenstructuren en
eventueel de opgenomen agrarische (productie)gronden.

3.

4.

Een beeldkwaliteitplan: geeft inzicht in de kwaliteit van het nieuwe landgoed en geeft aan
op welke wijze (fysiek en architectonisch) de bebouwing deel uitmaakt van het gebied. Het
beeldkwaliteitplan geeft tevens inzicht in de wijze waarop bij de nieuwe bos- en natuurgebieden rekening is gehouden met de cultuurhistorische, archeologische en ecologische
waarden en de waterhuishoudkundige omstandigheden; de beoordeling van de bebouwing
zal mede aan de hand van het beeldkwaliteitplan plaatsvinden.

5.

Een exploitatieopzet: geeft inzicht in de haalbaarheid van het plan (korte termijn) en het
continuïteitsperspectief (lange termijn); een beheersplan mag daarbij niet ontbreken.

Uit te voeren toetsen
Om te kunnen beoordelen of een nieuw landgoed realiseerbaar is wordt een viertal toetsen uitgevoerd:
een locatietoets op basis waarvan beoordeeld wordt of de ligging van het nieuwe landgoed
(projectie) verantwoord;
een inrichtingstoets op basis waarvan beoordeeld wordt of de voorgestelde inrichting van
het landgoed voldoet aan de daaraan te stellen eisen;
een beeldkwaliteitstoets op basis waarvan beoordeeld wordt of sprake is van een goede
landschappelijke en architectonische inpassing van het nieuwe landgoed in de omgeving;
een duurzaamheidstoets op basis waarvan beoordeeld wordt of de instandhouding van het
landgoed ook op langere termijn verzekerd is.
Om in voldoende mate te kunnen waarborgen dat voldaan wordt aan de eisen die gesteld worden aan nieuwe landgoederen is een aantal van de toetsingscriteria verankerd in de voorschriften.
e

Inhoud 1 herziening
In het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied is in artikel 30 lid 18 en in artikel 32 lid 7
reeds een wijzigingsbevoegdheid opgenomen op basis waarvan nieuwe landgoederen mogelijk
worden gemaakt.
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In deze herziening wordt de wijzigingsbevoegdheid opnieuw geredigeerd en afgestemd op de
bovengenoemde beleidslijn.

3.8. Beleidslijn teeltondersteunende voorzieningen
De provincie Noord-Brabant heeft haar beleid inzake teeltondersteunende voorzieningen geëvalueerd en op basis hiervan heeft GS op 25 september 2007 een nieuwe beleidsnota Teeltondersteunende voorzieningen 2007 vastgesteld. Het in deze nota geformuleerde beleid is eenvoudiger en robuuster dan in de beleidsnota van 2003 is geformuleerd en sluit beter aan op de
praktijk van gemeentelijke bestemmingsplannen.
In het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied is de regeling voor teeltondersteunende
voorzieningen afgestemd op de provinciale beleidsnota uit 2003. Het is gewenst in het kader
van de 1e herziening aansluiting te zoeken bij het nieuwe provinciale beleid.
Gemeentelijke beleidslijn
In aansluiting op de nieuwe provinciale beleidsnota wordt in het gemeentelijk beleid een onderscheid gemaakt tussen:
teeltondersteunende kassen;
permanente teeltondersteunende voorzieningen;
tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen;
overige voorzieningen.
Teeltondersteunende kassen
Teeltondersteunende kassen zijn voorzieningen in de vorm van een agrarisch bedrijfsgebouw
waarvan de wanden en het dek voornamelijk bestaan uit glas of een nader lichtdoorlatend materiaal en die dienen voor de productie van gewassen onder geconditioneerde klimaatsomstandigheden. Schuurkassen en permanente boog- of tunnelkassen groter dan 1.5 m worden beschouwd als een kas.
Teeltondersteunende kassen dienen altijd binnen het bouwvlak/bouwstede te worden opgericht.
In het vastgestelde bestemmingsplan is reeds opgenomen dat per agrarische bedrijf binnen het
bouwvlak/bouwstede maximaal 1.000 m² aan ondersteunende kassen of hoge permanente ondersteunende voorzieningen zijn toegestaan, met dien verstande dat bij agrarische bedrijven
die gelegen zijn in het GHS-gebied geen ondersteunende kassen en/of hoge permanente ondersteunende voorzieningen zijn toegestaan. Deze regeling wordt gehandhaafd.
Via vrijstelling wordt aan bedrijven gelegen in de zone ALO de mogelijkheid geboden om de
oppervlakte van ondersteunende kassen (of hoge permanente ondersteunende voorzieningen)
te vergroten naar maximaal 5.000 m² (zie artikel 30 lid 13 van het vastgestelde bestemmingsplan). Deze vrijstellingsregeling is niet van toepassing op bedrijven die gelegen zijn in het GHSgebied en ook niet op agrarische bedrijven gelegen in de zones AWRN en RLN. Ook deze regeling wordt gehandhaafd.
Voor de in het doorgroeigebied glastuinbouw (het AG-gebied) gelegen agrarische bedrijven is
een specifieke regeling voor het oprichten van ondersteunende kassen van toepassing.
In artikel 31 lid 8 is bepaald dat via vrijstelling het oprichten van teeltondersteunende kassen
mogelijk is tot een oppervlakte van 5.000 m², met dien verstande dat wanneer het oppervlak
aan voorzieningen meer dan 2.000 m² bedraagt, vrijstelling alleen wordt verleend indien vooraf
goedkeuring door GS is verkregen. In de nieuwe provinciale beleidslijn is deze laatste voorwaarde vervallen, om welke reden deze voorwaarde thans uit het bestemmingsplan Buitengebied wordt geschrapt.
Permanente teeltondersteunende voorzieningen
Permanente teeltondersteunende voorzieningen zijn voorzieningen die voor onbepaalde tijd
worden gebruikt. Er zijn hoge permanente voorzieningen (onder andere bakken op stellingen en
regenkappen) en lage permanente voorzieningen (onder andere containervelden).
In lijn met de nieuwe provinciale Beleidsnota TOV 2007 wordt in het bestemmingsplan geen onderscheid meer gemaakt tussen hoge en lage permanente teeltondersteunende voorzieningen.
Permanente teeltondersteunende voorzieningen dienen binnen het bouwvlak/bouwstede te
worden opgericht dan wel in directe aansluiting daarop, opdat een concentratie van voorzieningen gerealiseerd wordt. De oppervlakte van de voorzieningen mag maximaal 2 ha bedragen en
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de voorzieningen dienen op of in directe aansluiting op de bouwstede of het bouwvlak worden
gerealiseerd.
Bij agrarische bedrijven die gelegen zijn in het GHS-gebied zijn geen permanente teeltondersteunende voorzieningen toelaatbaar.
Vergroten van een bouwvlak/bouwstede ten behoeve van het plaatsen van permanente voorzieningen is in principe mogelijk.
Tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen
Tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen zijn voorzieningen die maximaal 6 maanden in
gebruik zijn, zolang de teelt dit vereist. Voorbeelden zijn folies, insectengaas, acryldoek, wandelkappen, regenkappen, schaduwhallen en hagelnetten.
Tijdelijke voorzieningen hebben een directe relatie met het grondgebruik en zijn om die reden
buiten bouwvlakken/bouwsteden toelaatbaar.
In het vastgestelde bestemmingsplan wordt via vrijstelling (zie artikel 30 lid 10 en artikel 31 lid
5) het oprichten van hoge tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen mogelijk gemaakt tot een
oppervlakte van 1 ha voor agrarische bedrijven gelegen in de zones ALO en AG en niet zijnde
bedrijven die in het GHS gebied gelegen zijn.
In lijn met de provinciale Beleidsnota TOV 2007 wordt het onderscheid tussen hoge en lage
tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen losgelaten. Gelijktijdig wordt ook de maatvoering
voor tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen vergroot van 1 ha tot maximaal 6 ha wat beter
aansluit bij de aard en omvang van agrarische bedrijven die van deze voorzieningen gebruikmaken.
In de gebieden ARWN en RNL zijn tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen niet toelaatbaar
gegeven de hier aanwezige waarden van natuur en landschap.
Overige voorzieningen
Tot de overige voorzieningen worden onder andere boomteelthekken gerekend. Dit zijn permanente voorzieningen die rond boomteeltpercelen worden geplaatst om dieren te weren. In de
provinciale beleidsnota worden deze voorzieningen gelijk gesteld aan tijdelijke voorzieningen.
Gegeven de aard van de agrarische bedrijvigheid in het buitengebied van Moerdijk is er vooralsnog geen reden hiervoor een specifieke regeling op te nemen.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening worden ingevolge de nieuwe beleidslijn in artikel 30 de leden 10, 11 en 13
gewijzigd en komt lid 12 te vervallen. In artikel 31 worden de leden 5, 6 en 8 gewijzigd en komt
lid 7 te vervallen.
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4.1. GS-besluit en uitspraak Raad van State
Regeling MIP-objecten
GS-besluit
GS constateren dat in het buitengebied een groot aantal MIP-objecten voorkomt, maar dat in
het bestemmingsplan Buitengebied geen regeling is opgenomen op basis waarvan behoud en
herstel wordt gestimuleerd. Gelijktijdig kunnen deze objecten nu zonder nadere afweging worden gesloopt en vervangen. GS verzoeken in de komende herziening van het bestemmingsplan
alsnog een passende regeling op te nemen.
Inhoud 1e herziening
De gemeente Moerdijk voert thans een inventarisatie uit naar alle beeldbepalende panden in de
gemeente. Op basis van de uikomsten van dit onderzoek zal invulling worden gegeven aan het
gemeentelijk beleid voor cultuurhistorische waardevolle bebouwing waaronder de MIP-panden.
In het verlengde hiervan zal voor zover noodzakelijk te zijner tijd het bestemmingsplan Buitengebied worden aangepast.
In deze 1e herziening wordt om die reden nog geen aanvullende regeling opgenomen.
Artikel 2 t/m 9, 11, 16, 17 (Hoogteregeling aanbouwen)
GS-besluit
GS stellen vast dat in de genoemde artikelen bij aanbouwen geen maximale bouwhoogte is
opgenomen. GS onthouden goedkeuring aan dit onderdeel van de voorschriften omdat ingevolge vaste jurisprudentie een dergelijke regeling in strijd is met de rechtszekerheid.
Inhoud 1e herziening
In overeenstemming met het GS-besluit wordt in deze herziening alsnog een maximale bouwhoogte voor aanbouwen opgenomen. Daarbij wordt aansluiting gezocht bij de maximale goothoogte van de aanbouwen die is afgestemd op de hoogte van de begane grondlaag van het
bijbehorende hoofdgebouw. Met het oog op een evenwichtig ruimtelijk beeld wordt de maximale
bouwhoogte van de aanbouwen bepaald op 1½ maal de hoogte van de begane grondlaag van
het bijbehorende hoofdgebouw.
Artikel 2 lid 4 sub 1 en artikel 22 (Particuliere stalletjes)
GS-besluit
In het bestemmingsplan Buitengebied is in artikel 2 lid 4 sub 1 en in artikel 22 de mogelijkheid
opgenomen om particuliere stalletjes op te richten binnen de bestemming Verkeersdoeleinden
en binnen een afstand van 20 m tot de bestemming Verkeersdoeleinden.
GS onthouden goedkeuring aan deze regeling omdat de bouw van deze stalletjes in strijd is met
de bestemming Agrarische doeleinden. Het hobbymatig houden van vee betreft immers geen
agrarische activiteit. Daarnaast zijn GS van oordeel dat de bouw van dergelijke stalletjes in
strijd is met het provinciale antiversteningsbeleid voor het buitengebied. Het hobbymatig houden van vee dient naar het oordeel van GS plaats te vinden binnen de woonbestemming of bij
een agrarisch (verwant) bedrijf.
Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak
Tegen dit onderdeel van het besluit van GS heeft de gemeente beroep ingesteld. Daarbij heeft
de gemeente naar voren gebracht dat het gaat om het gebruik van agrarische restpercelen,
waarvan de gemeente het gebruik wil stimuleren teneinde verwaarlozing te voorkomen. Daarnaast voert de gemeente aan dat de stalletjes noodzakelijk zijn uit een oogpunt van dierwelzijn.
De Afdeling is van oordeel dat het hobbymatig houden van vee planologisch niet op een lijn
gesteld kan worden met het bedrijfsmatig houden van dieren. Voorts is de Afdeling van oordeel
dat GS zich terecht op het standpunt kan stellen dat het oprichten van de stalletjes in strijd is
met het streekplan waarin is aangegeven dat verstening van het buitengebied voorkomen moet
worden. Het beroep van de gemeente wordt om die reden ongegrond verklaard.
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Inhoud 1e herziening
Gegeven het GS-besluit en de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak heeft de gemeente de regeling en het beleid inzake particuliere stalletjes in het buitengebied heroverwogen. Van belang daarbij is dat:
reeds van oudsher vele particuliere stalletjes in het buitengebied aanwezig zijn en de thans
aanwezige stalletjes met name gelegen zijn in het talud van dijken;
het hobbymatig gebruik van delen van het buitengebied leidt tot verzoeken om schuilgelegenheden op te richten ten behoeve van vee;
de situering van kleinschalige schuilgelegenheden in het talud van dijken niet leidt tot een
onevenredige aantasting van de kenmerkende openheid van het buitengebied en niet leidt
tot een ongewenste mate van verstening wanneer in ruimtelijk opzicht aansluiting wordt
gezocht bij reeds aanwezige bebouwing; van belang daarbij is dat veel van deze dijken
reeds als bebouwingslint een eigen ruimtelijke invulling hebben gekregen.
In het verlengde hiervan wordt in deze herziening de volgende regeling opgenomen:
in artikel 22 worden ten behoeve van agrarische activiteiten bij wijze van hobby binnen de
subbestemming Vd mogelijkheden geboden voor het oprichten van kleinschalige schuilgelegenheden voor vee met een maximale oppervlakte per schuilgelegenheid 12 m² indien
en voor zover de schuilgelegenheid gerealiseerd wordt binnen een afstand van maximaal
25 m van gronden met de bestemming Woondoeleinden;
in de gebiedsdelen met de bestemming ARWN, AG en NRL is het oprichten van nieuwe
schuilgelegenheden voor vee binnen de subbestemming Vd niet toegestaan.
Artikel 2 lid 4 sub o en artikel 30 lid 13 (regeling ondersteunende voorzieningen)
GS-besluit
In het bestemmingsplan Buitengebied is in artikel 2 lid 4 sub o een regeling opgenomen die het
mogelijk maakt per agrarisch bouwvlak/bouwstede maximaal 1.000 m² aan kassen en overige
hoge permanente teeltondersteunende voorzieningen binnen het bouwvlak/de bouwstede op te
richten. Artikel 30 lid 13 bevat een vrijstellingsbevoegdheid om de oppervlakte van kassen en
overige hoge permanente teeltondersteunende voorzieningen te vergroten tot maximaal
2.500 m².
GS hebben aan deze regelingen goedkeuring onthouden omdat deze regelingen ook gelden
voor gebieden die deel uitmaken van het gebied GHS-landbouw, dat in het streekplan is opgenomen. GS zijn van oordeel dat voorkomen moet worden dat het grondgebonden karakter van
de agrarische sector in het GHS-gebied afneemt en dat om die reden de regelingen geen betrekking mogen hebben op agrarische bedrijven die in het GHS-gebied zijn gelegen.
e

Inhoud 1 herziening
De agrarische bouwsteden die gelegen zijn in het gebied GHS-landbouw zijn in het bestemmingsplan voorzien van een nadere aanduiding "beperkte uitbreiding". In overeenstemming met
het besluit van GS wordt in deze herziening de regeling voor het oprichten van kassen en overige permanente teeltondersteunende voorzieningen aangevuld. Daarbij wordt bepaald dat kassen en overige permanente teeltondersteunende voorzieningen niet toelaatbaar zijn op agrarische bouwsteden die voorzien zijn van de nadere aanduiding "beperkte uitbreiding".
Artikel 3 Agrarische doeleinden glastuinbouw (Ag)
GS-besluit
In het bestemmingsplan Buitengebied is aan bestaande glastuinbouwbedrijven en aan bedrijven
die een neven- en/of ondersteunende glastuinbouwtak hebben de bestemming Agrarische
doeleinden glastuinbouw (Ag) toegekend. Ingevolge de bestemmingen op gebiedsniveau (zie
artikel 30) zijn de betreffende gronden ook bestemd voor andere agrarische doeleinden.
GS constateren dat een aantal bedrijven voorzien is van de nadere aanwijzing "beperkte uitbreiding (b*)" op grond waarvan het glasareaal van de betreffende bedrijven niet verder kan
worden vergroot. GS constateren ook dat hierdoor het oprichten van bebouwing ten behoeve
van de als medebestemming toelaatbare agrarische activiteiten ook is uitgesloten.
GS verzoeken de gemeente de opgenomen regeling bij de komende herziening nauwkeurig te
bezien.
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Inhoud 1e herziening
In vervolg op het GS-besluit wordt in deze herziening de volgende regeling opgenomen:
in artikel 3 (Agrarische doeleinden glastuinbouw) wordt in lid 4 een aanvullende bepaling
opgenomen, waarin wordt bepaald dat kassen op gronden die voorzien zijn van de nadere
aanwijzing b* niet mogen worden uitgebreid ten opzichte van de situatie zoals aanwezig op
het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerp van deze herziening (het plan);
in artikel 30 lid 6 (wijzigingsbevoegdheid vergroten bouwvlakken) wordt een aanvullende
bepaling opgenomen waarin wordt vastgelegd dat indien vergroting aan de orde is ten behoeve van overige agrarische activiteiten ter plaatse van bouwvlakken met de bestemming
Agrarische doeleinden glastuinbouw die voorzien zijn van de nadere aanwijzing (b*), gelijktijdig de oppervlakte van de aanwezige glasopstanden wordt "bevroren".
Artikel 5 Agrarische doeleinden, intensieve kwekerij (Aik)
GS-besluit
In het bestemmingsplan Buitengebied zijn de intensieve kwekerijen voorzien van de bestemming Agrarische doeleinden, intensieve kwekerij (Aik). Op de plankaart is de maximale oppervlakte van de bedrijfsbebouwing aangegeven. GS constateren dat ingevolge de bestemmingen
op gebiedsniveau ook gronden met de bestemming Aik ook mede zijn bestemd voor andere
agrarische doeleinden. Voor deze andere agrarische doeleinden geldt evenwel dezelfde maatvoering wat betreft de bedrijfsbebouwing.
GS verzoeken de gemeente de opgenomen regeling bij de komende herziening nauwkeurig te
bezien.
Inhoud 1e herziening
In vervolg op het GS-besluit wordt in deze herziening de volgende regeling opgenomen:
in artikel 5 lid 4 sub d wordt bepaald dat voor bedrijfsgebouwen die direct ten dienste staan
van de intensieve kwekerij de maximale oppervlaktemaat van toepassing is die op de
plankaart is aangegeven;
in aanvulling daarop wordt opgenomen dat voor de overige bedrijfsgebouwen geen maximale oppervlaktemaat van toepassing is; hier bepaalt de grootte van het toegekende
bouwvlak de bouwmogelijkheden.
Artikel 6 (Agrarisch aanverwante doeleinden)
GS-besluit
In het bestemmingsplan Buitengebied wordt in artikel 6 lid 5 via vrijstelling de mogelijkheid geboden een bedrijfswoning te realiseren.
GS onthouden goedkeuring aan de zinsnede onder e "in afwijking van het advies van de bedrijfseconomisch deskundige" omdat GS in alle gevallen toezicht wil kunnen uitoefenen teneinde het oprichten van nieuwe woningen in het buitengebied op de noodzaak hiervan te kunnen beoordelen.
Inhoud 1e herziening
In overeenstemming met het besluit van GS wordt de betreffende regeling in deze herziening
ingetrokken.
Artikel 7 (Bedrijfsdoeleinden)
GS-besluit
Ingevolge het Heroverwegingsbesluit van 28 januari 2008 hebben GS goedkeuring onthouden
aan artikel 7 eerste lid onder f. Hoewel dit, gegeven de overwegingen die aan het besluit ten
grondslag liggen, niet de bedoeling is geweest van GS (zie de overwegingen ten aanzien van
reclamant Berghout Onderhoud VOF, Steiledijk 5) dient dit in deze herziening wel gerepareerd
te worden.
Inhoud 1e herziening
In deze 1e herziening wordt artikel 7 lid 1 sub f opnieuw opgenomen.
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Artikel 12 (Woondoeleinden)
GS-besluit
GS onthouden goedkeuring aan de regeling van de bouwhoogte van hoofdgebouwen in artikel
12 lid 5 sub e omdat hier geen sprake is van een objectieve bouwhoogte, nu het begrip bouwlaag niet nader is gedefinieerd.
Inhoud 1e herziening
Anders dan door GS is aangegeven, is in artikel 1 onder lid 23 een definitie voor bouwlaag opgenomen. Geoordeeld wordt dat deze definitie passend is en toepassing van artikel 12 lid 5 sub
e niet in de weg staat.
Artikel 12 lid 5 sub e wordt in deze herziening opnieuw opgenomen.
Artikel 16 (Dagrecreatieve doeleinden)
GS-besluit
In het bestemmingsplan Buitengebied is in artikel 16 lid 4 sub a bepaald dat ter plaatse van de
subbestemming dRvt (Volkstuinen) geen gebouwen mogen worden opgericht, terwijl in lid 4 sub
d is aangegeven dat per volkstuin 6 m² bebouwing mag worden opgericht. Nu het de bedoeling
van de gemeente is om 6 m² bebouwing per volkstuin toe te staan, onthoudt GS goedkeuring
aan lid 4 sub a.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt in overeenstemming met het besluit van GS lid 4 sub a ingetrokken.
Artikel 17 (Verblijfsrecreatieve doeleinden)
GS-besluit
In het bestemmingsplan Buitengebied worden in artikel 17 lid 4 sub d bouwmogelijkheden geboden voor ter plaatse van gronden met de nadere aanwijzing (a) naaktrecreatie. GS constateren dat deze subbestemming/nadere aanwijzing in lid 1 van dit artikel niet wordt genoemd en
onthouden goedkeuring aan het betreffende bouwvoorschrift.
Aanvullend merken GS op niet in te kunnen stemmen met een bebouwingsoppervlak van
300 m² voor het naaktrecreatieterrein aan de Markdijk.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt in artikel 17 lid 1 alsnog een verwijzing naar de bestemming vR met de
nadere aanwijzing (a) opgenomen. Gelijktijdig wordt de specifieke bebouwingsregeling in lid 4
sub e weer opgenomen. De gemeente is van oordeel dat de opgenomen maatvoering passend
en verantwoord is.
Artikel 30 lid 5 en artikel 32 lid 1 (Vrijstellingsbevoegdheid vergroten bouwsteden)
GS-besluit
In het bestemmingsplan Buitengebied is in de artikelen 30 lid 5 en 31 lid 1 een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen om bouwsteden te vergroten. GS hebben goedkeuring aan deze regeling onthouden omdat:
de vrijstellingsbevoegdheid ook gebruikt kan worden ingeval van zogenaamde gekoppelde
bouwvlakken, wat ongewenst is omdat het bestemmingsplan op deze bouwvlakken reeds
ruime bouwmogelijkheden biedt;
niet in de voorschriften is vastgelegd welke persoon of instantie geraadpleegd zal worden
als natuur- en landschapsdeskundige;
in de regeling niet is vastgelegd dat een verklaring van geen bezwaar dient te worden gevraagd indien in afwijking van het advies van de natuur- en landschapsdeskundige besloten wordt om vrijstelling te verlenen.
Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak
Tegen het GS besluit is door de gemeente beroep aangetekend. De gemeente heeft daarbij
aangevoerd dat de regeling voldoende waarborgen bevat voor het inschakelen van een onafhankelijke deskundige en dat de uitbreidingen na vrijstelling slechts beperkte ruimtelijke gevolgen hebben, gegeven het grootschalige open karakter van het buitengebied.
De Afdeling is van oordeel dat in het bestemmingsplan opgenomen regeling voldoende waarborgen bevat voor het benoemen van een onafhankelijke deskundige. Dit deel van het beroep
is derhalve gegrond verklaard.
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Ten aanzien van de verklaring van geen bezwaar is de Afdeling met GS van oordeel dat met de
toepassing van de vrijstellingsbepaling (nogmaals) ruime bouwmogelijkheden worden geboden
aan agrarische bedrijven. Het voorkomen van onnodige verstening van het buitengebied is een
door GS te behartigen bovengemeentelijk belang. Uit een oogpunt van een goede ruimtelijke
ordening is het dus redelijk dat door GS een verklaring van geen bezwaar wordt geëist. Dit deel
van het beroep is derhalve ongegrond.
In het verlengde hiervan vernietigt de Afdeling dit deel van het besluit van GS. Omdat GS echter in redelijkheid hebben kunnen stellen dat de regeling in strijd is met een goede ruimtelijke
ordening omdat het vereiste van een verklaring van geen bezwaar ontbreekt, onthoudt de Afdeling zelf goedkeuring aan beide onderdelen van de voorschriften.
e

Inhoud 1 herziening
In deze herziening wordt aan artikel 30 lid 5 en aan artikel 32 lid 1 alsnog het vereiste van een
verklaring van geen bezwaar toegevoegd.
Naar aanleiding van zienswijzen is tevens besloten de maximale maatvoering van bouwvlakken
en bouwsteden te vergroten tot 2,5 ha.
Artikel 30 lid 8, artikel 31 lid 3 en artikel 32 lid 2 (vrijstellingsbevoegdheid 2e agrarische bedrijfswoning)
GS-besluit
In het bestemmingsplan Buitengebied is in de artikelen 30, 31 en 32 een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen voor het oprichten van een 2e agrarische bedrijfswoning bij de bestemmingen
A, Ag, Aik, Aiv en AD.
GS onthouden goedkeuring aan de mogelijkheid die geboden wordt voor de bestemming AD
(Agrarisch aanverwante doeleinden), omdat de noodzaak hiertoe in algemene zin niet aanwezig
is (geen noodzakelijk toezicht op levende have).
GS is ook van oordeel dat te allen tijde sprake dient te zijn van provinciaal toezicht. Om die
reden onthouden zij goedkeuring aan de zinsnede "in afwijking van het advies van de agrarische deskundige" in artikel 30 lid 9, artikel 31 lid 4 en artikel 32 lid 3.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening worden in overeenstemming met het besluit van GS de betreffende artikelen
aangepast:
de vrijstellingsregeling voor een 2e bedrijfswoning bij agrarisch aanverwante bedrijven
komt te vervallen;
opgenomen wordt dat te allen tijde bij het verlenen van vrijstelling voor een 2e agrarische
bedrijfswoning een schriftelijke verklaring van geen bezwaar van GS noodzakelijk is.
Artikel 30 lid 17 (Wijzigingsbevoegdheid verplaatsing agrarische bedrijven)
GS-besluit
In het bestemmingsplan Buitengebied is in artikel 30 een wijzigingsbevoegdheid opgenomen op
basis waarvan binnen de zone ALO bouwsteden verplaatst kunnen worden.
GS zijn van oordeel dat de regeling onvoldoende is afgestemd op het provinciale beleid en onvolledig is. De volgende punten worden daarbij genoemd:
in de regeling komt onvoldoende tot uitdrukking dat de verplaatsing per saldo moet leiden
tot een betere ruimtelijke kwaliteit;
niet is geregeld dat verplaatsing van een intensieve veehouderij slechts mogelijk is naar
een zogenaamde duurzame locatie;
alvorens gebruik wordt gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid, is een gedegen onderzoek
noodzakelijk naar de beschikbaarheid van vrijkomende locaties;
overtollige bedrijfsbebouwing op de vrijkomende locatie moet gesloopt worden;
nieuwvestiging als gevolg van verplaatsing is alleen mogelijk voor een grondgebonden
veehouderijbedrijf.
GS onthouden goedkeuring aan artikel 30, lid 17 en geven daarbij aan dat een aangepaste
regeling opnieuw ter goedkeuring kan worden voorgelegd.
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Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak
Tegen het besluit van GS is door de gemeente beroep aangetekend, omdat de gemeente van
oordeel is dat GS de wijzigingsbevoegdheid ten onrechte wil beperken tot grondgebonden veehouderijbedrijven. Van belang daarbij is dat de regeling niet leidt tot nieuwvestiging van bedrijven, maar tot verplaatsing van reeds bestaande agrarische bedrijven.
De Afdeling is van oordeel dat GS zich terecht beroepen op de inhoud van het streekplan
waarin is aangegeven dat in ALO-gebieden uitsluitend nieuwvestiging van grondgebonden veehouderijbedrijven toelaatbaar is. In het verlengde hiervan wordt het beroep van de gemeente
ongegrond verklaard.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt de wijzigingsbevoegdheid voor het verplaatsen van agrarische bouwsteden in aangepaste vorm opgenomen (zie artikel 30 lid 17). De door GS genoemde voorwaarden worden daarbij in acht genomen. Volledigheidshalve wordt evenwel opgemerkt dat de
wijzigingsbevoegdheid  anders dan GS veronderstellen  niet voorziet in het verplaatsen van
intensieve veehouderijbedrijven. Intensieve veehouderijbedrijven beschikken immers over een
bouwvlak en niet over een bouwstede. In de toelichting van het bestemmingsplan Buitengebied
is ook aangegeven dat voor de eventuele verplaatsing van intensieve veehouderijbedrijven
gebruikgemaakt zal worden van een partiële herziening.
Artikel 30 lid 18 en artikel 32 lid 7 (Wijzigingsbevoegdheid nieuwe landgoederen)
GS-besluit
In het bestemmingsplan Buitengebied is in artikel 30 en 32 een wijzigingsbevoegdheid opgenomen op basis waarvan nieuwe landgoederen tot stand kunnen komen.
GS onthouden goedkeuring aan deze wijzigingsbevoegdheden omdat de regeling niet volledig
in overeenstemming is met de voorwaarden die door de provincie geformuleerd zijn in de betreffende beleidsnota.
In paragraaf 4.7 van deze toelichting wordt de nieuwe beleidslijn inzake landgoederen toegelicht.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt de wijzigingsbevoegdheid voor nieuwe landgoederen aangevuld en in
overeenstemming gebracht met de provinciale beleidsnota Rood-voor-groen, nieuwe landgoederen in Brabant.
Voor een nadere toelichting op de inhoud en achtergronden van de regeling wordt verwezen
naar paragraaf 3.7 en de provinciale beleidsnota.
Artikel 30 lid 19 (Wijzigingsbevoegdheid zorgboerderij)
GS-besluit
In artikel 30 lid 19 sub d wordt gesproken over de maximale inhoudsmaat van de bedrijfswoning. GS constateren dat hier geen sprake is van een bedrijfswoning, maar van een reguliere
woning en onthouden goedkeuring aan het woord "bedrijfs".
Inhoud 1e herziening
Op basis van een vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 1 WRO is inmiddels medewerking verleend aan het realiseren van de zorgboerderij. In het verlengde daarvan wordt artikel 30 lid 19
ingetrokken.
Artikel 30 lid 20 Wijzigingsbevoegdheid omzetten agrarisch bouwvlak in agrarische
bouwstede
GS-besluit
GS geven aan dat zij in het bestemmingsplan Buitengebied een wijzigingsbevoegdheid missen
die het mogelijk maakt een agrarisch bouwvlak te wijzigen in een agrarische bouwstede. In
gevallen waarin omschakeling naar een grondgebonden tak heeft plaatsgevonden kan hierdoor
de hervestiging van een intensieve tak voorkomen worden.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening is in de artikelen 30 lid 20 een wijzigingsbevoegdheid opgenomen op basis
waarvan een agrarisch bouwvlak met de bestemming Aiv of Aik omgezet kan worden in een
agrarische bouwstede met de bestemming Agrarische doeleinden.
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Artikel 31 lid 1 tabel 2 (Wijzigingsbevoegdheid uitbreiding glastuinbouw)
GS-besluit
In het gebied met de bestemming Agrarisch gebied, doorgroei glastuinbouw (AG) is het als
medebestemming mogelijk om gronden in gebruik te nemen voor glastuinbouw. GS zijn van
oordeel dat aan dit medegebruik geen beperkingen zijn gesteld. In het streekplan is het betreffende gebied aangeduid als doorgroeigebied glastuinbouw. Nieuwvestiging binnen deze gebieden is echter alleen op beperkte schaal mogelijk wanneer er sprake is van een daadwerkelijke
sanering van een bedrijf dat vanwege een aanmerkelijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit
respectievelijk algemeen belang, verplaatst moet worden.
Nu aan deze voorwaarde niet wordt voldaan, onthouden GS goedkeuring aan dit onderdeel van
artikel 31 tabel 2.
In het bestemmingsplan Buitengebied is in artikel 31 lid 1 een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor uitbreiding van glastuinbouwbedrijven tot maximaal 7 ha, die gelegen zijn in het gebied met de gebiedsbestemming Agrarisch gebied, doorgroei glastuinbouw (AG).
GS zijn van oordeel dat de hiermee geboden uitbreidingsmogelijkheden te ruim zijn, nu een
inrichtingsplan voor het doorgroeigebied Spiepolder ontbreekt. In een dergelijk inrichtingsplan
worden de mogelijkheden tot voortzetting of uitbreiding van de bestaande glastuinbouwbedrijven beschreven in relatie tot de in het gebied aanwezige waarden en belangen van natuurlijke,
landschappelijke, cultuurhistorische, water en bodemhuishoudkundige, milieuhygiënische of
recreatieve aard, alsmede de wijze waarop het gebied wordt ingericht en synergievoordelen
kunnen worden behaald.
In het verlengde hiervan onthouden GS goedkeuring aan artikel 31, lid 1 en de daarmee corresponderende bevoegdheid in tabel 2.
e

Inhoud 1 herziening
Voor het concentratiegebied voor glastuinbouw in de Spiepolder is in opdracht van de Glastuinbouwvereniging Langeweg/Spiepolder een inrichtingsplan opgesteld. Bij besluit van 4 juli 2006
hebben GS met dit inrichtingsplan ingestemd.
In het inrichtingsplan worden de kaders geschetst voor de uitbreiding van de in de Spiepolder
gevestigde glastuinbouwbedrijven en de eventuele vestiging van uit het buitengebied te verplaatsen glastuinbouwbedrijven.
Nu beschikt kan worden over een, ook door GS geaccordeerd inrichtingsplan, is een concreet
toetsingskader aanwezig voor het toepassen van de in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid.
In deze herziening wordt de genoemde wijzigingsbevoegdheid opnieuw opgenomen. Naar aanleiding van hiertoe ingediende zienswijzen heeft de gemeente evenwel gekozen voor een andere insteek. Voor de achtergronden hiervan wordt verwezen naar hetgeen is vermeld in
paragraaf 2.10.3.
Artikel 31 tabel 2 (Glastuinbouw als neventak)
GS-besluit
In het bestemmingsplan Buitengebied is in artikel 31 tabel 2 aangegeven dat glastuinbouw als
neventak rechtstreeks is toegestaan. GS onthouden goedkeuring aan deze regeling omdat aan
de regeling geen enkele voorwaarde is gesteld, wat met zich mee kan brengen dat er in feite
omschakeling naar een volwaardig glastuinbouwbedrijf kan plaatsvinden. Hoewel de regeling
van toepassing is in het doorgroeigebied glastuinbouw, zijn GS van oordeel dat de regeling de
planmatige ontwikkeling van het glastuinbouwgebied kan belemmeren.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt de regeling inzake glastuinbouw als nevenactiviteit in het doorgroeigebied glastuinbouw (AG) aangepast en alleen via planwijziging/vrijstelling mogelijk gemaakt. Dat
biedt de mogelijkheid om nadere voorwaarden te stellen en een goede inpasbaarheid van en
afstemming op het inrichtingsplan te waarborgen.
Artikel 34 (Nevenfuncties ter plaatse van bouwvlakken/bouwsteden)
GS-besluit
In het bestemmingsplan Buitengebied is in artikel 34 een regeling opgenomen die het mogelijk
maakt ter plaatse van bouwvlakken en bouwsteden nevenfuncties mogelijk te maken. In het
algemeen kunnen GS met deze regeling instemmen.
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GS hebben goedkeuring onthouden aan het toelaten van agrarische groothandelsbedrijven en
overige bedrijven categorie 1 en 2 alsmede aan het toelaten van een kinderdagverblijf buiten de
op de plankaart aangegeven dorpsrandzones. Naar het oordeel van GS zijn deze functies niet
gerelateerd aan de agrarische bedrijfsvoering, zijn zij derhalve niet aan het buitengebied verbonden en horen zij thuis in het stedelijk gebied.
GS onthouden ook goedkeuring aan de regeling waarbij 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 via vrijstelling mogelijk wordt gemaakt. GS zijn van oordeel
dat deze opslag niet ten behoeve van een niet-agrarisch, elders gevestigd bedrijf mag plaatsvinden. Het gevaar is daarbij namelijk aanwezig dat vanuit de nevenfunctie een zelfstandig bedrijf ontstaat, in welk geval er sprake is van nieuwvestiging, hetgeen niet toelaatbaar is.
Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak
Tegen het besluit van GS is door de gemeente beroep aangetekend wat betreft de onthouding
van goedkeuring aan de nevenfunctie agrarisch groothandelsbedrijf. De gemeente is van oordeel dat agrarische groothandelsbedrijven aangemerkt dienen te worden als agrarisch verwante
bedrijven die als zodanig in het buitengebied thuishoren.
De Afdeling is van oordeel dat een agrarisch groothandelsbedrijf als bedoeld in het bestemmingsplan niet kan worden aangemerkt als een agrarisch verwant bedrijf als bedoeld in het
streekplan, gegeven de definitie die hiervoor in het streekplan is opgenomen. Het beroep van
de gemeente wordt dan ook ongegrond verklaard.
Gemeentelijke beleidslijn
In paragraaf 4.1.4 van deze toelichting wordt nader invulling gegeven aan de gemeentelijke
beleidslijn voor nevenfuncties bij agrarische bedrijven waaronder verbrede landbouw.
Inhoud 1e herziening
In overeenstemming met het besluit van GS en de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak en de gemeentelijke beleidslijn, wordt in deze herziening opnieuw invulling gegeven aan
de regeling voor nevenfuncties ter plaatse van bouwvlakken/bouwsteden.
Daarbij wordt het agrarisch groothandelsbedrijf niet meer als nevenfunctie toegelaten op agrarische bouwvlakken en bouwsteden buiten de kernrandzones. Tabel 5.1 van artikel 34 wordt
hiertoe aangepast.
Ook kinderdagverblijven/kinderopvang wordt als nevenfunctie niet meer toegelaten op agrarische bouwvlakken en bouwsteden buiten de kernrandzones.
In tabel 5.1 van artikel 34 wordt in deze herziening opgenomen dat opslag en stalling van statische goederen in bestaande gebouwen mogelijk is tot een maximum van 1.000 m² voor zover
de opgeslagen en gestalde goederen niet afkomstig zijn van niet-agrarische bedrijven die buiten
het plangebied zijn gevestigd.
Artikel 34 lid 2b Vrijstelling oppervlakte nevenfuncties
GS-besluit
GS zijn van oordeel dat de in het vastgestelde bestemmingsplan in artikel 34 lid 2b opgenomen
vrijstellingsbevoegdheid, om de oppervlakte van gebouwen dat in gebruik mag worden genomen voor nevenfuncties, te verruimen van 400 m² naar 1.000 m² niet van toepassing kan zijn
voor agrarische groothandelsbedrijven, overige bedrijven uit categorie 1 en 2, opslag van nietagrarische producten c.a. en voor kinderdagverblijven/kinderopvang. Een dergelijke verruiming
is in strijd met het provinciaal beleid.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt de regeling in artikel 34 lid 2b in de gevraagde zin aangepast.
Artikel 35 (Vervolgfuncties ter plaatse van bouwvlakken/bouwsteden)
GS-besluit
In het bestemmingsplan Buitengebied is in artikel 35 een regeling opgenomen die het mogelijk
maakt vervolgfuncties uit te oefenen ter plaatse van vrijkomende bouwvlakken/bouwsteden.
GS hebben goedkeuring onthouden aan de vervolgfuncties wonen, agrarische groothandelsbedrijven, bedrijven in categorie 1 en 2 en opslag voor niet-agrarische bedrijven. GS zijn van oordeel dat in het bestemmingsplan onvoldoende is vastgelegd dat ingeval van deze vervolgfuncties maximale sloop van bebouwing moet worden afgedwongen, voor zover de gebouwen niet
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ten behoeve van de vervolgfunctie worden aangewend. Sloop van overtollige bebouwing moet
worden afgedwongen.
Ook ten aanzien van vervolgfuncties voor agrarisch verwante bedrijven, zoals agrarische hulpen nevenbedrijven en agrarische loonbedrijven, streven GS naar het saneren van overtollige
bebouwing teneinde het buitengebied te ontstenen.
GS constateren dat een aantal agrarisch verwante bedrijfsactiviteiten rechtstreeks als vervolgfunctie worden toegelaten binnen de bestemming Bedrijven (B). Omdat de bestemming Bedrijfsdoeleinden (B) hierin niet voorziet en dan sprake is van een planwijziging, komen deze
vervolgfuncties niet voor goedkeuring in aanmerking.
Ten aanzien van de vervolgfunctie opslag en stalling van niet-agrarische producten/goederen,
werktuigen, materialen in bestaande bebouwing, wijzen GS erop dat deze functie niet in het
buitengebied thuishoort en de regeling hiervoor derhalve niet kan worden goedgekeurd.
Tenslotte hebben GS goedkeuring onthouden aan de verwijzing naar lid 9 van artikel 35 bij de
vervolgfuncties paardenstalling/paardenpension en manege/rijschool, omdat hier verwezen
wordt naar een regeling die betrekking heeft op de vervolgfunctie zorgboerderij.
Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak
Tegen de uitspraak van GS is door de gemeente beroep ingesteld wat betreft de voorwaarde
dat overtollige bebouwing gesloopt moet worden, wanneer gebruikgemaakt wordt van de wijzigingsbevoegdheid naar wonen. De gemeente zet daarbij vraagtekens bij de uitvoerbaarheid
van de noodzakelijk geachte sloopregeling.
De Afdeling is van oordeel dat de voorgeschreven sloopregeling wel degelijk uitvoerbaar is en
verklaard het beroep van de gemeente in deze ongegrond.
Gemeentelijke beleidslijn
In de paragrafen 3.1.1 en 3.1.2 van deze toelichting wordt nader invulling gegeven aan het gemeentelijk beleid inzake vrijkomende agrarische bedrijfscomplexen in het buitengebied.
Inhoud 1e herziening
In overeenstemming met het besluit van GS en de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak en de gemeentelijke beleidslijn inzake vervolgfuncties ter plaatse van vrijkomende agrarische bedrijfscomplexen, wordt in deze 1e herziening opnieuw invulling gegeven aan de regeling voor vervolgfuncties ter plaatse van bouwvlakken/bouwsteden.
Artikel 36 (Aanlegvoorschriften)
GS-besluit
In het bestemmingsplan Buitengebied is in artikel 36 een aanlegvergunningenstelsel opgenomen. GS constateren een discrepantie in de regeling voor het onderdeel dat betrekking heeft op
de gebiedsbestemming ARWN en vragen om een verduidelijking van de opgenomen regeling.
Inhoud 1e herziening
In tabel 6 (Aanlegvergunningvereisten/gebruiksverboden) wordt in de kolom "binnen zone
ARWN" voor de regel "9. Aanleg van wandel- of fietspaden" de niet van toepassing aanduiding
vervangen door de aanduiding A, vereiste van aanlegvergunning. Hiermee is de door GS geconstateerde discrepantie komen te vervallen.
Artikel 53 lid 1 (Algemene vrijstellingsbevoegdheden)
GS-besluit
In het bestemmingsplan Buitengebied is een algemene vrijstellingsbevoegdheid opgenomen om
oppervlaktematen met ten hoogste 15% te overschrijden. GS zijn van oordeel dat deze bevoegdheid niet van toepassing kan zijn voor niet aan het buitengebied gebonden bedrijven, die
bij recht al een uitbreidingsmogelijkheid van 15% hebben gekregen. GS onthouden in het verlengde hiervan goedkeuring aan dit deel van de regeling.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening is artikel 53 lid 1 conform het besluit van GS aangepast waarbij is bepaald
dat de vrijstelling ten behoeve van overschrijding van de oppervlaktematen niet van toepassing
is voor bedrijven gevestigd op gronden met de bestemming Agrarisch aanverwante doeleinden
(AD) en de bestemming Bedrijfsdoeleinden (B).
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Artikel 53 lid 4 (Vrijstellingsbevoegdheid afhankelijke woonruimte)
GS-besluit
In het bestemmingsplan Buitengebied is in artikel 53 lid 4 een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen op basis waarvan voorzien kan worden in het realiseren van "afhankelijke woonruimte"
ten behoeve van het verlenen van mantelzorg. GS constateren dat in de regeling de tijdelijkheid
van de vrijstelling en de daarmee gepaard gaande intrekking van de vrijstelling, nadat de behoefte aan mantelzorg is komen te vervallen, niet is opgenomen. GS verzoeken dit in de komende herziening alsnog in het bestemmingsplan op te nemen.
Inhoud 1e herziening
Bij besluit van 16 augustus 2007 heeft de gemeenteraad van Moerdijk de Parapluherziening
mantelzorg vastgesteld. In deze herziening zijn voor een groot aantal bestemmingsplannen
aanvullende bepalingen opgenomen om mantelzorg mogelijk te maken.
In aansluiting op deze parapluherziening is het gewenst om de bestaande regeling in het bestemmingsplan Buitengebied aan te passen.
Daartoe wordt:
de begripsbepaling voor mantelzorg in artikel 1 lid 60 aangepast;
de vrijstellingsregeling in artikel 53 lid 4 aangepast.
Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten
GS-besluit
In het bestemmingsplan Buitengebied wordt gebruikgemaakt van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. GS zijn van oordeel dat de categorie-indeling op basis van het opgestelde elektromotorisch
vermogen onvoldoende is onderbouwd. In het verlengde hiervan onthoudt GS goedkeuring aan
dit deel van de Staat van Bedrijfsactiviteiten.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt in bijlage 1 van de voorschriften Staat van Bedrijfsactiviteiten het
hoofdstuk II Indeling op basis van opgesteld vermogen ingetrokken.

4.2. Ambtshalve wijzigingen
Artikel 34/35 (kernrandzone)
In de voorschriften wordt in tabel 5.1 en 5.2 verwezen naar dorpsrandzone. In artikel 1 (Begripsbepalingen) wordt naar kaart 11 verwezen waar de term kernrandzone is opgenomen.
Deze terminologie dient eenduidig te zijn.
Inhoud 1e herziening
In deze 1e herziening wordt de in het provinciale beleid gebruikte term kernrandzone eenduidig
gehanteerd. De betreffende voorschriften zijn aangepast.
Artikel 2 (Agrarische doeleinden)
In artikel 2 lid 6 is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt gronden met
de bestemming Agrarische doeleinden te wijzigen in de bestemming Tuinen met de nader aanwijzing + voor zover de agrarische gronden grenzen aan gronden met de bestemming Woondoeleinden.
Gebleken is dat deze bepaling aanleiding kan geven tot misinterpretatie omdat gedacht wordt
dat ook gronden met de bestemming Woondoeleinden gelegen buiten het plangebied hiervoor
in aanmerking komen.
In het verlengde hiervan is het gewenst om de bepaling in artikel 2 lid 6 sub a aan te passen.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt in artikel 2 lid 6 sub a toegevoegd dat het om gronden met de bestemming Woondoeleinden gaat die in het bestemmingsplan Buitengebied zijn gelegen.
Artikel 11 Woondoeleinden (bouwen in zijdelingse perceelsgrens)
In artikel 11 lid 4 sub c is bepaald dat de afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens
ten minste 3 m dient te bedragen. Gegeven de veelvuldig in het plangebied voorkomende lintbebouwing is gebleken dat dit voor aanbouwen en bijgebouwen een te beperkende regeling is.
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Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt het betreffende voorschrift aangepast, waarbij wordt bepaald dat de
afstand van hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens 3 m dient te bedragen.
Artikel 41 Ondergronds bouwen (regeling dijkwoningen)
Omdat de regeling voor ondergronds bouwen als genoemd in artikel 41 onder d niet passend is
voor situaties waarin sprake is van dijkwoningen, komen de onder d opgenomen 3e en 4e gedachtestreepjes te vervallen.
Regeling voor CO2 opslagtanks tot 10 m
In artikel 3 lid 4 sub e zijn bouwvoorschriften opgenomen voor warmtebuffers. Gebleken is dat
technische ontwikkelingen in de glastuinbouw ook andere voorzieningen noodzakelijk maken
waarin de bestemmingsregeling nog niet voorziet.
Inhoud 1e herziening
In deze herziening wordt het begrip warmtebuffers vervangen door het begrip ondersteunende
voorzieningen ten behoeve van de glastuinbouw waaronder begrepen worden warmtebuffers,
CO2 opslagtanks, etc.
Artikel 56 lid 5 sub f
In artikel 56 Gebruik van gronden en bouwwerken wordt in lid 5 onder f opgenomen dat niet
alleen gedeelten van woningen, maar ook de van woningen deel uitmakende bijgebouwen in
gebruik mogen worden genomen voor kantoor- en/of praktijkruimte ten behoeve van aan-huisgebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten.

4.3. Wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen
Naar aanleiding van ten aanzien van het ontwerp van de 1e herziening ingediende zienswijzen
worden in deze 1e herziening de volgende wijzigingen van de voorschriften doorgevoerd, een
en ander voor zover deze wijzigingen niet in de voorafgaande hoofdstukken reeds benoemd
zijn.
Artikel 1 Begripsbepalingen
Met het oog op nieuwe ontwikkelingen in het plangebied worden in artikel 1 nieuwe begripsbepalingen opgenomen voor serrestal (lid 77A) en theetuin (lid 80B).
Artikel 2 Agrarische doeleinden (A)
Om een bestaand tuincentrum te kunnen regelen wordt in lid 1 opgenomen dat ter plaatse van
de subbestemming Atc een tuincentrum is toegestaan.
Omdat in een enkele situatie een vergunde woning nog niet aanwezig was op het tijdstip van
terinzagelegging van het ontwerp van het plan, is op het betreffende bouwvlak de nadere aanwijzing één woning (1) aangegeven. In artikel 2 lid 1 wordt in het verlengde daarvan een nieuw
sub e opgenomen.
Artikel 3 Agrarische doeleinden glastuinbouw (Ag)
Om te kunnen regelen dat op een enkel bestemmingsvlak geen bedrijfswoningen zijn toegestaan wordt aan lid 4 een daarop gerichte bepaling opgenomen.
Artikel 7 Bedrijfsdoeleinden (B)
Om het toegestane gebruik op de locatie Tonsedijk 27 goed te kunnen regelen wordt aan lid 1
een nieuw sub h toegevoegd, op basis waarvan ter plaatse van de subbestemming B(a) ambachtelijke bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan waaronder begrepen een loodgieterij en/of timmermanszaak en/of wormenkwekerij.
Artikel 22 Verkeersdoeleinden (V)
Ten aanzien van het toelaten van particuliere stalletjes is het van belang vast te leggen dat er
maximaal één stalletje per woning gerealiseerd mag worden. In lid 4 is dit in de tabel alsnog
aangegeven.
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Artikel 30 Agrarisch gebied met verweving van landbouw en landschaps- en cultuurhistorische waarden, alsmede kenmerkende openheid (ALO)
Om de uitvoering van het Gebiedsplan Brabantse Delta mogelijk te maken wordt in lid 14 (wijzigingsbevoegdheid ecologische verbindingszone) aangegeven dat deze bevoegdheid tevens
van toepassing is op waterbergingsgebieden.
Artikel 32 Gebied met verweving van landbouw, recreatie, water en natuurwaarden
(ARWN)
Om in te kunnen spelen op ontwikkelingen in het plangebied wordt in tabel 3 niet alleen gesproken over paardenfokkerij, maar ook over paardenmelkerij.
Artikel 33 Gebied met verweving van natuur, recreatie en landschapswaarden (NRL)
Om in te kunnen spelen op ontwikkelingen in het plangebied wordt in tabel 3 niet alleen gesproken over paardenfokkerij, maar ook over paardenmelkerij.
Artikel 36 Aanlegvoorschriften
Om de uitvoering van het gebiedsplan Brabantse Delta mogelijk te kunnen maken, worden aan
tabel 6 twee nieuwe kolommen toegevoegd: voor de natte natuurparel Tonnekreek en voor het
zoekgebied waterberging nabij de kern Moerdijk.
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5. Aanvulling/aanpassing voorschriften

Dit hoofdstuk bevat het overzicht van de aanvullingen en aanpassingen van de voorschriften.

Artikel 1 Begripsbepalingen
In artikel 1 wordt lid 38 vervangen door een nieuw lid 38, luidende:
"38. kernrandzone/bebouwingsconcentraties
concentraties van niet-agrarische en agrarische bebouwing, zoals aangegeven op kaartblad
11."
In artikel 1 wordt een nieuw lid 38A toegevoegd, luidende:
"38A. 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 ter vergroten naar 1,5 ha."
In artikel 1 wordt een nieuw lid 42A toegevoegd, luidende:
"42A. glastuinbouwontwikkelingsgebied
gebied in de Spiepolder en bij De Langeweg bestemd voor de uitbreiding en/of nieuwvestiging
van glastuinbouwbedrijven, een en ander zoals aangegeven op plankaart 11."
In artikel 1 lid 46 wordt in de aanhef het woord "theetuin" verwijderd. Na het woord "parken"
wordt de punt vervangen door de volgende zinsnede:
", eventueel in combinatie met een kleinschalige horecagelegenheid."
In artikel 1 wordt lid 51 vervangen door een nieuw lid 51, luidende:
"51. kleinschalig kamperen
kleinschalig kamperen op een kampeerterrein met ten hoogste 25 standplaatsen, waarbij uitsluitend gebruik mag worden gemaakt van toeristische kampeermiddelen. Andere kampeermiddelen als chalets en stacaravans zijn niet toegestaan."
In artikel 1 lid 54 wordt het woord "theeschenkerij" vervangen door het woord "theetuin".
In artikel 1 lid 58 wordt in de aanhef het woord "/rijschool" toegevoegd.
In artikel 1 lid 58 wordt na het woord "evenementen." de punt vervangen door de volgende zinsnede:
", hierbij kunnen ondergeschikte voorzieningen aanwezig zijn, zoals een kantine/foyer of een
verenigingsaccommodatie".
In artikel 1 wordt lid 60 vervangen door een nieuw lid 60, luidende:
"60. mantelzorg
het bieden van zorg aan eenieder die aantoonbaar hulpbehoevend is op het fysieke, psychische
en/of sociale vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband."
In artikel 1 lid 64 wordt in de aanhef het woord "nevenfunctie" verwijderd.
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Aan artikel 1 wordt een nieuw lid 64A toegevoegd, luidende:
" 64A. 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.
Aan artikel 1 wordt een nieuw lid 68A toegevoegd, luidende:
"68A. paardenhandel/africhtingsbedrijf
een agrarisch aanverwant 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."
In artikel 1 wordt een nieuw lid 77A toegevoegd, luidende:
"77A. serrestal
een agrarisch bedrijfsgebouw, geen kassencomplex zijnde, bestaande uit stalen bogen bedekt
met folie, dit wordt gebruikt voor de huisvesting van vee."
Aan artikel 1 wordt een nieuw lid 80A toegevoegd, luidende:
"80A. stalhouderij
een agrarisch aanverwant bedrijf gericht op het verhuren van aanspanningen voor bijzondere
gelegenheden, zoals trouwkoetsen of paardentrams."
In artikel 1 wordt een nieuw lid 80B toegevoegd, luidende:
"80B. theetuin
het verlenen van diensten in de vorm van het openstellen van en/of rondleiden door privé-siertuinen bij woningen met als nevenactiviteiten het verstrekken van dranken, de daarbij behorende versnaperingen en de verkoop van souvenirs, koffie-, thee- en tuinproducten."
Aan artikel 1 wordt een nieuw lid 91 toegevoegd, luidende:
"91. logiesgebouw
een gebouw, dat tot hoofddoel heeft het verstrekken van logies (per nacht) met  al dan niet 
als nevenactiviteit het verstrekken van maaltijden en dranken voor consumptie ter plaatse."
Aan artikel 1 wordt een nieuw lid 92 toegevoegd, luidende:
"92. 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."

Artikel 2 Agrarische doeleinden (A)
Artikel 2 lid 1
In artikel 2 lid 1 wordt sub a vervangen door de volgende zinsnede, luidende:
"a. een volwaardig of een reëel agrarisch bedrijf, dat kan bestaan uit één of meerdere hoofdtakken, zoals genoemd in artikel 1 lid 7 onder a, b, c, f, g en i, alsmede voor:
 ter plaatse van de subbestemming Azb: een zorgboerderij;
 ter plaatse van de subbestemming Alm: een agrarisch loonbedrijf en op- en overslag
van mestbehorende tot categorie 3 van de Staat van bedrijfsactiviteiten;
 ter plaatse van de subbestemming Ac: een caravanstalling uitsluitend in de bestaande
gebouwen;
 ter plaatse van de subbestemming Atc: een tuincentrum;"
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Aan lid 1 worden na sub b een nieuw sub c en d toegevoegd, luidende:
"c. agrarische activiteiten bij wijze van hobby;
d.
ter plaatse van de nadere aanwijzing "kleinschalig kamperen toegestaan", tevens kleinschalig kamperen."
Aan lid 1 wordt een nieuw sub e toegevoegd, luidende:
"e. ter plaatse van de nadere aanwijzing één woning (1) tevens één woning ten opzichte van
het aantal woningen zoals aanwezig op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan;"
Artikel 2 lid 4
In artikel 2 lid 4 worden sub l en sub m ingetrokken.
In artikel 2 lid 4 sub o wordt de tabel vervangen door een nieuwe tabel, luidende:
max. aantal
per bedrijf/
max. aantal

max.
oppervlak



bedrijfswoningen (exclusief aanbouwen)
aanbouwen aan en bijgebouwen bij bedrijfswoning

75 m² per
woning

kassen en overige permanente teeltondersteunende voorzieningen binnen het bouwvlak/de
bouwstede niet zijnde
bouwsteden voorzien van
de nadere aanwijzing
"bouwstede beperkte uitbreiding"

1.000 m² per
bouwvlak/
bouwstede

max.
inhoud

max. goothoogte

max. bouwhoogte

750 m³

5,5 m
3 m bij dijkbebouwing

10 m
5,5 m bij dijkbebouwing

- aanbouwen:
begane
grondlaag
woning
bijgebouwen:
- 3m

aanbouwen:
- 1½ maal de
goothoogte
van de begane
grondlaag
van de woning
bijgebouwen:
- 5m

8m

10 m

ondersteunende voorzieningen ten behoeve van
bio-energie-installaties

10 m

overige bedrijfsgebouwen
particuliere stalletjes ten
behoeve van agrarische
activiteiten bij wijze van
hobby



12 m² per
stalletje

8m

10 m

2m

2,5 m

sleufsilo's
mestsilo's
torensilo's

2,5 m
6m
10 m

windschermen

2m

terrein- en erfafscheidingen

2m

overige bouwwerken,
geen gebouwen zijnde

4m

 Zoals aanwezig op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan.
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Artikel 2 lid 6
In artikel 2 lid 6 wordt sub a vervangen door een nieuw sub a, luidende:
"a. uitsluitend de bestemming van gronden die grenzen aan gronden gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied met de bestemming Woondoeleinden mag worden gewijzigd;"

Artikel 3 Agrarische doeleinden, glastuinbouw (Ag)
Artikel 3 lid 4
In artikel 3 lid 4 wordt aan sub a na de zinsnede "nadere aanwijzing (b)" de volgende zinsnede
toegevoegd:
"en (b*)"
In artikel 3 lid 4 wordt een nieuw sub c toegevoegd, luidende:
"c. kassen op gronden voorzien van de nadere aanwijzing b* mogen niet worden uitgebreid
ten opzichte van de situatie zoals aanwezig op het tijdstip van terinzagelegging van het
ontwerp van dit plan."
In artikel 3 lid 4 worden de subleden c (oud), d, en e vernummerd tot d, e en f.
In artikel 3 lid 4 wordt na sub e een nieuw sub f toegevoegd, luidende:
"f. op gronden met de nadere aanwijzing (zw) mogen geen bedrijfswoningen worden gebouwd;"
In artikel 3 lid 4 wordt sub f (oud) vernummerd tot sub g.
In artikel 3 lid 4 wordt de tabel onder f (nieuw) vervangen door een nieuwe tabel, luidende:

bedrijfswoningen
(exclusief aanbouwen)
aanbouwen aan en
bijgebouwen bij
bedrijfswoning

kassen en overige
bedrijfsgebouwen
ondersteunende
voorzieningen tbv
glastuinbouwbedrijven zoals waterbassins, warmte
buffertanks, CO2tanks
ondersteunende
voorzieningen tbv
bio-energie-installaties
terrein- en erfafscheidingen
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

max. aantal
per bedrijf


max. oppervlak

75 m² per
woning

max.
inhoud
750 m³

max.
goothoogte
5,5 m
3 m bij
dijkbebouwing

max. bouwhoogte
10 m
5,5 m bij dijkbebouwing

aanbouwen:
- begane
grondlaag
woning
bijgebouwen:
- 3m

aanbouwen:
- 1½ maal de
hoogte van de
begane
grondlaag van
de woning

8m

bijgebouwen:
- 5m
10 m
10 m

10 m

2m
4m

 Zoals aanwezig op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan.
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Artikel 3 lid 5
In artikel 3 lid 5 wordt de zinsnede "in lid 4 onder e" vervangen door:
"in lid 4 onder f"

Artikel 4 Agrarische doeleinden, intensieve veehouderij (Aiv)
Artikel 4 lid 1
Artikel 4 lid 1 wordt vervangen door een nieuw lid 1, luidende:
"1. De gronden op de kaart aangewezen voor Agrarische doeleinden, intensieve veehouderij
(Aiv) zijn bestemd voor:
intensieve veehouderij in de vorm van hoofdtak en in de vorm van een volwaardige neventak, zoals genoemd in artikel 1 lid 7 onder d; met dien verstande dat ter plaatse van de nadere aanwijzing (on) "ondergeschikte neventak", intensieve veehouderij alleen is toegestaan als ondergeschikte neventak;
alsmede voor agrarische activiteiten zoals genoemd in artikel 1 lid 7 onder a, b, c, f, g, en i."
Artikel 4 lid 4
In artikel 4 lid 4 sub d wordt de punt vervangen door de volgende zinsnede:
", behalve als het bouwvlak is voorzien van de nadere aanwijzing "duurzame locatie intensieve
veehouderij".
In artikel 4 lid 4 wordt de tabel onder sub e vervangen door een nieuwe tabel, luidende:
max. aantal
per bedrijf
bedrijfswoningen (exclusief aanbouwen)

max.
oppervlak



aanbouwen aan en bijgebouwen bij bedrijfswoning

75 m² per
woning

bedrijfsgebouwen ten
behoeve van Aiv

zie lid d
en zie de
plankaart

overige bedrijfsgebouwen tbv agrarische functies
sleufsilo's
mestsilo's
torensilo's

max.
inhoud

max. goothoogte

max. bouwhoogte

750 m³

5,5 m
3 m bij dijkbebouwing

10 m
5,5 m bij dijkbebouwing

aanbouwen:
- begane
grondlaag
woning
bijgebouwen:
- 3m

aanbouwen: - 1½ maal de
goothoogte
van de begane grondlaag van de
woning
bijgebouwen:
- 5m

8m

10 m

8m

10 m

2,5 m
6m
10 m

terrein- en erfafscheidingen

2m

overige bouwwerken,
geen gebouwen zijnde

4m



Zoals aanwezig op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan, met dien verstande dat in afwijking hiervan op de locatie Boerendijk 27 een reeds vergunde bedrijfswoning gerealiseerd mag worden.
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Artikel 5 Agrarische doeleinden, intensieve kwekerij (Aik)
Artikel 5 lid 4
In artikel 5 lid 4 wordt de tabel onder sub d vervangen door een nieuwe tabel, luidende:
max. aantal per
bedrijf
bedrijfswoningen (exclusief
aanbouwen)

max. oppervlak



aanbouwen aan en bijgebouwen bij bedrijfswoning

75 m² per
woning

bedrijfsgebouwen ten behoeve van de intensieve
kwekerij

zie kaart

max.
inhoud

max. goothoogte

max. bouwhoogte

750 m³

5,5 m
3 m bij dijkbebouwing

10 m
5,5 m bij dijkbebouwing

aanbouwen:
- begane
grondlaag
woning
bijgebouwen:
- 3m

aanbouwen:
- 1½ maal de
goothoogte
van de begane grondlaag van de
woning
bijgebouwen:
- 5m

overige bedrijfsgebouwen

8m

10 m

8m

10 m

terrein- en erfafscheidingen

2m

overige bouwwerken, geen
gebouwen zijnde

4m

 Zoals aanwezig op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan.

Artikel 6 Agrarisch aanverwante doeleinden (AD)
Artikel 6 lid 1
Aan artikel 6 lid 1 wordt aan sub a de volgende zinsnede toegevoegd:
", alsmede voor be- en verwerking van agrarische producten;"
In artikel 6 lid 1 wordt een nieuw sub k ingevoegd, luidende:
"k.

ter plaatse van de subbestemming ADrc: een agrarisch technisch hulpbedrijf/landbouwmechanisatiebedrijf gericht op het vervaardigen en repareren van landbouwwerktuigen
(hoofdactiviteit) alsmede metaalconstructies voor zowel de agrarische als niet-agrarische
sector (nevenactiviteit);"

In artikel 6 lid 1 wordt een nieuw sub l toegevoegd, luidende:
"l. ter plaatse van de subbestemming ADo: opslag van agrarische en niet-agrarische goederen tot ten hoogste categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten."
In artikel 6 lid 1 worden de subleden l (oud), m en n vernummerd tot m, n en o.
In artikel 6 lid 1 wordt sub o (oud) ingetrokken.
Artikel 6 lid 4
Aan artikel 6 lid 4 wordt een nieuw sub e toegevoegd, luidende:
"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 woning wel mag worden vergroot voor zover de maximale inhoudsmaat niet
wordt overschreden;"
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In artikel 6 lid 4 wordt sub e (oud) vernummerd naar sub f
In artikel 6 lid 4 wordt de tabel onder sub f (nieuw) vervangen door een nieuwe tabel luidende:

bedrijfswoningen (exclusief
aanbouwen)

max.
aantal per
bedrijf


aanbouwen aan en bijgebouwen bij bedrijfswoning

bedrijfsgebouwen
terrein- en erfafscheidingen
overige bouwwerken, geen
gebouwen zijnde

max. oppervlak

75 m² per
woning

max.
inhoud

max. goothoogte

max. bouwhoogte

750 m³

5,5 m
3 m bij dijkbebouwing
- aanbouwen:
begane
grondlaag
woning
bijgebouwen:
- 3m

10 m
5,5 m bij dijkbebouwing
aanbouwen:
- 1½ maal de
goothoogte
van de begane grondlaag van de
woning

zie kaart

8m

bijgebouwen:
- 5m
10 m
2m
4m

 Zoals aanwezig op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan.

Artikel 6 lid 5
In artikel 6 lid 5 wordt sub e vervangen door een nieuw sub e, luidende:
"e. vrijstelling voor een bedrijfswoning mag niet worden verleend zonder een schriftelijke verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten."

Artikel 7 Bedrijfsdoeleinden (B)
Artikel 7 lid 1
Aan artikel 7 lid 1 sub a wordt na het woord "bedrijven"de volgende zinsnede toegevoegd, luidende:
"die kunnen bestaan uit 1 of meerdere hoofdactiviteiten, "
Aan artikel 7 lid 1 wordt een nieuw sub a 13.1 toegevoegd, luidende:
"13.1 ter plaatse van de subbestemming B(2)vf: een vlasfabriek."
In artikel 7 lid 1 wordt een nieuw sub f opgenomen, luidende:
"f. ter plaatse van de subbestemming Bn: een nutsbedrijf behorende tot categorie 2 van de
Staat van Bedrijfsactiviteiten;"
In artikel 7 lid 1 wordt sub g vervangen door een nieuw sub g, luidende:
"g. ter plaatse van de subbestemming Boh: een onderhoudsbedrijf behorende tot ten hoogste
categorie 3 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;"
In artikel 7 lid 1 wordt sub h vervangen door een nieuw sub h, luidende:
"h. ter plaatse van de subbestemming B(a): ambachtelijke bedrijfsactiviteiten, waaronder
begrepen worden een loodgieterij en/of een timmermanszaak en/of een wormenkwekerij;"
In artikel 7 lid 1 wordt sub h vernummerd in sub k.
Aan artikel 7 lid 1 wordt een nieuw sub h toegevoegd, luidende:
"h. ter plaatse van de subbestemming Bo: een opslagbedrijf behorende tot ten hoogste categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten".
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Aan artikel 7 lid 1 wordt een nieuw sub i toegevoegd, luidende:
"i. ter plaatse van de subbestemming Bho: een handel in oude metalen behorende tot ten
hoogste categorie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten;"
Aan artikel 7 lid 1 wordt een nieuw sub j ingevoegd, luidende:
"j. ter plaatse van de subbestemming Bsms: een servicecentrum voor en makelaardij in
scheepsjachten en uitsluitend ter plaatse van de nadere aanwijzing "ligplaatsen" voor de
daarbij behorende ligplaatsen voor scheepsjachten;"
Artikel 7 lid 4
In artikel 7 lid 4 wordt sub e vernummerd naar sub g.
Aan artikel 7 lid 4 wordt een nieuw sub e toegevoegd, luidende:
"e. op de gronden met de nadere aanwijzing (z) mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;"
Aan artikel 7 lid 4 wordt een nieuw sub f toegevoegd, luidende:
"f. 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
inhoudsmaat niet wordt overschreden;"
In artikel 7 lid 4 wordt de tabel onder sub g (nieuw) vervangen door een nieuwe tabel, luidende:
max. aantal
per bedrijf
bedrijfswoningen (exclusief
aanbouwen)

max.
oppervlak



aanbouwen aan en bijgebouwen bij bedrijfswoning

75 m² per
woning

bedrijfsgebouwen

zie kaart

max.
inhoud

max. goothoogte

max. bouwhoogte

750 m³

5,5 m
3 m bij dijkbebouwing

10 m
5,5 m bij dijkbebouwing

aanbouwen:
- begane
grondlaag
woning
bijgebouwen:
- 3m

aanbouwen:
- 1½ maal de
goothoogte
van de begane grondlaag van de
woning
bijgebouwen:
- 5m

8m

10 m

terrein- en erfafscheidingen

2m

overkappingen ter plaatse
van de subbestemming Bbs,
Bbsl

6m

reclamezuil ter plaatse van
de subbestemming Bbsl, Bbs

1

15 m

botenlift ter plaatse van de
subbestemming Bsms

1

6m

overige bouwwerken, geen
gebouwen zijnde

4m

 Zoals aanwezig op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan.

Artikel 8 Horecadoeleinden (H)
Artikel 8 lid 4
In artikel 8 lid 4 wordt de tabel onder sub d vervangen door een nieuwe tabel, luidende:
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max. oppervlak



bedrijfswoningen (exclusief
aanbouwen)
aanbouwen aan en bijgebouwen bij bedrijfswoning

75 m² per
woning

bedrijfsgebouwen

zie kaart

max.
inhoud

max. goothoogte

max. bouwhoogte

750 m³

5,5 m
3 m bij dijkbebouwing *1

10 m
5,5 m bij dijkbebouwing *1

aanbouwen:
- begane
grondlaag
woning
bijgebouwen:
- 3m

aanbouwen:
- 1½ maal de
goothoogte
van de begane grondlaag van de
woning
bijgebouwen:
- 5m

10 m

12 m

terrein- en erfafscheidingen

2m

overige bouwwerken, geen
gebouwen zijnde

4m

reclamemast


1

15 m

Zoals aanwezig op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan.

Artikel 9 Kantoordoeleinden (K)
Artikel 9 lid 4
In artikel 9 lid 4 wordt de tabel onder sub d vervangen door een nieuwe tabel, luidende:
max. aantal per
bedrijf
bedrijfswoningen (exclusief
aanbouwen)

max. oppervlak



max.
inhoud

max. goothoogte

max. bouwhoogte

750 m³

5,5 m
3 m bij dijkbebouwing

10 m
5,5 m bij dijkbebouwing
aanbouwen:
- 1½ maal de
goothoogte
van de begane
grondlaag
van de woning
bijgebouwen:
- 5m

aanbouwen aan en bijgebouwen bij bedrijfswoning

75 m² per
woning

aanbouwen:
- begane
grondlaag
woning
bijgebouwen:
- 3m

bedrijfsgebouwen

zie kaart

6m

10 m

terrein- en erfafscheidingen

2m

overige bouwwerken, geen
gebouwen zijnde

4m

 Zoals aanwezig op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan.
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Artikel 10 Detailhandelsdoeleinden (D)
Artikel 10 lid 1
In artikel 10 lid 1 komen onder sub a en sub c de woorden: "alsmede een verkooppunt voor
motorbrandstoffen zonder lpg-verkoop ter plaatse van de nadere aanwijzing (vm)" te vervallen.
Aan artikel 10 lid 1 wordt een nieuw sub d toegevoegd, luidende:
"d. uitsluitend ter plaatse van de nadere aanwijzing (vm) is tevens een verkooppunt voor motorbrandstoffen zonder lpg-verkoop toegestaan."

Artikel 11 Woondoeleinden (W)
Artikel 11 lid 1
Artikel 11 lid 1 sub b wordt ingetrokken.
In Artikel 11 lid 1 wordt een nieuw sub d toegevoegd, luidende:
"e. ter plaatse van de subbestemming Wm: muzieklessen en muziekuitvoeringen;"
In artikel 11 lid 1 wordt een nieuw sub e toegevoegd, luidende:
"f. ter plaatse van de subbestemming Wl: een logiesgebouw";
Aan artikel 11 lid 1 wordt toegevoegd
"met dien verstande dat:
ter plaatse van de nadere aanwijzing caravanstalling (c) tevens een caravanstalling in bestaande gebouwen is toegestaan;
ter plaatse van de nadere aanwijzing opslag (o) tevens opslag in bestaande gebouwen is
toegestaan"
Artikel 11 lid 4
In artikel 11 lid 4 wordt sub c vervangen door een nieuw sub c, luidende:
"c. de afstand van hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens dient ten minste 3 m te
bedragen;"
Aan artikel 11 lid 4 wordt een nieuw sub d toegevoegd, luidende:
"d. 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
inhoudsmaat niet wordt overschreden;"
Aan artikel 11 lid 4 wordt een nieuw sub e toegevoegd, luidende:
"e. op de gronden met de nadere aanwijzing (zw) mogen geen woningen worden gebouwd;"
In artikel 11 lid 4 wordt sub d(oud) vernummerd tot sub f en wordt de tabel onder sub f (nieuw)
vervangen door een nieuwe tabel, luidende:
max. aantal per
max. opp.
bestemmingsvlak
woningen (exclusief
aanbouwen)
aanbouwen aan en
bijgebouwen bij de
woning op gronden
zonder subbestemming
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75 m² per
woning

max. inhoud

max. goothoogte

max. bouwhoogte

600 m³

5,5 m
3 m bij dijkbebouwing

10 m
5,5 m bij dijkbebouwing

aanbouwen:
- begane
grondlaag
hoofdgebouw
bijgebouwen:
- 3m

aanbouwen:
- 1½ maal de
goothoogte
van de begane grondlaag van de
woning
- bijgebouwen:
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max. aantal per
max. opp.
bestemmingsvlak

max. inhoud

max. goothoogte

max. bouwhoogte
5m

gebouwen, geen
woningen zijnde, ter
plaatse van Wkkbcs
en Wl en de aanwijzingen (c) en (o)









gebouwen, geen
woningen zijnde, ter
plaatse van Wm



100 m²





terrein- en erfafscheidingen

2m

overige bouwwerken,
geen gebouwen
zijnde

4m

 Zoals aanwezig op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan.

Artikel 11 lid 5
In artikel 11 lid 5 wordt de zinsnede "in lid 4 onder d" vervangen door:
"in lid 4 onder f"
Artikel 11 lid 6
In artikel 11 lid 6 wordt de zinsnede "in lid 4 onder d" vervangen door:
"in lid 4 onder f"
Artikel 11 lid 7
In artikel 11 lid 7 wordt de zinsnede "in lid 4 onder d" vervangen door:
"in lid 4 onder f"

Artikel 12 Woondoeleinden* (W*)
Artikel 12 lid 4
In artikel 12 lid 4 wordt een nieuw sub d ingevoegd, luidende:
"d. 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 dit artikel niet worden overschreden".
Artikel 12 lid 5
In artikel 12 lid 5 wordt een nieuw sub e ingevoegd, luidende:
"e. de bouwhoogte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan:
- 1 bouwlaag met kap bij dijkbebouwing;
- 2 bouwlagen met kap bij overige bebouwing;"

Artikel 13 Maatschappelijke doeleinden (M)
Artikel 13 lid 1
In artikel 13 lid 1 wordt sub a vervangen door een nieuw sub a, luidende;
"a. ter plaatse van de subbestemming Mv: een vergaderaccommodatie, met daaraan ondergeschikt kleinschalige horeca-activiteiten ten dienste van de hoofdfunctie;"
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Artikel 14 Fort (F)
Artikel 14 lid 1
In artikel 14 lid 1 wordt aan sub e een nieuw gedachtestreepje toegevoegd, luidende:
"horeca behorende tot ten hoogste categorie 2 van de Staat van Horeca-activiteiten;"

Artikel 16 Dagrecreatieve doeleinden (dR)
Artikel 16 lid 1
In artikel 16 lid 1 sub a wordt het woord "theetuin" vervangen door "kleinschalige horecagelegenheid".
Artikel 16 lid 4
In artikel 16 lid 4 wordt sub a ingetrokken. De overige leden worden vernummerd tot a t/m c.
In artikel 16 lid 4 sub c (nieuw) wordt de tabel vervangen door een nieuwe tabel, luidende:
max. aantal per
bedrijf
bedrijfswoningen (exclusief
aanbouwen)

max.
max. inhoud
oppervlak



bij dRi: 600 m³
elders: 750 m³

aanbouwen aan en bijgebouwen bij bedrijfswoning

75 m² per
woning

overige gebouwen:
- ter plaatse van dRi
- elders

zie kaart
zie kaart

max. goothoogte

max. bouwhoogte

5,5 m
3 m bij dijkbebouwing

10 m
5,5 m bij dijkbebouwing

- aanbouwen: aanbouwen:
begane
- 1½ maal de
grondlaag
goothoogte
woning
van de be- bijgebouwen
gane grond:3m
laag van de
woning
bijgebouwen:
- 5m
3m
4m

5m
6m

lichtmasten ter plaatse van
dRm en dRv

20 m

vlaggenmasten ter plaatse
van dRm en dRv

6m

kweekkassen/-bakken en
gereedschapskisten,
schuurtjes en hobbykassen
ter plaatse van dRvt

6 m² per
afzonderlijke volkstuin

2,5 m

terrein- en erfafscheidingen:
- ter plaatse van dRv
- ter plaatse van dRvt
- elders

2,5 m
1m
2m

overige bouwwerken, geen
gebouwen zijnde:
- ter plaatse van dRi
- ter plaatse van dRv
- ter plaatse van dRvt
- elders

4,5 m
10 m
1m
4m

 Zoals aanwezig op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan.
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Artikel 16 nieuw lid 5
Aan artikel 16 wordt een nieuw lid 5 toegevoegd, luidende:
"Vrijstellingsbevoegdheid vergroten oppervlaktemaat informatiecentrum
5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 4
sub c voor het vergroten van de oppervlaktemaat van gebouwen ter plaatse van de subbestemming dRi informatietuin indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
a. de uitbreiding is noodzakelijk voor een doelmatige bedrijfsvoering gegeven de grootte van
de tuin;
b. uitbreiding van de aanwezige gebouwen leidt niet tot een onevenredige aantasting van het
(open) karakter van de tuin;
c. de uitbreiding bedraagt maximaal 50% van de op het tijdstip van de terinzagelegging van
het ontwerp van dit plan aanwezige gebouwen."

Artikel 17 Verblijfsrecreatieve doeleinden (vR)
Artikel 17 lid 1
In artikel 17 wordt lid 1 ingetrokken en vervangen door een nieuw lid 1, luidende:
"Doeleindenomschrijving
1. De gronden op de kaart aangewezen voor Verblijfsrecreatieve doeleinden (vR) zijn bestemd
voor:
a. terreinen voor kampeermiddelen, met dien verstande dat indien op de kaart een maximaal
aantal standplaatsen is aangegeven, dit aantal niet mag worden overschreden;
b. ter plaatse van de subbestemming vRvc: terrein voor kampeermiddelen en tevens voor
chalets en trekkershutten;
c. ter plaatse van de subbestemming vRf: terrein voor kampeermiddelen en tevens het behoud en herstel van cultuurhistorische, natuur- en landschapswaarden in de vorm van een
fort met randbeplanting;
d. ter plaatse van de nadere aanwijzing (a) naaktrecreatie: terrein voor naaktrecreatie;
alsmede voor:
e. bijbehorende voorzieningen zoals ondergeschikte en kleinschalige horecagelegenheid,
ontsluitingswegen, parkeer- en groenvoorzieningen en water."
Artikel 17 lid 4
In artikel 17 lid 4 wordt sub d vernummerd tot sub e.
In artikel 17 lid 4 wordt een nieuw sub d toegevoegd, luidende:
"d. ter plaatse van de nadere aanwijzing (z) mogen geen kampeermiddelen worden geplaatst
en mogen geen gebouwen worden opgericht;"
In artikel 17 lid 4 wordt de tabel onder sub e (nieuw) vervangen door een nieuwe tabel, luidende:
max. aantal
bedrijfswoningen (exclusief aanbouwen)
aanbouwen aan en
bijgebouwen bij bedrijfswoning
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max. oppervlak

max.
inhoud

max. goothoogte

max. bouwhoogte

stacaravans

45 m² per
stuk

trekkershutten

45 m² per
stuk

3m

4m

chalets

75 m² per
stuk

3m

4m

9 m² per
stuk

2,5 m

3,5 m

overige gebouwen ter
plaatse van vR, met
uitzondering van de
gronden ter plaatse
van vRvc (zie lid c) en
van de gronden met de
nadere aanwijzing
naaktrecreatie

500 m²

3,5 m

8m

overige gebouwen ter
plaatse van gronden
met de nadere aanwijzing naaktrecreatie.
(vR(a))

300 m²

bijgebouwen bij stacaravans, trekkershutten
en chalets

openluchtzwembaden

1 per stacaravan/trekkershut/chalet

3,3 m

1 per bouwperceel

terrein- en erfafscheidingen

2m

overige bouwwerken,
geen gebouwen zijnde

5m

 Zoals aanwezig op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van dit plan.

Artikel 22 Verkeersdoeleinden (V)
Artikel 22 lid 1
In artikel 22 lid 1 sub d worden de woorden "het hobbymatig houden van vee" vervangen door
de woorden "agrarische activiteiten bij wijze van hobby".
Aan artikel 22 lid 1 wordt na sub f toegevoegd:
"met dien verstande dat ter plaatse van de nadere aanwijzing "soortenrijk water" (zie kaartblad
11) de gronden mede zijn bestemd voor behoud, bescherming en beheer van de aan het water
gebonden natuurwaarden."
Artikel 22 lid 4
Artikel 22 lid 4 wordt ingetrokken en vervangen door een nieuw artikel lid 4, luidende:
"4. Voor het bouwen geldt het volgende:
a. nieuwe particuliere stalletjes ten behoeve van agrarische activiteiten bij wijze van hobby
zijn niet toegestaan op de gronden met de gebiedsbestemmingen ARWN, AG en NRL;
b. nieuwe particuliere stalletjes ten behoeve van agrarische activiteiten bij wijze van hobby
dienen binnen een afstand van maximaal 25 m van de bestemming Woondoeleinden te
worden gerealiseerd;
c. overigens geldt het volgende:
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max.
aantal
gebouwen
particuliere stalletjes t.b.v. agrarische activiteiten
bij wijze van hobby
geluidswerende voorzieningen
vrijstaande antenne-installaties
niet-vrijstaande antenne-installaties
windturbines ter plaatse van de subbestemming
Vwt
lichtmasten en bewegwijzering
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde

max. opper- max. gootvlak
hoogte

1 per
woning

12 m² per
stalletje

2m

max. bouwhoogte
3m
2,5 m
10 m
40 m
6m


zie kaart

12 m
6m

Artikel 22 lid 5
In artikel 22 lid 5 wordt de zinsnede "sub b" ingetrokken.

Artikel 23 Spoorwegdoeleinden (S)
In artikel 23 lid 1 wordt een nieuw sub c toegevoegd, luidende:
"c. ter plaatse van de subbestemming So: opslag ten behoeve van goederen ten dienste van
beheer en onderhoud van het spoor."

Artikel 30

Agrarisch gebied met verweving van landbouw en landschapsen cultuurhistorische waarden, alsmede kenmerkende openheid (ALO)

Artikel 30 Tabel 1
In artikel 30 wordt tabel 1 vervangen door een nieuwe tabel, luidende:
Tabel 1

Agrarisch gebied met verweving van landbouw en landschaps- en cultuurhistorische waarden, alsmede kenmerkende openheid (ALO)

functie/gebruik

passend/
toelaatbaar

voorschriften bij
tabel 1 van toepassing

grondgebonden veehouderij (inclusief paardenfokkerij
en -melkerij)

/w

20

akkerbouw en vollegrondstuinbouw

/w

1/20

fruitteelt, sierteelt en boomkwekerij

/w

1/20

glastuinbouw

+w

2

intensieve veehouderij



intensieve kwekerij



bosbouw



agrarische productierichtingen als hoofdtak

3+4

agrarische productierichtingen als neventak
grondgebonden veehouderij (inclusief paardenfokkerij
en -melkerij)



akkerbouw en vollegrondstuinbouw



1

fruitteelt, sierteelt en boomkwekerij



1

glastuinbouw



intensieve veehouderij
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functie/gebruik

passend/
toelaatbaar

voorschriften bij
tabel 1 van toepassing

intensieve kwekerij



3+4

bosbouw



bouwen
vergroten van bouwsteden

v

5

vergroten bouwvlakken

w

6 + 22

verplaatsen agrarische bouwstede

w

17

schuilgelegenheden voor vee

v

7

particuliere schuilgelegenheden voor vee

v

19

tweede bedrijfswoning

v

8+9

tijdelijke huisvesting tijdelijk werknemers

V

21

tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen

v

10

permanente teeltondersteunende voorzieningen (containervelden, stellingenteelt)

v

11

kassen en overige permanente teeltondersteunende
voorzieningen (ondersteunende kassen)

v

13

w
w


18
14
15

natuurontwikkeling
nieuwe landgoederen
realisatie ecologische verbindingszones
kleinschalige natuurontwikkeling
recreatie
wandelpaden
fietspaden
kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen (buiten
bouwvlakken/bouwsteden) exclusief steigers
kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen (buiten
bouwvlakken/bouwsteden) in de vorm van steigers
niet-agrarische neven- en vervolgfuncties op bouwvlakken/bouwsteden



v
w
a

a
a

v

16

zie artikel 34 en 35

niet toelaatbaar
toelaatbaar als (mede)bestemming
alleen toelaatbaar waar op kaartbladen 1 t/m 10 een bouwvlak en een dienovereenkomstige
(sub)bestemming is aangegeven
na vrijstelling ex artikel 15 WRO
na planwijziging ex artikel 11 WRO
aanlegvergunning

Artikel 30 lid 2
In artikel 30 wordt lid 2 sub e ingetrokken.
Artikel 30 lid 5
Artikel 30 lid 5 wordt vervangen door een nieuw lid 5, luidende:
"Vrijstellingsbevoegdheid vergroten bouwsteden
5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ten behoeve van volwaardige agrarische bedrijven, geen glastuinbouwbedrijven zijnde, vrijstelling te verlenen van de omvang van de bouwstede zoals omschreven in artikel 2 lid 4, met inachtneming van het volgende:
a. van de vrijstellingsbevoegdheid mag uitsluitend gebruik worden gemaakt, indien dit voor
een doelmatige bedrijfsvoering noodzakelijk is; hiervan is in ieder geval sprake indien de
vergroting van de bouwstede op grond van de milieuwetgeving of uit oogpunt van dierwelzijn noodzakelijk is;
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van de vrijstellingsbevoegdheid mag uitsluitend gebruik worden gemaakt indien aanwezige
landschapswaarden niet in onevenredige mate worden geschaad;
de oppervlakte van de bouwstede van agrarische bedrijven met de nadere aanduiding
"beperkte uitbreiding" mag niet meer bedragen dan 1,5 ha;
voor agrarische bedrijven met de nadere aanduiding "beperkte uitbreiding" waarvan de
oppervlakte van de bouwstede op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van
dit plan al meer dan 1,5 ha bedraagt, geldt dat de oppervlakte van de bouwstede met 15%
mag worden uitgebreid, dan wel met de oppervlakte die minimaal benodigd is op grond
van milieuwetgeving of uit oogpunt van dierwelzijn;
voor agrarische bedrijven zonder de nadere aanduiding "beperkte uitbreiding" geldt dat de
oppervlakte van de bouwstede niet meer dan 2,5 ha mag bedragen;
de diepte van de bouwstede mag in geen geval meer bedragen dan 200 m;
de langste zijde van de bouwstede mag in geen geval meer bedragen dan 200 m;
een verzoek om toepassing van deze vrijstellingsbevoegdheid wordt ter toetsing voorgelegd aan de agrarisch deskundige omtrent de vraag of aan het gestelde onder a van dit
voorschrift is voldaan;
een verzoek om toepassing van deze vrijstellingsbevoegdheid wordt ter toetsing voorgelegd aan de natuur- en landschapsdeskundige, omtrent de vraag of aan het gestelde onder b van dit voorschrift wordt voldaan;
de vergroting van bouwsteden is in geen geval toegestaan ter plaatse van:
- de bestemmingen Natuurdoeleinden en Groenvoorzieningen (kaartbladen 1 t/m 10);
- gronden die zijn gelegen binnen een zone van 25 m ter weerszijden van de aanduiding
"wijzigingsbevoegdheid ecologische verbindingszones", gemeten vanuit het hart van de
aanduiding (kaartblad 11);
- schootsvelden (kaartblad 11);
- bouwvlakken met de aanduiding "bij bouwstede behorend bouwvlak" (kaartbladen 1 t/m
10);
een vrijstelling in afwijking van het advies van de agrarisch deskundige en/of de natuur- en
landschapsdeskundige mag niet worden verleend zonder een schriftelijke verklaring van
geen bezwaar van Gedeputeerde Staten."

Artikel 30 lid 6
De titel boven artikel 30 lid 6 wordt vervangen door "Wijzigingsbevoegdheid vergroten bouwvlakken niet zijnde Aiv"
De zinsnede onder het kopje "wijzigingsbevoegdheid vergroten bouwvlakken" wordt vervangen
door een nieuwe zinsnede, luidende:
"6. Burgemeester en wethouders zijn – met toepassing van artikel 11 WRO – bevoegd ten behoeve van het vergroten van bouwvlakken behorende bij agrarische bedrijven niet zijnde Aiv, al
dan niet met een ondergeschikte intensieve neventak (on), het plan te wijzigen, met inachtneming van het volgende:"
In artikel 30 lid 6 wordt sub c vervangen door een nieuw sub c, luidende:
"c. Het bouwvlak mag worden vergroot tot ten hoogste 2 ha, indien en voor zover de vergroting van het bouwvlak noodzakelijk is voor de niet-intensieve hoofdtak van het agrarische
bedrijf. Indien de vergroting noodzakelijk is ten behoeve van een ondergeschikte neventak
intensieve veehouderij geldt dat het bouwvlak met ten hoogste 15% mag worden vergroot;"
In artikel 30 lid 6 wordt na sub c een nieuw sub c1 toegevoegd, luidende:
"c1. indien het verzoek om vergroten van het bouwvlak betrekking heeft op bouwvlakken met
de bestemming Agrarische doeleinden glastuinbouw voorzien van de nadere aanwijzing
(b*), wordt in het wijzigingsplan vastgelegd dat de oppervlakte van de op ten tijde van de
terinzagelegging van het ontwerp van het wijzigingsplan aanwezige glasopstanden niet
mag worden vergroot;"
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Artikel 30 lid 8
Artikel 30 lid 8 wordt vervangen door een nieuw lid 8, luidende:
"Vrijstellingsbevoegdheid tweede agrarische bedrijfswoning bij A, Ag, Aik en Aiv
8. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in hoofdstuk II teneinde de bouw van een tweede bedrijfswoning op bouwvlakken/bouwsteden met de
bestemming A, Ag, Aik of Aiv mogelijk te maken, indien de permanente aanwezigheid door
twee volwaardige arbeidskrachten daadwerkelijk noodzakelijk en doelmatig is, met inachtneming van het volgende:
a. de tweede agrarische bedrijfswoning is alleen toelaatbaar voor volwaardige agrarische
bedrijven;
b. het betreffende bedrijf dient duurzaam werkgelegenheid te bieden aan twee volwaardige
arbeidskrachten;
c. een verzoek om toepassing van deze vrijstellingsbevoegdheid wordt ter toetsing voorgelegd aan de agrarisch deskundige omtrent de vraag of aan het gestelde in de aanhef en
onder a en b wordt voldaan;
d. er dient in ieder geval voldaan te worden aan het bepaalde in de artikelen 45 t/m 51;
e. er dient rekening te worden gehouden met het bepaalde in de Wet luchtkwaliteit."
Artikel 30 lid 9
Artikel 30 lid 9 wordt vervangen door een nieuw lid 9, luidende:
"9. Een vrijstelling voor een tweede agrarische bedrijfswoning mag niet worden verleend zonder
een schriftelijke verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten."
Artikel 30 lid 10
In artikel 30 lid 10 komt in de titel de woorden "hoge" en "(wandelkappen)" te vervallen.
In de aanhef van artikel 30 lid 10 komt na de woorden "tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen" de zinsnede "in de vorm van wandelkappen met een bouwhoogte van meer dan 1,5 m"
te vervallen.
Artikel 30 lid 10 sub d en e worden vervangen door een nieuw sub d en e, luidende:
"d. het oppervlak aan voorzieningen mag niet meer dan 6 ha bedragen;
e. de voorzieningen dienen op het bouwvlak/bouwstede of in directe aansluiting daarop te
worden gerealiseerd".
Artikel 30 lid 11
Artikel 30 lid 11 wordt vervangen door een nieuw lid 11, luidende:
"Vrijstellingsbevoegdheid permanente teeltondersteunende voorzieningen (containervelden, stellingenteelt)
11. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in
hoofdstuk II teneinde buiten de bouwvlakken/bouwsteden het oprichten van teeltondersteunende voorzieningen met een meer permanent karakter mogelijk te maken, met inachtneming
van het volgende:
a. van de vrijstellingsbevoegdheid mag geen gebruik worden gemaakt, indien voor de bouwstede op de plankaart de nadere aanduiding "beperkte uitbreiding" is opgenomen;
b. de voorzieningen dienen noodzakelijk te zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering;
c. van de vrijstellingsbevoegdheid mag uitsluitend gebruik worden gemaakt, indien aanwezige landschapswaarden niet in onevenredige mate worden geschaad;
d. het oppervlak van de teeltondersteunende voorzieningen mag niet meer bedragen dan
2 ha;
e. de voorzieningen dienen op het bouwvlak/bouwstede of in directe aansluiting daarop te
worden gerealiseerd."
Artikel 30 lid 12
Artikel 30 lid 12 komt te vervallen.
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Artikel 30 lid 13
Artikel 30 lid 13 wordt vervangen door een nieuw lid 13, luidende:
"Vrijstellingsbevoegdheid kassen en overige permanente teeltondersteunende
voorzieningen (ondersteunende kassen)
13. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in
hoofdstuk II teneinde binnen bouwvlakken/bouwsteden 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. van de vrijstellingsbevoegdheid mag uitsluitend gebruikgemaakt worden, indien aanwezige
landschapswaarden niet in onevenredige mate worden geschaad;
c. het oppervlak aan voorzieningen mag niet meer dan 5.000 m² bedragen;
d. vrijstelling wordt alleen verleend indien vooraf goedkeuring door Gedeputeerde Staten is
verkregen."
Artikel 30 lid 14
In artikel 30 wordt lid 14 vervangen door een nieuw lid 14, luidende:
"Wijzigingsbevoegdheid ecologische verbindingszone en waterbergingsgebied
14. Burgemeester en wethouders zijn – met toepassing van artikel 11 WRO – bevoegd ten behoeve van de realisatie van ecologische verbindingszones en waterbergingsgebieden de bestemming van de gronden die gelegen zijn binnen een zone van 100 m ter weerszijden van de
aanduiding "wijzigingsbevoegdheid ecologische verbindingszone en waterbergingsgebied",
gemeten vanuit het hart van de aanduiding alsmede de bestemming van de gronden die gelegen zijn binnen de aanduiding natte natuurparel, te wijzigen, met inachtneming van het volgende:
a. de perceelsbestemming mag uitsluitend worden gewijzigd in de bestemming Natuurdoeleinden;
b. een besluit tot planwijziging wordt niet eerder genomen dan nadat de betrokken gronden
als ecologische verbindingszone en/of waterbergingsgebied aan een terreinbeherende instantie in eigendom zijn overgedragen;
c. voor het overige zijn de bepalingen van artikel 19 van overeenkomstige toepassing."
Artikel 30 lid 17
Artikel 30 lid 17 wordt vervangen door een nieuw lid 17, luidende:
"Wijzigingsbevoegdheid verplaatsing agrarische bouwsteden
17. Burgemeester en wethouders zijn  met toepassing van artikel 11 WRO  bevoegd het plan
te wijzigen ten behoeve van het verplaatsen van bouwsteden binnen de zone ALO met inachtneming van het volgende:
a. planwijziging wordt uitsluitend toegepast indien de huidige vestigingslocatie, met het oog
op ruimtelijke dan wel milieuvoorwaarden, onvoldoende mogelijkheden biedt voor een
duurzame ontwikkeling van het agrarisch bedrijf;
b. planwijziging wordt uitsluitend toegepast indien de verplaatsing leidt tot een aanmerkelijke
ruimtelijke kwaliteitsverbetering ter plaatse van de vrijgekomen bouwstede;
c. planwijziging mag uitsluitend plaatsvinden ten behoeve van een duurzaam, volwaardig
agrarisch bedrijf;
d. planwijziging wordt uitsluitend toegepast als in voldoende mate is vast komen te staan dat
er geen gebruikgemaakt kan worden van bestaande bouwsteden en bouwvlakken met de
bestemming Agrarische doeleinden; met het oog hierop wordt geen besluit tot planwijziging genomen dan nadat een periode van 4 maanden is verstreken, gerekend vanaf het
moment dat het verzoek om planwijziging is ingediend;
e. bij planwijziging wordt de bestemming van de huidige agrarische bouwstede gewijzigd in
de bestemming Woondoeleinden (W) voorzien van de nadere aanwijzing voormalige agrarische bedrijfsbebouwing (vab), Tuinen (T of T+) en Agrarische doeleinden (A);
f.
overtollige bedrijfsbebouwing op de vrijgekomen bouwstede dient te worden gesloopt;
g. nieuwe bouwsteden zijn in geen geval toegestaan ter plaatse van:
- de bestemmingen Natuurdoeleinden en Groenvoorzieningen (kaartbladen 1 t/m 10);
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-

h.

gronden die zijn gelegen binnen een zone van 25 m ter weerszijden van de aanduiding
"wijzigingsbevoegdheid ecologische verbindingszones", gemeten vanuit het hart van de
aanduiding (kaartblad 11);
- schootsvelden (kaartblad 11);
er dient in ieder geval te worden voldaan aan het bepaalde in de artikelen 45 t/m 51.

Artikel 30 lid 18
Artikel 30 lid 18 wordt vervangen door een nieuw lid 18, luidende:
"Wijzigingsbevoegdheid nieuwe landgoederen
18. Burgemeester en wethouders zijn  met toepassing van artikel 11 WRO  bevoegd het plan
te wijzigen ten behoeve van de realisatie van een nieuw landgoed, met inachtneming van het
volgende:
a. aan de ontwikkeling van het landgoed dient een plan ten grondslag te liggen, bestaande
uit de volgende onderdelen:
- een beschrijving van de situering (het gebiedsprofiel);
- een inventarisatie van de aanwezige gebiedswaarden;
- een inrichtingsschets en onderbouwing ( het projectprofiel);
- een beeldkwaliteitplan;
- een exploitatieopzet;
b. bestaande natuur- en landschapswaarden dienen te worden gehandhaafd en waar mogelijk te worden ontwikkeld;
c. voor wat betreft de inrichting en architectuur van het landgoed dient zoveel mogelijk te
worden aangesloten op de bestaande landschapsstructuren en de cultuurhistorische kenmerken van het gebied;
d. een verzoek om toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid wordt ter toetsing voorgelegd
aan de natuur- en landschapsdeskundige over de vraag of aan het gestelde onder b en c
van dit voorschrift wordt voldaan;
e. met het besluit tot wijziging dienen aan de gronden zodanige bestemmingen met bijbehorende functies te worden toegekend dat 90% van het terrein, de ecologische verbindingszone en fiets- en wandelpaden daaronder begrepen, als openbaar gebied kan worden gebruikt;
f.
het landgoed dient een minimale omvang te hebben van 10 ha, waarvan ten minste 7,5 ha
nieuwe natuur;
g. bij nieuwe landgoederen met een oppervlak tot 15 ha:
- mag de bestaande woonruimte worden vervangen of uitgebreid tot ten hoogste drie
wooneenheden in één woongebouw of 3 geclusterde woningen;
- dient nieuwbouw/verbouw plaats te vinden op een bestaand (agrarisch) bouwblok;
- dient de bestaande en nieuwe bebouwing geconcentreerd te worden binnen één aaneengesloten compact bouwvlak en dient deze één ruimtelijke eenheid te vormen;
h. bij nieuwe landgoederen met een oppervlak van meer dan 15 ha:
- mogen per 7,5 ha nieuwe natuur 3 wooneenheden worden gerealiseerd; voor elke
2,5 ha extra nieuw bos of nieuwe natuur mag één extra wooneenheid worden gebouwd,
met dien verstande dat er maximaal één wooneenheid per 5 ha nieuw landgoed gerealiseerd mag worden en dat het aantal wooneenheden per landgoed niet meer dan 8
mag bedragen;
- dient realisatie van 3 tot 4 wooneenheden plaats te vinden binnen één aaneengesloten
compact bouwvlak en dient deze één ruimtelijke eenheid te vormen; bij 5 of meer
wooneenheden kan sprake zijn van twee compacte bouwvlakken;
i.
de inhoud van een wooneenheid mag maximaal 1.500 m³ bedragen;
j.
bijgebouwen ten dienste van beheer en onderhoud zijn toegestaan en dienen een duidelijke relatie te hebben met het landgoed en staan qua omvang in verhouding tot de woning;
k. nieuwe bebouwing is geconcentreerd binnen een aaneengesloten en compact bouwvlak
en vormt een ruimtelijke eenheid;
l.
overtollige, reeds aanwezige, (bedrijfs)gebouwen dienen te worden geamoveerd, met uitzondering van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing;
m. bestaande of voorziene agrarische bedrijven in de directe omgeving mogen niet in hun
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
n. nieuwe landgoederen zijn in geen geval toegestaan ter plaatse van:
- de bestemmingen Natuurdoeleinden en Groenvoorzieningen (kaartbladen 1 t/m 10);
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- schootsvelden (kaartblad 11);
er dient in ieder geval te worden voldaan aan het bepaalde in de artikelen 45 t/m 51."

Artikel 30 lid 19
Artikel 30 lid 19 wordt ingetrokken.
Artikel 30 nieuw lid 19
Aan artikel 30 wordt een nieuw lid 19 toegevoegd, luidende:
"Vrijstellingsbevoegdheid particuliere schuilgelegenheden voor vee
19. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in
hoofdstuk II teneinde de bouw van particuliere stalletjes ten behoeve van agrarische activiteiten
bij wijze van hobby mogelijk te maken op gronden met de bestemming Verkeersdoeleinden
(Vd), met inachtneming van het volgende:
a. de particuliere stalletjes dienen als schuilgelegenheid voor dieren;
b. van de vrijstellingsbevoegdheid mag uitsluitend gebruik worden gemaakt, indien aanwezige waarden van natuur, landschap en cultuurhistorie niet in onevenredige mate worden
geschaad;
c. het oppervlak van een particulier stalletje ten hoogste 12 m² bedragen en de bouwhoogte
ten hoogste 2,5 m;
d. de stalletjes moeten worden opgericht binnen een afstand van maximaal 25 m van gronden met de bestemming Woondoeleinden;
e. particuliere stalletjes zijn niet toegestaan ter plaatse van:
- gronden die zijn gelegen binnen een zone van 25 m ter weerszijden van de aanduiding
"wijzigingsbevoegdheid ecologische verbindingszones", gemeten vanuit het hart van de
aanduiding (kaartblad 11);
- het beschermd stadsgezicht (kaartblad 11)."
Artikel 30 nieuw lid 20
Aan artikel 30 wordt een nieuw lid 20 toegevoegd, luidende:
"Wijzigingsbevoegdheid omzetten bouwvlak in bouwstede
20. Burgemeester en wethouders zijn  met toepassing van artikel 11 WRO  bevoegd de nadere aanwijzing agrarisch bouwvlak (b) te wijzigen in de nadere aanwijzing agrarische bouwstede * met dien verstande dat:
a. planwijziging uitsluitend wordt toegepast indien de niet-grondgebonden agrarische activiteiten in de vorm van intensieve veehouderij en/of intensieve kwekerij daadwerkelijk zijn
beëindigd;
b. planwijziging mag uitsluitend plaatsvinden ten behoeve van een duurzaam, volwaardig
agrarisch bedrijf;
c. voor agrarische bedrijven geldt dat de oppervlakte van de bouwstede niet meer dan 2 ha
mag bedragen;
d. de langste zijde van de bouwstede mag in geen geval meer bedragen dan 200 m;
e. een verzoek om toepassing van deze vrijstellingsbevoegdheid wordt ter toetsing voorgelegd aan de agrarisch deskundige omtrent de vraag of aan het gestelde onder a en b van
dit voorschrift is voldaan;
f.
er dient in ieder geval te worden voldaan aan het bepaalde in de artikelen 45 t/m 51."
Artikel 30 nieuw lid 21
Aan artikel 30 wordt een nieuw lid 21 toegevoegd, luidende:
"Vrijstellingsbevoegdheid tijdelijke huisvesting tijdelijke werknemers
21. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in
hoofdstuk II ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers op bouwvlakken
en bouwsteden met de bestemming Agrarische doeleinden (A) en Agrarische doeleinden glastuinbouw (Ag) met in achtneming van het volgende:
a. vrijstelling wordt uitsluitend verleend indien de tijdelijke huisvesting aantoonbaar noodzakelijk is voor een doelmatige bedrijfsvoering vanuit een oogpunt van de opvang van een
tijdelijke grote arbeidsbehoefte op het bedrijf;
b. vrijstelling wordt uitsluitend verleend voor een aaneengesloten periode van 6 maanden;
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ten behoeve van de tijdelijke huisvesting mogen woonunits binnen het bouwvlak of de
bouwstede worden geplaatst, en mogen (sta)caravans op het bouwvlak of de bouwstede
worden geplaatst;
ten behoeve van de tijdelijke huisvesting mogen in bestaande gebouwen voorzieningen
worden gerealiseerd zoals een gemeenschappelijke verblijfsruimte, sanitair en een kooken wasgelegenheid."

Artikel 30 nieuw lid 22
Aan artikel 30 wordt een nieuw lid 22 toegevoegd, luidende:
"Wijzigingsbevoegdheid vergroten bouwvlakken en uitbreiding bedrijfsgebouwen
hoofdtak/volwaardige neventak Aiv
22. Burgemeester en wethouders zijn  met toepassing van artikel 11 WRO  bevoegd ten behoeve van het vergroten van bouwvlakken met de bestemming Aiv en uitbreiding van bedrijfsgebouwen ten dienste van de intensieve veehouderij het plan te wijzigen, 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 aanwezige
natuurwaarden, landschapswaarden, cultuurhistorische waarden en aardkundige waarden
niet in onevenredige mate worden geschaad;
c. 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 vergroting van het bouwvlak;
d. bestaande agrarische bedrijven mogen niet in onevenredige mate in hun bedrijfsvoering
en/of ontwikkelingsmogelijkheden worden belemmerd;
e. 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 d van dit
voorschrift is voldaan;
f.
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 b van dit voorschrift is voldaan;
g. de vergroting van bouwvlakken is in geen geval toegestaan ter plaatse van:
- de bestemmingen Natuurdoeleinden en Groenvoorzieningen (kaartbladen 1 t/m 10);
- gronden die zijn gelegen binnen een zone van 25 m ter weerszijden van de aanduiding
"wijzigingsbevoegdheid ecologische verbindingszones", gemeten vanuit het hart van de
aanduiding (kaartblad 11);
- schootsvelden (kaartblad 11);
- bouwvlakken met de aanduiding "bij bouwstede behorend bouwvlak" (kaartbladen 1 t/m
10)."

Artikel 31 Agrarisch gebied, doorgroei glastuinbouw (AG1 en AG2)
Doeleindenomschrijving
1. Het gebied op de kaart aangewezen als Agrarisch gebied, doorgroei glastuinbouw (AG1 en
AG2) is bestemd voor:
a. de doeleinden en bouwmogelijkheden, zoals in de navolgende tabel 2 en de tabellen 5.1
en 5.2 is aangegeven, hetzij rechtstreeks (medebestemming), hetzij na vrijstelling of planwijziging;
b. de doeleinden en bouwmogelijkheden, overeenkomstig hoofdstuk II;
c. een en ander met inachtneming van de in dit gebied voorkomende waarden in de vorm
van openheid.
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Tabel 2 Agrarisch gebied, doorgroei glastuinbouw (AG1 en AG2)
functie/gebruik

passend/
toelaatbaar

voorschriften
bij tabel 2
van toepassing

agrarische productierichtingen als hoofdtak
grondgebonden veehouderij (inclusief paardenfokkerij en
-melkerij)



akkerbouw en vollegrondstuinbouw



fruitteelt, sierteelt en boomkwekerij



glastuinbouw

+w

intensieve veehouderij



intensieve kwekerij



bosbouw



1

agrarische productierichtingen als neventak
grondgebonden veehouderij (inclusief paardenfokkerij en
-melkerij)



akkerbouw en vollegrondstuinbouw



fruitteelt, sierteelt en boomkwekerij



glastuinbouw



intensieve veehouderij



intensieve kwekerij



bosbouw



10

bouwen
vergroten van bouwsteden

v

schuilgelegenheden voor vee



2

tweede bedrijfswoning

v

3+4

tijdelijke huisvestiging tijdelijke werknemers

v

11

tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen

v

5

permanente teeltondersteunende voorzieningen (containervelden, stellingenteelt)

v

6

kassen en overige permanente teeltondersteunende voorzieningen (ondersteunende kassen)

v

8

natuurontwikkeling
realisatie ecologische verbindingszones



kleinschalige natuurontwikkeling



9

recreatie
wandelpaden

a

fietspaden

a

kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen (buiten bouwvlakken/bouwsteden) exclusief steigers



kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen (buiten bouwvlakken/bouwsteden) in de vorm van steigers



niet-agrarische neven- en vervolgfuncties op bouwvlakken/bouwsteden


v
w
a

zie artikel
34 en 35

niet toelaatbaar;
toelaatbaar als (mede)bestemming;
na vrijstelling ex artikel 15 WRO;
na planwijziging ex artikel 11 WRO;
aanlegvergunning.

Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg

264.10404.41

Aanvulling/aanpassing voorschriften

144

Voorschriften bij tabel 2
Wijzigingsbevoegdheid uitbreiding glastuinbouw (binnen AG1)
1A. Burgemeester en wethouders zijn  met toepassing van artikel 11 WRO  bevoegd het plan
te wijzigen ten behoeve van de uitbreiding van bouwvlakken met de bestemming Agrarische
doeleinden glastuinbouw binnen de gebiedsbestemming AG1, met inachtneming van het volgende:
a. uitbreiding van het bouwvlak is niet toegestaan binnen een zone van 12 m vanaf de oosten westzijde van de Ottervliet in verband met de reservering van deze gronden voor de
ontsluiting van het glastuinbouwgebied, met dien verstande dat indien de weg is gerealiseerd aan de oost- of westzijde van de Ottervliet, uitbreiding van het bouwvlak aan de zijde
waar de weg niet gerealiseerd is, wel is toegestaan;
b. de ontsluiting van bouwvlakken aan de oostzijde van de Ottervliet dient plaats te vinden
vanaf de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg ten oosten van de Ottervliet;
c. ten aanzien van de omvang van het bouwvlak geldt geen beperking, met dien verstande
dat de totale oppervlakte van glastuinbouwbedrijven in het glastuinbouwontwikkelingsgebied Spiepolder minder dan 100 ha moet bedragen;
d. langs de Pootweg dient voorzien te worden in een landschappelijke inpassingszone met
een breedte van 25 m;
e. bij de inrichting/aanleg van een landschappelijke inpassingszone dient gebruikgemaakt te
worden van streekeigen beplanting; de landschappelijke inpassingszone dient zodanig te
worden ingericht dat er een samenhangend geheel ontstaat;
f.
bij uitbreiding dient ter compensatie 10% van het te realiseren oppervlak aan bebouwing of
verharding als extra oppervlaktewater te worden gegraven en dient de compenserende
waterberging niet in verbinding te staan met het watersysteem ter plaatse, met dien verstande dat dit percentage kleiner mag zijn, indien uit overleg met de waterbeheerder blijkt
dat op andere wijze aan de waterbergingseis kan worden voldaan.
Wijzigingsbevoegdheid uitbreiding glastuinbouw (binnen AG2)
1B. Burgemeester en wethouders zijn  met toepassing van artikel 11 WRO  bevoegd het plan
te wijzigen ten behoeve van de uitbreiding van bouwvlakken met de bestemming Agrarische
doeleinden glastuinbouw binnen de gebiedsbestemming AG2, met inachtneming van het volgende:
a. de uitbreiding van het bouwvlak dient noodzakelijk te zijn voor de continuïteit van het bedrijf;
b. een verzoek om toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid wordt ter toetsing voorgelegd
aan de agrarische deskundige omtrent de vraag of aan het gestelde onder a van dit voorschrift wordt voldaan;
c. de uitbreiding van het bouwvlak moet worden voorzien van een goede landschappelijke
inpassing, waarbij gebruik moet worden gemaakt van streekeigen beplanting;
d. bij uitbreiding dient ter compensatie 10% van het te realiseren oppervlak aan bebouwing of
verharding als extra oppervlaktewater te worden gegraven en dient de compenserende
waterberging niet in verbinding te staan met het watersysteem ter plaatse, met dien verstande dat dit percentage kleiner mag zijn, indien uit overleg met de waterbeheerder blijkt
dat op andere wijze aan de waterbergingseis kan worden voldaan.
Wijzigingsbevoegdheid nieuwe bouwvlakken (binnen AG1)
1C. Burgemeester en wethouders zijn  met toepassing van artikel 11 WRO  bevoegd het plan
te wijzigen ten behoeve van nieuwe bouwvlakken met de bestemming Agrarische doeleinden
glastuinbouw binnen de gebiedsbestemming AG1, met inachtneming van het volgende:
a. planwijziging wordt uitsluitend toegepast voor de verplaatsing van de glastuinbouwbedrijven inclusief 1 bedrijfswoning gevestigd op de locaties Krauwelgors 2 te Langeweg en
Molenstraat 5a te Fijnaart;
b. een bouwvlak is niet toegestaan binnen een zone van 12 m vanaf de oostzijde van de
Ottervliet in verband met de reservering van deze gronden voor de ontsluiting van het
glastuinbouwgebied;
c. de ontsluiting van bouwvlakken aan de oostzijde van de Ottervliet dient plaats te vinden
vanaf de nieuw aan te leggen ontsluitingsweg ten oosten van de Ottervliet;
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ten aanzien van de omvang van het bouwvlak geldt geen beperking, met dien verstande
dat de totale oppervlakte van glastuinbouwbedrijven in het glastuinbouwontwikkelingsgebied Spiepolder minder dan 100 ha moet bedragen;
langs de Pootweg dient voorzien te worden in een landschappelijke inpassingszone met
een breedte van 25 m;
bij de inrichting/aanleg van deze landschappelijke inpassingszone dient gebruikgemaakt te
worden van streekeigen beplanting; de landschappelijke inpassingszone dient zodanig te
worden ingericht dat er een samenhangend geheel ontstaat;
ter compensatie van het te realiseren oppervlak aan bebouwing of verharding dient 10%
extra oppervlaktewater te worden gegraven en dient de compenserende waterberging niet
in verbinding te staan met het watersysteem ter plaatse, met dien verstande dat dit percentage kleiner mag zijn, indien uit overleg met de waterbeheerder blijkt dat op andere
wijze aan de waterbergingseis kan worden voldaan;
planwijziging wordt uitsluitend toegepast indien de verplaatsing leidt tot een aanmerkelijke
ruimtelijke kwaliteitsverbetering ter plaatse van de vrijgekomen locatie;
toekenning van een nieuw bouwvlak is uitsluitend toelaatbaar indien de verdere ontwikkeling en inrichting van het glastuinbouw concentratiegebied hierdoor niet onevenredig wordt
belemmerd;
bij planwijziging wordt de bestemming van het huidige agrarische bouwvlak gewijzigd in de
bestemming Woondoeleinden (W) voorzien van de nadere aanwijzing voormalige agrarische bedrijfsbebouwing (vab) , Tuinen (T of T+) en Agrarische doeleinden (A);
alle aanwezige bedrijfsbebouwing en kassen op het vrijgekomen bouwvlak dienen te worden gesloopt;
er dient in ieder geval te worden voldaan aan het bepaalde in de artikelen 45 t/m 51.

Vrijstellingsbevoegdheid vergroten bouwsteden (binnen AG1 en AG2)
2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd ten behoeve van volwaardige agrarische bedrijven, geen glastuinbouwbedrijven zijnde, vrijstelling te verlenen van de omvang van de bouwstede zoals omschreven in artikel 2 lid 4, met inachtneming van het volgende:
a. van de vrijstellingsbevoegdheid mag uitsluitend gebruik worden gemaakt, indien de vergroting voor een doelmatige bedrijfsvoering noodzakelijk is; hiervan is in ieder geval sprake
indien de vergroting van de bouwstede op grond van de milieuwetgeving of uit oogpunt
van dierwelzijn noodzakelijk is;
b. van de vrijstellingsbevoegdheid mag uitsluitend gebruik worden gemaakt indien aanwezige
landschapswaarden niet in onevenredige mate worden geschaad;
c. de oppervlakte van de bouwstede mag niet meer dan 2,5 ha bedragen;
d. de grootste afstand tussen gebouwen op een bouwstede mag in geen geval meer bedragen dan 200 m;
e. een verzoek om toepassing van deze vrijstellingsbevoegdheid wordt ter toetsing voorgelegd aan de agrarisch deskundige omtrent de vraag of aan het gestelde onder a van dit
voorschrift is voldaan;
f.
een verzoek om toepassing van deze vrijstellingsbevoegdheid wordt ter toetsing voorgelegd aan de natuur- en landschapsdeskundige, omtrent de vraag of aan het gestelde onder b van dit voorschrift wordt voldaan.
Vrijstellingsbevoegdheid tweede agrarische bedrijfswoning bij A en Ag (binnen AG1
en AG2)
3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in hoofdstuk II teneinde de bouw van een tweede bedrijfswoning op bouwvlakken/bouwsteden met de
bestemming A en Ag mogelijk te maken, indien de permanente aanwezigheid door twee volwaardige arbeidskrachten daadwerkelijk noodzakelijk en doelmatig is, met inachtneming van
het volgende:
a. de tweede agrarische bedrijfswoning is alleen toelaatbaar voor volwaardige agrarische
bedrijven;
b. het betreffende bedrijf dient duurzaam werkgelegenheid te bieden aan twee volwaardige
arbeidskrachten;
c. een verzoek om toepassing van deze vrijstellingsbevoegdheid wordt ter toetsing voorgelegd aan de agrarische deskundige omtrent de vraag of aan het gestelde in de aanhef en
onder a en b wordt voldaan;
d. er dient in ieder geval voldaan te worden aan het bepaalde in de artikelen 45 t/m 51;
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er dient rekening te worden gehouden met het bepaalde in de Wet luchtkwaliteit.

4. Een vrijstelling voor een tweede agrarische bedrijfswoning mag niet worden verleend zonder
een schriftelijke verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten.
Vrijstellingsbevoegdheid tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen
5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in hoofdstuk II teneinde buiten bouwvlakken/bouwsteden het oprichten van tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen mogelijk te maken, met inachtneming van het volgende:
a. de voorzieningen dienen noodzakelijk te zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering;
b. van de vrijstellingsbevoegdheid mag uitsluitend gebruikgemaakt worden, indien aanwezige
landschapswaarden niet in onevenredige mate worden geschaad;
c. het oppervlak aan voorzieningen mag niet meer dan 6 ha bedragen;
d. de voorzieningen dienen op het bouwvlak/bouwstede of in directe aansluiting daarop te
worden gerealiseerd.
Vrijstellingbevoegdheid permanente teeltondersteunende voorzieningen (containervelden/stellingenteelt) (binnen AG1 en AG2)
6. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in hoofdstuk II teneinde buiten bouwvlakken/bouwsteden het oprichten van teeltondersteunende voorzieningen met een meer permanent karakter mogelijk te maken, met inachtneming van het volgende:
a. de voorzieningen dienen noodzakelijk te zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering;
b. van de vrijstellingsbevoegdheid mag uitsluitend gebruikgemaakt worden, indien aanwezige
landschapswaarden niet in onevenredige mate worden geschaad;
c. het oppervlak aan de teeltondersteunende voorzieningen mag niet meer dan 2 ha bedragen;
d. de voorzieningen dienen op de bouwstede/het bouwvlak of in directe aansluiting daarop te
worden gerealiseerd.
Vrijstellingsbevoegdheid hoge permanente teeltondersteunende voorzieningen
(stellingenteelt)
7. vervallen
Vrijstellingsbevoegdheid kassen en overige permanente teeltondersteunende voorzieningen (ondersteunende kassen) (binnen AG1 en AG2)
8. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in hoofdstuk II teneinde binnen bouwvlakken/bouwsteden 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. van de vrijstellingsbevoegdheid mag uitsluitend gebruikgemaakt worden, indien aanwezige
landschapswaarden niet in onevenredige mate worden geschaad;
c. het oppervlak aan voorzieningen mag niet meer dan 5.000 m² bedragen.
Kleinschalige natuurontwikkeling (binnen AG1 en AG2)
9. Indien de kleinschalige natuurontwikkeling (mede) gerealiseerd wordt ter plaatse van de bestemming Water, is het water te allen tijde de primaire functie.
Wijzigingsbevoegdheid glastuinbouw als neventak (binnen AG1 en AG2)
10. Burgemeester en wethouders zijn  met toepassing van artikel 11 WRO  bevoegd het plan
te wijzigen ten behoeve van het toestaan van glastuinbouw als neventak ter plaatse van agrarische bouwsteden binnen de zone AG1 en AG2, met dien verstande dat:
a. de bouwstede vervangen wordt door een agrarisch bouwvlak (b) waarbinnen alle bedrijfsgebouwen, kassen daaronder begrepen, dienen te worden opgericht;
b. toekenning van een bouwvlak is uitsluitend toelaatbaar indien de verdere ontwikkeling en
inrichting van het glastuinbouw concentratiegebied hierdoor niet onevenredig wordt belemmerd;
c. er dient in ieder geval te worden voldaan aan het bepaalde in de artikelen 45 t/m 51.
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Vrijstellingsbevoegdheid tijdelijke huisvesting tijdelijke werknemers
11. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in
hoofdstuk II ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers op bouwvlakken
en bouwsteden met de bestemming Agrarische doeleinden (A) en Agrarische doeleinden glastuinbouw (Ag) met inachtneming van het volgende:
a. vrijstelling wordt uitsluitend verleend indien de tijdelijke huisvesting aantoonbaar noodzakelijk is voor een doelmatige bedrijfsvoering vanuit een oogpunt van de opvang van een
tijdelijke grote arbeidsbehoefte op het bedrijf;
b. vrijstelling wordt uitsluitend verleend voor een aaneengesloten periode van 6 maanden;
c. ten behoeve van de tijdelijke huisvesting mogen woonunits binnen het bouwvlak of de
bouwstede worden geplaatst en mogen (sta)caravans op het bouwvlak of de bouwstede
worden geplaatst;
d. ten behoeve van de tijdelijke huisvesting mogen in bestaande gebouwen voorzieningen
worden gerealiseerd zoals een gemeenschappelijke verblijfsruimte, sanitair en een kooken wasgelegenheid."

Artikel 32

Gebied met verweving van landbouw, recreatie, water en natuurwaarden (ARWN)

Artikel 32 tabel 3
In artikel 32 tabel 3 wordt in de eerste regel na het kopje agrarische productierichtingen als
hoofdtak de zinsnede "(inclusief paardenfokkerij)" vervangen door de volgende zinsnede:
"(inclusief paardenfokkerij en -melkerij)".
In artikel 32 tabel 3 wordt in de eerste regel na het kopje agrarische productierichtingen als
neventak de zinsnede "(inclusief paardenfokkerij)" vervangen door de volgende zinsnede:
"(inclusief paardenfokkerij en -melkerij)".
In artikel 32 tabel 3 wordt onder het kopje "bouwen " een nieuwe regel toegevoegd, luidende:
vergroten van bouwsteden

V

1

In artikel 32 tabel 3 wordt onder het kopje "natuurontwikkelingen" een nieuwe regel toegevoegd,
luidende:
nieuwe landgoederen

W

7

Artikel 32 lid 1
Artikel 32 lid 1 wordt vervangen door een nieuw lid 1, luidende:
"Vrijstelling vergroten bouwsteden
1. Burgemeester en wethouders zijn ten behoeve van volwaardige agrarische bedrijven vrijstelling te verlenen van de omvang van de bouwstede zoals omschreven in artikel 2 lid 4, met inachtneming van het volgende:
a. van de vrijstellingsbevoegdheid mag uitsluitend gebruik worden gemaakt, indien de overschrijding 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 vrijstellingsbevoegdheid mag uitsluitend gebruik worden gemaakt indien aanwezige
natuur- en landschapswaarden niet in onevenredige mate worden geschaad;
c. de oppervlakte van de bouwstede mag niet meer dan 2,5 ha bedragen;
d. de grootste afstand tussen gebouwen op een bouwstede mag in geen geval meer bedragen dan 200 m;
e. een verzoek om toepassing van deze vrijstellingsbevoegdheid wordt ter toetsing voorgelegd aan de agrarisch deskundige omtrent de vraag of aan het gestelde onder a van dit
voorschrift is voldaan;
f.
een verzoek om toepassing van deze vrijstellingsbevoegdheid wordt ter toetsing voorgelegd aan de natuur- en landschapsdeskundige omtrent de vraag of aan het gestelde onder
b van dit voorschrift is voldaan;
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de overschrijding van bouwsteden is in geen geval toegestaan ter plaatse van:
- de bestemmingen Natuurdoeleinden en Groenvoorzieningen (kaartbladen 1 t/m 10);
- gronden die zijn gelegen binnen een zone van 25 m ter weerszijden van de aanduiding
"wijzigingsbevoegdheid ecologische verbindingszones", gemeten vanuit het hart van de
aanduiding (kaartblad 11).
een vrijstelling in afwijking van het advies van de agrarisch deskundige en/of de natuur- en
landschapsdeskundige mag niet worden verleend zonder een schriftelijke verklaring van
geen bezwaar van Gedeputeerde Staten."

Artikel 32 lid 3
Artikel 32 lid 3 wordt vervangen door een nieuw lid 3, luidende:
"3. Een vrijstelling voor een tweede agrarische bedrijfswoning mag niet worden verleend zonder
een schriftelijke verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten."
Artikel 32 lid 7
Artikel 32 lid 7 wordt vervangen door een nieuw lid 7, luidende:
"Wijzigingsbevoegdheid nieuwe landgoederen
7. Burgemeester en wethouders zijn  met toepassing van artikel 11 WRO  bevoegd het plan
te wijzigen ten behoeve van de realisatie van een nieuw landgoed, met inachtneming van het
volgende:
a. aan de ontwikkeling van het landgoed dient een plan ten grondslag te liggen, bestaande
uit de volgende onderdelen:
- een beschrijving van de situering (het gebiedsprofiel);
- een inventarisatie van de aanwezige gebiedswaarden;
- een inrichtingsschets en onderbouwing (het projectprofiel);
- een beeldkwaliteitplan;
- een exploitatieopzet;
b. bestaande natuur- en landschapswaarden dienen te worden gehandhaafd en waar mogelijk te worden ontwikkeld;
c. voor wat betreft de inrichting en architectuur van het landgoed dient zoveel mogelijk te
worden aangesloten op de bestaande landschapsstructuren en de cultuurhistorische kenmerken van het gebied;
d. een verzoek om toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid wordt ter toetsing voorgelegd
aan de natuur- en landschapsdeskundige over de vraag of aan het gestelde onder b en c
van dit voorschrift wordt voldaan;
e. met het besluit tot wijziging dienen aan de gronden zodanige bestemmingen met bijbehorende functies te worden toegekend dat 90% van het terrein, de ecologische verbindingszone en fiets- en wandelpaden daaronder begrepen, als openbaar gebied kan worden gebruikt;
f.
het landgoed dient een minimale omvang te hebben van 10 ha, waarvan ten minste 7,5 ha
nieuwe natuur;
g. bij nieuwe landgoederen met een oppervlak tot 15 ha:
- mag de bestaande woonruimte worden vervangen of uitgebreid tot ten hoogste drie
wooneenheden in één woongebouw of 3 geclusterde woningen;
- dient nieuwbouw/verbouw plaats te vinden op een bestaand (agrarisch) bouwblok;
- dient de bestaande en nieuwe bebouwing geconcentreerd te worden binnen één aaneengesloten compact bouwvlak en dient deze één ruimtelijke eenheid te vormen;
h. bij nieuwe landgoederen met een oppervlak van meer dan 15 ha:
- mogen per 7,5 ha nieuwe natuur 3 wooneenheden worden gerealiseerd; voor elke
2,5 ha extra nieuw bos of nieuwe natuur mag één extra wooneenheid worden gebouwd,
met dien verstande dat er maximaal één wooneenheid per 5 ha nieuw landgoed gerealiseerd mag worden en dat het aantal wooneenheden per landgoed niet meer dan 8
mag bedragen;
- dient realisatie van 3 tot 4 wooneenheden plaats te vinden binnen één aaneengesloten
compact bouwvlak en dient deze één ruimtelijke eenheid te vormen; bij 5 of meer
wooneenheden kan sprake zijn van twee compacte bouwvlakken;
i.
de inhoud van een wooneenheid mag maximaal 1.500 m³ bedragen;
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bijgebouwen ten dienste van beheer en onderhoud zijn toegestaan en dienen een duidelijke relatie te hebben met het landgoed en staan qua omvang in verhouding tot de woning;
nieuwe bebouwing is geconcentreerd binnen een aaneengesloten en compact bouwvlak
en vormt een ruimtelijke eenheid;
overtollige, reeds aanwezige, (bedrijfs)gebouwen dienen te worden geamoveerd, met uitzondering van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing;
bestaande of voorziene agrarische bedrijven in de directe omgeving mogen niet in hun
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt;
nieuwe landgoederen zijn in geen geval toegestaan ter plaatse van:
- de bestemmingen Natuurdoeleinden en Groenvoorzieningen (kaartbladen 1 t/m 10);
- schootsvelden (kaartblad 11);
er dient in ieder geval te worden voldaan aan het bepaalde in de artikelen 45 t/m 51."

Artikel 33

Gebied met verweving van natuur, recreatie en landschapswaarden (NRL)

Artikel 33 tabel 4
In artikel 33 tabel 4 wordt in de eerste regel na het kopje agrarische productierichtingen als
hoofdtak de zinsnede "(inclusief paardenfokkerij)" vervangen door de volgende zinsnede:
"(inclusief paardenfokkerij en -melkerij)".
In artikel 34 tabel 4 wordt in de eerste regel na het kopje agrarische productierichtingen als
neventak de zinsnede "(inclusief paardenfokkerij)" vervangen door de volgende zinsnede:
"(inclusief paardenfokkerij en -melkerij)".
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Tabel 5.1 Nevenfuncties ter plaatse van bouwvlakken/bouwsteden

In artikel 34 wordt tabel 5.1 vervangen door een nieuwe tabel. luidende

Artikel 34 Nevenfuncties ter plaatse van bouwvlakken/bouwsteden
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bouwvlakken met de bestemming Agrarisch aanverwante doeleinden
bouwvlakken met de bestemming Bedrijfsdoeleinden
bouwvlakken met de bestemming Woondoeleinden
bouwvlakken met de bestemming Horecadoeleinden
overige bouwvlakken
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Zie voorschriften bij tabel 5.1.
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Artikel 34 lid 2b
In artikel 34 wordt lid 2b vervangen door een nieuw lid 2b, luidende:
"2b. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde onder
2a teneinde het toelaatbare oppervlak voor bedrijfsgebouwen te verhogen, met inachtneming
van het volgende:
a. van deze vrijstellingbevoegdheid mag geen gebruik worden gemaakt ten behoeve van
agrarische groothandelsbedrijven, overige bedrijven uit de categorie 1 en 2, kinderdagverblijven/kinderopvang en statische opslag van agrarische en niet-agrarische producten voor
zover deze producten afkomstig zijn van bedrijven die niet in het plangebied zijn gelegen;
b. een groter oppervlak dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering;
c. het oppervlak aan bedrijfsgebouwen in gebruik ten behoeve van de nevenfunctie(s) mag in
geen geval meer dan 1.000 m² bedragen."
Artikel 34 lid 9
Artikel 34 lid 9 wordt vervangen door een nieuw lid 9, luidende:
"Vrijstellingsbevoegdheid bed & breakfast
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen ten behoeve van de realisatie
van een bed& breakfast binnen Agrarische bouwsteden/bouwvlakken en de bestemmingen
Horecadoeleinden (H) en Woondoeleinden (W), met inachtneming van het volgende:
a. er mogen ten hoogte 10 slaapplaatsen worden gerealiseerd;
b. binnen de bestemming Woondoeleinden zijn voorzieningen ten behoeve van bed & breakfast uitsluitend toegestaan in bestaande hoofdgebouwen, die voor het wonen zijn bestemd;
c. in afwijking van het bepaalde in sub b mogen voorzieningen ten behoeve van bed & breakfast ook worden toegestaan in bestaande bijgebouwen van monumenten en cultuurhistorisch waardevolle gebouwen."
Artikel 34 nieuw lid 15
Aan artikel 34 wordt een nieuw lid 15 toegevoegd, luidende:
"Wijzigingsbevoegdheid kleinschalig kamperen
15. Burgemeester en wethouders zijn  met toepassing van artikel 11 WRO  bevoegd de bestemming van gronden met de bestemming Agrarische doeleinden (A) te wijzigen in de bestemming Agrarische doeleinden (A) met de nadere aanwijzing "kleinschalig kamperen" (kl) ten
behoeve van het toestaan van kleinschalig kamperen als nevenfunctie op de bouwstedes met
de bestemming Agrarische doeleinden, met inachtneming van het volgende:
a. het aantal kampeermiddelen mag ten hoogste 25 bedragen;
b. de kampeermiddelen mogen uitsluitend worden geplaatst in de periode 15 maart tot en
met 31 oktober;
c. het plaatsen van stacaravans is niet toegestaan;
d. het kleinschalige kampeerterrein maakt deel uit van de agrarische bouwstede;
e. de afstand van het kleinschalige kampeerterrein tot woningen van derden of de huiskavel
van een ander agrarisch bedrijf bedraagt ten minste 50 m;
f.
er dient voorzien te worden in een 5 m brede beplantingsstrook met gebiedseigen assortiment met daarin groenblijvende beplanting;
g. per kampeerplaats moet een standplaats van bij voorkeur 150 m², maar ten minste 120 m²
netto beschikbaar te zijn;
h. per kampeerplaats dient ten minste 1,2 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn;
i.
gebouwde (sanitaire) voorzieningen voor het kleinschalig kamperen worden bij voorkeur in
of in aansluiting op bestaande gebouwen gerealiseerd."
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Artikel 34 nieuw lid 16
Aan artikel 34 wordt een nieuw lid 16 toegevoegd, luidende:
"Vrijstellingsbevoegdheid bio-energie-installaties
16. Burgemeesters en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen ten behoeve van de
realisering van een bio-energie-installatie op bouwvlakken en bouwsteden met de bestemming
Agrarische doeleinden (A), Agrarische doeleinden intensieve veehouderij (Aiv) en Agrarische
doeleinden glastuinbouw (Ag), met dien verstande dat:
a. de activiteiten plaatsvinden binnen het bouwvlak/bouwstede;
b. door middel van een bedrijfsplan moet worden aangetoond dat de bio-energie-installatie
een passende nevenfunctie is bij het agrarische bedrijf;
c. de capaciteit van de bio-energie-installatie maximaal 25.000 ton biomassa per jaar bedraagt;
d. het vrijstellingsverzoek vergezeld moet gaan van een goede ruimtelijke onderbouwing,
waarin in ieder geval aangetoond wordt dat voldaan kan worden aan de van toepassing
zijnde milieu- en overige aspecten;
e. een verzoek om toepassing van deze vrijstellingsbevoegdheid wordt ter toetsing voorgelegd aan de agrarisch deskundige omtrent de vraag of aan het gestelde onder b van dit
voorschrift is voldaan.
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n.v.t.

agrarische
bouwvlakken/
bouwsteden in
ARNW-zone

Tabel 5.2 Vervolgfuncties ter plaatse van bouwvlakken/bouwsteden

In artikel 35 wordt tabel 5.2 vervangen door een nieuwe tabel, luidende:

Artikel 35 Vervolgfuncties ter plaatse van bouwvlakken/bouwsteden
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W
W
W

veearts

hoefsmederij

ambachtelijke be- en verwerking van agrarische
producten (kaasmakerij, imkerij, riet- en vlechtwerk,
klompenmakerij)

W
W






W



bio-energie-installaties





kampeerboerderij
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overige horeca

































kleinschalige horecagelegenheid

bed and breakfast




W






W

manege/rijschool

kano-, roeiboot- of fietsenverhuur










W

W

paardenstalling/paardenpension





W



W

W

W

W

kinderboerderij

recreatieve functies:


W





W

overige bedrijven in categorie 1 en 2 van de Staat
van Bedrijfsactiviteiten





W

W

W

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
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bouwsteden in
ARNW-zone

W

niet-agrarische bedrijfsactiviteiten:

W

in kernrandzones/ bebouwingsconcentraties

agrarische bouwvlakken/
bouwsteden in ALO-zone

veehandelsbedrijven, africhtingsbedrijven voor paarden, foeragehandel, paardenhandel
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museum/tentoonstellingsruimte

niet-agrarisch verwante detailhandel
W/











agrarische
bouwvlakken/
bouwsteden in
ARNW-zone

bouwvlakken met de bestemming Agrarisch aanverwante doeleinden
bouwvlakken met de bestemming Bedrijfsdoeleinden
bouwvlakken met de bestemming Woondoeleinden
bouwvlakken met de bestemming Horecadoeleinden
overige bouwvlakken

AD
B
W
H
ov.
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Rechtstreeks toelaatbaar.
Niet toelaatbaar.
Alleen toelaatbaar na planwijziging ex artikel 11 WRO.
Zie voorschriften bij tabel 5.2.











agrarische
bouwvlakken/
bouwsteden in
AG-zone

Niet van toepassing op bouwvlakken met de bestemming Bedrijfsdoeleinden.
Voor zover dit meer is dan de reguliere opslag van producten ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering.
Indien gelegen in stiltegebied (kaartblad 11) niet toelaatbaar.

W/
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dierenpension, hondenfokkerij

3)
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sociale functie (resocialisatie, therapie, kinderopvang,
zorgboerderij)

3)





kleinschalig kamperen

overige dienstverlening:

buiten kernrandzones/bebouwingsconcentraties

agrarische bouwvlakken/
bouwsteden in ALO-zone

in kernrandzones/ bebouwingsconcentraties
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Artikel 35 lid 1
In artikel 35 lid 1 wordt de tekst onder a vervangen door een nieuwe tekst, luidende:

a.

"Algemeen
Voor de hier bedoelde functies (aanduiding W in tabel) zijn burgemeester en wethouders
bevoegd planwijziging ex artikel 11 WRO toe te passen, indien de bedoelde functies passen in het referentiekader zoals in de beschrijving in hoofdlijnen (artikel 37) aangegeven.
Daarbij dient in elk geval voldaan te worden aan de volgende voorwaarden:
- het agrarisch gebruik is beëindigd en agrarisch hergebruik is aantoonbaar niet mogelijk;
- ingeval van planwijziging ten behoeve van de vervolgfuncties agrarische groothandelsbedrijven, bedrijven in categorie 1 en 2 en opslag van agrarische en niet-agrarische
goederen dient sloop van overtollige bebouwing plaats te vinden met dien verstande
dat maximaal 400 m² aan bedrijfsgebouwen voor de genoemde vervolgfuncties mag
worden gebruikt; sloop van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen is niet noodzakelijk indien het voormalig agrarische bedrijfscomplex in een kernrandzone/bebouwingsconcentratie is gelegen;
- ingeval van planwijziging ten behoeve van opslag van agrarische en niet-agrarische
goederen dient sloop van overtollige bebouwing plaats te vinden met dien verstande
dat maximaal 1.000 m² aan bedrijfsgebouwen voor de genoemde vervolgfuncties mag
worden gebruikt; sloop van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen is niet noodzakelijk indien het voormalig agrarische bedrijfscomplex in een kernrandzone/bebouwingsconcentratie is gelegen;
- ingeval 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; sloop van
voormalige agrarische bedrijfsgebouwen is niet noodzakelijk indien het voormalig agrarische bedrijfscomplex in een kernrandzone/bebouwingsconcentratie is gelegen;
- 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;
- vervolgfuncties dienen 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;
- er mag geen sprake zijn van een onevenredige vergroting van de publieks- en/of verkeersaantrekkende werking, dit in relatie tot de functie van de weg waaraan het bedrijf
is gelegen."

Artikel 35 lid 2
Aan artikel 35 lid 2 wordt aan sub b onder 2 een nieuw gedachtestreepje, luidende:
"op basis van een inrichtings- en beplantingsplan wordt aangetoond dat sprake is van een
aanmerkelijke ruimtelijke kwaliteitswinst ter plaatse;"
Aan artikel 35 lid 2 wordt een nieuw sub c toegevoegd, luidende:

c.

"Verruiming nieuwbouwmogelijkheden
burgemeester en wethouders kunnen voor gronden gelegen buiten kernrandzones/bebouwingsconcentraties ten behoeve van verruiming van de nieuwbouwmogelijkheden als genoemd onder sub b. vrijstelling verlenen van het bepaalde in lid 1 sub a van dit
artikel teneinde de maximaal toegestane oppervlakte van bedrijfsgebouwen na sloop van
bebouwing te verruimen, met in achtneming van het volgende:
- indien in samenhang met de vervolgfunctie sprake is van het realiseren van extra ruimtelijke kwaliteit, kan in ruil hiervoor de toegestane oppervlakte aan bedrijfsgebouwen
voor de vervolgfunctie worden vergroot;
- van extra ruimtelijke kwaliteit is sprake wanneer het bedrijfscomplex ten opzichte van
de bestaande situatie wordt voorzien van een goede landschappelijke inpassing dan
wel sprake is van de aanleg van nieuwe natuur- of landschapselementen;
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5% van de oppervlakte van de te realiseren landschappelijke inpassingzone of de te
realiseren natuur- of landschapselementen mag als extra bedrijfsbebouwing ten behoeve van de vervolgfunctie in gebruik worden genomen;
de maximaal ten behoeve van de vervolgfunctie in gebruik te nemen oppervlakte van
bedrijfsgebouwen bedraagt 1.000 m²;
op basis van een inrichting- en beplantingsplan dient te worden aangetoond dat daadwerkelijk sprake is van hert realiseren van extra ruimtelijke kwaliteit.

Artikel 35 lid 3
In artikel 35 lid 3 wordt de tekst onder a vervangen door een nieuwe tekst, luidende:
"Aantal woningen: algemeen
a. Er mogen slechts woningen tot stand komen op bouwvlakken/bouwsteden waar ingevolge
elders gegeven voorschriften woningen zijn toegestaan. Het aantal woningen, zoals ingevolge elders gegeven voorschriften toegestaan, mag niet worden uitgebreid, behoudens
het bepaalde in artikel 53 lid 3. Van de aanwezige woningen mag geen ander gebruik dan
gebruik in combinatie met wonen worden gemaakt.
Bij planwijziging ten behoeve van de bestemmingen Woondoeleinden en Tuinen wordt het
gehele agrarische bouwvlak/de gehele agrarische bouwstede bij de wijziging betrokken en
krijgt het gedeelte dat niet wordt bestemd voor Woondoeleinden en Tuinen, de bestemming Agrarische doeleinden. De gronden die worden bestemd voor Woondoeleinden worden voorzien van de nader aanwijzing voormalig agrarische bedrijfsbebouwing (vab).
Indien het voormalig agrarische bedrijfscomplex gelegen is in een kernrandzone/bebouwingsconcentratie mogen alle aanwezige bedrijfsgebouwen ten behoeve van de vervolgfunctie in gebruik worden genomen. Uitbreiding van bestaande gebouwen is met uitzondering van de woning niet toegestaan. Nieuwbouw is eveneens niet toegestaan.
Indien het voormalig agrarisch bedrijfscomplex gelegen is buiten een kernrandzone/bebouwingsconcentratie dient sloop van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen plaats te vinden met dien verstande dat maximaal 400 m² aan bedrijfsgebouwen voor een passende
nevenfunctie bij de bestemming Woondoeleinden mag worden gehandhaafd. Uitbreiding
van bestaande gebouwen is met uitzondering van de woning niet toegestaan. Nieuwbouw
is eveneens niet toegestaan."
Artikel 35 nieuw lid 11
Aan artikel 35 wordt een nieuw lid 11 toegevoegd, luidende:
"Wijzigingsbevoegdheid bio-energie-installatie
11. Burgemeester en wethouders zijn  et toepassing van artikel 11 WRO  bevoegd de bestemming van de gronden op bouwvlakken en bouwsteden met de bestemming Agrarische
doeleinden (A), Agrarische doeleinden intensieve veehouderij (Aiv) en Agrarische doeleinden
glastuinbouw (Ag) te wijzigen ten behoeve van de realisering van een bio-energie-installatie,
met dien verstande dat:
a. de bio-gas-installatie dient ingepast te worden binnen de concentratiegebieden voor glastuinbouw of op goed ontsloten locaties (zie themakaart ontsluiting) die aan de rand van het
(grootschalige, open) buitengebied zijn gelegen;
b. het verzoek om planwijziging vergezeld moet gaan van een goede ruimtelijke onderbouwing, waarin in ieder geval aangetoond wordt dat voldaan kan worden aan de van toepassing zijnde milieu- en overige aspecten."
Artikel 36 Aanlegvoorschriften
In artikel 36 wordt tabel 6 als volgt aangepast:
In de kolom "binnen zone ARWN" wordt in de regel "9. Aanleg van wandel- of fietspaden" de
niet van toepassing aanduiding (n.v.t.) vervangen door de aanduiding "A", vereiste van aanlegvergunning.
In de tekst "gronden binnen een zone van 25 m ter weerszijden van de aanduiding "kreekrestant" (kaartblad 11) wordt "kreekrestant" vervangen door "kreekrestant/leefgebied kwetsbare
soorten".
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In de tekst "bestemming F (kaartblad 1 t/m 10)" wordt de tekst "en bestemming vRf (kaartblad
2)" toegevoegd.
Aan tabel 6 worden de volgende kolommen toegevoegd:
historisch stedenbouwkundige structuren
(kaartblad 11)

soortenrijk water
(kaartblad 1)

gronden binnen een zone
van 100 m ter weerszijde van
de aanduiding "wijzigingsbevoegdheid ecologische
verbindingszone en waterbergingsgebieden"
(kaartblad 11)

zoekgebied waterberging
(kaartblad 11)

n.v.t

A





n.v.t

A





n.v.t.

A





n.v.t.

n.v.t.

A



A

n.v.t.





A

A

A

A

A

n.v.t.

A

A

A

n.v.t.

A



A

n.v.t.





A

A





n.v.t.

n.v.t.





A

n.v.t

A

A

A

O





Aan artikel 36 worden na lid 7 de volgende leden 8 tot en met 11 toegevoegd, luidende:
"Aanlegvergunningvereiste natte natuurparel
8. Behoudens het bepaalde in lid 10 is het verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke
vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) op en in de gronden die zijn
voorzien van de aanduiding "natte natuurparel" en van de aanduiding "beschermingszone natte
natuurparel" en de hierna aangegeven werken, of werkzaamheden uit te voeren:
a. het verzetten van grond van meer dan 100 m³ of op een diepte van meer dan 60 cm onder
maaiveld, een en ander voor zover geen vergunning vereist is in het kader van de Ontgrondingenwet;
b. de aanleg van drainage ongeacht de diepte tenzij het gaat om vervanging van een reeds
bestaande drainage;
c. het verlagen van de waterstand anders dan door middel van het graven van sloten of het
toepassen van drainagemiddelen met uitzondering van grondwateronttrekkingen;
d. het aanbrengen van niet-omkeerbare verhardingen en/of verharde oppervlakten van meer
dan 100 m² anders dan een bouwwerk.
9. Alvorens te beslissen over een aanvraag voor een aanlegvergunning als bedoeld in lid 8
horen burgemeester en wethouders het ter plaatse bevoegde waterstaatsgezag.
10. Het in lid 8 opgenomen aanlegvergunningvereiste geldt niet voor zover de daar genoemde
werken en werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een bouwvlak/bouwstede.
11. Het in lid 8 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van de volgende werken en werkzaamheden:
a. werken en werkzaamheden in het kader van het normale beheer en onderhoud;
b. werken en werkzaamheden die reeds in uitvoering of aanwezig zijn op het tijdstip van het
van kracht worden van het plan."
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Artikel 41 Ondergronds bouwen
In artikel 41 komt het bepaalde in lid d, 3e en 4e gedachtestreepje te vervallen.

Artikel 53 Algemene vrijstellingsbevoegdheden
Artikel 53 lid 1
In artikel 53 wordt lid 1 vervangen door een nieuw lid 1, luidende:
"Vrijstellingsbevoegdheid overschrijding maatvoering en bouwgrenzen
1. Tenzij dit plan elders al over vrijstellingsbevoegdheden voor overschrijding van maatvoering
beschikt, zijn burgemeester en wethouders bevoegd vrijstelling te verlenen van de bepalingen
van het plan voor:
a. overschrijding van – voor bouwen geldende – afstands-, oppervlakte-, inhouds- en hoogtematen met ten hoogste 15%, met dien verstande dat overschrijding van de oppervlaktematen niet is toegestaan voor bedrijven op gronden met de bestemming Agrarisch aanverwante doeleinden (AD) en met de bestemming Bedrijven (B);
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 echter niet meer dan 3 m bedragen."
Artikel 53 lid 4
In artikel 53 wordt lid 4 vervangen door een nieuw lid 4, luidende:
"Vrijstellingsbevoegdheid afhankelijke woonruimte
4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in artikel
56 lid 4 voor het toestaan van het gebruik van een (vrijstaand) bijgebouw als afhankelijke woonruimte, met inachtneming van het volgende:
a. een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit een oogpunt van mantelzorg;
b. de vrijstelling vervalt zodra de onder a bedoelde noodzaak is komen te vervallen;
c. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in het geding zijnde belangen waaronder
die van omwonenden en (agrarische) bedrijven;
d. een vloeroppervlak van ten hoogste 80 m² van de op grond van de respectievelijke voorschriften toegestane bijgebouwen mag worden gebruikt als afhankelijke woonruimte.

Artikel 56 Gebruik van gronden en bouwwerken
Artikel 56 lid 5
Artikel 56 lid 5 sub f wordt vervangen door een nieuw sub f, luidende:
"f. het gebruik van gedeelten van woningen en de daarbij behorende bijgebouwen voor kantooren/of praktijkruimte ten behoeve van aan-huis-gebonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, alsmede een dierenpension, voor zover:
1. de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft;
2. het vloeroppervlak in gebruik voor kantoor- en/of praktijkruimte of de bedrijfsmatige activiteit ten hoogste 60 m² bedraagt;
3. ten behoeve van de kantoor- en/of praktijkruimte of de bedrijfsmatige activiteit wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid;
4. het gebruik geen nadelige invloed heeft op de normale afwikkeling van het verkeer;
5. geen horeca en geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop ondergeschikt aan de uitoefening van kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;
6. het beroep of de activiteit door de bewoner wordt uitgeoefend."

Artikel 59 Strafbepaling
In artikel 59 wordt na de woorden "artikel 36 lid 1" toegevoegd de woorden "en lid 8".
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Bijlage 1. Bebouwingsconcentratie in het buitengebied

1

Achtergronden
Als uitwerking van het Streekplan Noord-Brabant 2002 hebben Gedeputeerde Staten bij besluit
van 20 juli 2004 de beleidsnota Buitengebied in Ontwikkeling (nota BIO) vastgesteld. Deze beleidsnota bevat onder andere concrete beleidsregels ten aanzien van het ruimtelijk beleid in
zogenaamde bebouwingsconcentraties.
Bij de toepassing van deze beleidslijn hanteert de provincie de volgende definities:
bebouwingsconcentratie: een kernrandzone, een bebouwingslint of een bebouwingscluster;
kernrandzone: een overgangszone tussen de bebouwde kom en het buitengebied, met
daarin relatief veel bebouwing op korte afstand van elkaar met een ondergeschikte en/of
afnemende agrarische functie;
bebouwingslint: een lijnvormige verzameling van gebouwen langs een weg in het buitengebied, doorgaans dubbelzijdig aanwezig met geringe afstanden tussen de bouwkavels,
veelal met een historisch gegroeide menging van kleinschalige buitengebied en niet-buitengebied functies;
bebouwingscluster: een vlakvormige verzameling van gebouwen in het buitengebied.
Voor het buitengebied van Moerdijk is de beleidslijn van betekenis omdat in bebouwingsconcentraties, waaronder kernrandzones, hergebruik van voormalige agrarische bedrijfslocaties
(VAB's) alsmede beperkte toevoeging van nieuw bouwvolume mogelijk is, indien dit past dan
wel (indirect) bijdraagt aan de leidende principes van het streekplan en de doelstellingen van de
revitalisering van het landelijk gebied en/of de leefbaarheid van het platteland. Belangrijke
randvoorwaarde daarbij is een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in brede zin.
Voor de toepassing van de beleidslijn moet vooraf door de gemeente een integrale visie op het
gebied met zijn omgeving zijn opgesteld, voorzien van een gedegen ruimtelijke onderbouwing.
Gemeentelijke beleidslijn
Het buitengebied van Moerdijk is een gebied dat voortdurend in ontwikkeling is. Het beëindigen
en opheffen van agrarische bedrijven is één van de meest in het oog springende ontwikkelingen
omdat het hergebruik van vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen leidt tot een ander ruimtegebruik.
In het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied is om die reden in de vorm van een wijzigingsbevoegdheid (zie artikel 35) reeds een passende regeling opgenomen voor vrijkomende
agrarische bedrijfslocaties, waarmee ingespeeld kan worden op toekomstige ontwikkelingen.
In het kader van de 1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied wordt deze regeling
aangescherpt en afgestemd op de provinciale beleidslijn.
Doel van het gemeentelijk beleid is om een passend hergebruik van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen mogelijk te maken dan wel sloop van overtollige bedrijfsbebouwing te stimuleren opdat de ruimtelijke kwaliteit wordt verbeterd. De gemeente onderkent daarbij dat sloop van
overtollige bedrijfsgebouwen niet plaatsvindt als er geen financiële prikkels of een andere compensatie tegenover staat.
De gemeente Moerdijk beschikt (nog) niet over financiële instrumenten om de sloop van overtollige agrarische bedrijfsgebouwen te stimuleren. Om die reden wordt vooralsnog ingezet op
het bieden van bouwrechten ter compensatie van de sloop van vrijkomende bedrijfsgebouwen.
Een zogenaamde gemeentelijke Ruimte-voor-Ruimteregeling voorziet hierin alsmede een saneringsregeling.
Om invulling te kunnen geven aan de gemeentelijke beleidslijn voor vrijkomende agrarische
bedrijfslocaties, is het van belang te bepalen welke delen van het buitengebied kunnen worden
aangeduid als bebouwingsconcentratie en wat de ruimtelijke visie is voor deze bebouwingsconcentraties.
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2

Bebouwingsconcentraties in het buitengebied
Het bebouwingspatroon in het buitengebied van Moerdijk (het gebied gelegen buiten de grotere
woonkernen en de bedrijventerreinen/industriegebieden ) wordt in hoofdzaak gekenmerkt door:
enkele kleinschalige kernen: Tonnekreek, Zwingelspaan en Oudemolen;
langgerekte bebouwingslinten gekoppeld aan de oorspronkelijke dijkenstructuur;
verspreid gelegen (agrarische) bedrijfscomplexen en burgerwoningen.
De bebouwingslinten langs de dijken betreffen in hoofdzaak woonlinten met burgerwoningen en
met incidenteel agrarische bedrijfscomplexen die zich deels in de laaggelegen polders uitstrekken. In een aantal gevallen is sprake van een menging van burgerwoningen met niet-woonfuncties zoals agrarische en niet-agrarische bedrijven en soms een enkele voorziening (de gemengde linten).
In de Structuurvisie Plus (1999) van de gemeente Moerdijk is opgenomen dat het beleid voor
het buitengebied met name gericht is op behoud van de landschappelijke hoofdstructuur en de
kwaliteiten van de tussenliggende gebieden. Behoud van de kenmerkende openheid is daarbij
een belangrijke doelstelling. In het Landschapsbeleidsplan (2001) is aangegeven dat het behoud en het herstel van het contrast tussen de openheid van de polders en de beslotenheid van
de linten van grote betekenis is en dat gestreefd wordt naar herstel van dijkbeplantingen en het
tegengaan van een verdere verdichting van de polders.
In het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied staat het behoud en de ontwikkeling van
ruimtelijke kwaliteit voorop en is vastgelegd dat:
een verdere verstening van het buitengebied waar mogelijk moet worden voorkomen;
het contrast tussen de openheid van de polders en de beslotenheid van de bebouwingslinten behouden en waar nodig hersteld moet worden;
nieuwbouw ten behoeve van agrarische bedrijven plaats dient te vinden binnen zorgvuldig
begrensde bouwvlakken en binnen bouwsteden;
nieuwe burgerwoningen in principe niet toelaatbaar zijn;
ruimte geboden moet worden voor extra bebouwing indien dit bijdraagt aan verbetering
van de ruimtelijke kwaliteit.
In lijn met het eerder vastgestelde gemeentelijk beleid inzake het bouwen in het buitengebied,
houdt de gemeente vast aan haar terughoudende beleid ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied die leiden tot een verdere verstening en wenst de gemeente ontwikkelingen te stimuleren die bijdragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit. In het verlengde hiervan dienen bebouwingsconcentraties in het buitengebied zorgvuldig te worden begrensd.
Op basis van bovenstaande overwegingen zijn de volgende gebieden aangewezen als bebouwingsconcentraties als bedoeld in de nota Buitengebied in Ontwikkeling van de provincie
Noord-Brabant:
de in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied reeds aangewezen kernrandzones,
waarbij de begrenzing van een aantal van deze kernrandzones op onderdelen is aangepast en enkele kernrandzones zijn komen te vervallen; de reden hiervoor is dat deze plandelen niet of in onvoldoende mate voldoen aan de thans gehanteerde definities en ter
plaatse, door de aard van de aanwezige functies, ook geen ontwikkelingen voorzien worden;
de kernen Tonnekreek, Zwingelspaan en Oudemolen;
onderdelen van bebouwingslinten waar thans reeds sprake is van een menging van woonen niet-agrarische bedrijfsfuncties (de gemengde linten).
De volgende bebouwingsconcentraties en kernrandzones worden onderscheiden:
bebouwingsconcentratie Zwingelspaan;
bebouwingsconcentratie Tonnekreek;
bebouwingsconcentratie Oudemolen;
kernrandzone Zevenbergen;
kernrandzone Standdaarbuiten;
kernrandzone Helwijk;
kernrandzone Fijnaart.

Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg

264.10404.41

Bebouwingsconcentraties in het buitengebied

3

In figuur 1 van de toelichting zijn deze bebouwingsconcentraties aangeduid.
Voor de onderscheiden bebouwingsconcentraties zijn in deze bijlage de bestaande ruimtelijk
structuur en het ruimtelijk toetsingskader in beeld gebracht. Dit toetsingskader dient voor de
beoordeling van nieuwe ontwikkelingen.
Structuurbeeld en ruimtelijk toetsingskader
De gemeentelijke ruimtelijke visie voor de bebouwingsconcentraties/kernrandzones is gestoeld
op een ruimtelijke analyse in de vorm van een structuurbeeld. Hierin zijn de relevante bestaande bebouwings- en beplantingselementen in beeld gebracht alsmede kenmerkende ruimtelijke kwaliteiten, met name in de vorm van doorzichten naar het open landelijk gebied. Deze
kenmerken en kwaliteiten zijn op kaart en ook beknopt in tekst weergegeven.
In het ruimtelijke toetsingskader zijn de kansen voor het ontwikkelen en het versterken van de
ruimtelijke kwaliteit in beeld en tekst weergegeven. Onderleggers daarbij zijn het structuurbeeld
en de historische bebouwingssituatie. Voor dit laatste is gebruikgemaakt van de Historische
Atlas Noord-Brabant (gebied verkend in 1868, herzien in 1893 en gedeeltelijk herzien in 1908).
Gegeven het gemeentelijk beleid voor het buitengebied en de ruimtelijk-functionele opbouw van
de bebouwingsconcentraties/kernrandzones ligt het accent in het ruimtelijk toetsingskader op
kansen die samenhangen met het vrijkomen van agrarische bedrijfscomplexen.
Wanneer agrarische bedrijven worden opgeheven kunnen:
onder voorwaarden nieuwe niet-agrarische functies ingepast worden indien daarbij gebruikgemaakt wordt van bestaande voormalige agrarische bedrijfsbebouwing;
met toepassing van de gemeentelijke Ruimte-voor-Ruimteregeling (maatwerk) ook nieuwe
woningen gerealiseerd worden wanneer vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen gesloopt worden.
Het inpassen van nieuwe bedrijfsfuncties in nieuwe bebouwing is in een aantal situaties denkbaar, maar vereist een zorgvuldige afweging van alle aan de orde zijnde belangen (maatwerk).
Daarnaast wordt waar dat gewenst is ingezet op versterking van de landschappelijke kwaliteit
door het realiseren van beplantingselementen die de open ruimte begrenzen en aanwezige
grootschalige bebouwing op verantwoorde wijze inpassen.
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Bebouwingsconcentratie Zwingelspaan
Structuurbeeld
Historische ontwikkeling
Op de aansluiting van de Zwingelspaansedijk op de Drogedijk/Tonnekreek laat de Historische
Atlas een bescheiden bebouwingsconcentratie zien met enkele woningen op de dijk of in het
talud van de dijk en een enkel agrarisch bedrijfscomplex onder aan de dijk.
Sindsdien heeft slechts in beperkte mate uitbreiding van de kern rond de t-splitsing plaatsgevonden.

-

-

-

Kenmerken en kwaliteiten
De kern bestaat hoofdzakelijk uit burgerwoningen in combinatie met een school, een nietagrarisch bedrijf en enkele agrarische bedrijven.
Twee grote agrarische bedrijfscomplexen domineren het beeld ten westen van de Drogedijk. Aan de zuidzijde van de Zwingelspaansedijk is een kleinschalig agrarische bedrijfscomplex aanwezig.
Ten oosten van de kern Zwingelspaan bepalen grootschalige fruitpercelen het beeld.
Vanaf de dijken zijn er zichtlijnen naar het westen en het zuiden op het open agrarisch
landschap.
Ten westen van Zwingelspaan ligt de Kleine Ton die ontwikkeld zal worden als ecologische verbindingszone.
Ruimtelijk toetsingskader
Kansen voor het versterken en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit
Inpassen van nieuwe functies en ontwikkeling van woonbebouwing op plaatsen waar de
agrarische en niet-agrarische bedrijfsfunctie wordt opgeheven.
Sloop van de grootschalige agrarische bedrijfsbebouwing, in geval van bedrijfsbeëindiging
waardoor het zicht op het achterliggende open landschap wordt verbreed.
Ontwikkeling van de ecologische verbindingszone in samenhang met het versterken van
het landschapsbeeld.
Behoud van de zichtlijnen op het open landelijk gebied.
Landschappelijke inpassing van bestaande grootschalige bedrijfsbebouwing door middel
van streekeigen beplanting.
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Bebouwingsconcentratie Tonnekreek
Structuurbeeld
Historische ontwikkeling
De Historische Atlas laat ter plaatse van Tonnekreek een kleinschalige kern zien op de plaats
waar de Tonnekreek uitmondt in het Hollandsch Diep. De omvang van de kern is nagenoeg
gelijk is aan de huidige bebouwingssituatie.
Kenmerken en kwaliteiten
De kern bestaat hoofdzakelijk uit burgerwoningen in combinatie met enkele niet-agrarische
bedrijven.
Aan de westkant van de kern ligt de Tonnekreek, die deel uitmaakt van een te ontwikkelen
ecologische verbindingszone; de gronden tussen de Tonnekreek en weg zijn aangewezen
als beheersgebied.
Vanaf de dijken zijn er zichtlijnen op het open landschap rondom en over het Hollandsch
Diep ten noorden van Tonnekreek.
De toegangswegen tot Tonnekreek (Buitendijk West, Oostdijk en Tonnekreek) worden
begeleid door bomenrijen, waardoor kenmerkende lanen ontstaan.

-

Ruimtelijk toetsingskader
Kansen voor het versterken en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit
Inpassen van nieuwe functies en ontwikkeling van woonbebouwing op plaatsen waar de
niet-agrarische bedrijfsfunctie wordt opgeheven.
Behoud van de zichtlijnen op het open landelijk gebied, maar vooral van het brede uitzicht
over het Hollandsch Diep.
Inpassing van bestaande grootschalige bedrijfsbebouwing door middel van streekeigen
beplanting.
Realiseren van een ecologische verbindingszone langs de Tonnekreek in combinatie met
het versterken van de recreatieve functie.
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Bebouwingsconcentratie Oudemolen
Structuurbeeld
Historische ontwikkeling
De Historische Atlas laat ter plaatse van Oudemolen een t-splitsing van dijken zien met lintbebouwing aan vooral één zijde van de dijk. In beperkte mate is er sprake van bebouwing aan de
voet van de dijken. De molen is als beeldbepalend element reeds aanwezig.

-

-

-

-

Kenmerken en kwaliteiten
De kern bestaat uit een concentratie van burgerwoningen in combinatie met enkele agrarische bedrijven op de aansluiting van de Stadsedijk en de Oudemolenseweg op de Oudemolensedijk/Drogedijk.
De kern ligt te midden van open polders, waarbij ten zuiden van de kern de rijksweg A59
het ruimtelijk beeld bepaalt en ten noorden fruitpercelen de open ruimte begrenzen; naar
het westen en oosten zijn er vergezichten over het open agrarisch gebied.
De molen is in de kern een prominent en beeldbepalend bebouwingselement.
Door de Polder de Oude Heijningen loopt de waterloop Amer die is aangewezen als te
ontwikkelen ecologische verbindingszone.
Ruimtelijk toetsingskader
Kansen voor het versterken en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit
Inpassen van nieuwe functies en ontwikkeling van woonbebouwing op plaatsen waar de
(agrarische) functie wordt opgeheven.
Behoud van de zichtlijnen op de open polders.
Behoud van de molen als herkenbaar middelpunt van de kern.
Landschappelijke inpassing van grootschalige agrarische bedrijfsbebouwing door middel
van streekeigen beplanting.
Realiseren van een ecologische verbinding langs de waterloop Amer in de Polder de Oude
Heijningen in combinatie met versterking van de recreatieve functie.
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Kernrandzone Zevenbergen
Structuurbeeld
Historische ontwikkeling
De Historische Atlas laat zien dat er ter plaatse van de Klundertseweg slechts in bescheiden
mate bebouwing aanwezig is: enige bebouwing ten westen van het Meerens Wegje en nabij de
aansluiting van het Groene Dijkje op de Klundertseweg.

-

-

-

-

Kenmerken en kwaliteiten
De kernrandzone betreft de Klundertseweg/Pelikaan tussen de kern Zevenbergen en de
rijksweg A17 en bestaat uit burgerwoningen in combinatie met enkele agrarische en nietagrarische bedrijven.
Het gebied maakt deel uit van de ontwikkelingszone rond de kern Zevenbergen en van de
Gebiedsvisie Moerdijk.
Aan de noordzijde wordt de open ruimte begrensd door de A17, de N285 en de sportvelden aan de rand van Zevenbergen; de Dikkendijk is hier een bijzonder landschappelijk
element.
aan de zuidzijde wordt het beeld bepaald door open polders waarin het Groene Dijkje een
bijzonder element vormt.
Vanaf de Klundertseweg zijn er zichtlijnen naar de open polders ten zuiden en ten noorden.
In het omliggende landschap zijn de bosrijke randen langs de rijksweg A17, de bomenrij
langs de Klundertseweg, de fruitteeltpercelen en de kavelgrensbeplanting bepalend voor
het ruimtelijk beeld.
Ruimtelijk toetsingskader
Kansen voor het versterken en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit
Nieuwe ontwikkelingen afstemmen op planvorming voor ontwikkelingszone Zevenbergen.
Inpassen van nieuwe functies en ontwikkeling van woonbebouwing op plaatsen waar agrarische of niet-agrarische bedrijven worden opgeheven.
Behoud van de zichtlijnen op het open landelijk gebied.
Landschappelijke inpassing van grootschalige agrarische bedrijfsbebouwing door middel
van streekeigen beplanting.
Versterken van het laankarakter van de Klundertseweg door het aanplanten van nieuwe
bomen.
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Kernrandzone Standdaarbuiten
Structuurbeeld
Historische ontwikkeling
De Historische Atlas laat zien dat langs de Oude kerkstraat reeds aan weerszijden bebouwing
op de dijk en in de aangrenzende polders aanwezig is. Door de ontwikkeling van de kern
Standdaarbuiten en de aanleg van de rijksweg A17 is het ruimtelijk beeld in de directe omgeving sterk gewijzigd.

-

-

-

-

-

-

Kenmerken en kwaliteiten
De kernrandzone betreft de Oude Kerkstraat gelegen tussen de kern Standdaarbuiten en
de rijksweg A17; hier is sprake van gemengde bebouwing in de vorm van burgerwoningen
in combinatie met enkele niet-agrarische bedrijven en voormalige agrarische bedrijfscomplexen.
Aan de zuidzijde van de Oude Kerkstraat is sprake van een nagenoeg continue lijn van
woonbebouwing; doorzichten geven hier een kijk op akkerbouw- en fruitpercelen en op de
bebossing langs de rivier De Dintel.
De Dintel is met zijn dijken en natuurgebieden een beeldbepalend ruimtelijk element in het
gebied ten zuiden van de Oude Kerkstraat; De zone van de Dintel is aangewezen als
ecologische verbindingszone.
Aan de noordzijde van de Oude Kerkstraat bepaalt bedrijfsbebouwing en de rand van de
kern Standdaarbuiten het ruimtelijk beeld.

Ruimtelijk toetsingskader
Kansen voor het versterken en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit
Inpassen van nieuwe functies en ontwikkeling van woonbebouwing op plaatsen waar de
agrarische en niet-agrarische bedrijfsfuncties worden opgeheven.
Inspelen op initiatieven voor landgoedontwikkeling in het gebied ten zuiden van de Oude
Kerkstraat; bestaande bebouwingselementen in deze ontwikkeling betrekken; kwalitatieve
inpassing in en versterken van de EHS en de EVZ.
Ontwikkeling noordrand wanneer bedrijven verplaatsen en mogelijk inpassen van enkele
woningen eventueel in combinatie met recreatie en natuur.
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Kernrandzone Helwijk
Structuurbeeld
Historische ontwikkeling
De Historische Atlas laat zien dat de kern Helwijk nog niet tot ontwikkeling is gekomen. Langs
de Steenweg is ten noorden van watergang enige bebouwing aanwezig. Langs de Stadsedijk is
lintbebouwing aanwezig en enkele agrarische bedrijfscomplexen in de polder.

-

-

-

-

Kenmerken en kwaliteiten
De zuidelijke kernrandzone langs de Stadsedijk bestaat hoofdzakelijk uit burgerwoningen
op de dijk en in het dijklichaam in combinatie met enkele agrarische bedrijfscomplexen onder aan de dijk.
Aan de westzijde wordt het beeld bepaald door de (beplanting langs) de rijksweg A29, aan
de oostzijde door het open polderlandschap.
De noordelijke kernrandzone langs het Steenpad bestaat uit enkele burgerwoningen en
een enkel agrarisch bedrijf.
Hier wordt het zicht naar het westen en oosten bepaald door de open polders.
Ruimtelijk toetsingskader
Kansen voor het versterken en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit
Langs de Stadsedijk en de Steenweg is ontwikkeling van woonbebouwing op het dijklichaam en langs de weg mogelijk bij opheffing van de agrarische en niet-agrarische bedrijven.
Behoud van de zichtlijnen op het open landelijk gebied.
Landschappelijk inpassen bestaande grootschalige bedrijfsbebouwing in het landschap
door middel van streekeigen beplanting.
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Kernrandzone Fijnaart
Structuurbeeld
Historische ontwikkeling
De Historische Atlas laat zien dat aan de zuidzijde van de Molenstraat slechts in beperkte mate
bebouwing aanwezig is. Aan de noordzijde zijn enkele agrarische bedrijfscomplexen gelegen.
De bebouwing in de oksel van de Appelaarsedijk/Molenstraat is nog niet aanwezig.

-

-

-

-

-

Kenmerken en kwaliteiten
De kernrandzone betreft de Molenstraat en bestaat hoofdzakelijk uit burgerwoningen aan
de zuidzijde van de weg en enkele agrarische bedrijven aan de noordzijde; nabij de aansluiting van de Appelaarsedijk is sprake van een bebouwingscomplex bestaande uit nietagrarische bedrijven en enkele woningen.
Het gebied ten noorden van de Molenstraat wordt begrensd door de rijksweg A59, de bebouwde kom van Fijnaart en de Oudemolensedijk en is in de structuurvisie aangewezen
als mogelijk te ontwikkelen woongebied.
Het gebied ten zuiden van de Molenstraat wordt begrensd door de laanbeplanting van de
Appelaarsedijk en de bebouwing langs de Appelaarseweg; naar het zuiden zijn er doorzichten naar het open poldergebied, dat aan de zuidzijde begrensd wordt door de Dintelzone.
Ruimtelijk toetsingskader
Kansen voor het versterken en ontwikkelen van de ruimtelijke kwaliteit
Inpassen van nieuwe functies en ontwikkeling van woonbebouwing op plaatsen waar de
(agrarische) functie wordt opgeheven; In het gebied ten noorden van de Molenstraat hierbij
rekening houden met toekomstige ontwikkelingen in dit gebied op basis van de structuurvisie.
Behoud van de zichtlijnen naar het open landelijk gebied ten zuiden van de Molenstraat.
Landschappelijk inpassen bestaande grootschalige agrarische bedrijfsbebouwing in het
landschap door middel van streekeigen beplanting.
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Bijlage 2. Toetsing planMER

Toetsing planMER-regelgeving
Als gevolg van de in september 2006 gewijzigde mer-regelgeving ontstaat voor sommige bestemmingsplannen voor het buitengebied de verplichting om een planMER op te stellen 1).Een
planMER moet worden opgesteld als:
een plan het kader vormt voor een toekomstig besluit over een mer-(beoordelings)plichtige
activiteit;
voor een plan een passende beoordeling op grond van de Habitatrichtlijn/Natuurbeschermingswet gemaakt moet worden.
Een planmer-plicht is in het buitengebied met name aan de orde indien het plan naar verwachting ruimte zal bieden voor de vestiging, wijziging en/of uitbreiding van relatief grootschalige intensieve veehouderijen waarvoor in het vergunningenspoor een mer-beoordeling of een projectMER moet worden gevolgd. De drempel voor de mer-beoordelingsplicht in het vergunningenspoor (en daarmee ook voor de planmer-plicht van de ruimtelijke plannen) is:
60.000 plaatsen voor mesthoenders;
45.000 plaatsen voor hennen;
2.200 plaatsen voor mestvarkens;
350 plaatsen voor zeugen.
De planmer-plicht geldt voor alle ruimtelijke plannen waarin dergelijke ontwikkelingen zijn voorzien, waaronder dus ook bestemmingsplannen en wijzigingsplannen. In het buitengebied van
Moerdijk is sprake van een beperkt aantal intensieve veehouderijen, in de vorm van gespecialiseerde hoofdtakbedrijven of in de vorm van volwaardige neventakken die deel uit maken van
akkerbouwbedrijven.
Aan deze intensieve veehouderijen wordt via planwijziging in principe de mogelijkheid geboden
om uit te breiden. Daarbij is de kans aanwezig dat de bovengenoemde drempels worden overschreden. Dit betekent dat het bestemmingsplan het kader vormt voor mer-(beoordelings)plichtige activiteiten en dat het bestemmingsplan planmer-plichtig is. Een planMER in het
kader van een passende beoordeling is in dit geval niet aan de orde omdat significante effecten
voor het nabijgelegen Natura 2000-gebied worden voorkomen.
Eisen aan een planMER
Anders dan voor een projectMER gelden voor een planMER weinig specifieke eisen aan de inhoud. Het belangrijkste kenmerk is dat expliciet de effecten van de beoogde ontwikkeling aan
de orde komen en tevens mogelijke alternatieven worden besproken. Het planMER kan worden
opgenomen in de toelichting behorende bij het bestemmingsplan. Er dient expliciet en gemotiveerd te worden aangegeven op welke wijze de milieu-informatie is gebruikt in de besluitvorming over het plan.
De planmer-procedure is lichter dan de besluitmer-procedure. Zo hoeft geen startnotitie opgesteld te worden, zijn geen richtlijnen en is geen advies van de Commissie voor de m.e.r. verplicht. Dit laatste is slechts anders als een planMER wordt opgesteld voor een gebied dat onderdeel uitmaakt van de EHS of in het MER een passende beoordeling is opgenomen voor een
Habitatrichtlijngebied. Bij de voorbereiding van een planMER dienen de bestuursorganen te
worden geconsulteerd die ook bij de voorbereiding van het bestemmingsplan worden geconsulteerd (de artikel 10 Bro-overlegpartners). Zij dienen te worden geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen planMER. Op moment dat de bestuurorganen
worden geconsulteerd, wordt ook openbaar kennis gegeven van het voornemen om een planMER op te stellen. Daarbij wordt aangegeven of de Commissie voor de m.e.r. (vrijwillig) om
advies zal worden gevraagd. In dit geval is er voor gekozen geen advies te vragen.
Opzet planMER
In de toelichting van het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied is voor de verschillende
(milieu)aspecten een beschrijving gegeven van de bestaande milieusituatie en zijn de (autonome) ontwikkelingen binnen het plangebied en de sectorale wensbeelden uiteengezet. Binnen
1) MER = het milieueffectrapport/mer = de procedure.
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het plangebied zijn 15 intensieve veehouderijen aanwezig in de vorm van volwaardige hoofdtakbedrijven dan wel volwaardige neventakbedrijven als onderdeel van volwaardige akkerbouwbedrijven. Deze bedrijven zijn weergegeven in tabel B2.1.
Tabel B2.1 Overzicht intensieve veehouderijen Buitengebied Moerdijk
locatie
Tonsedijk 22 Klundert
Zevenbergseweg 11 Klundert
Oude Molensedijk 13a
Fijnaart
Achterdijk 21 Zevenbergschen Hoek
Noordseweg 4 Langeweg
Derdeweg 11 Zevenbergschen Hoek
Markdijk 1 Klundert
Koekoekendijk 10 Moerdijk
Schoolstraat 2 Langeweg
Noordlangeweg 17 Willemstad
Noordlangeweg 8 Willemstad
Zevenbergseweg 30 Klundert
Langeweg Zuid 4 Standdaarbuiten
Boerendijk 27
Zwingelspaansedijk 16

aantal dieren
2700 vleesvarkens
40.000 vleeskuikens

type bedrijf
volwaardige neventak
volwaardige neventak

3600 vleesvarkens

volwaardig hoofdtakbedrijf

300 zeugen

volwaardige neventak

80 zeugen en 550 vleesvarkens
1.700 zeugen

kleinschalig hoofdtakbedrijf
volwaardig hoofdtakbedrijf

70.000 vleeskuikens
66.000 vleeskuikens
44.000 vleeskuikens
33.000 vleeskuikens

volwaardige neventak
volwaardig hoofdtakbedrijf
volwaardige neventak
volwaardige neventak

36.000 vleeskuikens

volwaardige neventak

36.000 vleeskuikens

volwaardige neventak

50.000 vleeskuikens

volwaardige neventak
volwaardig hoofdtakbedrijf
volwaardig hoofdtakbedrijf

In het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied zijn deze bedrijven voorzien van een bouwvlak met de bestemming Agrarische doeleinden intensieve veehouderij. In het kader van de
1e herziening van het bestemmingsplan Buitengebied is voor de bedrijven op de locaties Boerendijk 27 en Zwingelspaansedijk 16 op basis van onderzoek vastgesteld dat hier sprake is van
een duurzame locatie voor intensieve veehouderij. De bestemmingslegging is hierop afgestemd. In de 1e herziening wordt aan de overige bedrijven de mogelijkheid geboden om via
planwijziging het toegekende bouwvlak te vergroten ten behoeve van uitbreiding van de intensieve veehouderij (tak) indien en voor zover de locatie kan worden aangemerkt als duurzame
locatie intensieve veehouderij.
In dit planMER wordt per relevant (milieu)aspect globaal ingegaan op de mogelijke effecten van
de uitbreiding van de intensieve veehouderijbedrijven en wordt ingegaan op de eventuele randvoorwaarden die daaruit naar voren komen. Wanneer er in de toekomst daadwerkelijk concrete
uitbreidingsplannen zijn, zal in het kader van de milieuvergunning en de daaraan gekoppelde
eventuele mer-(beoordelings)procedure gedetailleerder onderzoek plaatsvinden.
Milieueffecten
Bodem en Water
Waterkwantiteit
De uitbreiding van intensieve veehouderijen heeft een negatief effect op de waterhuishouding
doordat de hoeveelheid verharding toeneemt. Dit geldt niet specifiek voor de intensieve veehouderijen, maar voor alle uitbreidingen die rechtstreeks in het bestemmingsplan zijn toegestaan binnen de bouwvlakken. Het is van belang dat zoveel mogelijk wordt voorkomen dat water versneld wordt afgevoerd naar het oppervlaktewater. Compensatie voor de toename aan
verharding kan plaatsvinden door nieuw oppervlaktewater aan te leggen, of schoon water te
infiltreren in de bodem. Vanuit het oogpunt van duurzaam waterbeheer dient daarnaast zoveel
mogelijk te worden voorkomen dat de belasting van de rioolwaterzuiveringsinstallatie sterk
toeneemt, door hemelwater van schone verharde oppervlakken af te koppelen.
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Waterkwaliteit
De uitbreiding van intensieve veehouderijen zal negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit
in de omgeving, als gevolg van atmosferische depositie. Het gaat hierbij voornamelijk om ammoniak en verschillende stikstofoxiden. Atmosferische depositie zal leiden tot vermesting en
verzuring van oppervlaktewateren. Door het beperkte aantal intensieve veehouderijen in het
plangebied, is dit negatieve effect gering.
Natura 2000
Afzonderlijke bijlagen behorende bij deze planMER-beoordeling geven een overzicht van de
kenmerken van de te beschermen habitats en soorten en de gevoeligheid voor milieu-invloeden.
Gevolgen voor Natura 2000
Aan de noordzijde van het plangebied ligt het Natura 2000-gebied 111, Hollandsch Diep. Het
gebied heeft de status van Vogelrichtlijngebied en gedeeltelijk van Habitatrichtlijngebied. Het
Habitatrichtlijngebied ligt aan de noordzijde van het Hollandsch Diep, op de oevers van de
Hoeksche Waard.
In het westen van het plangebied ligt het Natura 2000-gebied 114, Krammer-Volkerak. Het gehele gebied heeft de status van zowel Vogelrichtlijngebied als Habitatgebied.
De ligging van de intensieve veehouderijbedrijven ten opzichte van de Natura 2000-gebieden
zijn weergegeven in figuur B.1.
Vogelrichtlijn
Door de relatief grote afstand tussen de intensieve veehouderijen en de Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden, is areaalverlies of verstoring door geluid niet aan de orde. Significante
negatieve effecten op de verschillende vogelsoorten zijn dan ook niet te verwachten. Relevant
is mogelijk wel de stikstofemissie door de veehouderijbedrijven. De luchtkwaliteit en dan met
name de stikstofdepositie is kritisch voor het overgrote deel van de te beschermen habitattypen
binnen Natura 2000 in Nederland. Voor ongeveer 80% van de habitattypen wordt de "critical
load" op dit moment overschreden door de werkelijke depositie (bron: Ministerie van LNV,
2005). Voor respectievelijk het Hollandsch Diep en het Krammer-Volkerak geldt een kritische
depositie van 36 en 21 kg N/ha/jaar (Stichting Natuur en Milieu (2004) zie tabel B2.2).
Tabel B2.2 Gevolgen N-depositie voor Natura 2000
gebied

Krammer-Volkerak
Hollandsch Diep

kritische depositiewaarde kg
N/ha/jaar
21
36

achtergronddepositie in 2000
(kg N/ha/jaar)
26
29

achtergronddepositie overschrijding
in 2010 kg (N/ha/jaar)
in 2010 (kg
N/ha/jaar)
22
1
24
-12

Bron: Stichting Natuur en Milieu (2004).

De achtergrondwaarde op het Krammer-Volkerak voor 2000 lag dus 5 kg N/ha/jr boven de kritische waarde. In 2010 wordt een lagere achtergronddepositie verwacht, waarna een geringe
overschrijding van 1 kg/ha/jr resteert. De achtergrondwaarde op het Hollandsch Diep voor 2000
lag 7 kg N/ha/jr onder de kritische waarde. In 2010 wordt een nog lagere achtergronddepositie
verwacht, en komt de achtergronddepositie 12 kg/ha/jr onder de kritische waarde.
De relatief geringe gevoeligheid voor stikstofdepositie komt vanwege de aanwezigheid van habitattypen van overwegende voedselrijke, dynamische milieu die relatief ongevoelig zijn voor
verzuring en vermesting. Desondanks is er door de hoge achtergronddepositie in het geval
Krammer-Volkerak wel degelijk sprake van een kritische situatie waarbij elke gram extra ammoniak kan leiden tot een significant negatieve effect. Tot voor kort leek het "Toetsingskader ammoniak rondom Natura 2000-gebieden" ook in dergelijke situaties enige uitbreidingsruimte te
beiden voor veehouderijbedrijven doch de Raad van State heeft in een recente uitspraak
(200800289/1, d.d. 26 maart 2008) geoordeeld dat het toetsingskader geen voldoende waarborg biedt dat er geen significant negatieve gevolgen optreden op de natuurlijke kenmerken van
een Natura 2000-gebied.
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Op basis van deze uitspraak is elke toename van depositie op Natura 2000-gebieden met een
hogere achtergronddepositie dan de kritische depositiewaarde niet acceptabel.
Voor het Hollandsch Diep is bij een verhoging van de depositie niet direct sprake van een significant negatief effect, mits de kritische depositiewaarde niet wordt overschreden.
Effecten van het bestemmingsplan
Hollandsch Diep
De kritische depositiewaarde van het Natura 2000-gebied het Hollandsch Diep is hoger dan de
achtergronddepositie. De verwachting is bovendien dat de achtergrondconcentratie naar 2010
verder gaat dalen. De depositie die veroorzaakt wordt door een individueel bedrijf kan in de
toekomst dan ook toenemen, mits de kritische depositiewaarde niet wordt overschreden. Het
ligt echter niet in de verwachting dat een dergelijke overschrijding zal plaatsvinden daar de veehouderijbedrijven op relatief grote afstand liggen van dit gebied. Wel zal per individueel geval de
toekomstige ammoniakdepositie worden berekend in het kader van de milieuvergunning doch
verwacht wordt dat significant negatieve effecten op het Natura 2000-gebied Hollandsch Diep
niet zullen optreden. Door het toepassen van emissiearme stalsystemen (voor het gehele bedrijf) kan een veehouderijbedrijf indien noodzakelijk een toename van stikstofdepositie voorkomen en op die manier een uitbreiding van dieren realiseren.
Krammer-Volkerak
De kritische depositiewaarde van het Natura 2000-gebied het Krammer-Volkerak overschrijdt
reeds de achtergronddepositie met 5 kg N/ha/jr. Door deze overschrijding veroorzaakt een toename van stikstofdepositie mogelijk significante negatieve gevolgen op de natuurlijke kenmerken van dit Natura 2000-gebied. Voor individuele veehouderijbedrijven betekent dit dat elke
toename van de ammoniakdepositie op het Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak niet is toegestaan.
Eén veehouderijbedrijf ligt op ongeveer 4 km afstand de andere bedrijven liggen op een afstand
groter dan 5 km van het Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak. Door deze grote afstand is de
verwachting dat individuele veehouderijbedrijven geen bijdrage leveren aan de depositie op dit
Natura 2000-gebied. Door het toepassen van emissiearme stalsystemen (voor het gehele bedrijf) kan een veehouderijbedrijf indien noodzakelijk een toename van stikstofdepositie voorkomen en op die manier een uitbreiding van dieren realiseren. Voor alle veehouderijbedrijven
geldt, dat een toekomstige uitbreiding in het kader van de milieuvergunning (en eventuele mer(beoordelings)procedure wordt getoetst aan het dan geldende toetsingskader. Aanvragen voor
milieuvergunningen van veehouderijbedrijven gaan ook naar de provincie Noord-Brabant, het
bevoegd gezag voor het Natura 2000-gebieden het Hollandsch Diep en het Krammer-Volkerak.
Daarbij worden respectievelijk ook de provincies Zuid-Holland en Zeeland geïnformeerd aangezien de Natura 2000-gebieden de provinciale grenzen overschrijden. Indien een uitbreiding van
het aantal dieren leidt tot toename van de ammoniakdepositie op het Natura 2000-gebied
Krammer-Volkerak wordt geen milieuvergunning verleend (en ook geen vergunning Natuurbeschermingswet). In het "milieuspoor" is de bescherming van Natura 2000 dus reeds afdoende
geregeld. De mogelijkheden die het bestemmingsplan in het "ruimtelijk spoor" vervolgens biedt
vormen daarom feitelijk geen bedreiging voor dit Natura 2000-gebied.
Woon- en leefmilieu
Geurhinder
Het toetsingskader voor de geurbelasting wordt gevormd door de Wet Geurhinder en Veehouderij (Wgv.) De Wgv geeft normen (in odour-units per kubieke meter lucht) voor de geurbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object 1). Daarnaast gelden er
voor bepaalde dieren minimale afstanden tussen veehouderijen en geurgevoelige objecten.
De uitbreiding van intensieve veehouderijen kan leiden tot een toename van geurhinder. Hierbij
dient rekening te worden gehouden met de verspreid liggende woningen in de omgeving van de
veehouderijen en de bebouwde kom. Door het toepassen van moderne stalsystemen kan in
veel gevallen een toename van geurhinder worden voorkomen. In het kader van de milieuver-

1) De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) geeft als definitie van een geurgevoelig object: een gebouw, bestemd voor
en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en
die daarvoor permanent, of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt.
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gunning zal een eventuele uitbreiding worden getoetst aan de normen en eisen uit de Wgv.
Naar verwachting staat deze de uitbreiding van de veehouderijen niet in de weg.
Luchtkwaliteit
Het aantal intensieve veehouderijen binnen het plangebied is dermate beperkt, dat een eventuele uitbreiding van deze veehouderijen in de toekomst geen relevante gevolgen heeft voor de
concentraties luchtverontreinigende stoffen in de omgeving.
Overige
De overige milieuaspecten die in de voorgaande hoofdstukken aan de orde zijn gekomen, zoals
externe veiligheid en wegverkeerslawaai, zijn in dit kader niet relevant.
Conclusies
Op basis van de beschreven effecten wordt gekomen tot de volgende conclusies en maatregelen:
de uitbreiding van intensieve veehouderijen zal negatieve effecten hebben op de waterkwaliteit in de omgeving, als gevolg van atmosferische depositie. Door het beperkte aantal
intensieve veehouderijen in het plangebied, is dit negatieve effect echter gering;
zoals bij iedere andere ontwikkeling dient de toename aan verharding te worden gecompenseerd, door bijvoorbeeld nieuw oppervlaktewater aan te leggen of schoon water te infiltreren in de bodem; hemelwater van schone verharde oppervlakken dient zo veel mogelijk te worden afgekoppeld;
door de relatief grote afstand tussen de intensieve veehouderijen en de Natura 2000-gebieden, Hollandsch Diep en Krammer-Volkerak, is areaalverlies of verstoring door geluid
niet aan de orde. Significante negatieve effecten op de verschillende vogelsoorten zijn dan
ook niet te verwachten;
met het oog op de stikstofdepositie in relatie tot Natura 2000-gebied het Hollandsch Diep,
geldt voor alle intensieve veehouderijen in het gebied, dat uitbreiding van stikstofdepositie
alleen mogelijk is wanneer de kritische depositiewaarde na uitbreiding van de veehouderij
op het Natura 2000-gebied niet wordt overschreden. Alle intensieve veehouderijbedrijven
liggen op relatief grote afstand zodat de bijdrage van een individueel veehouderijbedrijf
verwaarloosbaar wordt geacht. Door het toepassen van emissiearme stalsystemen (voor
het gehele bedrijf) kan een individueel veehouderijbedrijf indien noodzakelijk een toename
van stikstof depositie voorkomen en een uitbreiding van dieren realiseren. Het Natura
2000-gebied het Hollandsch Diep staat uitbreiding van de veehouderijbedrijven dan ook
niet in de weg;
met het oog op de stikstofdepositie in relatie tot Natura 2000-gebied het Krammer-Volkerak, geldt dat de achtergrond concentratie reeds hoger is dan de kritische depositiewaarde.
Uitbreiding van stikstof depositie op het Natura 2000-gebied is dan ook niet acceptabel.
Door de grote afstand tussen de veehouderijbedrijven en het Natura 2000-gebied is de
verwachting dat individuele veehouderijbedrijven geen bijdrage leveren aan de depositie
op het Natura 2000-gebied Krammer-Volkerak. Door het toepassen van emissiearme stalsystemen (voor het gehele bedrijf) kan een individueel veehouderijbedrijf indien noodzakelijk een toename van stikstof depositie voorkomen en een uitbreiding van dieren realiseren;
doordat bedrijfsuitbreiding in het "milieuspoor" mede door de provincie Noord-Brabant en
de provincie Zeeland of Zuid-Holland worden getoetst aan de gevolgen voor het Natura
2000-gebied het Krammer-Volkerak en respectievelijk het Hollandsch Diep, is de bescherming van dit natuurgebied gewaarborgd. De uitbreidingsmogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, vormen derhalve geen bedreiging voor het Natura 2000-gebied aangezien deze pas kunnen worden benut indien in het kader van het milieuspoor "groen licht"
is verkregen;
bij de uitbreiding van de intensieve veehouderijen dient rekening te worden gehouden met
de normen uit de Wet geurhinder en veehouderij. Door het toepassen van moderne stalsystemen kan hieraan in veel gevallen worden voldaan.
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Tabel B2.3 Kenmerken kwalificerende habitats en soorten "Hollandsch Diep".
staat van
instandhou
ding NL

relatieve
bijdrage
NL

Ruigten en zomen

ongunstig

groot

*Vochtige alluviale bossen

ongunstig

groot

*Noordse woelmuis

zeer
ongunstig

groot

Elft

zeer
ongunstig

groot

Fint

zeer
ongunstig

groot

Rivierprik

ongunstig

groot

Zalm

zeer
ongunstig

groot

Zeeprik

ongunstig

groot

Brandgans

gunstig

gering

Grauwe Gans*

gunstig

groot

Kolgans

gunstig

groot

Krakeend

gunstig

gering

Kuifeend

ongunstig

gering

Lepelaar

gunstig

gering

Smient

gunstig

gering

Wilde eend

gunstig

gering

verzuring

vermesting

verdroging

verstoring

zeer gevoelig
gevoelig
niet gevoelig
n.v.t.
onbekend
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Tabel B2.4 Kenmerken kwalificerende habitats en soorten Krammer-Volkerak

Zilte pionierbegroeiingen
Schorren en zilte graslande
n
Vochtige duinvalleien
Ruigten en zomen
*Vochtige alluviale bossen
*Noordse woelmuis

Bergeend
Bontbekplevier (broedvogel)
Bontbekplevier
Brandgans
Brilduiker
Bruine Kiekendief (broedvogel)
Dwergstern (broedvogel)
Fuut
Grauwe Gans
Grutto
Kleine Mantelmeeuw (broed
vogel)
Kleine Zwaan
Kluut (broedvogel)
Kluut
Krakeend
Kuifduiker
Kuifeend
Lepelaar (broedvogel)
Lepelaar
Meerkoet
Middelste Zaagbek
Pijlstaart
Rotgans
Slechtvalk
Slobeend
Smient
Strandplevier (broedvogel)
Tafeleend
Tureluur
Visarend
Visdief (broedvogel)
Wintertaling
Zwartkopmeeuw (broedvogel)

staat van
instandhouding NL
ongunstig
ongunstig

relatieve
bijdrage
NL
gering
gering

ongunstig
ongunstig
ongunstig
zeer
ongunstig

gering
gering
gering
groot

gunstig
zeer
ongunstig

groot
groot

gunstig
gunstig
gunstig

verzuring

vermesting

verdroging

verstoring

gering
gering
groot
gering

zeer
ongunstig
ongunstig
gunstig
zeer
ongunstig
gunstig

gering

ongunstig
ongunstig
ongunstig
gunstig
gunstig
ongunstig
gunstig
gunstig
ongunstig
gunstig
ongunstig
ongunstig
gunstig
gunstig
gunstig
zeer
ongunstig
zeer
ongunstig
ongunstig
gunstig
ongunstig
ongunstig
gunstig

gering
groot
groot
groot
groot
groot
groot
gering
gering
gering
gering
gering
groot
groot
gering
groot

groot
groot
gering
gering

gering
gering
gering
gering
gering
zeer
groot

zeer gevoelig
gevoelig
niet gevoelig
n.v.t.
onbekend
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