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1. Inleiding

1.1. Aanleiding
Het evenemententerrein in Klundert is al geruime tijd in beeld als inbreidingslocatie voor woningbouw. Door de gemeente is een haalbaarheidsstudie1) opgesteld, onder andere in verband met de verplaatsing van twee sportverenigingen en drumband Oranje Garde. De gemeenteraad heeft op 13 december 2007 ingestemd met deze haalbaarheidsstudie en aangegeven dat een stedenbouwkundig plan dient te worden opgesteld. Tevens kan gestart worden met de juridisch-planologische procedure.
Er is vervolgens een verkavelingschets opgesteld die uitgewerkt zal worden in het stedenbouwkundig plan en die de basis vormt voor het opstellen van het voorliggende bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan vormt het juridisch-planologische kader voor de ontwikkeling van het gebied. De ontwikkeling betreft het realiseren van een woongebied met circa
100 woningen.

1.2. Ligging plangebied
Het plangebied is gelegen aan de zuidoostzijde van Klundert en heeft een oppervlak van
circa 5 ha Het plangebied fungeert als lokaal evenemententerrein en heeft de bestemming
"Recreatieve doeleinden" met de aanduiding "evenemententerrein". Het gebied wordt begrensd door de Ambachtsherenweg, Beatrijsweg, Blauwe Sluisdijk en Van Polanenpark. In de
bestaande situatie zijn op het evenemententerrein twee sportverenigingen gevestigd en een
drumband.

1.3. Vigerend bestemmingsplan
Voor het plangebied vigeert momenteel het bestemmingsplan Kern Klundert (vastgesteld
14 december 2006, goedgekeurd 14 augustus 2007).

1.4. Planvorm
Het bestemmingsplan Evenemententerrein Klundert bestaat uit een toelichting, de regels en
een plankaart. De toelichting is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 komt het beleidskader
aan de orde. In hoofdstuk 3 worden de huidige situatie en de toekomstige situatie beschreven. Vervolgens wordt in hoofdstuk 4 verslag gedaan van het onderzoek op het gebied van
milieu, ecologie, archeologie en cultuurhistorie en water besproken. In hoofdstuk 5 wordt de
planvorm toegelicht en wordt de achtergrond bij de bestemmingsregels die beschreven. Tot
1) Project 128. Haalbaarheidsstudie herontwikkeling Evenemententerrein Klundert, gemeente Moerdijk, 22 oktober
2007.
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slot wordt in hoofdstuk 6 de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan aangetoond en wordt
in hoofdstuk 7 ingegaan op de reacties uit het artikel 3.1.1 Bro-overleg.
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2. Beleidskader

De beleidscontext voor het plangebied wordt gevormd door de visies uit landelijke, provinciale en gemeentelijke beleidsrapportages. In dit hoofdstuk is het relevante beleid samengevat.

2.1. Rijksbeleid
Realisatieparagraaf nationaal ruimtelijk beleid (2008)
In juni 2008 heeft het kabinet de Realisatieparagraaf Nationaal ruimtelijk beleid vastgesteld
welke is toegevoegd aan de Nota Ruimte. Deze paragraaf geeft inzicht in welke nationale
belangen het kabinet heeft gedefinieerd en op welke wijze het Rijk deze wil verwezenlijken.
In het bijzonder welke belangen zullen worden gewaarborgd in de AMvB-ruimte. De Realisatieparagraaf beschrijft enerzijds voor de Nota Ruimte hoe het beleid van de PKB-teksten
wordt gerealiseerd en anderzijds, voor de andere vigerende ruimtelijke nota's, hoe de PKBteksten die zijn bedoeld door te werken tot op lokaal niveau worden gerealiseerd.
Volgens de realisatieparagraaf dient in bestaand stedelijk gebied optimale benutting van bestaand bebouwd gebied plaats te vinden om vermommeling een halt toe te roepen. Hierdoor
neemt de noodzaak af om open ruimte te gebruiken voor bebouwing. Het wordt moeilijker
gemaakt om nieuwbouw in het buitengebied te realiseren.
Uit het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de bestemmingswijziging van het Evenemententerrein in Klundert naar woningbouw past in de Realisatieparagraaf nationaal
ruimtelijk beleid aangezien bestaand stedelijk gebied wordt benut voor bebouwing.

2.2. Provinciaal beleid
Streekplan Noord-Brabant (2002)
Op 22 februari 2002 hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant onder de noemer "Brabant in Balans" het Streekplan Noord-Brabant 2002 vastgesteld. Wat de verstedelijkingsopgaven betreft zet de provincie in op een regionale afweging. Door toepassing van de lagenbenadering en een kwantitatieve sturing, wil de provincie een concentratie van verstedelijking veiligstellen. Bij de toewijzing van woningen geldt voor landelijke regio's, waarbinnen
het plangebied valt, het uitgangspunt dat uitsluitend gebouwd mag worden voor de opvang
van de natuurlijke bevolkingsgroei.
Het streekplan gaat uit van de lagenbenadering, waarbij de laag van het natuurlijke systeem
(bodem en water) en de infrastructuur sturende aspecten zijn. Men streeft naar een robuust
water- en bodemsysteem. Ruimtelijke plannen moeten zowel ten aanzien van de locatiekeuze, inrichting en beheer aansluiten op het natuurlijke systeem. De watertoets is verplicht
voor waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen. Nieuwe kapitaalintensieve functies
dienen te worden geweerd uit potentieel natte gebieden.
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Uitwerkingsplan landelijke regio Drimmelen, Geertruidenberg en Moerdijk (2004)
Gedeputeerde Staten hebben op 21 december 2004 het uitwerkingsplan voor de landelijke
regio Drimmelen, Geertruidenberg en Moerdijk vastgesteld. Het uitwerkingsplan geeft de
ruimtelijke ontwikkelingen aan voor de periode tot 2015 met een doorkijk naar 2020. Behoud van leefbare kernen is van belang voor deze uitgestrekte regio. Daarom worden nieuwe
woonlocaties merendeels compact en geconcentreerd gerealiseerd binnen, en grenzend aan,
bestaand stedelijk gebied. Het principe van zuinig ruimtegebruik uit het Streekplan wordt
hierbij gehandhaafd; inbreiden en herstructureren blijven de voorkeur hebben boven uitbreiden. Meer dan 50% van de bouwopgave wordt in bestaand stedelijk gebied gerealiseerd.
De provinciale bevolkings- en woningbehoefteprognose laat zien dat er nog een forse bouwopgave ligt. Dit om de verwachte groei van het aantal huishoudens op te vangen en om de
woningtekorten tot een acceptabel niveau terug te brengen. Hierbij ligt de nadruk van de
provincie vanaf 2008 op:
het bewerkstelligen van continuïteit in de bouwproductie;
het stimuleren dat gemeenten over voldoende harde plancapaciteit beschikken;
bevorderen dat vraag en aanbod op de regionale woningmarkt blijft aansluiten, dus
naast kwantiteit ook kwaliteit; thema's hierbij zijn het voorkomen van te grote aantallen
appartementen in de plannen, meer grondgebonden nultreden woningen, tegengaan
van (te) geringe aantallen goedkope koopwoningen, het bevorderen van particulier opdrachtgeverschap, alsmede bijzondere aandacht voor wonen, zorg en welzijn.
De gemeente Moerdijk mag 1.160 woningen bouwen tot 2015. Daarnaast zullen tot 250 of
175 woningen extra mogen worden gebouwd voor de opvang van werknemers van het bovenregionale bedrijventerrein Moerdijk en om specifieke doelgroepen, zoals starters, te kunnen huisvesten.

2.3. Gemeentelijk beleid
StructuurvisiePlus Moerdijk (1999), Scenario Moerdijk 2020
De StructuurvisiePlus is een integraal beleidsdocument dat door de gemeente Moerdijk in
1999 is opgesteld na de gemeentelijke herindeling. Het bevat op hoofdlijnen de gemeentelijke visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de nieuwe gemeente. In 2002 is hieraan een sociale structuurschets toegevoegd, Scenario Moerdijk 2020. Beide documenten
vormen een kader voor het stadsplan Klundert.
Behalve het kiezen van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente, is de leefbaarheid in de kernen een van de centrale thema's in de StructuurvisiePlus. Dit uit zich in de
volgende strategieën:
het aanbieden van woningen afgestemd op de kwalitatieve vraag vanuit de kernen;
een mobiliteitsplan afgestemd op de beschikbaarheid en bereikbaarheid van voorzieningen;
het bevorderen van recreatie en toerisme.
Uitbreiden vindt pas in laatste instantie plaats. Inbreiden heeft veruit de voorkeur om de
ruimte zo efficiënt mogelijk te (her)gebruiken. Binnen de bebouwde kommen zijn de stedelijke functies afweegbaar. Het streven is om 60% van de woningbouw binnen stedelijk gebied te realiseren. Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Klundert is in de Structuurvisie aangegeven dat een afweegbaar gebied voor woningbouw onder meer de gebieden zijn rondom
de Niervaert en langs de Sluisdijk. Deze kunnen bestemd worden voor stedelijke functies,
waaronder wonen.
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Stadsplan Klundert (2006)
Voor alle 11 kernen in de gemeente Moerdijk zijn onder het centrale motto "werken aan leefbaarheid doe je samen", stads-/dorpsplannen opgesteld. Het stadsplan Klundert moet worden gezien als de agenda voor de toekomst, waarbij het thema leefbaarheid centraal staat.
Naast meer woningen voor starters en jonge gezinnen is meer geschikte woonruimte nodig
voor senioren, waarbij ook zorg kan worden aangeboden. Een versnelde uitvoering van het
woningbouwprogramma is zeer wenselijk. In de periode 1997-2005 zijn 58 woningen gebouwd. Woningbouw is nog mogelijk op diverse locaties. Tot 2010 zijn de belangrijkste
bouwlocaties: het evenemententerrein, de Bult van Pars, Moye Keene, Kweeklust, de Krugerstraat en de Schansweg. In een later stadium zijn Blauwe hoef V en VI mogelijke bouwlocaties.
Huisvesting ten behoeve van Mantelzorg (2004)
Op 27 mei 2004 heeft de raad besloten tot het opnemen van een ontheffingsmogelijkheid in
de verschillende bestemmingsplannen ten behoeve van het bieden van een huisvestingsvorm
in aan-, uitbouwen en bijgebouwen van een woning, voor het verlenen van mantelzorg. Het
gaat om mantelzorg aan ieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale
vlak, zonder leeftijdsgrens. Hierdoor wordt tegemoetgekomen aan sociale woonwensen, kan
langer zelfstandig worden gewoond en het voorkomt isolement en vereenzaming.
Het gebruik van het aan-, uitbouw en bijgebouw komt voor het verlenen van mantelzorg te
vervallen zodra de noodzaak door verhuizing of overlijden niet meer nodig is.
Beleidsplan Wonen 2007-2011 "Een (t)huis voor iedereen" (2007)
Het Beleidsplan Wonen 2007-2011 "Een (t)huis voor iedereen" is op 28 juni 2007 door de
gemeenteraad van Moerdijk vastgesteld.
Uit het woningbehoefteonderzoek (WBO) 2006, dat onder andere als basis heeft gediend
voor het Beleidsplan Wonen 2007-2011 "Een (t)huis voor iedereen", blijkt dat de inwoners
van de gemeente Moerdijk het goede woonklimaat in hun gemeente waarderen. Het WBO
laat zien dat circa 90% van de inwoners na verhuizing bij voorkeur in de gemeente wil blijven wonen. De gemeente wil zoveel mogelijk aan deze wens van haar burgers tegemoetkomen.
De gemeente Moerdijk behoort tot de landelijke gemeenten en heeft dienovereenkomstig tot
taak ten minste te bouwen voor de opvang van de natuurlijke bevolkingsgroei. De gemeente
kampt met een negatief migratiesaldo. De gemeente wil niet alleen voorkomen dat het aantal inwoners verder terugloopt, maar heeft ook de ambitie om te groeien. Immers, het
draagvlak voor het behoud van de voorzieningen moet op peil blijven. Vooralsnog is de gemeente qua woningbouw gehouden aan het kader dat behoort bij een landelijke gemeente.
Door strategische nieuwbouw, gebaseerd op de woningbehoefte volgens het WBO, wordt beoogd de gewenste kwalitatieve nieuwbouw te realiseren, zodat hierdoor een zo groot mogelijke verhuisketen op gang komt en daarmee de doorstroming in de woningvoorraad wordt
bevorderd.
Gebouwd wordt naar behoefte en mogelijkheden volgens het WBO en signalen vanuit de
markt (woningbouwcorporaties, zorgverleners en ontwikkelaars). De behoefte is het grootst
in de grotere kernen. Vandaar dat ook in deze kernen, waaronder Klundert, het meest gebouwd zal worden. Naast de benodigde reguliere woningbouw in de kleine kernen is daar ook
altijd ruimte voor maatwerk. Nieuwbouw en vernieuwing van de woningvoorraad dragen bij
aan de evenwichtige bevolkingssamenstelling en keuzevrijheid voor de burger. Door middel
van nieuwbouw in de verschillende kernen wordt beoogd meer variatie in het woningaanbod
en woonmilieu te brengen.
De gemeente wil graag voor alle doelgroepen (onder andere starters en ouderen) een thuis
bieden. Daarvoor is het belangrijk dat bewoners zoveel mogelijk de kans krijgen om in hun
woonbehoefte in de gemeente Moerdijk te voorzien. Door voldoende woningen te bouwen en
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de keuzemogelijkheden te vergroten, hoeven inwoners van Moerdijk minder vaak uit te wijken naar andere gemeenten.
Het is belangrijk dat in de verschillende kernen een evenwichtige bevolkingsopbouw blijft bestaan. Een evenwichtige bevolkingssamenstelling in de gemeente is belangrijk om de leefbaarheid in stand te houden.
In de gemeente zijn voor de korte en langere termijn voldoende potentiële bouwlocaties beschikbaar om strategische nieuwbouw te realiseren. De ontwikkeling van het bestemmingsplan Evenemententerrein Klundert past binnen het Uitwerkingsplan landelijke regio Drimmelen, Geertruidenberg en Moerdijk (2004).

2.4. Conclusie
Uit het bovenstaande beleid blijkt de herontwikkeling van het evenemententerrein past in het
rijks- provinciaal- en gemeentelijke beleid. De herontwikkeling is in overeenstemming met
het rijksbeleid uit de Realisatieparagraaf nationaal ruimtelijk beleid aangezien bestaand stedelijk gebied wordt benut voor de bouwopgave. Het plan past daarnaast binnen de provinciale visie om nieuwe woonlocaties merendeels compact en geconcentreerd binnen, en grenzend aan, bestaand stedelijk gebied te realiseren. Tot slot past het plan binnen het gemeentelijk streven om 60% van de woningbouw binnen stedelijk te realiseren. Daarnaast is
het evenemententerrein in de StructuurvisiePlus Moerdijk en het Stadsplan Klundert specifiek
aangewezen als toekomstige inbreidingslocatie voor woningbouw. In het bestemmingsplan is
tevens rekening gehouden met het gemeentelijke beleid inzake huisvesting ten behoeve van
mantelzorg.

264.13782.00
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3. Huidige en toekomstige situatie

3.1. Ruimtelijke analyse
Het plangebied ligt in het oostelijk deel van Klundert. Het bestaat uit het vrijwel rechthoekige
terrein aan de westzijde (deel A), en een daaraan grenzend kleiner, rechthoekig terrein (deel
B) aan de oostzijde.
Deel A wordt begrensd door de Blauwe Sluisdijk aan de zuidzijde, de Beatrijsweg aan de
westzijde, de Ambachtsherenweg aan de noordzijde en de zijkant van woonpercelen gelegen
aan woonpaden die uitkomen op de Van Strijenstraat aan de oostzijde.
Deel B grenst in het westen aan deel A van de nieuwbouwlocatie en wordt aan de zuidzijde
door het hertenkamp begrensd, en door de bestaande bebouwing van de naburige wijk aan
de noord- en oostzijde.
Het hoogteverschil tussen het terrein en de randen is op sommige plaatsen aanzienlijk. Ter
hoogte van de Blauwe Sluisdijk ligt de locatie ongeveer 3,5 m lager dan de dijk. Ter hoogte
van de Beatrijsweg neemt het hoogteverschil af van 3,5 m naar ongeveer gelijke hoogte, in
de richting van de Ambachtsherenweg. De omvang van het plangebied is circa 5 ha. Op dit
moment zijn op de locatie twee sportverenigingen (korfbalvereniging DSO en tennisvereniging Van Polanen) gevestigd. Beide verenigingen beschikken over sportvelden en een gebouwde accommodatie. In een solitair gebouw op de kruising van de Beatrijsweg en Ambachtsherenweg is drumband Oranje Garde gevestigd. De overige delen van het terrein zijn
ingericht als groenvoorziening (figuur 3.1).

3.2. Toekomstige situatie
Stedenbouwkundige opzet
Naar de omgeving toe is plandeel A een opzichzelfstaande woonwijk. De wijk wordt aan alle
zijden gescheiden van bestaand gebied door middel van openbare ruimte met daarin water.
Aan dit water grenzen voor het merendeel voorzijden van woningen, zodat naar alle zijden
een voorkantsituatie ontstaat. Aan de Ambachtsherenweg, Beatrijsweg en Blauwe Sluisdijk
heeft dit als bijkomend voordeel dat de nieuwe woningen niet in de geluidszone van deze
wegen liggen en het leefklimaat dus optimaal is. Aan de zijde van de woningen aan de van
Strijenstraat zorgt dit voor voldoende privacy voor de bestaande woningen.
De wijk is op twee plaatsen toegankelijk voor autoverkeer, zowel aan de Beatrijsweg als aan
de Ambachtsherenweg is een ontsluiting voor autoverkeer. Het langzaam verkeer kan dezelfde ontsluitingen gebruiken met daarnaast nog een extra langzaamverkeersverbinding
met het Polanenpark, via plandeel B.

Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg

264.13782.00

Huidige en toekomstige situatie

11

De opzet van de wijk is eenvoudig, vier bebouwingsblokken zijn rondom een brink gesitueerd. Het overgrote deel van de woningen ligt of aan de buitenzijde en kijkt uit op een ruim
openbaar gebied met groen en water, of het ligt aan de binnenzijde en kijkt uit op de brink.
Doordat er openbare ruimte met groen zowel rondom als middenin het plan ligt, kan groen in
de woonstraten achterwege blijven waardoor deze efficiënt ingericht kunnen worden.
De verkaveling is geschikt voor diverse woningtypen. Zowel rijenwoningen als geschakeldeen twee-onder-een-kapwoningen vinden hun plek. Aan de kop van één van de blokken is
specifiek ruimte gereserveerd voor enkele patiowoningen.
Het parkeren gebeurt deels op eigen terrein, deels in openbaar gebied door middel van
langsparkeren aan de lange zijden van de woonstraten. Om het geheel extra verkeersveilig
te maken, worden op cruciale punten plateaus aangelegd om de snelheid van autoverkeer te
verminderen.
Deel B van het plan sluit wat beoogde bebouwing aan bij Polanenpark. Een maximale hoogte
van 7,5 meter voor vrijstaande hoofdgebouwen in 1 laag met een kap. Dit plandeel met een
beperkt aantal kavels wordt ontsloten door een korte woonstraat in het verlengde van de
Van Strijenstraat.
Programmatische aspecten
Het evenemententerrein zal worden ontwikkeld tot een nieuw woongebied met in totaal circa
100 woningen. In de woonwijk zullen verschillende grondgebonden woningtypen worden
gerealiseerd:
vrijstaande woningen;
patiowoningen;
rijwoningen;
geschakelde en twee-onder-een-kapwoningen.
Het woningbouwprogramma is gebaseerd op gerealiseerde en ingeplande projecten in de
kern Klundert. Op basis hiervan is ervoor gekozen om geen appartementen te realiseren.
Daarnaast zijn de uitkomsten van het woningbehoefteonderzoek 2006 en de trends uit het
beleidsplan Wonen 2007-2011 meegenomen in het woningbouwprogramma. Uitgangspunt is
een diversiteit in doelgroepen gemengd door de hele wijk.
Fasering
De oplevering van de woningen zal plaatsvinden in de periode 2010-2012.

3.3. Verkeer
Gemotoriseerd verkeer
Het plangebied wordt aan de zuidzijde begrensd door de Blauwe Sluisdijk, een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom van Klundert die het centrum van de kern via de Langeweg met het Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk verbindt. Vanaf de Langeweg is het
mogelijk om via de Westelijke en Zuidelijke Randweg rijksweg A17 te bereiken. Deze wegen
kennen een maximumsnelheid van 80 km/h.
Vanaf het centrum van Klundert is het ook mogelijk om via de Zevenbergseweg (80 km/h)
de A17/A59 te bereiken. De maximumsnelheid op het wegvak Blauwe Sluisdijk tussen de
kruispunten met de Beatrijsweg en de Hoogstraat is 30 km/h. Het plangebied wordt aan de
oostzijde begrensd door de woningen van de Van Strijenstraat. Aan de noordzijde van het
plangebied ligt de Ambachtsherenweg en aan de westzijde de Beatrijsweg.
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De Beatrijsweg, de Ambachtsherenweg en de Van Strijenstraat zijn erftoegangswegen met
een maximumsnelheid van 30 km/h-wegen. Het plangebied wordt voor gemotoriseerd verkeer aangesloten op de Beatrijsweg en de Ambachtsherenweg.
Huidige verkeersintensiteiten
Door de gemeente Moerdijk zijn in verschillende jaren verkeerstellingen uitgevoerd op onder
andere de Hoogstraat, de Beatrijsweg, de Ambachtsherenweg, de Van Strijenstraat en de
Langeweg. In tabel 3.1 zijn de verkeersintensiteiten weergeven met daarbij het jaartal
waarin geteld is. De intensiteiten zijn met een autonome groei van 1,5% doorgerekend naar
het prognosejaar 2019.
Tabel 3.1 Verkeersintensiteiten (weekdaggemiddelden)
straat

teljaar

intensiteit

intensiteit in 2019

Langeweg/Blauwe Sluisdijk

2001

3.129

4.091

Hoogstraat

2007

3.845

4.597

Beatrijsweg

2002

1.612

2.076

Ambachtherenweg

2001

765

1.000

Van Strijenstraat

2005

45

55

Verkeersaantrekkende werking
Binnen het plangebied wordt de mogelijkheid geboden sportfaciliteiten te verwijderen en woningbouw te realiseren. Volgens de gemeente Moerdijk dient voor de sportfaciliteiten rekening gehouden te worden met twee buitensporten, namelijk korfbal en tennis. De korfbal
neemt circa 36 à 76 mvt/etmaal aan verkeersbewegingen voor zijn rekening en de tennis 16
à 24 mvt/etmaal. Totaal komt dit neer op 53 à 98 mvt/etmaal. Gemiddeld zijn dit
75 mvt/etmaal aan verkeersbewegingen die wegvallen door het verwijderen van de sportfaciliteiten.
De te realiseren woningbouw zorgt voor een toename van de verkeersaantrekkende werking.
Op basis van het programma en de verkeersproductie en -attractiecijfers is de nieuwe verkeersgeneratie bepaald. Hiervoor is uitgegaan van 6 mvt per woning per etmaal. Hiermee
wordt aangesloten bij recent gehanteerde verkeersgeneratie van nieuwe woonwijken in de
gemeente Moerdijk. Er worden 100 woningen in het plangebied mogelijk gemaakt die zorgen
voor een toename van de verkeersaantrekkende werking met (100 woningen * 6 mvt/etmaal/woning = ) 600 mvt/etmaal.
De totale verkeersaantrekkende werking ten gevolge van de beoogde ontwikkelingen bedraagt (600-75=) 525 mvt/etmaal.
Toekomstige verkeersintensiteiten
In overleg met de gemeente Moerdijk is de verdeling van het verkeer ten gevolge van de beoogde ontwikkelingen op het omliggende wegennet bepaald. In tabel 3.2 is deze verdeling in
percentages weergegeven. Ook zijn de daarbij horende verkeersaantrekkende werking en
verkeersintensiteiten (inclusief en exclusief ontwikkeling) weergegeven.
Voor de verkeersverdeling wordt uitgegaan van een primaire ontsluiting via de Beatrijsweg
op de Langeweg/Blauwe Sluisdijk. Het grootste deel van het verkeer zal vervolgens via de
Langeweg/Blauwe Sluisdijk afwikkelen. Een klein deel van het verkeer zal via de Hoogstraat
het gebied verlaten. In onderstaande tabel is de verdeling van het verkeer over de omliggende wegenstructuur weergegeven. Onderstaande verdeling is door de gemeente Moerdijk
aangeleverd.

264.13782.00

Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg

Huidige en toekomstige situatie

13

Tabel 3.2 Verkeersintensiteiten 2019 inclusief ontwikkelingen (weekdaggemiddelden)
straat

intensiteit
(exclusief
ontwikkelingen)

ontwikkeling 525 mvt/etmaal (verdeling van verkeer)

intensiteit (inclusief ontwikkelingen)*

Langeweg/Blauwe Sluisdijk

4.091

400

4.500

Hoogstraat

4.597

125

4.700

Beatrijsweg

2.076

500

2.600

Ambachtherenweg

1.000

100

1.100

55

25

100

Van Strijenstraat
* Afgerond op honderdtallen.

Kruispuntanalyse/afwikkeling
Met behulp van het intensiteitencriterium van Slop, is in het softwareprogramma Capacito
1.0.7 berekend of het kruispunt Blauwe Sluisdijk/Beatrijsweg/Hoogstraat in de huidige
vormgeving voldoet of dat er mogelijk maatregelen nodig zijn om het verkeer af te kunnen
wikkelen. De verkeersintensiteit op de wegvakken Blauwe Sluisdijk, Langeweg, Hoogstraat
en Beatrijsweg zijn hiervoor gebruikt. Voor berekening met Slop zijn de intensiteiten omgerekend naar personenauto-equivalenten. Uit de berekeningen (bijlage 1) blijkt dat er geen
maatregelen noodzakelijk zijn. Derhalve is gesteld de afwikkeling op het kruispunt Blauwe
Sluisdijk/Langeweg/Beatrijsweg/Hoogstraat goed is.
Bereikbaarheid openbaar vervoer
De bereikbaarheid van de ov-halte wordt beoordeeld op basis van de loopafstand tussen de
woningen en de halte(s). De dichtstbijzijnde openbaarvervoer(bus)halte is aanwezig op minimaal 300 en maximaal 700 m loopafstand van de woningen binnen het plangebied en is
gelegen aan de Hoogstraat in het centrum van Klundert. De bereikbaarheid van de halte
wordt bij loopafstand die minder bedraagt dan 400 m als goed gekwalificeerd en een loopafstand tussen de 400 en 500 m wordt als voldoende bereikbaar gekwalificeerd. Het plangebied bevindt zich derhalve gemiddeld in een met het openbaarvervoer voldoende bereikbaar
gebied. Er zijn vier verschillende lijnbussen die de bushalte aan de Hoogstraat aandoen. Een
frequentie van de busdiensten is minimaal 3 keer per uur per richting en wordt gekwalificeerd als goed.
Langzaam verkeer
Fietsverkeer
Alle woningen zijn per fiets te bereiken. In de huidige situatie zijn er fietssuggestiestroken
aanwezig op de Blauwe Sluisdijk en de Langeweg in de richting van het Haven- en Industrieterrein Moerdijk. De overige wegen (Beatrijsweg, Ambachtsherenweg en Van Strijenstraat) zijn 30 km/h-wegen die behoren tot een verblijfsgebied. Volgens de richtlijnen van
Duurzaam Veilig kan het verkeer gemengd op erftoegangswegen gemengd zijn.
Parkeren
Zoals eerder aangegeven wordt in het plangebied de bouw van 100 woningen mogelijk gemaakt. Bij deze woningen is ook parkeerruimte opgenomen. Op basis van het parkeerbeleid
van de gemeente, de parkeerkencijfers uit het ASVV 20041) en het woningbouwprogramma,
is de parkeerbehoefte bepaald (zie tabel 3.3).
1)

ASVV 2004; aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom; CROW; april 2004; Ede.
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Tabel 3.3 Parkeerbehoefte
wat

hoeveel

goedkope woningen

18

middeldure woningen

norm (op eigen
terrein)

norm (in
openbare
ruimte)

totaal (op
eigen terrein)

totaal (in openbare ruimte)

0

1,7

0

31

24

1,3

0,6

31

14

dure woningen

58

1,3

0,9

75

52

totaal

100

106

97

Uit tabel 3.3 blijkt dat er totaal 203 parkeerplaatsen nodig zijn om te kunnen beantwoorden
aan de parkeervraag ten gevolge van de beoogde ontwikkelingen. Volgens het beleid van de
gemeente dienen 106 parkeerplaatsen op eigen terrein mogelijk gemaakt te worden en 97
parkeerplaatsen in de openbare ruimte.
Verkeersveiligheid
De Langeweg/Blauwe Sluisdijk is een gebiedsontsluitingsweg binnen de bebouwde kom van
Klundert. Fietsverkeer wordt langs het grootste deel van de weg via vrijliggende fietspaden
afgewikkeld. Het grootste deel van het verkeer wordt via de Langeweg/Blauwe Sluisdijk in
oostelijke richting afgewikkeld. De verkeerstoename op de Hoogstraat blijft derhalve beperkt.
Conclusie
Geconcludeerd wordt dat de ontwikkeling van deze woonwijk op het voormalige evenemententerrein in Klundert niet leidt tot een onacceptabele toename van verkeer. Wel wordt geconstateerd dat de intensiteit op de Hoogstraat leidt tot een afname van de verkeersveiligheid op basis van de richtlijnen van de gemeente. Verder is de verkeersafwikkeling op het
maatgevend kruispunt gewaarborgd en zullen voldoende parkeerplaatsen in het woongebied
aanwezig zijn.
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4.1. Bodemkwaliteit
Beleid en normstelling
Volgens artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening dient in verband met de uitvoerbaarheid van dit plan een onderzoek verricht te worden naar de bodemgesteldheid in het
plangebied. Door de provincie Noord-Brabant wordt de richtlijn gehanteerd dat bij functiewijziging ten minste het eerste deel van het verkennend bodemonderzoek, het historisch onderzoek, wordt uitgevoerd. Indien uit het historisch onderzoek wordt geconcludeerd dat op de
betreffende locatie sprake is geweest van activiteiten met een verhoogd risico op verontreiniging dan dient het volledig verkennend bodemonderzoek te worden verricht.
Onderzoek en resultaten
Voor het plangebied is door Wematech Bodemadviseurs verkennend bodemonderzoek1) verricht. Tevens heeft een indicatieve toetsing plaatsgevonden van de vrijkomende secundaire
materialen.
Uit de resultaten van het bodemonderzoek blijkt dat binnen het plangebied geen matig of
sterke verontreinigingen in de bodem aanwezig zijn. Er is alleen sprake van een lichte bodemverontreiniging. In het onderzoek wordt geconcludeerd dat de kwaliteit van de bodem
geen belemmering is voor de voorgenomen gebruiksfunctie(s).
Binnen het plangebied komen bij herontwikkeling ook secundaire materialen vrij (bijvoorbeeld asfalt en puin). Uit de indicatieve keuring blijkt dat de vrijkomende materialen waarschijnlijk voldoen aan de samenstellingseisen voor categorie 1 bouwstof. Uitzondering is het
asfalt, dat naar alle waarschijnlijkheid teerhoudend is. De secundaire materialen hebben
geen negatieve invloed gehad op de kwaliteit van de onderliggende bodem. Voor de volledigheid wordt nog vermeld dat het uitgevoerde onderzoek geen partijkeuring is, in de zin van
het Bouwstoffenbesluit.
Conclusie
Op basis van het verkennend bodemonderzoek wordt geconcludeerd dat de bodemkwaliteit
de uitvoering van het bestemmingsplan niet in de weg staat.

1) Verkennend bodemonderzoek "Evenemententerrein" Ambachtsherenweg/Polanenpark in Klundert (kenmerk rapport
GB072300, 14 september 2007).
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4.2. Bedrijven en milieuhinder
Normstelling en beleid
Binnen het plangebied worden geen bedrijven mogelijk gemaakt. Wel dient bij de ontwikkeling van het woongebied rekening te worden gehouden met eventueel in de omgeving aanwezige bedrijven of voorzieningen. Bestaande en nieuwe functies dienen zodanig op elkaar te
worden afgestemd dat de bedrijfsvoering van aanwezige bedrijven daarbij niet wordt beperkt. Tevens dient ter plaatse van de nieuwe woningen sprake te zijn van een aanvaardbaar
woon- en leefklimaat. Afstemming van functies op elkaar is mogelijk door het aanhouden
van de zogenaamde richtafstanden (milieucontouren) van de bedrijven. Deze richtafstanden
worden beschreven in de publicatie Bedrijven en milieuzonering (VNG, 2007).
Onderzoek
Door de Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) is onderzocht of er rekening dient te
worden gehouden met milieuhinder van bedrijven in de omgeving van het plangebied1).
In de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen bedrijfsmatige functies. Op
relatief grote afstand van het plangebied bevinden zich enkele bedrijfsmatige functies. De invloed daarvan reikt niet tot het plangebied. De redenen daarvan zijn:
het bedrijf ligt op voldoende afstand van het plangebied;
het bedrijf heeft een kleine milieuhygiënische invloedssfeer;
er bevindt zich een woning nabij het plangebied in de juiste richting ten opzichte van
het bedrijf.
In het onderzoek van de RMD is nog gebruikgemaakt van de VNG-uitgave Bedrijven en milieuzonering uit 2001. In 2007 is een geactualiseerde VNG-uitgave verschenen. Toetsing aan
de VNG-uitgave uit 2007 leidt echter niet tot andere resultaten.
Conclusie
Geconcludeerd wordt dat de milieuhygiënische invloedssfeer van de bedrijven in de omgeving niet tot het plangebied reikt. Het aspect bedrijven en milieuhinder staat de uitvoering
van het bestemmingsplan niet in de weg: de bedrijfsvoering van aanwezige bedrijven wordt
niet beperkt en ter plaatse van de nieuwe woningen is sprake van een aanvaardbaar woonen leefklimaat.

4.3. Externe veiligheid
Normstelling en beleid
Bij ruimtelijke plannen wordt ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten
gekeken, namelijk:
bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt;
vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of leidingen.
In het externe veiligheidsbeleid wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon op
een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken2) en onbeschermd op die plaats zou verblijven. Het PR wordt
weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of langs een vervoersas. Het GR
drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen.

1) "Milieuaspecten woningbouw Ambachtsherenweg Klundert" d.d. 8 oktober 2008.
2) Dat wil zeggen vierentwintig uur per dag en gedurende het gehele jaar.
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Risicovolle inrichtingen
Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna Bevi) in werking
getreden. Met het besluit wordt beoogd een wettelijke grondslag te geven aan het externe
veiligheidsbeleid rondom risicovolle inrichtingen. Het doel van het besluit is de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen tot
een aanvaardbaar minimum te beperken. Op basis van het Bevi geldt voor het PR rondom
een risicovolle inrichting een grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor
beperkt kwetsbare objecten1). Beide liggen op een niveau van 10-6 per jaar. Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet aan deze normen worden voldaan, ongeacht of het een
bestaande of nieuwe situatie betreft.
Het Bevi bevat geen norm voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordingsplicht ten aanzien van het GR in het invloedsgebied rondom de inrichting. De in het
externe veiligheidsbeleid gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als buitenwettelijke
oriëntatiewaarde. Deze verantwoordingsplicht geldt zowel in bestaande als nieuwe situaties.
Vervoer van gevaarlijke stoffen
In augustus 2004 is de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen in de Staatscourant gepubliceerd. In deze circulaire is het externe veiligheidsbeleid voor het vervoer van
gevaarlijke stoffen over water, wegen en spoorwegen opgenomen. Op basis van de circulaire
geldt voor bestaande situaties de grenswaarde voor het PR ter plaatse van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten van 10-5 per jaar en de streefwaarde 10-6 per jaar. In nieuwe situaties is de grenswaarde voor het PR ter plaatse van kwetsbare objecten 10-6 per jaar. Voor
beperkt kwetsbare objecten geldt deze waarde als een richtwaarde.
Op basis van de circulaire geldt bij een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het GR
of een toename van het GR een verantwoordingsplicht2). Deze verantwoordingsplicht geldt
zowel in bestaande als nieuwe situaties. De circulaire vermeldt dat op een afstand van 200 m
vanaf het tracé in principe geen beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik.
Buisleidingenstraat
Voor de buisleidingenstraat in Nederland geldt op basis van het Structuurschema Buisleidingen (SBUI, 1984) een toetsingsafstand van 175 m vanaf de rand van de leidingenstraat.
Deze toetsingsafstand dient zoveel mogelijk dient te worden aangehouden tot kwetsbare objecten zoals woonwijken. Het streven is erop gericht dit toetsingsgebied vrij te houden van
woonbebouwing of bijzondere objecten. Momenteel werkt het Ministerie van VROM overigens
aan de Structuurvisie buisleidingen, die de SBUI opvolgt.
Onderzoek en conclusie
Bevi-inrichtingen
Het plangebied ligt niet binnen PR 10-6-contouren van Bevi-inrichtingen. Er wordt dan ook
voldaan aan de normering ten aanzien van het PR.

1) Grenswaarden moeten in acht worden genomen, van richtwaarden kan uitsluitend om gewichtige redenen worden
afgeweken. Voorbeelden van kwetsbare objecten zijn in woningen (op enkele uitzonderingen na), gebouwen waar
kwetsbare groepen mensen verblijven en gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een
groot gedeelte van de dag aanwezig te zijn. Voorbeelden van beperkt kwetsbare objecten zijn bedrijfsgebouwen,
kantoorgebouwen en hotels met een brutovloeroppervlak van maximaal 1.500 m² per object en winkels/winkelcomplexen die niet als kwetsbaar object zijn aangemerkt.
2) De oriëntatiewaarde voor het groepsrisico bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is per transportsegment gemeten
per kilometer en per jaar:
10-4 voor een ongeval met ten minste 10 dodelijke slachtoffers;
10-6 voor een ongeval met ten minste 100 dodelijke slachtoffers;
10-8 voor een ongeval met ten minste 1.000 dodelijke slachtoffers;
enzovoort (een lijn door deze punten bepaalt de oriëntatiewaarde).
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Gebleken is wel dat het plangebied is gelegen binnen het invloedsgebied van twee risicovolle
inrichtingen, te weten Schütz (gelegen aan de Westelijke Randweg op het industrieterrein
Moerdijk) en Caldic Chemie (gelegen aan de Schansdijk te Zevenbergen). Daarnaast ligt het
plangebied binnen het effectgebied van Shell Chemie (gelegen aan de Chemieweg op het industrieterrein Moerdijk), maar niet binnen het invloedsgebied van dit bedrijf (aangezien de
installaties met het grootste effect aan de oostkant van het Shell–terrein zijn gelegen). Alhoewel het plangebied wel binnen de invloedsgebieden van Schütz en Caldic Chemie is gelegen (begrensd door 1% letaliteitscontour), ligt het plangebied buiten de betreffende 100%
letaliteitscontouren. Het plangebied ligt op een afstand van meer dan 1 km van de bedrijven
(circa 1.400 m vanaf Schütz en circa 4.300 m vanaf Caldic Chemie). Bij het doorrekenen van
andere ruimtelijke ontwikkelingen binnen de rekenmodellen die gehanteerd zijn bij de milieuvergunningverlening van deze bedrijven, is in het verleden geconstateerd dat ontwikkelingen op een afstand van meer dan 1.000 m van de bedrijven, nauwelijks effect hebben op
de hoogte van het GR. Er kan dan ook geconcludeerd worden dat de beoogde ruimtelijke
ontwikkelingen geen relevante invloed hebben op de hoogte van het GR. Conform het Bevi
dient het GR wel verantwoord te worden. Voor de betreffende verantwoording wordt verwezen naar bijlage 2.
Vervoer van gevaarlijke stoffen
In het kader van de reeds uitgevoerde haalbaarheidsstudie is onderzocht of het plangebied is
gelegen binnen het invloedsgebied van transportassen c.q. buisleidingen. Daarbij is gebruikgemaakt van eerdere studies die door de gemeente zijn uitgevoerd. Geconstateerd is dat de
ontwikkeling niet is gelegen binnen een invloedsgebied van rijkswegen, provinciale wegen,
spoorwegen of vaarwegen. Wel vindt er transport van gevaarlijke stoffen plaats over de
Blauwe Sluisdijk, echter in zo'n lage intensiteit dat dit geen PR-contouren genereert en er
ook geen sprake is van een relevant groepsrisico.
Op ongeveer 600 m van het plangebied is de landelijke buisleidingenstraat gelegen. De veiligheidsafstanden en toetsingsafstanden, welke de gemeente in acht dient te nemen, reiken
niet tot aan het plangebied (toetsingsafstand 175 m). Daarnaast loopt ten zuiden van de wijk
"Moye Keene" een ethyleenoxideleiding, waarvan het invloedsgebied echter niet tot over het
plangebied reikt.
Op dit moment liggen er geen door buisleidingtransport gegenereerde invloedsgebieden over
het plangebied. Daarbij dient wel de kanttekening te worden gemaakt dat het Ministerie van
VROM momenteel werkt aan de implementatie van een nieuwe risicobenadering voor het
buisleidingtransport. Mogelijk dat hierdoor in de toekomst het invloedsgebied dusdanig wijzigt dat deze tot over het plangebied reiken. Op het moment van vaststelling van dit bestemmingsplan kan het Ministerie van VROM hier echter nog geen uitsluitsel over geven.
Mocht er overigens in de toekomst sprake zijn van een invloedsgebied tot over het plangebied, dat wordt gegenereerd door de buisleidingen in de buisleidingenstraat, dan zou het
gaan om een toxisch scenario. Voor juist dit type scenario is het groepsrisico vanwege de
aanwezigheid van relevante Bevi-inrichtingen reeds verantwoord zoals opgenomen in bijlage
2.
Gelet op bovenstaande informatie levert het aspect externe veiligheid geen beperking op
voor de beoogde ruimtelijke ontwikkeling. Er wordt voldaan aan de wetgeving en het beleid.
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4.4. Luchtkwaliteit
Normstelling en beleid
Het toetsingskader voor luchtkwaliteit wordt gevormd door de Wet milieubeheer luchtkwaliteitseisen (ook wel Wet luchtkwaliteit genoemd, Wlk). De Wlk bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij
zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk langs wegen met name de grenswaarden voor stikstofdioxide (jaargemiddelde) en fijn stof (jaar- en daggemiddelde) van belang. De grenswaarden van de laatstgenoemde stoffen zijn in tabel 4.1 weergegeven. De grenswaarden
gelden voor de buitenlucht, met uitzondering van een werkplek in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet.
Tabel 4.1 Grenswaarden maatgevende stoffen Wlk
stof

toetsing van

grenswaarde

stikstofdioxide (NO2)

jaargemiddelde concentratie

40 μg/m³

2010

fijn stof (PM10)1)

jaargemiddelde concentratie

40 μg/m³

2005

24-uurgemiddelde concentratie

max. 35 keer p.j. meer dan
50 μg/m³

2005

1)

geldig vanaf

Bij de beoordeling hiervan blijven de aanwezige concentraties van zeezout buiten beschouwing (volgens de bij de
Wlk behorende Regeling beoordeling Luchtkwaliteit 2007).

Op grond van artikel 5.16 van de Wlk kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen
kunnen hebben voor de luchtkwaliteit (zoals de vaststelling van een bestemmingsplan) uitoefenen indien:
de bevoegdheden/ontwikkelingen niet leiden tot een overschrijding van de grenswaarden;
de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg van de uitoefening van die bevoegdheden per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft;
bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof, door een met
de uitoefening van de betreffende bevoegdheid samenhangende maatregel of een door
die uitoefening optredend effect, de luchtkwaliteit per saldo verbetert;
de bevoegdheden/ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht;
het voorgenomen besluit is genoemd of past binnen het omschreven Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) of een vergelijkbaar programma dat gericht is
op het bereiken van de grenswaarden.
In het kader van een goede ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een bestemmingsplan uit oogpunt van de bescherming van de gezondheid van de mens tevens rekening
gehouden met de luchtkwaliteit.
Onderzoek, resultaten en conclusie
Voor dit project is onderzoek uitgevoerd door de RMD1). Uit het uitgevoerde luchtkwaliteitsonderzoek blijkt dat de beoogde ontwikkeling niet in betekenende mate leidt tot een toename van de concentratie luchtverontreinigende stoffen. Er wordt derhalve voldaan aan de
Wlk. De Wlk staat de uitvoering van dit project niet in de weg.

1)

Milieuaspecten evenemententerrein Klundert, RMD, 2008.
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4.5. Kabels en leidingen
In de omgeving van het plangebied of daarbinnen zijn geen planologisch relevante leidingen
gelegen. Er wordt derhalve geconcludeerd dat het aspect kabels en leidingen geen belemmering oplevert voor de uitvoering van het bestemmingsplan.

4.6. Wegverkeerslawaai
Ten behoeve van dit bestemmingsplan is akoestisch onderzoek naar het wegverkeerslawaai
uitgevoerd. Woningen worden door de Wet geluidhinder (Wgh) als geluidsgevoelig aangemerkt en dienen te voldoen aan de normen die gesteld zijn in de Wgh. Voor akoestisch onderzoek dient de geluidsbelasting te worden berekend met een tijdshorizon van minimaal 10
jaar. Derhalve is gerekend voor het jaar 2020. Het akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai1) is door de Regionale Milieudienst West Brabant uitgevoerd waarvan in deze paragraaf
een samenvatting is weergegeven.
Wettelijk kader
Langs alle wegen bevinden zich ingevolge de Wgh geluidszones, met uitzondering van woonerven en 30 km/h-gebieden. Binnen de geluidszone van een weg dient de geluidsbelasting
aan de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen (onder andere woningen) aan bepaalde
wettelijke normen te voldoen. De breedte van een geluidszone is afhankelijk van het aantal
rijstroken en de ligging van de weg (binnen- of buitenstedelijk). De geluidszone ligt aan
weerszijden van de weg, gemeten vanuit de kant van de weg. Onder stedelijk gebied wordt
verstaan: "het gebied binnen de bebouwde kom, doch met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom, voor zover liggend binnen zone van een autoweg of autosnelweg als
bedoeld in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens" (artikel 1 Wgh). De Blauwe
Sluisdijk/Langeweg is de gezoneerde weg waarvan de geluidszone over de beoogde ontwikkeling valt.
Voor de geluidsbelasting aan de buitengevels van geluidsgevoelige functies binnen de wettelijke geluidszone van een weg geldt een voorkeursgrenswaarde. Voor nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen bedraagt deze 48 dB. De voorkeursgrenswaarde mag in principe niet
worden overschreden. Indien uit het akoestisch onderzoek blijkt dat deze voorkeursgrenswaarde wel wordt overschreden, zijn maatregelen noodzakelijk, gericht op het verminderen
van de geluidsbelasting aan de gevel. Onderscheid wordt gemaakt in maatregelen aan de
bron (bijvoorbeeld geluidsreducerend asfalt) en maatregelen in het overdrachtsgebied (bijvoorbeeld geluidsschermen, vliesgevels of het vergroten van de afstand tussen de geluidsbron en de ontvanger).
Zijn deze maatregelen onvoldoende doeltreffend, dan wel ontmoeten deze maatregelen
overwegende bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard, dan kan het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Moerdijk een hogere waarde vaststellen. Deze hogere grenswaarde mag, afhankelijk van de situatie, een bepaalde waarde niet te boven gaan (uiterste grenswaarde). De voor
dit plan geldende uiterste grenswaarde bedraagt 63 dB. Indien de uiterste grenswaarde
wordt overschreden en maatregelen ter reductie van de geluidsbelasting aan de bron of in
het overdrachtsgebied niet mogelijk of doeltreffend zijn, dienen maatregelen aan de zijde
van de geluidsontvanger te worden genomen, zoals het toepassen van een dove gevel.
Daarnaast dient altijd de wettelijke binnenwaarde te worden gegarandeerd. Het kan daar1)

Akoestisch onderzoek ten behoeve van bestemmingsplan "Kern Klundert" (evenemententerrein) te Klundert;
projectnummer: 72810936.G1/RVI; RMD West-Brabant; Roosendaal; oktober 2008.
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voor noodzakelijk zijn dat geluidsisolerende gevelmaatregelen worden genomen. In het kader van de ruimtelijke procedures komen echter alleen de maatregelen aan de bron of in het
overdrachtsgebied aan de orde. De gevelmaatregelen komen pas aan de orde in het kader
van de daadwerkelijke realisatie van de ontwikkeling. Hieraan wordt bijvoorbeeld getoetst bij
een bouwaanvraag.
Zoals uit het voorgaande kan worden geconcludeerd, geldt voor straten die zijn ondergebracht in een 30 km/h-gebied geen wettelijke geluidszone en is akoestisch onderzoek naar
wegverkeerslawaai in nieuwe situaties op grond van de Wgh niet verplicht. Op basis van jurisprudentie (Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 3 september 2003, nummer: 200203751/1) dient in het kader van een goede ruimtelijke ordening echter aannemelijk te worden gemaakt dat sprake is van een aanvaardbaar geluidsniveau. Bij gebrek aan
wettelijke normen wordt aangesloten bij de normen van de Wgh.
Resultaten en conclusies
Uit de berekeningen blijkt, dat vanwege de Blauwe Sluisdijk de voorkeursgrenswaarde van
48 dB ter plaatse van diverse geprojecteerde woningen wordt overschreden. De overschrijding bedraagt maximaal 3 dB. Nu de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai wordt
overschreden, dient te worden onderzocht welke maatregelen er mogelijk zijn om de geluidsbelasting vanwege het wegverkeer te reduceren. Opgemerkt wordt dat voor wegverkeerslawaai uitgegaan is van de worstcasebenadering, waarbij geen nadere verdeling van
verkeer op omliggende wegen is toegepast. De intensiteiten die gebruikt zijn voor het
akoestisch onderzoek liggen daardoor marginaal hoger dan de in paragraaf 3.3 opgenomen
intensiteiten. Dit leidt niet tot een significante wijziging van de geluidsbelasting.
Deze maatregelen kunnen zijn:
maatregelen bij de bron;
maatregelen in het overdrachtsgebied.
Maatregelen bij de bron
Ten gevolge van het wegverkeerslawaai wordt de overschrijding veroorzaakt door de Blauwe
Sluisdijk. Deze weg heeft thans een wegdekverharding van dicht asfaltbeton (DAB 0/16). Als
bronmaatregel kan de wegdekverharding worden vervangen door een geluidsreducerend asfalt. Afhankelijk van het type asfalt zal de geluidsbelasting dan met 2-5 dB kunnen afnemen.
Het geluidsreducerend asfalt dient over een lengte van minimaal 440 m te worden aangebracht. De kosten voor de aanleg van een dunne deklaag worden ingeschat op € 69.000,-1),
exclusief BTW. Het treffen van een dergelijke bronmaatregel zal overwegende bezwaren
ontmoeten van financiële en civieltechnische aard.
Maatregelen in het overdrachtsgebied
Als overdrachtsmaatregel kan worden overwogen om langs de Blauwe Sluisdijk een geluidsscherm aan te leggen. Om in het plangebied aan de voorkeursgrenswaarde te kunnen voldoen, dient dit geluidsscherm een hoogte te hebben van minimaal 1,5 m boven wegdek
Blauwe Sluisdijk en een lengte van 290 m. De kosten voor het aanbrengen van een scherm
worden ingeschat op € 109.0002), excl. BTW. Het treffen van een dergelijke overdrachtsmaatregel zal overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige aard.
1)

2)

Het oppervlak van het nieuw aan te brengen geluidarm wegdek bedraagt circa 440 m x 6 m = 2.640 m². Uit het
rapport "Advies dunne geluidsreducerende deklagen op niet-autosnelwegen 12 februari 2007 (DWW-2007004/RAP-06.00023)" van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat blijkt, dat de aanlegkosten van
een dunne deklaag circa € 26,06 per m² bedragen.
Ingeschat op basis van ervaringscijfers. Een scherm met een hoogte van circa 5 m kost € 500,- per m2, hierbij is
de fundering inbegrepen. Een scherm met een hoogte van 1,5 m zal, omdat de fundering minder zwaar uitgevoerd
dient te worden circa € 250,- per m2.
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Het vergroten van de afstand tussen de geluidsbron en de woningen is niet mogelijk. Het
bouwplan is dan niet meer inpasbaar.
Geconcludeerd kan worden dat redelijkerwijs geen maatregelen mogelijk zijn om de geluidsbelasting op de gevel van de woning ten gevolge van de Blauwe Sluisdijk/Langeweg te reduceren. Daarnaast overschrijdt de geluidsbelasting de uiterste grenswaarde niet. Het college
van burgemeester en wethouders dient op basis van artikel 110a Wgh een besluit hogere
grenswaarde te nemen.
Gecumuleerde geluidbelasting
Over cumulatie kan het volgende worden gezegd. In de Wgh is aangegeven dat bij de besluitvorming rond hogere grenswaarden ook cumulatie in acht dient te worden genomen. Om
die reden is de cumulatie van de geluidsbelasting als gevolg van alle wegen binnen het plangebied inzichtelijk gemaakt. In het akoestisch onderzoek1) zijn de geluidsbelastingen van alle
wegen en de gecumuleerde geluidsbelasting weergegeven.
Conform de regels voor cumulatie zijn volgens artikel 110g Wgh toegestane correcties niet
toegepast. De weergegeven geluidswaarden liggen daardoor 5 dB hoger dan de eerder gepresenteerde waarden.
Geconcludeerd kan worden dat de gecumuleerde geluidsbelasting nergens leidt tot een extreme toename of extreem hoge geluidsbelasting. De hoogste gecumuleerde geluidsbelasting
bedraagt 57 dB. Dit is 1 dB hoger dan de maximale geluidsbelasting ten gevolge van het
verkeer op de Blauwe Sluisdijk/Langeweg (exclusief correctie ex artikel 110g Wgh). Derhalve
kan worden gesteld dat de gecumuleerde geluidsbelasting het verlenen van hogere grenswaarden niet in de weg staat.
30 km/h-wegen
De geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai van de gedezoneerde 30 km/hwegen (Ambachtsherenweg, Beatrijsweg en de Willem van Strijenstraat overschrijdt nergens
de voorkeursgrenswaarde van 48 dB zoals die zou gelden voor gezoneerde wegen, zoals
blijkt uit het akoestisch onderzoek. Opgemerkt dient te worden dat op de in bijlage 3 van het
akoestisch onderzoek weergegeven geluidsbelastingen voor de gedezoneerde wegen de correctie ex artikel 110g Wgh niet toegepast is. Derhalve dient ten behoeve van toetsing aan de
normen uit de Wgh 5 dB aftrek op de gepresenteerde geluidsbelasting te worden toegepast.
Het akoestisch klimaat wordt aanvaardbaar geacht.
Conclusie
Aangezien het akoestisch klimaat aanvaardbaar wordt geacht en de uiterste grenswaarde
niet wordt overschreden zal het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
hogere waarden vaststellen. Het verzoek wordt gelijktijdig met bestemmingsplan ter inzage
gelegd.

4.7. Industrielawaai
Het plangebied ligt buiten de vigerende geluidszone van het Haven- en Industrieterrein
Moerdijk.

1)

Akoestisch onderzoek Regionale milieudienst West-Brabant, oktober 2008.
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4.8. Water
Watertoets
In het Besluit ruimtelijke ordening is de "watertoets" opgenomen. Deze heeft tot doel om
ruimtelijke ontwikkelingen te toetsen aan het vigerende waterbeleid en de wateraspecten
volwaardig mee te laten wegen bij de besluitvorming omtrent een goede ruimtelijke ordening. Dit proces komt in samenwerking tussen de gemeente en waterbeheerder tot stand.
Het plangebied ligt in het beheersgebied van Waterschap Brabantse Delta. In het kader van
de watertoets en ten behoeve van dit bestemmingsplan, is over onderhavige ontwikkeling diverse malen vooroverleg gevoerd met het Waterschap (onder andere 28 maart 2007, 15 juli
2008). De resultaten en inzichten hiervan zijn in het bestemmingsplan verwerkt. Het conceptvoorontwerp zal ter beoordeling worden aangeboden aan het Waterschap waarna eventuele opmerkingen zullen worden verwerkt.
Beleid en toetsingskader duurzaam waterbeheer
Rijks- en Europees beleid
De hoofddoelstelling binnen de Vierde Nota Waterhuishouding (NW4, 1998) is het hebben en
houden van een veilig en bewoonbaar land en het in stand houden en versterken van gezonde en veerkrachtige watersystemen, waarmee een duurzaam gebruik blijft gegarandeerd.
Van belang zijn het doen van onderzoek naar de knelpunten in het stedelijk waterbeheer, het
ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie van gemeenten en waterbeheerders en meer
aandacht voor het afkoppelen van verhard oppervlak en infiltratie in de bodem.
Het Rijk heeft met het kabinetsstandpunt Anders omgaan met Water, Waterbeleid in de 21e
eeuw, (WB21, 2000) het advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw overgenomen.
Men deelt de zorg dat het huidige watersysteem niet in staat is om klimaatverandering, bevolkingsgroei en economische groei goed op te vangen. Het waterbeheer moet veranderen
om Nederland in de toekomst, wat water betreft, veilig, leefbaar en aantrekkelijk te houden.
Belangrijk in de nieuwe aanpak is het realiseren van veerkrachtige watersystemen die weer
de ruimte krijgen, het niet afwentelen van knelpunten in tijd of plaats, de drietrapsstrategie
"vasthouden, bergen, afvoeren", en de ruimte die nodig is voor de wateropgave te reserveren.
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW, 2000) schrijft voor dat in 2015 alle waterlichamen
een "goede ecologische toestand" (GET), en voor sterk veranderde/kunstmatige wateren een
"goed ecologisch potentieel" (GEP) moeten hebben bereikt. De chemische toestand moet
voor alle waterlichamen (natuurlijk en kunstmatig) in 2015 goed zijn.
Het Nationaal Bestuursakkoord Water-aktueel (NBW, 2008) is een overeenkomst tussen het
Rijk, de provincies, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
en de Unie van Waterschappen. Het beleid van WB21 en KRW zijn belangrijke peilers van het
akkoord. Het NBW heeft tot doel om in 2015 het watersysteem op orde te hebben en daarna
op orde te houden anticiperend op veranderende omstandigheden zoals onder andere de
verwachte klimaatverandering, zeespiegelstijging, bodemdaling en toename van verhard oppervlak. Een en ander is een logisch vervolg en nadere uitwerking van het vigerende beleid
uit de Vierde Nota Waterhuishouding (1998). Het oude NBW uit 2003 is volledig geïntegreerd
in het NBW-aktueel en kan daarom komen te vervallen. In de laatste, geactualiseerde versie
ligt de nadruk op de gezamenlijke uitvoering en realisatie van waterplannen.
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Beleid waterbeheerder
De beleidsuitgangspunten van het Waterschap zijn samengevat in het boekje "Op weg met
het Waterschap", hierin is ook het "Beleidskader en procesaanpak Stedelijk Water" (2004)
opgenomen. De belangrijkste beleidsuitgangspunten hierin zijn:
Het Waterschap hanteert het principe van "waterneutraal bouwen". Dit betekent dat een
toename aan verhard oppervlak als gevolg van een ontwikkeling niet mag leiden tot een
versnelde afvoer van hemelwater naar de benedenstroomse gebieden. Het water moet
dus binnen het plangebied worden geborgen. Het watersysteem dient zo te worden ingericht dat ook bij extreem natte situaties de overlast beperkt blijft tot incidenten.
Om de rioolwaterzuiveringsinstallatie niet onnodig te belasten streeft het Waterschap
naar het afkoppelen (of niet aankoppelen) van hemelwater afkomstig van schoon verhard oppervlak. Dit houdt in dat overtollig hemelwater niet in het rioolstelsel terechtkomt, maar in de bodem wordt geïnfiltreerd of, als infiltreren niet gaat, via een retentievoorziening vertraagd tot afvoer komt op het bestaande watersysteem.
Het Waterschap zet daarnaast in op natuurvriendelijke oevers om de waterkwaliteit te
verbeteren. Natuurvriendelijke oevers hebben een flauw talud en zijn begroeid met
waterplanten. Vanwege het flauwe talud dragen deze oevers tevens bij aan het waterbergend vermogen.
Beleid gemeente
Het gemeentelijk waterplan Moerdijk zal op korte termijn (13 november 2008) ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. In het waterplan is een concreet maatregelenprogramma opgenomen voor de komende vijf jaar met een doorzicht tot 2027, de peildatum van de KRW. Verdeeld over een aantal thema's is in het waterplan een beeld geschetst van het toekomstig watersysteem in Moerdijk. Belangrijke uitgangspunten daarbij
zijn dat het water geen gevaar oplevert, het watersysteem geschikt is voor de functies die
het moet vervullen, alle elementen van het watersysteem in samenhang worden beschouwd,
water een grotere rol krijgt in ruimtelijke ontwikkelingen en iedereen zijn steentje bijdraagt.
Concreet
Het beschermingsniveau tegen wateroverlast wordt opgehoogd tot 1 maal per 2 jaar
vanuit de riolering en 1 maal per 100 jaar vanuit het oppervlaktewater, conform de stedelijke wateropgave. Bovendien wordt bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen op deze
beschermingsniveaus ontworpen.
Uiterlijk in 2027 wordt voldaan aan de ecologische en chemische doelstelling uit de Europese kaderrichtlijn water, door beperking van overstorting op oppervlaktewater en
door het treffen van bronmaatregelen.
Bij alle ruimtelijke veranderingen wordt water als mede ordenend principe meegenomen. Door water te combineren met groen wordt de natuur in de stad versterkt en
vormt een verbinding met het landelijk gebied. De afvoer van regenwater uit het stedelijk gebied vindt plaats via een vastgestelde waterstructuur.
Het inzicht in het functioneren van het grondwatersysteem wordt verhoogd door het opstellen van een meetsysteem. Bovendien wordt samen met het Waterschap door de
gemeente het initiatief genomen om grondwateroverlastlocaties op te lossen. Er komt
een centraal aanspreekpunt voor grondwaterproblemen.
Huidige situatie
Bodem en grondwater
Het plangebied is gelegen in stedelijk gebied en in gebruik als sport- en evenemententerrein
met een totaal oppervlak van circa 5,2 ha. Het grootste gedeelte van het gebied is ingericht
als voetbalveld en een kleiner deel als tennisbaan. Het waterbeheer is hierop afgestemd. De
oorspronkelijke bodem bestaat uit zeekleiafzettingen. Het maaiveld heeft een hoogte van
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circa NAP +0 m. Het plangebied is gesitueerd in een relatief laag gelegen gebied met een
ondiepe grondwaterstand.
Oppervlaktewater
Langs de oost-, zuid- en westzijde van het plangebied zijn leggerwatergangen gesitueerd. De
westelijke watergang loopt vanaf de begraafplaats langs de Beatrijsweg, Ambachtsherenweg
en achterzijde van de Strijenstraat richting hertenkamp. De watergangen dienen mede om
de sportvelden voldoende te ontwateren.
De exacte wateropgave voor de stedelijke gebieden binnen de gemeente Moerdijk, waaronder Klundert, is niet bekend. In het Waterplan gemeente Moerdijk is dit onderzoek als
maatregel opgenomen.
Waterkeringen
Buiten het plangebied, parallel aan de zuidelijke plangrens bevindt zich De Blauwe Sluisdijk.
Dit is een regionale waterkering.
Toekomstige situatie
Van belang voor de watertoets is dat de ruimtelijke ontwikkeling geen negatieve gevolgen
heeft voor de waterhuishouding. De hoofdthema's, welke vanuit het perspectief van integraal
en duurzaam waterbeheer relevant zijn en terug te voeren zijn naar de zorgtaken van het
Waterschap, zijn hieronder, in relatie tot het planvoornemen, beschreven.
Waterkwantiteit-voorkomen van overlast
Bij de keuze van het bouwpeil, het bouwrijp maken en bouwmethodiek is rekening gehouden
met de van nature aanwezige hoge grondwaterstand. Het vloerpeil op de begane grond zal
zodanig gekozen worden dat sprake is van voldoende ontwatering (verschil tussen maaiveldhoogte en grondwaterstand) om grondwateroverlast te voorkomen. Kelders worden hierom
niet aangelegd en mogelijk dat kruipruimteloos gebouwd gaat worden.
Het watersysteem dient zo te worden ingericht dat ook bij extreem natte situaties de overlast beperkt blijft tot incidenten. In het NBW is vastgelegd dat het oppervlaktewatersysteem
voor het stedelijk gebied, waaronder het plangebied, bestand moet zijn voor buien met een
herhalingskans van eens in de 100 jaar (T = 100). De afvoer uit het gebied gedurende deze
extreme situatie mag in principe niet meer bedragen dan 2,67 l/s/ha. Om dit te realiseren
dient retentie (waterberging) te worden gerealiseerd die het water vertraagd tot afvoer
brengt. Deze retentie staat idealiter niet in direct contact met het huidige oppervlaktewatersysteem, maar middels een stuw. Voor het plangebied zal 600 m³ per ha verhard oppervlak
aan retentie worden gereserveerd. De retentie is de beschikbare ruimte tussen het vaste
waterpeil in de retentievoorziening (sloot, vijver) en de laagste insteek van het maaiveld of
bovenzijde van de stuw. Omgerekend naar een oppervlakte ofwel het ruimtebeslag bedraagt
deze circa 1.000 m², uitgaande van een toelaatbare peilstijging van 0,6 m. Dit komt overeen
met een reservering voor water van 10% van de toename aan verhard oppervlak. Indien het
terrein verder wordt opgehoogd kan een grotere peilstijging worden toegelaten zonder dat
dit leidt tot wateroverlast (overstroming van het maaiveld). Het ruimtebeslag neemt hierdoor
af. In het plan is circa 7.200 m² water opgenomen.
Bij de verlegging of demping van de bestaande watergangen dient de oppervlakte van de
watergangen voor 100% gecompenseerd te worden. Voor aanpassingen aan het bestaande
waterhuishoudingsysteem dient bij het Waterschap vergunning te worden aangevraagd op
grond van de "Keur" (ex artikel 77 en 80 van de Waterschapswet).
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Riolering en waterkwaliteit
Om het aantal riooloverstorten van vuil water op het oppervlaktewater terug te dringen,
wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Het hemelwater wordt in dit geval niet gemengd met (huishoudelijk) afvalwater, maar komt separaat hiervan tot afvoer op de watergang gelegen langs de Blauwe Sluisdijk. De wegen en daken worden aangesloten op een
Verbeterd Gescheiden Stelsel (VGS) met retentievoorzieningen (waterberging). De daken
kunnen direct via een retentievoorziening vertraagd tot afvoer komen op het oppervlaktewatersysteem. Voor de wegen dient dit water eerst een zuiverende voorziening te passeren.
Bijkomend voordeel is dat de rioolwaterzuivering efficiënter wordt benut. Daarnaast worden
niet uitloogbare bouwmaterialen gebruikt om de waterkwaliteit niet te verslechteren.
Beheer en onderhoud
In zijn algemeenheid geldt dat voor aanpassingen aan het bestaande waterhuishoudingsysteem bij het Waterschap vergunning dient te worden aangevraagd op grond van de Keur (ex
artikel 77 en 80 van de Waterschapswet). Dit geldt dus bijvoorbeeld voor het dempen en de
aanleg van nieuwe watergangen, het werken in of nabij waterkeringen etc.
In de Keur is ook geregeld dat "beschermingszones" voor watergangen en waterkeringen
(dijken) in acht dienen te worden genomen. Het komt erop neer dat binnen de beschermingszone niet zonder ontheffing van het Waterschap gebouwd en opgeslagen mag worden.
De genoemde bepaling beoogt te voorkomen dat de stabiliteit van het profiel en/of veiligheid
wordt aangetast, de aan- en/of afvoer en/of berging van water wordt gehinderd dan wel het
onderhoud wordt gehinderd. Voor de watergangen geldt een beschermingszone van 5 m aan
weerszijden van de watergang. Voor de Blauwe Sluisdijk is deze beschermingszone 22,5 m
vanaf de teen (onderkant talud) van de dijk.
Gezien de omvang van de retentie wordt deze na oplevering in onderhoud en beheer genomen door het Waterschap, een en ander conform het beleid "Waterlopen op Orde".
Bestemmingslegging
Hoofdwatergangen zijn direct als "water" bestemd. De waterkering (zijnde kern- en beschermingszone) heeft een dubbelbestemming, waarbij de primaire bestemming "waterkering" is.

4.9. Ecologie
In verband met de uitvoerbaarheid is het van belang dat in het bestemmingsplan aannemelijk moet worden gemaakt dat de gunstige staat van instandhouding van beschermde soorten niet in het geding is. In deze paragraaf wordt beschreven welke beschermde soorten
naar verwachting in het plangebied aanwezig zijn en wat de ecologische gevolgen zijn van de
beoogde ingrepen.
Bestaande situatie
Het grootste gedeelte van het plangebied bestaat uit sportveldgrasland dat intensief wordt
gebruikt. Aan de westkant van de sportvelden, afgescheiden door een sloot, ligt een terreindeel dat bestaat uit een parkeerterrein, gazon en verspreid staande grote hoge bomen. Verder liggen er twee tennisbanen in het plangebied, waarvan er een niet meer in gebruik is.
Rond het gehele plangebied staat een houtsingel met een lage ondergroei van struikgewas.
Het plangebied bevat vier gebouwen, die alle in goede staat verkeren en een oud transformatorhuis.
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Beoogde ontwikkelingen
Het terrein is aangewezen als inbreidingslocatie voor woningbouw. De beoogde ontwikkeling
voorziet in de realisatie van maximaal 100 woningen in het plangebied.
Toetsingskader
Beleid
De Nota Ruimte geeft het beleidskader voor de duurzame ontwikkeling en een verantwoord
toekomstig grondgebruik in de vorm van onder andere de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).
De EHS is een samenhangend netwerk van bestaande en te ontwikkelen natuurgebieden. Het
netwerk wordt gevormd door kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en ecologische
verbindingszones. De EHS is op provinciaal niveau uitgewerkt, de PEHS.
Normstelling
Flora- en faunawet
Wat de soortenbescherming betreft is de Flora- en faunawet van belang. Deze wet is gericht
op de bescherming van dier- en plantensoorten in hun natuurlijke leefgebied. De Flora- en
faunawet bevat onder meer verbodsbepalingen met betrekking tot het aantasten, verontrusten of verstoren van beschermde dier- en plantensoorten, hun nesten, holen en andere
voortplantings- of vaste rust- en verblijfsplaatsen. De wet maakt hierbij een onderscheid
tussen "licht" en "zwaar" beschermde soorten. Indien sprake is van bestendig beheer, onderhoud of gebruik dan wel van ruimtelijke ontwikkeling of inrichting, gelden voor sommige,
met name genoemde soorten, de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet níet. Er is
dan sprake van vrijstelling op grond van de wet. Voor zover deze vrijstelling niet van toepassing is, bestaat de mogelijkheid om van de verbodsbepalingen ontheffing te verkrijgen van
het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Voor de zwaar beschermde soorten
wordt deze ontheffing slechts verleend, indien:
er sprake is van een wettelijk geregeld belang (waaronder het belang van land- en bosbouw, bestendig gebruik en ruimtelijke inrichting en ontwikkeling);
er geen alternatief is;
geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort.
Met betrekking tot vogels hanteert LNV de volgende interpretatie van artikel 11:
De verbodsbepalingen van artikel 11 beperken zich bij vogels tot alleen de plaatsen waar gebroed wordt, inclusief de functionele omgeving om het broeden succesvol te doen zijn, én
slechts gedurende de periode dat er gebroed wordt. Er zijn hierop echter verschillende uitzonderingen:
nesten van blauwe reiger, spechten, uilen en kraaiachtigen zijn, indien ze nog in functie
zijn, jaarrond beschermd;
nesten van in bomen broedende roofvogelsoorten zijn jaarrond beschermd. Deze soorten zijn niet in staat een geheel eigen nest te bouwen en maken gebruik van oude
kraaiennesten of nesten waar zij eerder gebroed hebben. Hier geldt dat er voldoende
nestgelegenheid aanwezig moet blijven en dat niet elk kraaiennest in een territorium
gespaard behoeft te worden bij een ingreep;
nesten van grotendeels of geheel van menselijke activiteiten afhankelijke soorten (zoals
ooievaar, torenvalk, kerkuil, steenuil, zwaluwen) zijn, indien ze nog in functie zijn,
jaarrond beschermd. Het vervangen, repareren of in de directe omgeving verplaatsen
van een kast voor één van bovengenoemde soorten wordt niet gezien als een overtreding, zolang er maar nestgelegenheid beschikbaar blijft.
De Flora- en faunawet is in zoverre voor de onderhavige ontwikkeling van belang, dat bij de
voorbereiding van het plan moet worden onderzocht of deze wet de uitvoering van de ontwikkeling niet in de weg staat.
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Gebiedsbescherming
Het plangebied vormt geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een beschermde
status, zoals een staats- of beschermd natuurmonument of Natura 2000-gebied. Het plangebied is niet in of nabij een ecologische hoofdstructuur gelegen. Gebiedsbescherming komt
derhalve niet aan de orde.
Soortenbescherming
De huidige ecologische waarden binnen het plangebied zijn vastgesteld aan de hand van een
eerder uitgevoerd ecologisch onderzoek (Bureau Koeman en Bijkerk, 17 april 2007)1).
- Flora
Het grootste gedeelte van het plangebied bestaat uit intensief beheerd grasland, waar geen
beschermde plantensoorten zijn te verwachten. Eén van de tennisbanen wordt niet meer gebruikt en is begroeit met planten van schrale, veelal kalkhoudende zandbodem, zoals muurpeper en kaal breukkruid. De houtsingel rondom het plangebied bestaat uit zwarte es, gewone esdoorn, coniferen, laurierkers, schietwilg, zomereik, witte abeel, witte paardenkastanje en veldesdoorn. Gezien de huidige inrichting van het plangebied komen er naar verwachting geen beschermde soorten voor binnen het plangebied.
- Vogels
Tijdens het veldbezoek zijn alleen de algemene vogelsoorten ekster, houtduif, kauw, koolmees, merel, spreeuw en turkse tortel waargenomen. Het plangebied biedt potentiële broedgelegenheden voor deze soorten. De schietwilgen bevatten openingen die broedgelegenheid
bieden aan holenbroeders, zoals grote bonte specht, boomkruiper en ransuil. De watergangen in het plangebied bieden vaste verblijf- en broedplaatsen aan algemene soorten als wilde
eend, meerkoet, knobbelzwaan en waterhoen.
- Zoogdieren
Het vele struikgewas in het plangebied biedt beschutting aan een aantal kleine zoogdieren
als mol, egel, bosmuis en veldmuis. Daarnaast zijn tijdens het veldbezoek veel waarnemingen gedaan van gewone dwergvleermuis en laatvlieger. De schietwilgen bevatten holten die
geschikt lijken als vaste rust-, verblijfs- of voortplantingsplaats voor vleermuizen. Sporenonderzoek en onderzoek naar uitvliegactiviteiten leverde echter geen aanwijzingen op voor
vaste verblijfplaatsen van vleermuizen in het plangebied.
- Amfibieën
Tijdens het veldonderzoek zijn geen amfibieën aangetroffen. Binnen het plangebied is geen
geschikt voortplantingsbiotoop voor amfibieën aanwezig en de sloten zijn bovendien bijzonder amfibieonvriendelijk ingericht met steile oevers en beschoeiingen. Op grond van de huidige inrichting van het plangebied worden geen beschermde soorten verwacht.
In de onderstaande tabel staat aangegeven welke beschermde soorten er binnen het plangebied (naar verwachting) voorkomen en onder welk beschermingsregime deze vallen.

1) Toetsing Flora- en faunawet, Koeman en Bijkerk BV d.d. 25 april 2007, kenmerk 2007/147.
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Tabel 4.2 Beschermde soorten in het plangebied en het beschermingsregime
vrijstellingsregeling Ffw

ontheffingsregeling Ffw

(categorie 1)

(categorie 2)

(categorie 3)

mol, egel, bosmuis en veldmuis

alle vogelsoorten

alle vleermuizen

Toetsing
Soortenbescherming
De beoogde ontwikkeling kan leiden tot verstoring van alle aanwezige soorten. Voor deze ingrepen zal geen ontheffing nodig zijn voor de soorten uit categorie 1 waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet geldt.
De aantasting en verstoring van vogels dient te worden voorkomen door de werkzaamheden
buiten het broedseizoen (15 maart t/m 15 juli) te laten starten. Tevens zijn nesten van mogelijk in het plangebied te verwachten spechten en in bomen broedende roofvogels beschermd, bij aantasting van deze nesten dient ontheffing aangevraagd te worden bij het Ministerie van LNV.
Indien vaste verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig blijken te zijn in de betreffende bomen (hetgeen aan de hand van nader veldonderzoek moet worden vastgesteld), dient ontheffing te worden aangevraagd bij het Ministerie van LNV. In het geval van dergelijke zwaar
beschermde soorten (categorie 3) geldt een relatief zware procedure waarbij eisen worden
gesteld aan mitigatie en compensatie. Indien de vereiste maatregelen worden genomen zal
de gunstige staat van instandhouding van deze soorten niet in gevaar komen, temeer daar
deze allen regionaal en landelijk vrij algemeen zijn. Het verlenen van ontheffing kan daarom
in alle redelijkheid worden verwacht.
Conclusie
De planontwikkeling kan leiden tot verstoring van alle aanwezige soorten. Voor deze ingrepen zal geen ontheffing nodig zijn voor de soorten uit categorie 1 waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet geldt.
Voor de Flora- en faunawet geldt dat werkzaamheden buiten het vogelbroedseizoen
(15 maart t/m 15 juli) opgestart dienen te worden. Tevens zijn nesten van spechten en
in bomen broedende roofvogels jaarrond beschermd. Indien deze nesten aangetast worden dient hiervoor ontheffing aangevraagd te worden bij het Ministerie van LNV.
Indien vaste rust-, verblijfs- of voortplantingsplaatsen van vleermuizen aanwezig blijken
te zijn in de bomen (hetgeen aan de hand van nader veldonderzoek moet worden vastgesteld), dient ontheffing te worden aangevraagd bij het Ministerie van LNV. Het verlenen van ontheffing kan, indien de vereiste maatregelen worden meegenomen, in alle
redelijkheid worden verwacht.
Met inachtneming van genoemde voorwaarden staan de Natuurbeschermingswet en de
Flora- en faunawet de beoogde ontwikkeling niet in de weg.

4.10.

Archeologie en cultuurhistorie

Regelgeving en beleid
Als gevolg van het Verdrag van Valletta, dat in 1998 door het Nederlandse parlement is
goedgekeurd en in 2006 zijn beslag heeft gekregen in de nieuwe Wet op de Archeologische
monumentenzorg, stellen Rijk en provincie zich op het standpunt dat in het ruimtelijk beleid
zorgvuldig met het archeologische erfgoed moet worden omgegaan. Voor gebieden waar archeologische waarden voorkomen of waar reële verwachtingen bestaan dat ter plaatse archeologische waarden aanwezig zijn, dient voorafgaand aan bodemingrepen archeologisch
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onderzoek te worden uitgevoerd. De uitkomsten van het archeologisch onderzoek dienen
vervolgens volwaardig in de belangenafweging te worden betrokken.
Het Rijk heeft deze beleidsuitgangspunten neergelegd in onder meer de Cultuurnota 20052008, de Nota Belvedère, de Nota Ruimte, het Structuurschema Groene Ruimte 2 en diverse
publicaties van het Ministerie ven OC&W.
Onderzoek en conclusie
Ten aanzien van archeologie geldt dat er een lage verwachtingswaarde is voor het aantreffen
van archeologische sporen1) waardoor hier geen extra aandacht aan hoeft te worden besteed
in de vorm van archeologisch bodemonderzoek. Voor de volledigheid wordt vermeld dat het
plangebied buiten de oorspronkelijke vestingwerken is gelegen.
Geconcludeerd wordt dat er in het plangebied geen cultuurhistorische dan wel archeologische
waarden aanwezig zijn waarmee bij de verdere planvorming rekening dient te worden gehouden.

1) Cultuurhistorische waardenkaart provincie Noord-Brabant, provincie Noord-Brabant, http://chw.brabant.nl/chw/ en
tevens (bron:www.kich.nl).
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5. Juridische planbeschrijving

In dit hoofdstuk wordt een toelichting gegeven op de planvorm voor het bestemmingsplan.
Tevens wordt uiteengezet welke gedachten aan de juridische regeling ten grondslag liggen
en welke regeling wordt voorgesteld.

5.1. Planvorm
Dit bestemmingsplan vormt het juridische kader waarbinnen in dit plangebied de beoogde
nieuwe ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt. Deze ontwikkeling is gericht op realisatie van
een woongebied. Om die reden is de toegesneden juridische planvorm die van een gedetailleerd eindplan.

5.2. Bestemmingsregeling
Op de plankaart zijn vrijwel alle functies apart bestemd, waardoor het direct mogelijk is om
met het bijbehorende renvooi (verklaring van de bestemmingen) te zien welke bestemmingen aan de gronden binnen het plangebied gegeven zijn. In de bijbehorende regels zijn de
bestemmingsomschrijving, de bouwregels en de gebruiksregels alsmede de ontheffings- en
wijzigingsbevoegdheden te vinden.
Aanduidingen
Op de plankaart is een onderscheid gemaakt in twee verschillende aanduidingen. Alle aanduidingen die betrekking hebben op afmetingen, percentages en oppervlakten, zowel ten
aanzien van het bouwen als ten aanzien van het gebruik, zijn maatvoeringaanduidingen. Op
de plankaart is sprake van een maatvoeringaanduiding ten behoeve van de maximale bouwhoogte.
Alle aanduidingen met betrekking tot de wijze van bouwen en de verschijningsvorm van
bouwwerken, worden bouwaanduidingen genoemd. De in het plangebied voorkomende
bouwaanduiding is "kap".
Bestemmingen
Groen
De bestemming Groen is gegeven aan beeld- of structuurbepalend groen. Het gaat dan om
gronden die in gebruik zijn als plantsoenen, bermen, speelvoorzieningen maar ook voor
voet- en fietspaden.
Verkeer-Verblijfsgebied
Het openbaar gebied in het nieuwe woongebied heeft een verblijfs- en verplaatsingsfunctie.
Deze gronden zijn bestemd als Verkeer-Verblijfsgebied. Binnen deze bestemming is een
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aantal daarin passende gebruiksvormen toegestaan zoals parkeren, groen- en waterpartijen,
nutsvoorzieningen, speeltoestellen en reclame-uitingen.
Water
Waterpartijen, structuurbepalende watergangen en locaties die van belang zijn voor de waterberging zijn bestemd voor Water.
Wonen
De toekomstige woningen zijn voorzien van de bestemming Wonen. Voor alle woningen is
door middel van gevellijnen aangegeven binnen welke grenzen het hoofdgebouw dient te
worden gesitueerd. De voorgevel mag worden gebouwd in de gevellijn of op een afstand van
maximaal 3 m daarachter. De gevellijn mag niet worden overschreden met uitzondering van
ondergeschikte onderdelen van gebouwen zoals erkers, serres, luifels en balkons.
De bebouwingsregeling bevat verder regels met betrekking tot de afstand tot de zijdelingse
perceelsgrens, de diepte, breedte en hoogte van de hoofdgebouwen en een regeling met betrekking tot aan- en uitbouwen, bijgebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Daar
waar op de plankaart de bouwaanduiding "kap" is opgenomen dienen hoofdgebouwen met
een kap te worden afgedekt.
Aan-huis-verbonden beroepen
Aan-huis-verbonden beroepen zijn als ondergeschikte functie bij de hoofdfunctie wonen toegestaan. Deze mogen alleen voorkomen zolang de omvang niet meer dan 30% van de gezamenlijke vloeroppervlakte van de bebouwing bedraagt. Dit geldt tot een maximum van
50 m² per woning.
Mantelzorg
Om in voorkomende gevallen huisvesting te kunnen bieden ten behoeve van mantelzorg,
kunnen burgemeester en wethouders ontheffing verlenen. Op basis hiervan kan een "afhankelijke woonruimte" binnen de vigerende regeling voor bijgebouwen worden ingepast met
een maximale oppervlakte van 80 m².
Waterstaat - Waterkering
Deze bestemming is toegekend aan de waterkering (kernzone inclusief beschermingszones)
in het plangebied. Het betreft de Blauwe Sluisdijk, die fungeert als regionale waterkering.
Deze gronden hebben een waterkerende functie of zijn van invloed op de waterkering. Er is
sprake van samenvallende bestemmingen, waarbij de met Waterstaat - Waterkering samenvallende bestemmingen ondergeschikt zijn. Dit uitgangspunt is vertaald in de betreffende
bouwregels. Langs de bestemming Waterstaat - Waterkering zijn beschermingszones aanwezig waarop de Keur van het Waterschap Brabantse Delta van toepassing is.
Voor het uitvoeren van werkzaamheden binnen de bestemming Waterstaat - Waterkering en
in de beschermingszones is ontheffing vereist van het Waterschap.

5.3. Handhaving
Het gemeentebestuur van Moerdijk voert een actief handhavingsbeleid. Ten behoeve van een
goede handhaving is door de gemeente het Handhavingsprogramma Moerdijk 2003-2006
"Correct en consequent" begin 2008 opnieuw bekrachtigd. Het streven is om in 2009 nieuw
beleid vast te stellen. Het programma biedt inzicht in de prioriteiten en de wijze waarop aan
handhaving in praktische zin inhoud wordt gegeven.
De handhaving van de regelgeving vervat in dit plan is de bevoegdheid van burgemeester en
wethouders. Het gaat daarmee met name om de planregels inzake het bouwen en het ge-

264.13782.00

Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg

Juridische planbeschrijving

33

bruik van gronden en bouwwerken. Het Bro bevat een algemeen verbod om gronden en
bouwwerken te gebruiken in strijd met de bestemming. Binnen de bestemming Wonen is het
gebruik van bijgebouwen als zelfstandige woning of als afhankelijke woonruimte aangeduid
als strijdig met de bestemming, om handhavend optreden hiertegen goed mogelijk te maken.
Handhaving van dit plan is van belang om de ruimtelijke kwaliteit en de leefbaarheid in stand
te houden. Daarnaast heeft handhaving uiteraard ook een belangrijke functie in het kader
van de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid.
De planregels in dit plan zijn voldoende duidelijk, concreet en toepasbaar om te kunnen
handhaven. Handhaving van het plan zal in de praktijk primair plaatsvinden via de bestemmingsplantoets in het kader van de bouwvergunning en door feitelijk toezicht op de aanwezigheid van bouwwerken en op gebruiksactiviteiten.

Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg

264.13782.00

34

Juridische planbeschrijving

264.13782.00

Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg

6. Uitvoerbaarheid

6.1. Economische uitvoerbaarheid
Het plangebied is geheel in gemeentelijke eigendom. Er zal een projectexploitatie worden
opgesteld waarin de financiële aspecten gedetailleerd in beeld zullen worden gebracht.

6.2. Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Naar aanleiding van het overleg ex artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
zijn 4 overlegreacties binnengekomen. Op 11 december 2008 is er een inspraakavond georganiseerd. Daarnaast heeft het plan van 13 november tot en met woensdag 24 december
2008 voor een ieder ter inzage gelegen op het gemeentehuis. Naar aanleiding hiervan zijn 6
inspraakreacties ingediend.
De volgende overlegreacties zijn binnengekomen:
1.
Provincie Noord-Brabant, Directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving;
2.
VROM-Inspectie;
3.
Waterschap Brabantse Delta;
4.
N.V. Nederlandse Gasunie.
De volgende inspraakreacties zijn binnengekomen:
1.
D.J.M. van Bedaf, Tol 1, 4791 BL Klundert;
2.
C.Hendrikx, Ambachtsherenweg 2, 4791 BZ Klundert;
3.
J. Verschoor, Van Polanenpark 35 4791 BP Klundert;
4.
H.H. Spit, Van Polanenpark 37, 4791 BP Klundert;
5.
P. van den Hil Leendertse en J.C.E. van den Leendertse, Van Polanenpark 39, 4791 BP
Klundert;
6.
P.H. Verhoeve, Westerstraat 34, 4791 HV Klundert.

6.2.1. Overlegreacties ex artikel 3.1.1 Bro
1. Provincie Noord-Brabant
Directie Ruimtelijke Ontwikkeling en
Handhaving
De directie ROH geeft aan dat de nieuwe
ontwikkeling in overeenstemming is met de
belangen van de provincie. Door de verplaatsing van de sportvelden aan de noordkant wordt de voorzieningencluster versterkt. Daarnaast is er sprake van een inbreidingslocatie waardoor er ook geen
sprake is van de zogenaamde rood-met-
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264.13782.00

36

Uitvoerbaarheid

groenkoppeling.
Er wordt in overweging meegegeven om in
een extra langzaamverkeersroute aan de
oostzijde van deel A van het plangebied te
voorzien.

2. VROM-Inspectie
De VROM inspectie geeft aan dat er in het
voorontwerpbestemmingsplan geheel niet
wordt ingegaan op de nationale beleidskaders. Het Ministerie verzoekt dan ook om in
het ontwerpplan in te gaan op de wijze
waarop het bestemmingsplan zich verhoudt
tot de Nota Ruimte zoals weergegeven in de
realisatieparagraaf "Realisatie Nationaal
Ruimtelijk Beleid".
In de toelichting wordt aangegeven dat het
invloedsgebied van het bedrijf Schutz B.V.
over het plangebied ligt. Verzocht wordt om
in overleg met de brandweer invulling te
geven aan de verantwoordingsplicht ten
aanzien van het groepsrisico.
3. Waterschap Brabantse Delta
Door de ontwikkeling zal het totaal verhard
oppervlak ongeveer 3 ha gaan bedragen.
Hiervoor dient er minimaal 1.800 m³ retentie te worden gerealiseerd. Het Waterschap
wijst erop dat de retentievoorziening onderaan de Blauwe Sluisdijk alleen gerealiseerd
kan worden als er door middel van invloedzoneberekeningen aangetoond wordt dat
hierdoor de stabiliteit en de hoogte van de
waterkering niet wordt aangetast.

Het bestemmingsplan is voldoende flexibel
om in een extra langzaamverkeersroute te
voorzien. Binnen de bestemming Groen zijn
immers ook voet- en fietspaden mogelijk. Het
bestemmingsplan is niet aangepast.

Het bestemmingsplan is naar aanleiding van
de reactie aangepast.

Het bestemmingsplan is naar aanleiding van
de reactie aangepast. De verantwoording van
het groepsrisico is opgenomen als bijlage in
de toelichting van het bestemmingsplan.

Bij de uitwerking van de bouwplannen zal het
Waterschap verder worden betrokken. Hierbij
zal ook aandacht zijn voor de retentievoorziening.
Het bestemmingsplan is niet aangepast.

Het Waterschap wil graag zien dat de kernzone tot aan de plangrens tevens tot Waterkering wordt bestemd.

Het bestemmingsplan is naar aanleiding van
de reactie aangepast.

Het wordt als positief ervaren dat de belangrijkste uitgangspunten van de gemeente op het gebied van water zijn opgenomen in het bestemmingsplan. Met inachtneming van het bovenstaande wordt
een positief wateradvies afgegeven.

De opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen.
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4. N.V. Nederlandse Gasunie
Het plangebied ligt buiten de 1%-letaliteitgrens van de dichtst bijgelegen leiding.
Daarmee staat vast dat deze leiding geen
invloed heeft op de verdere planontwikkeling.

6.2.2.
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De opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen. Het bestemmingsplan is niet aangepast.

Inspraakreacties

1. D.J.M Bedaf, Tol 1, 4791 BL Klundert
Inspreker maakt bezwaar tegen het feit dat
alle bomen onderlangs de Blauwe Sluisdijk
en 14 bomen ten behoeve van de ontsluiting
van het perceel in het Van Polanpark worden
verwijderd.
Inspreker zou graag met de stedenbouwkundige van gedachten willen wisselen en
noemt hierbij een aantal voorbeelden.
Tijdens de inspraakavond is door inspreker
de vraag gesteld in hoeverre het is gelukt
om de beeldbepalende bomen te behouden.

2. C. Hendrikx, Ambachtsherenweg 2,
4791 BZ Klundert
Inspreker geeft aan hinder te zullen ondervinden van de realisering van het bouwplan.
Hierbij wordt gedacht aan wateroverlast,
verlies van privacy, waardevermindering van
de woning, verdwijnen van het uitzicht, geluidsoverlast tijdens het bouwen, geluidsoverlast na het bouwen door de toekomstige
bewoners en schade aan de woning door het
heien.

3. J. Verschoor, Van Polanenpark 35,
4791 BP Klundert
Er is volgens inspreker sprake van onnodige
bomenkap om een doorlopende ontsluitingsweg te maken voor de woningen in het
verlengde van het Van Polanenpark. Met een
slimmere ontsluiting kan bomenkap worden
voorkomen.

Adviesbureau RBOI
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De kap van deze bomen is functioneel noodzakelijk in verband met de aan te leggen
watergang langs de Blauwe Sluisdijk. In het
inrichtingsplan dat wordt opgesteld zal
worden gestreefd naar herplant van bomen
op een geschikte locatie in het plangebied.
Het bestemmingsplan is niet aangepast.

Voor de beantwoording van deze reactie
wordt verwezen naar de beantwoording in
het inspraakverslag. Het bestemmingsplan is
niet aangepast.

Indien inspreker van mening is schade te
ondervinden door het bestemmingsplan kan
een verzoek om planschade worden ingediend.
Wat betreft schade aan woningen door het
heien wordt opgemerkt dat bouw- en woningtoezicht voorafgaand aan de bouwwerkzaamheden zal controleren of er schade kan
ontstaan. Dergelijke zaken kunnen echter
niet in een bestemmingsplan worden geregeld.
Het bestemmingsplan is niet aangepast.

Bij het opstellen van het inrichtingsplan zal
worden beoordeeld in hoeverre onnodige
kap van bomen kan worden voorkomen.
Voor het gedeelte in het verlengde van het
Van Polanenpark zijn inmiddels gewijzigde
stedenbouwkundige randvoorwaarden vastgesteld. Deze zijn verwerkt in het bestemmingsplan. Wat het laatste betreft leidt de
reactie dan ook tot aanpassing van het be-
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stemmingsplan.
Door de geplande autoweg ontstaan er volgens inspreker meer gevaarlijke situaties
voor voetgangers en fietsers. Een hoge hegafscheiding en het stoppen van het trottoir
zorgen ervoor dat er geen uitzicht meer is
op het uitgaand verkeer van deze weg.

Door de gewijzigde stedenbouwkundige
randvoorwaarden bij Van Polanenpark zal
genoemde situatie niet meer ontstaan.

Op de inspraakavond heeft inspreker geïnformeerd naar de geluidsnorm voor een deel
van het projectgebied bij het Van Polanenpark.

Voor de beantwoording van deze reactie
wordt verwezen naar de beantwoording in
het inspraakverslag. Het bestemmingsplan is
niet aangepast.

4. H.H. Spit, Van Polanenpark 37, 4791
BP Klundert
Het verbaast inspreker dat er volgens het
rapport geen amfibieën zijn aangetroffen. In
de tuin van de inspreker zitten regelmatig
kikkers, maar ook kleine hagedisjes. Daarnaast geeft inspreker aan dat er regelmatig
uilen in de eiken zitten die langs de tennisbaan staan.

Er is geen reden om te twijfelen aan de conclusies uit de onderzoeksrapportage van het
adviesbureau dat het ecologisch veldonderzoek heeft verricht. Het bestemmingsplan is
niet aangepast.

De bewoner geeft aan dat zijn tuin wordt
meegenomen in de bouwplannen en dat na
de bebouwing zijn uitzicht is belemmerd.
Daarnaast worden er teveel huizen gebouwd
in het gebied grenzend aan het Van Polanenpark.

Voor het gedeelte langs het Van Polanenpark
zijn nieuwe stedenbouwkundige randvoorwaarden vastgesteld. Het bestemmingsplan
is naar aanleiding van de reactie aangepast.
Wat belemmering van uitzicht betreft wordt
opgemerkt dat een verzoek om planschade
kan worden ingediend, indien inspreker van
mening is schade te ondervinden door het
bestemmingsplan. De maximale toegestane
bouwhoogte bedraagt 7 m. In de gehele
kern van Klundert bedraagt de maximale
toegestane bouwhoogte echter 10 m, waardoor er juist sprake is van een lagere toegestane bouwhoogte dan de rest van de omgeving.

5.

P. van den Hil en J.C.E. van den Hil
Leendertse, Van Polanenpark 39,
4791 BP Klundert

Het uitzicht zal belemmerd worden door de
bouwplannen.
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Indien inspreker van mening is schade te
ondervinden door het bestemmingsplan kan
een verzoek om planschade worden ingediend. Het bestemmingsplan is niet aangepast.
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Er is volgens insprekers grote kans op wateroverlast door de ophoging van de tennisbaan. Bovenstaande leidt tot een waardevermindering van de woning.

Voor het bestemmingsplan is de watertoets
verricht. Het Waterschap Brabantse Delta
heeft hierop een positief wateradvies gegeven. Er is dan ook geen reden om aan te
nemen dat er wateroverlast zal ontstaan.
Wat betreft de opmerking over de waardevermindering van de woning wordt verwezen
naar hetgeen in de beantwoording over
planschade is aangegeven.
Het bestemmingsplan is niet aangepast.

Volgens insprekers is het mooier in deel B
bungalows te bouwen (laagbouw) of te bestemmen voor groenvoorzieningen.

De reactie leidt tot aanpassing van het bestemmingsplan. Voor deel B zijn nieuwe stedenbouwkundige randvoorwaarden vastgesteld welke zijn opgenomen in het bestemmingsplan.

6. P.H. Verhoeve, Westerstraat 34, 4791
HV Klundert
Inspreker vraagt zich af of het aantal woningen binnen een redelijke termijn verwezenlijkt kan worden en onderbouwt dit door
middel van berekeningen.

Inspreker heeft een alternatief bij de gemeente ingediend. Inspreker geeft aan dat
het alternatieve plan een betere benadering
is van de doelstelling, door het wateroppervlak terug te brengen 12,7%, de Blauwe
Sluisdijk te voorzien van open asfalt en er
een 30 km/h-zone van te maken. Door de
30 km/h-zone te verplaatsen vervalt de
wettelijke verplichting voor het geluidsniveau.

Adviesbureau RBOI
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Wat de programmatische aspecten betreft
wordt opgemerkt dat het plan in overeenstemming is met het gemeentelijk woningbeleid. Het bestemmingsplan is niet aangepast.
Het door inspreker ingediende plan biedt
naar inzicht van de gemeente geen aanknopingspunten tot planwijziging over te gaan.
In vergelijking met het plan van inspreker, is
naar het inzicht van de gemeente sprake
van een betere indeling van de openbare
ruimte door middel van een centraal groen
"eiland". De wateropgave is conform hetgeen in overleg met het Waterschap is besproken. Daarnaast is het programma van
inspreker niet in lijn met het woningbeleid
van de gemeente.
Wat de Blauwe Sluisdijk betreft wordt opgemerkt dat de uiterste grenswaarde niet
wordt overschreden. Wel worden hogere
waarden vastgesteld vanwege de geringe
overschrijding van de voorkeursgrenswaarde. Om die reden is het dan ook niet
noodzakelijk de snelheid op de Blauwe
Sluisdijk terug te brengen naar 30 km.
Tot slot wordt opgemerkt dat het plan uitgebreid is doorgesproken met de klankbordgroep zodat voldoende draagvlak is gecreëerd.
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Bij de beschrijving van Stadsplan Klundert
zijn de belangrijkste inbreidingslocaties genoemd. Inspreker geeft aan dat 2010 geen
haalbare kaart is en dat het voor zich zou
spreken de termijn te verlengen tot 2015.

De opmerking wordt voor kennisgeving aangenomen. De reactie heeft betrekking op het
Stadsplan. Het bestemmingsplan is om die
reden niet aangepast.

Inspreker geeft aan dat het beleid ten behoeve van mantelzorg strijdig is met de regeling in artikel 6.3 en 6.4 omdat bij het
vervallen van de mantelzorg alleen de bijgebouwen niet als verblijfsruimte mogen worden gebruikt.

Inwoning van mantelzorg zoals bij aan- en
uitbouwen wordt in het bestemmingsplan
rechtstreeks toegestaan, aangezien het bestemmingsplan geen regels stelt aan de samenstelling van een huishouden. Om die reden hoeft de regeling voor mantelzorg uitsluitend te vervallen bij bijgebouwen. Het
bestemmingsplan is niet aangepast.

Inspreker geeft aan dat op blz. 34 van de
toelichting bij de huidige situatie de verkeerde situatie is weergegeven. De westelijke watergang loopt niet vanaf de begraafplaats onderlangs de Blauwe Sluisdijk, maar
vanaf de begraafplaats langs de Beatrijsweg,
Ambachtsherenweg en achterzijde van de
Strijenstraat richting hertenkamp.

Inspreker doelt op de passage op blz. 24.
Het bestemmingsplan naar aanleiding van de
reactie aangepast.

Inspreker geeft aan dat het alternatieve plan
meer aandacht schenkt aan starters/sociale
huurwoningen en andere locaties waar op
korte termijn gebouwd gaat worden.
Op de inspraakavond heeft de inspreker gevraagd hoeveel van de 100 geplande woningen starterswoningen zijn.

Voor de beantwoording van deze reactie
wordt verwezen naar de beantwoording in
het inspraakverslag en de beantwoording op
het eerste punt van deze inspraakreactie.
Het bestemmingsplan is niet aangepast.

Inspreker vraagt om een toelichting op het
aantal parkeerplaatsen. Verder geeft hij aan
dat hij 9 m erg smal vindt voor een tweeonder-een-kapwoning.

Voor de beantwoording van deze reactie
wordt verwezen naar de beantwoording in
het inspraakverslag. Het bestemmingsplan is
niet aangepast.
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6.2.3. Verslag inspraakavond
Onderwerp
Datum
Aanwezig

Afwezig
Verslag gemaakt door
1.

Inspraakavond - 128. Evenemententerrein Klundert
11 december 2008
Zie presentielijst
Mevr. M. de Wit (wethouder), dhr. Van Dongen (adviseur ruimte gemeente),
dhr. Frijters (projectleider gemeente), dhr. Vinken (stedenbouwkundige gemeente) mevr. Laurijssens (jr. projectleider gemeente)
-D. Laurijssens (DL)

Opening
Mevr. de Wit opent de vergadering in de grote zaal van de Niervaert en heet de aanwezigen
welkom. Verder schetst zij kort de stand van zaken van het project en stelt dhr. Frijters en dhr.
Vinken voor. De agenda van de avond ziet er als volgt uit: stand van zaken project, toelichting
bestemmingsplan, ontwerp van de nieuwe wijk, toelichting bestemmingsplanproces en gelegenheid tot vragen stellen.

2.

Toelichting achtergrond project
Dhr. Frijters schetst de achtergrond en stand van zaken van het project. Eind 2006 heeft de
gemeenteraad het startschot gegeven voor het project om woningbouw te realiseren op het
evenemententerrein en de sportverenigingen te verplaatsen. Aanleiding hiervoor was de behoefte aan woningbouw in de kern Klundert. Om dit mogelijk te maken moesten de
(sport)verenigingen worden verplaatst. Uiteindelijk werd een akkoord bereikt over inpassing van
DSO, Van Polanen en Oranje Garde op het bestaande sportpark Molenvliet. Hiertoe zou de voetbalvereniging een kunstgrasveld krijgen. Verder is de haalbaarheidsstudie naar woningbouw op
het evenemententerrein uitgevoerd. Daarbij is gekeken naar de bodemgesteldheid, flora en
fauna, geluid enzovoorts. De studie toonde de haalbaarheid aan en daarop heeft de gemeenteraad budget vrijgemaakt voor de verplaatsing van de (sport)verenigingen. Inmiddels is het
kunstgrasveld voor VVK opgeleverd en is drumband Oranje Garde gestart met de bouw van het
nieuwe clubgebouw. De sportvelden zullen komende zomer worden opgeleverd en daarna in gebruik worden genomen. Wat betreft de nieuwe wijk is in samenspraak met de klankbordgroep
gewerkt aan het ontwerp voor de wijk. Op basis daarvan is het voorontwerp bestemmingsplan
opgesteld.

3.

Toelichting bestemmingsplan
Dhr. Frijters geeft de stand van zaken van het bestemmingsplan aan. Vanavond staat het voorontwerp bestemmingsplan centraal. Dit voorontwerp ligt 6 weken ter inzage op het gemeentehuis en staat op de gemeentelijke website. Op het voorontwerp bestemmingsplan kan iedereen
een inspraakreactie geven en instanties kunnen een vooroverlegreactie geven. Op basis van de
reacties wordt het plan al dan niet aangepast en komt het ontwerp bestemmingsplan tot stand.
Dit wordt ook 6 weken ter visie gelegd en hierop kunnen zienswijzen worden ingediend. De
zienswijzen worden verwerkt in een nota zienswijzen, het plan wordt mogelijk aangepast en
vervolgens aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling. De provincie hoeft vervolgens
geen goedkeuring meer te verlenen aan het bestemmingsplan i.v.m. de nieuwe Wet ruimtelijke
ordening, wel kan er beroep ingesteld worden bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad
van State. Nadat het plan uiteindelijk onherroepelijk is geworden, kunnen de bouwvergunningen
voor de woningen worden afgegeven.
Dhr. Frijters legt verder uit wat een bestemmingplan inhoudt. Een bestemmingsplan bestaat uit
een toelichting, de bestemmingsplanregels en een plankaart. In de toelichting staat bijvoorbeeld
wat de uitkomsten zijn van de diverse onderzoeken en hoe hiermee rekening wordt gehouden,
de regels beschrijven de verschillende functies en de bouwvoorschriften, bijvoorbeeld de maximale bouwhoogte. Op de plankaart is te zien welke functies (bijv. wonen, water, groen) waar
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zijn voorzien.
4.

Ontwerp nieuwe wijk
Dhr. Vinken licht het huidige ontwerp van de nieuwe wijk toe, dat in samenspraak met de
klankbordgroep tot stand is gekomen. Hij schetst hoe rekening is gehouden met het geluid, de
bestaande wijk (Polanenpark) en voldoende groen en blauw (water) in het gebied. In het bestemmingsplan wordt alleen de functie ‘wonen’ bepaald dus niet of het om rijtjeswoningen of 2
onder 1 kap woningen gaat. Het woningbouwprogramma is dus flexibel in te vullen. Verder
geeft hij aan dat goed is nagedacht over de ontsluiting van de wijk en is er voldoende parkeergelegenheid.

5.

Toelichting bestemmingsplan (proces)
Dhr. Frijters schetst de planning van het bestemmingsplanproces. Het ontwerp bestemmingsplan zal naar verwachting in februari 2009 in het college van B&W worden behandeld en wordt
daarna 6 weken ter visie gelegd. Het streven is vervolgens om het bestemmingsplan in juni
2009 vast te laten stellen door de gemeenteraad. Bij geen zienswijzen is het dan onherroepelijk
in augustus 2009. Na het afgeven van de vergunningen kan het terrein dan eind 2009 bouwrijp
worden gemaakt en kan de eerste paal de grond in. Wanneer er wel zienswijzen worden ingediend, loopt de planning vertraging op.

6.

Vragen aanwezigen
Dhr. Lems vraagt hoe rekening wordt gehouden met de toename van het verkeer van de nieuwe
wijk en de doorstroming van het verkeer bij ongelukken op het industrieterrein. Hij vraagt zich
af of de bestaande wegen hierop wel berekend zijn. Ook vraagt hij of de ontsluiting van de
nieuwe woonwijk rechtstreeks mogelijk is op de Blauwe Sluisdijk. Daarnaast wijst hij op de toename van het geluid voor de bewoners aan de Houtzagerij.
Dhr. Frijters geeft aan dat dit onderdeel beschreven is in de verkeersparagraaf van de toelichting. Overigens wordt het aspect verkeer nog nader onderzocht in het traject richting het ontwerp bestemmingsplan. Het punt van dhr. Lems wordt als aandachtspunt meegenomen.
Dhr. Lems vraagt vervolgens of de afvoer van water via de bestaande sloot achter de Houtzagerij voldoende zal zijn in de toekomst. Dhr. Vinken legt uit dat hierover met het waterschap is
gesproken en dat in de nieuwe situatie meer waterberging in het gebied wordt gerealiseerd dan
nu het geval is (procentueel gezien). De vraag zal worden weggelegd bij de civiele collega’s.
Dhr. Verhoeve vraagt hoeveel van de 100 geplande woningen starterswoningen zijn. Hij gaat
daarbij uit van de tabel in de verkeersparagraaf. Dhr. Vinken legt uit dat niet de juiste aantallen
in de toelichting staan. Het gaat om 15 tot 20 starterswoningen. Daarnaast komen er patiowoningen (huur) en koopwoningen in de middeldure en dure klasse. Dit programma ligt nog niet
geheel vast, het bestemmingsplan biedt flexibiliteit om in te spelen op de vraag. Mevr. de Wit
licht toe dat er vooral gedifferentieerd gebouwd zal worden dus voor ieder wat wils.
Dhr. Van Eekelen vraagt wanneer het bouwprogramma definitief wordt en of er een openbare
aanbesteding zal plaatsvinden. Dhr. Frijters legt uit dat nu alleen het maximum van 100 wordt
vastgelegd en dat het exacte programma de komende maanden zal worden uitgewerkt, parallel
aan het bestemmingsplantraject. Met de corporatie wordt momenteel gesproken over hun rol in
het project.
Dhr. Lankhuizen vraagt of de nieuwe wijk door ontwikkelaars zal worden gerealiseerd. Mevr. de
Wit ontkent dit. De gemeente verkeert in de luxe positie dat men grondeigenaar is. Ze geeft aan
dat er ook een aantal kavels zal worden uitgegeven zodat mensen zelf kunnen bouwen.
Dhr. Verschoor informeert naar de geluidsnorm voor een deel van het projectgebied bij het Van
Polanenpark. Dhr. Vinken geeft aan dat voor een deel van de kavels en de (rij)woningen ontheffing nodig is maar dat het geluid vergelijkbaar is met de geluidsbelasting van een groot deel
van de bestaande woningen in Klundert. Het streven is om het aantal te ontheffen woningen tot
een minimum te beperken.
Dhr. van Bedaf vraagt in hoeverre het is gelukt om de beeldbepalende bomen te behouden.
Dhr. Frijters geeft aan dat er bewust voor is gekozen om het groen bij het hertenkamp te behouden. In eerste instantie waren in deze hoek ook nog enkele kavels voorzien. Een aantal bo-
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men is echter niet in goede staat en zal gekapt moeten worden. Er zal verder geprobeerd worden een aantal bomen terug te plaatsen of er vindt elders compensatie plaats. Verder zal voor
de grote waterpartij een aantal bomen sneuvelen. Deze keuze is gemaakt met de klankbordgroep.
Dhr. Lankhuizen informeert naar de wijze van toewijzing van de vrije kavels. Dhr. Frijters geeft
aan dat het oude puntensysteem niet meer geldt maar dat er met inschrijvingen gewerkt zal
worden. Hij zal het toewijzingsbeleid van de gemeente als bijlage bij het verslag van de inspraakavond voegen.
Mevr. d’Hont vraagt welke norm de gemeente hanteert voor het parkeren. Dhr. Vinken verwijst
naar de landelijke normen en deze zijn voor de dure woningen 2 tot 2,2 per woning, bij middelduur 1,7 – 1,9 en bij goedkope woningen 1,4 – 1,7 per woning. Daarnaast wordt voor parkeren
op eigen terrein een norm van 1,3 aangehouden, afhankelijk van de lengte en breedte van de
oprit en wel of geen garage. Het ontwerp voor de nieuwe wijk gaat uit van de maximale score
op de normen. E.e.a. zal worden verwerkt in een zogenaamde parkeerbalans.
Dhr. Verhoeve vraagt om een verder toelichting op het aantal parkeerplaatsen. Verder geeft hij
aan dat hij 9 m erg smal vindt voor een 2^1 kap woning. Dhr. Vinken legt uit dat er 65 parkeerplaatsen in het openbaar gebied voorzien zijn en de rest op eigen terrein (opritten en garages). De 9 meter is tegenwoordig een gangbare norm.
Mevr. d’Hont vraagt of de waterpartij voldoende is om problemen in omliggende wijken te voorkomen. Mevr. de Wit bevestigt dit nogmaals.
Dhr. Leijten vraagt of het huidige waterprobleem bekend is bij de gemeente. Dhr. Vinken geeft
aan dat dit reeds besproken is in de klankbordgroep. Hij zal dit aangeven bij zijn civiele collega’s.
Dhr. Lems wijst nogmaals op de mogelijke geluidsoverlast op de bestaande woningen en vraagt
waar hij het verkeersrapport kan inzien. Dhr. Frijters geeft aan dat dit een bijlage is bij het
voorontwerp bestemmingsplan dat ter inzage ligt en op de website staat. Dhr. Vinken legt uit
dat er andere normen gelden voor bestaande woningen maar dat er zoveel mogelijk rekening
met de toekomstige verkeerssituatie zal worden gehouden.
7.

Afsluiting
Dhr. Frijters geeft nog aan met de woningbouwcorporatie Brabants Westhoek te zullen nadenken over een eventuele belangstellingsregistratie voor de nieuwe wijk. Verder wijst hij erop dat
zijn collega dhr. Van Dongen een formulier heeft waarop mensen hun schriftelijke inspraakreactie kunnen invullen, dit kan echter ook per brief of per e-mail (gericht aan het college van B&W)
tot en met 24 december aanstaande.
De voortgang van onder andere dit project is te volgen op de website van de gemeente
www.moerdijk.nl/projecten
Mevr. de Wit dankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering om 21:00 uur.
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bijlagen
bij de toelichting

Bijlage 1. Berekening volgens criterium van Slop

RBOI
Capacito 1.5

Bijlage 1
Verkeersberekening

Intensiteitscriterium van Slop
Omschrijving kruispunt:
Klundert

Arm 3

Arm 1

Arm 1: Hoogstraat
Arm 2: Beatrijsweg
Arm 3: Langeweg/Blauwe Sluisdijk

Arm 2

INTENSITEITEN

DIMENSIE

donderdag 19-2-2009
8e drukste uur is 6,30% van etmaalintensiteit
Arm 1: 4725 pae/etmaal
Arm 2: 4935 pae/etmaal
Arm 3: 2730 pae/etmaal

Geen ruimte aanwezig voor opstellen op kruisingsvlak
Aantal rechtdoorgaande rijstroken op de
hoofdweg over grotere afstand:
Van arm 1 naar arm 3: 1
Van arm 3 naar arm 1: 1
Aantal opstelvakken op de zijweg(en):
Arm 2: 1
Snelheid op de hoofdweg (arm 1-3): <= 50 km/u

BEREKENING
Op basis van de snelheid, de intensiteiten en de vormgeving wordt een waarde voor a berekend.
Deze waarde bepaald of verkeerskundige maatregelen noodzakelijk zijn om het verkeer te kunnen afwikkelen.
a = 1,19 : Geen maatregel noodzakelijk

GRENSWAARDEN voor a
a < 1,33
1,33 <= a <= 1,67

Geen maatregel noodzakelijk
Noodzaak maatregel twijfelachtig

a > 1,67

Maatregel noodzakelijk
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Bijlage 2. Verantwoording groepsrisico

Verantwoording Groepsrisico Evenemententerrein Klundert
Er is hier sprake van een ruimtelijk plan (herziening bestemmingsplan, ex artikel 3.1 van de
Wro) waarmee de realisatie van circa 100 grondgebonden woningen mogelijk wordt gemaakt. Binnen het betreffende plangebied dat circa 5 ha groot is, zijn op dit moment nog
een evenemententerrein, een verenigingsgebouw van een drumband en een tweetal sportverenigingen gevestigd. Door verplaatsing van deze voorzieningen naar elders binnen de
kern Klundert, wordt deze inbreidingslocatie vrijgemaakt.
Uit de haalbaarheidsstudie is gebleken dat het plangebied in ieder geval gelegen is binnen de
invloedsgebieden van risicovolle inrichtingen, te weten Schütz (gelegen aan de Westelijke
Randweg op het industrieterrein Moerdijk) en Caldic Chemie (gelegen aan de Schansdijk te
Zevenbergen). Daarnaast ligt het plangebied binnen het effectgebied van Shell Chemie (gelegen aan de Chemieweg op het industrieterrein Moerdijk). Gezien het feit dat het nieuwe
bestemmingsplan "Evenemententerrein Klundert" een toename van het aantal personen binnen deze invloedsgebieden teweeg brengt, dient op grond van artikelen 5 en 13 uit het Bevi
(Besluit externe veiligheid inrichtingen) deze toename te worden verantwoord.
In het kader van de haalbaarheidsstudie is tevens onderzocht of het plangebied is gelegen
binnen het invloedsgebied van transportassen c.q. buisleidingen. Daarbij is gebruikgemaakt
van eerdere studies die door de gemeente zijn uitgevoerd. Geconstateerd is dat de ontwikkeling niet is gelegen binnen een invloedsgebied van rijkswegen, provinciale wegen, spoorwegen of vaarwegen. Wel vindt er transport van gevaarlijke stoffen plaats over de Blauwe
Sluisdijk, echter in zo'n lage intensiteit dat dit geen PR-contouren genereert en er ook geen
sprake is van een relevant groepsrisico.
Op ongeveer 600 m van het plangebied is de landelijke buisleidingenstraat gelegen. De veiligheidsafstanden en toetsingsafstanden, welke de gemeente in acht dient te nemen, reiken
niet tot aan het plangebied (toetsingsafstand 175 m). Daarnaast loopt ten zuiden van de wijk
"Moye Keene" een ethyleenoxideleiding, waarvan het invloedsgebied niet tot over het plangebied reikt.
Op dit moment liggen er geen door buisleidingtransport gegenereerde invloedsgebieden over
het plangebied. Daarbij dient wel de kanttekening te worden gemaakt dat op het moment
van vaststelling van dit bestemmingsplan, het Ministerie van VROM, een nieuwe risicobenadering voor het buisleidingtransport aan het implementeren is. In de toekomst, wanneer
deze nieuwe risicobenadering is vastgesteld en de risicoberekeningsmethodieken hierop zijn
afgestemd, zouden de buisleidingen in de buisleidingenstraat wel een invloedsgebied tot over
het plangebied kunnen genereren.
Op het moment van vaststelling van dit bestemmingsplan kan het Ministerie van VROM hier
nog geen uitsluitsel over geven.
Mocht er in de toekomst sprake zijn van een invloedsgebied tot over het plangebied, dat
wordt gegenereerd door de buisleidingen in de buisleidingenstraat, dan zou het gaan om een
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toxisch scenario. Voor juist dit type scenario, dat weliswaar kan worden veroorzaakt door
eerdergenoemde risicovolle inrichtingen, wordt binnen dit document verantwoording afgelegd.
Middels dit document heeft de gemeente Moerdijk invulling gegeven aan de verantwoording
van het groepsrisico dat ter plaatse van het plangebied "Evenemententerrein Klundert" wordt
veroorzaakt door de aanwezigheid van risicovolle inrichtingen en transporten van gevaarlijke
stoffen.

B2.1. Inleiding
B2.1.1. Algemeen
Het bestemmingsplan "Evenemententerrein Klundert" heeft betrekking op het gebied dat
wordt begrensd door de Ambachtsherenweg, Beatrijsweg, Blauwe Sluisdijk en Van Polanenpark. Het gebied wordt in de huidige situatie gebruikt voor recreatieve doeleinden.
Daar het bestemmingsplan een ruimtelijk besluit, als bedoeld in artikel 5 van het Bevi betreft, is onderzoek gedaan naar de externe veiligheidssituatie ter plaatse van het plangebied.
In het rapport (08–10–2008), opgesteld door de Regionale Milieudienst West-Brabant (verder te noemen RMD zijn de relevante externe veiligheidsaspecten behandeld.
De resultaten van de uitgevoerde risicoanalyse vormen de basis voor de bestuurlijk/politieke
verantwoording van het groepsrisico ter plaatse van het plangebied.
Het externe veiligheidsbeleid in Nederland berust op een tweetal kwantitatieve pijlers: het
plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR).
Plaatsgebonden risico: het plaatsgebonden risico is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat
hij op die plaats permanent en onbeschermd verblijft.
De norm in een nieuwe situatie voor kwetsbare objecten, zoals woningen, bedraagt de kans
van 1 op 1 miljoen. Het gebied waarbinnen deze norm wordt overschreden wordt begrensd
door de 10-6-contour. Deze norm is juridisch hard.
Groepsrisico: het groepsrisico (GR) is een maat om de kans weer te geven dat een incident
met dodelijke slachtoffers voorkomt. Tevens wordt het groepsrisico beschouwd als maat voor
de maatschappelijke ontwrichting welke kan ontstaan ten gevolge van een incident. Het gebied waarbinnen het groepsrisico dient te worden beschouwd is het invloedsgebied.
Het groepsrisico is niet ruimtelijk, met contouren, weer te geven. Dit maakt het groepsrisico
moeilijker te bevatten. En omdat de ruimtelijke werking van het groepsrisico veelal de afstanden van de PR-contouren ruim te buiten gaat, is de omgang met het groepsrisico ook
gecompliceerder.
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B2.1.2. Resultaten risicoanalyse
Binnen de rapportage zijn beide pijlers onderzocht, ten aanzien van de opslag en activiteiten
met gevaarlijke stoffen door bedrijven met effecten op het plangebied.
In de huidige situatie zijn er 2 bedrijven aanwezig waarvan het invloedsgebied tot over het
plangebied reikt. Te weten Schütz, welke is gelegen op circa 1.400 m van het plangebied,
deel B en het bedrijf Caldic Chemie, welke is gelegen op circa 4.300 m van hetzelfde punt in
het plangebied.
Daarnaast reikt de maximale effectafstand van Shell Chemie, dat is gelegen op een afstand
van circa 1.550 m van de noordzijde van het plangebied, deel A, over het plangebied.
Voor Shell Chemie geldt een maximale effectafstand van 2.700 m. Omdat de installaties met
het grootste effect aan de oostkant van het Shell–terrein zijn gelegen, valt het plangebied
buiten het invloedsgebied van Shell.
Uit de risicoanalyse, waarbij gebruik is gemaakt van de Provinciale Risicokaart en het vergunningenbestand van de gemeente Moerdijk, is geconstateerd dat het invloedsgebied van
Schütz 5.400 m ver reikt en hiermee dus over het plangebied reikt. Het invloedsgebied van
Schütz bedraagt ten minste 2.100 m.
Gezien het feit dat het plangebied wel binnen de invloedsgebieden (begrensd door 1%-letaliteitscontour) van deze 2 inrichtingen is gelegen, maar buiten de 100%-letaliteitscontour, is
besloten dat bij het onderzoek naar het groepsrisico kon worden volstaan met een analyse in
plaats van een berekening. Dit heeft ook te maken met het feit dat het plangebied is gelegen
binnen de buitenste schil van de invloedsgebieden en de huidige ruimtelijke invulling van het
invloedsgebied geen knelpunten oplevert. Ook het toxische scenario, dat wordt veroorzaakt
door het vrijkomen van toxische verbrandingsproducten bij een loodsbrand en de ruime
overschatting welke hierbij gepaard gaat, spelen hierbij een belangrijke rol.
De huidige situatie van het plangebied is meegenomen binnen de Safeti–rekenmodellen,
welke ten behoeve van de vergunningen van beide bedrijven, zijn opgesteld.
Bij het doorrekenen van andere ruimtelijke ontwikkelingen binnen deze rekenmodellen is in
het verleden geconstateerd dat ontwikkelingen op een afstand van meer dan 1.000 m van de
bedrijven, nauwelijks effect hebben op het groepsrisico.

B2.2. Toets groepsrisico
Uit de milieutechnische onderbouwing van de actualisatie van het bestemmingsplan, welke is
uitgevoerd door de RMD, volgt dat er sprake is van een toename van het aantal aanwezige
personen in het invloedsgebied rondom de activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen.
Hetgeen impliceert negatieve gevolgen te hebben voor het bestaande groepsrisico binnen het
beschouwde plangebied. Zoals eerder geconstateerd zullen deze negatieve gevolgen beperkt
zijn.
Ten behoeve van de toetsing en verantwoording van het groepsrisico is gebruikgemaakt van
de Handreiking verantwoording groepsrisico. Bij de toetsing van het groepsrisico wordt de
werkelijke groepsrisicosituatie onderzocht met alle daarbij behorende facetten. Deze toets
bestaat uit 5 deelstappen.
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1
2
3
4
5

:
:
:
:
:

Beschrijven nulsituatie
Beschrijven uitgangssituatie (welke uiteindelijke situatie, met plan, wordt beoogd)
Beschouwing verschil tussen nulsituatie en uitgangsituatie
Toetsing personendichtheden/GR
Beschrijving mate van (in)directe verankering van personendichtheden (in bestemmingsplan)

In de volgende paragrafen heeft de gemeente Moerdijk deze stappen doorlopen om te kunnen spreken over een verantwoordingsproces, zoals dat is bedoeld in het Bevi, de circulaire
risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen en de Handreiking verantwoordingsplicht groepsrisico.

B2.2.1. De nulsituatie
Voor het groepsrisico moet worden beschouwd welke populatie mogelijk wordt getroffen door
een ongeval met gevaarlijke stoffen. In onderhavige situatie een ongeval met gevaarlijke
stoffen binnen een inrichting, dat kan leiden tot de volgende scenario's:
vrijkomen van toxische verbrandingsproducten bij brand;
vrijkomen van toxische stoffen.
Binnen het plangebied wordt een groepsrisico veroorzaakt door activiteiten met gevaarlijke
stoffen binnen inrichtingen.
Uit het onderzoek naar de externe veiligheidsrisico's, uitgevoerd door de RMD, blijkt dat de
in onderstaande tabel aangegeven inrichtingen van invloed zijn op de externe veiligheid in
het plangebied.
naam inrichting

PR10-6–afstand [m]

Schütz

circa 30 m

2.100

Caldic Chemie

binnen inrichtingsgrenzen

5.400

invloedsgebied (m)

Caldic Chemie, dat op circa 4.300 m afstand van het plangebied is gelegen, heeft een invloedsgebied dat reikt tot 5.400 m van de inrichting. Het plaatsgebonden risico ligt tot net
buiten de inrichting en ligt daarmee buiten het plangebied.
Uit de kwantitatieve risicoanalyse (QRA) van december 2006 (inclusief aanvulling februari
2007) met betrekking tot Caldic Chemie, blijkt dat het groepsrisico (GR) ruim onder de oriënterende waarde voor het groepsrisico is gelegen (factor 0,09 maal de oriënterende
waarde).
Aan de Westelijke Randweg op het industrieterrein Moerdijk is het bedrijf Schütz gelegen.
Betreffend bedrijf is gelegen op circa 1.400 m. In de considerans van de onlangs verleende
milieuvergunning, blijkt dat het bedrijf een invloedsgebied van circa 12.000 m veroorzaakt.
Inmiddels ligt er een herziening van de risicomethodiek (bekrachtiging in Revi III) waarbij
nieuwe inzichten worden toegepast. In de nieuwe benadering wordt bij brand uitgegaan van
een veel lager omzettingspercentage voor stikstofhoudende verbindingen (10% omzetting
naar stikstofdioxide in plaats van 35%) en een kleiner maximaal brandoppervlak waarbij nog
geen pluimstijging optreedt (900 m² in plaats van geen beperking). Indien deze inzichten
zouden zijn toegepast, neemt de maximale 1%-letaliteitafstand fors af tot circa 2.100 m.
Als aanvulling op de QRA d.d. 21 augustus 2007 is een berekening gedaan met betrekking
tot het invloedsgebied van de PGS-loods, waarbij uitgegaan is van een omzetting naar NO2
van 10%. Daaruit blijkt dat de effectafstand 4.800 m bedraagt. Het verschil met de benadering door het RIVM wordt verklaard doordat in deze QRA geen rekening is gehouden met het
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optreden van pluimstijging (in overeenstemming is met de Risico Analyse Methodiek CPR
15).
Volgens de nieuwe inzichten van het RIVM treedt pluimstijging wel op bij een oppervlaktebrand van 900 m². Indien dit effect meegenomen wordt in de berekeningen leidt dit tot effectafstanden van maximaal 2.100 m. Bij het ontbreken van een duidelijke definitie en de
huidige overschatting van de mogelijke maximale effectafstanden, wordt voor het invloedsgebied daarom een uitgangspunt van 2.100 m door de gemeente als redelijk beschouwd. Dit
is ook bevestigd door het Ministerie van VROM. Het groepsrisico is berekend over het gehele
invloedsgebied (LC01) en blijft ruim onder de oriënterende waarde voor het groepsrisico ten
gevolge van Schütz.
Ten aanzien van de invloedsgebieden, welke ontleend zijn aan de eerdergenoemde onderzoeken, dient formeel ook de personendichtheid binnen de invloedsgebieden te worden bepaald. Gezien het feit dat er voor beide bedrijven een recente QRA ligt, kan worden gesteld
dat hiermee de huidige situatie voldoende in beeld is gebracht.
In beide invloedsgebieden ligt het groepsrisico ver onder de oriënterende waarde. Ten aanzien van het bedrijf Caldic Chemie blijkt het groepsrisico een factor 0,09 maal de oriënterende waarde te zijn.
Hieronder is de fN-curve van het invloedsgebied van Caldic Chemie in de huidige situatie
weergegeven.

Voor wat betreft Schütz blijkt het groepsrisico binnen het invloedsgebied eveneens ver onder
de oriënterende waarde voor het groepsrisico te liggen.
Om hiervan een indruk te geven is in onderstaand schema de fN-curve voor het invloedsgebied van Schütz weergegeven.
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De bijdrage van de personendichtheid in het plangebied, in de huidige situatie, zal zeer minimaal zijn.
Desondanks is het wel goed te weten welke personendichtheid in de huidige situatie aan het
plangebied toegerekend kan worden. Dit temeer om een vergelijking te kunnen maken tussen de huidige situatie en de beoogde situatie, na wijziging van het bestemmingsplan. Op
basis hiervan kan een uitspraak worden gedaan over de toename van het groepsrisico.
Het plangebied, circa 5 ha groot, wordt in de huidige situatie gebruikt door een aantal sportverenigingen. Uitgaande van de PGS 1, deel 6 (aanwezigheidsgegevens) wordt voor een
ruimtelijke bestemming buitensport en recreatie met extensief gebruik, een personendichtheid van 36 personen/ha aangehouden (in het weekend, 's avonds en 's zomers). Daarbij
wordt ervan uitgegaan dat zich 95% van de aanwezigen buiten bevindt. Afhankelijk van het
aantal trainingen in de avondperiode en naar gelang het seizoen varieert de personendichtheid.
Op basis van de ledenaantallen en het aantal trainingsavonden is echter tot onderstaande
personendichtheid voor het gehele gebied in de huidige situatie gekomen:
dagperiode:
47 personen/5 ha = 9,4 personen per hectare;
nachtperiode: 22 personen/5 ha = 4,4 personen per hectare.
Dit betreft een volcontinue bezetting (omgerekend naar een dichtheid voor het gehele jaar).
Met name in de weekenden en tijdens toernooien ligt dit percentage natuurlijk hoger. Daarentegen is dit percentage op doordeweekse dagen, met name in de winterperiode, veel lager.
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In de beschrijving van de huidige situatie is eveneens aangegeven dat het gebied ook dienst
doet als evenemententerrein. Deze evenementen zijn echter klein van aard en vinden zelden
plaats.
Tijdens dergelijke evenementen zal de personendichtheid dus ook hoger liggen, maar dit is
lastig te kwantificeren.

B2.2.2. Uitgangsituatie (beoogde doelsituatie)
Met de uitgangssituatie wordt de situatie bedoeld zoals die zal ontstaan na ontwikkeling van
de circa 100 woningen, na vaststelling van het bestemmingsplan. Naast een woonbestemming, is er nog de bestemming Verkeersdoeleinden en de bestemming Groenvoorziening.
Voor het groepsrisico zijn alleen vlakken met een woonbestemming relevant.
De woningen worden vrij homogeen over het plangebied verdeeld, waardoor ook een gelijkmatige verdeling van het aantal personen over het plangebied ontstaat.
Uitgaande van een gemiddelde aanwezigheid van 2,4 personen per woning (PGS 1) wordt
een totale personenaantal van 240 personen in het plangebied verwacht, met een
dag/nacht-verdeling van 30/70.
In de uitgangssituatie wordt dus uitgegaan van een personendichtheid van:
dagperiode:
0,50 * (240/5 ha) = 24 personen per hectare;
nachtperiode: 1,00 * (240/5 ha) = 48 personen per hectare.
De personendichtheid in het plangebied is hiermee vergelijkbaar met die van de omliggende
woonwijken.
Betreffende situatie is niet binnen de rekenmodellen van Caldic Chemie en Schütz doorgerekend. Naar aanleiding van andere, binnen deze rekenmodellen doorgerekende ruimtelijke
ontwikkelingen, is geconstateerd dat ontwikkelingen op een afstand groter dan 1.000 m van
deze inrichtingen, nauwelijks leiden tot een significante stijging van het groepsrisico. Aangenomen mag worden dat het groepsrisico binnen de invloedsgebieden zich op een vergelijkbaar niveau bevindt als in de huidige situatie.

B2.2.3. Verschil tussen nulsituatie en uitgangssituatie
Uit de analyse, waarin de nulsituatie met de uitgangssituatie wordt vergeleken, blijkt dat het
groepsrisico in en rond het plangebied te vergelijken is met de beoogde situatie.
Ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan, is na vaststelling van het geactualiseerde
bestemmingsplan sprake van een vrij beperkte stijging van het aantal personen dat aanwezig zal zijn binnen het plangebied. Daarbij komt nog dat de aanwezigen in de huidige situatie
voor 95% buiten verblijven. In de uitgangssituatie is dit percentage veel kleiner. Gezien het
toxische scenario is dit dus een verbetering.
Op basis van de conclusies uit het onderzoek, het advies van de regionale brandweer en de
in de verantwoording voorgestelde actiepunten (welke reeds deels zijn doorgevoerd in de bestemmingsplanvoorschriften en deels bij de inrichting van het plangebied/afgifte bouwvergunningen), heeft het gemeentebestuur het verantwoord gevonden het bestemmingsplan
"Evenemententerrein Klundert" vast te stellen.

B2.2.4. Advisering Brandweer Midden- en West-Brabant
Gedurende het hele besluitvormingstraject is samengewerkt met de heer Killaars van de
Brandweer Midden- en West-Brabant (regionale brandweer).
Ten aanzien van de actualisatie is tevens advies aan Brandweer Midden- en West-Brabant
(regionale brandweer) in het kader van artikel 13, lid 3 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en de Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen aangevraagd.
De regionale brandweer heeft het betreffende advies onderscheidenlijk toegesneden op een
tweetal disciplines, te weten een specifiek ruimtelijk advies en een advies toegesneden op
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verbetering van de veiligheid. Vooral binnen het tweede deeladvies wordt geadviseerd inzake
de te nemen verantwoording ten aanzien van het groepsrisico.
Betreffende advisering is verwoord in de als bijlage I opgenomen brief van 30 januari 2009.
De Brandweer Midden- en West-Brabant geeft het advies om onderstaande maatregelen op
te nemen in het bestemmingsplan, hiermee wordt voldaan aan art. 13.1 lid e van het Bevi.
1.
De aanbevelingen inzake bereikbaarheid en bluswater te verwerken in de uitwerking
van het bestemmingsplan en afgeleide planvorming.
2.
Voor de nieuw te bouwen woningen wordt geadviseerd, indien een mechanische ventilatie wordt toegepast, de ventilatiesystemen door middel van een schakelaar of het uittrekken van een stekker uit het stopcontact door de bewoners af te kunnen zetten.
De veiligheidsregio Midden- en West Brabant is ingericht om ongevallen met gevaarlijke
stoffen en branden van een opslagloods met gevaarlijke stoffen adequaat te bestrijden.
Bovenstaande punten uit het brandweeradvies zullen bij de invulling van het plangebied en
waar mogelijk in de voorschriften van het bestemmingsplan worden meegenomen.

B2.2.5. (In)directe verankering van personendichtheden
Binnen de verantwoordingsplicht van het groepsrisico (GR) neemt de verankering van personendichtheden in het bestemmingsplan een belangrijke rol in. Immers, betreffend instrument
is bepalend voor toekomstige (verdere) toename van het groepsrisico, doordat eventuele
uitbreidingen zijn geprojecteerd in het bestemmingsplan.
Onderhavig bestemmingsplan beslaat circa 5 ha en bevat bebouwingsvlakken voor de bouw
van woningen.
Betreffende leidt in de regel niet tot een groter groepsrisico in de geprojecteerde situatie dan
in de uitgangsituatie. Kortom het bestemmingsplan biedt na realisatie van de circa 100
grondgebonden woningen weinig ruimte tot uitbreiding. Enkel een uitbreiding op perceelsniveau is mogelijk, hetgeen niet leidt tot een verdere stijging van het groepsrisico.
Gezien de omvang van het groepsrisico binnen de uitgangssituatie (plangebied) zal de voorziene zeer beperkte toename van het groepsrisico niet leiden tot nieuwe knelpunten.
Middels het vastleggen van bebouwingsvlakken en bebouwingspercentages wordt de personendichtheid van het plangebied indirect verankerd in het bestemmingsplan.

B2.3. Toets uitgangssituatie
B2.3.1. Scenario's
Scenario's en optimalisatiemogelijkheden: Welke risicoreducerende maatregelen zijn haalbaar en kunnen worden betrokken?
Hierbij worden de eerdergenoemde ongevalscenario's beschouwd en wordt bezien welke
maatregelen mogelijk zijn om risico’s terug te dringen (volgens vlinderdasmodel).
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2 scenario's zijn in algemene zin te onderkennen:
1.
vrijkomen van toxische verbrandingsproducten bij brand;
2.
vrijkomen van toxische stoffen.
Voor een toelichting van de scenario's wordt verwezen naar pagina 3 van het brandweeradvies.

B2.3.2. Mogelijkheden
In de Leidraad Maatramp wordt per ramptype een indicatie gegeven van het aantal slachtoffers. Op basis van de binnen het plangebied realistisch geachte scenario's kunnen de volgende slachtofferaantallen worden gepresenteerd:
benodigde hulpvraag:

vrijkomen van toxische
stoffen

aantal slachtoffers (doden + gewonden T1 + T2)

100

aantal doden

20

aantal gewonden totaal (T1+T2+T3)

320

% gewonden T1 + T2

25%

% gewonden T3

75%

aantal gewonden T1

24

aantal gewonden T2

56

aantal gewonden T3

240

gewonden met mechanisch letsel (beknelling, scherven, druk)

(5%) 16

gewonden met biologisch/chemisch/nucleair letstel

(100%) 320

gewonden met thermisch letsel (brandwonden, evt. onderkoeling)

(15%) 48

gewonden met een besmetting (als risico voor zichzelf en/of anderen)

(10%) 32

aantal ontheemden kortdurend opvang behoevend (enkele uren)

800

Gezien het aantal aanwezige personen in het invloedsgebied en effectgebied in de directe
omgeving van het plangebied, wordt de indicatie uit de Leidraad Maatramp door de regionale
brandweer als realistisch beschouwd.
Daarbij is uitgegaan van het worstcasescenario: een zomerse dag waarbij de aanwezige personen zich ook buitenshuis bevinden. Bij een ongeval met toxische stoffen of een brand
waarbij toxische verbrandingsproducten vrijkomen is het noodzakelijk dat de dosis wordt
gereduceerd. Dit houdt in dat bij het langdurig vrijkomen het noodzakelijk is de openbare
ruimte te ontruimen en bij korte duur naar binnen te gaan en ramen, deuren en ventilatiesystemen af te sluiten.

B2.3.3. Optimaliseringsmogelijkheden scenario's
Vanuit de gedachte dat een risico bestaat uit de kans maal het effect, wordt het risico gereduceerd door de kans te verkleinen en/of de effecten te reduceren. De optimaliseringsmogelijkheden ten aanzien van de scenario's liggen vooral in het reduceren van de kans op een
ongeval. Door bij de Wm-vergunningverlening de risico's kritisch te beoordelen en hierop
goede maatregelenpakketten voor te schrijven, kan de kans op een ongeval bij bedrijven zoveel mogelijk worden gereduceerd.
In het integraal veiligheidsbeleid zal hier de nodige aandacht aan worden besteed.
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B2.4. Zelfredzaamheid
Onder zelfredzaamheid wordt verstaan dat personen, op eigen gelegenheid en initiatief, het
gebied kunnen verlaten. Bij het bepalen van de mate van zelfredzaamheid spelen de volgende afwegingscriteria een rol:
1.
fysieke gesteldheid bewoners:
- kunnen de bewoners zich tijdig voortbewegen en zelfstandig in veiligheid brengen?
2.
zelfstandigheid bewoners:
- kunnen de bewoners zelfstandig een gevaarinschatting maken en zich zelfstandig in
veiligheid brengen?
3.
alarmeringsmogelijkheden bewoners en aanwezigen:
- kunnen de bewoners en/of aanwezigen tijdig worden gealarmeerd?
4.
vluchtmogelijkheden gebouw en omgeving:
- heeft het gebouw voldoende vluchtmogelijkheden?
- zijn er voldoende mogelijkheden om het gebied te ontvluchten?
5.
mogelijkheden tot gevaarinschatting van scenario:
- laat het ongeval zich tijdig aankondigen?
- iss de dreiging duidelijk herkenbaar?

B2.4.1. Mogelijkheden
Centraal in deze paragraaf staat de vraag of zelfredding mogelijk is gezien het effectscenario. De effectiviteit van de zelfredzaamheid hangt met name af van de urgentie/het effect
(moeten maatregelen worden overwogen?) en de haalbaarheid (is er voldoende tijd, middelen etc. voor maatregelen?). De zelfredzaamheid geeft aan in welke mate de aanwezigen in
staat zijn om zich op eigen kracht in veiligheid te brengen.
Bij een ongeval met het vrijkomen van toxische verbrandingsproducten komt het neer op zo
snel mogelijk op veilige afstand verwijderd raken van de brand en zich niet te bevinden in de
hierbij vrijkomende rook. Bij woningen is schuilen de beste optie, daar de meeste woningen
voldoende bescherming kunnen bieden.
Door de regionale brandweer wordt eveneens aangegeven dat schuilen binnen de eigen woning de beste optie is. Door de mechanische ventilatiesystemen van de te bouwen woningen
aan te passen (mogelijkheid tot uitschakelen) wordt hieraan voldaan.
Aangegeven wordt dat wanneer voldoende aandacht wordt besteed aan risicocommunicatie,
kan worden bewerkstelligd dat aanwezigen in de directe omgeving van de inrichtingen afstand houden. Hiertoe heeft de gemeente Moerdijk reeds een risicocommunicatieplan opgesteld en zal hier in 2009 gericht uitvoering aan geven. Met name de omgeving van het industrieterrein Moerdijk zal hier extra aandacht voor krijgen.

B.2.4.2. Optimaliseringmogelijkheden zelfredzaamheid
Centraal in deze paragraaf staat de vraag of zelfredding, gezien het effectscenario, optimaal
kan plaatsvinden. Bij incidenten zal een afweging gemaakt moeten worden tussen schuilen of
vluchten. Bewoners van de woningen kunnen schuilen en ramen, deuren en ventilatiesystemen sluiten c.q. uitschakelen.
Verder dient door de gemeente Moerdijk aandacht te worden besteed aan de risicocommunicatie zoals die binnen de gemeente is geregeld.
Zelfredzaamheid ontstaat door de mogelijkheid om tijdig het bedreigde gebied te verlaten
dan wel een goede mogelijkheid tot schuilen te creëren. Een goede alarmering is hierbij
noodzakelijk. De gemeente Moerdijk beschikt over een WAS (waarschuwing- en alarmeringssysteem). Beheerder van dit systeem is de Regionale brandweer Midden- en West-Brabant.
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Het Ministerie van Binnenlandse Zaken draagt er zorg voor dat binnen het plangebied het
akoestische bereik van de sirenes zodanig is dat deze buiten hoorbaar zijn.
Samenvattend kan worden gesteld dat de volgende mogelijkheden bestaan om de zelfredzaamheid binnen de nieuwbouwplannen te optimaliseren:
de Regionale Brandweer dient er zorg voor te dragen dat het WAS voldoet;
binnen het plangebied dienen voldoende vluchtwegen, welke loodrecht op de incidentlocaties zijn gesitueerd, aanwezig te zijn;
het rampenbestrijdingsplan en het niveau van de risicocommunicatie van de gemeente
Moerdijk dient te zijn uitgerust op dergelijke incidenten.

B2.5. Bestrijdbaarheid
Het Ministerie van BZK heeft voorzien in een instrument om de benodigde hulpverleningscapaciteit inzichtelijk te maken, de Leidraad Operationele Prestaties (Ministerie van BZK,
2001). Per ramptype wordt per hulpverleningsdienst aangegeven welke capaciteit benodigd
is. Aan de hand van het ramptype "Ongevallen met brandbare/explosieve stof in open
lucht"1) is onderstaand de benodigde hulpverleningscapaciteit gepresenteerd. De weergegeven aantallen hebben betrekking op de capaciteit die binnen een half uur beschikbaar dient
te zijn.
benodigde capaciteit

vrijkomen van Toxische stoffen (eenheden)

eenheden voor bestrijden brand, emissie gevaarlijke stof

2

meten

4

besmettingscontrole, ontsmetten mensen

1

besmettingscontrole, ontsmetten voertuigen en infrastructuur

6

aantal compagnieën ten behoeve van OGS-redding 1e
uur

1,2

aantal ambulances voor transport T1

24

aantal IC-bedden

24

aantal ambulances voor transport T2 (na 3u)
aantal agenten 1 uur

40
216

aantal pers en publieksvoorlichters

10

aantal medewerkers gemeente

17

De gemeente Moerdijk en de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant zijn ingericht om tijdig bovenstaande hulpverleningscapaciteit van de beschreven situatie te leveren en zijn voldoende toegerust op deze hulpvraag. Dit op basis van de in bovenstaande tabel weergegeven benodigde capaciteit.
Gelet op de wenselijkheid om risico's te beperken zijn maatregelen ter verbetering van de
veiligheid noodzakelijk. Deze zullen na vaststelling van het bestemmingsplan nader worden
onderzocht.
Om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken, is het van belang dat op het moment dat er
iets misgaat de hulpverlening niet wordt belemmerd bij de uitvoering van haar taken. De inrichting van de ruimte kan de bestrijding echter negatief of positief beïnvloeden.

1) Conform de systematiek van de Leidraad Maatramp en de Leidraad Operationele Prestaties is wederom uitgegaan
van het ramptype grootte III en IV.
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In samenspraak met de lokale brandweer en andere hulpverleningsinstanties dient gekeken
te worden naar:
bereikbaarheid: zijn de bronnen en de belaste omgeving bereikbaar?
opstelmogelijkheden: is er voldoende ruimte bij de bron en in de belaste omgeving om
het materieel te stallen?
inzetbaarheid van middelen: zijn er voldoende blusmiddelen (bluswaterinfrastructuur)
aanwezig?
Door de lokale brandweer zal de situatie ter plaatse beoordeeld worden.
De lokale brandweer wijst erop dat de hele inzet afhankelijk is van de tijd waarbinnen de
brandweer wordt gealarmeerd en de dreiging van een ramp.
Voor repressie en bestrijding is het van belang dat er voldoende bluswater aanwezig is.
Slachtofferreductie
Dit is de geneeskundige hulpverlening, gericht op het verminderen van de gezondheidsschade. Het rampenplan van de gemeente Moerdijk voorziet in hulpverlening op grote
schaal. Hulpverlening dient gericht te zijn op lokale behandeling van effecten. Voor het afvoeren van grote hoeveelheden slachtoffers dient voldoende materieel inzetbaar te zijn.
Bij calamiteiten met toxische stoffen zijn de volgende effecten te verwachten: brandwonden
en vergiftiging.

B2.5.1. Mogelijkheden voor de hulpverlening
De vraag staat centraal of een bepaald scenario, ingeval van een incident, gegeven de omstandigheden te bestrijden is. De beoordeling van de mogelijkheden van bestrijdbaarheid zal
plaatsvinden op meerdere niveaus in de veiligheidsketen.
Om effectief en efficiënt hulp te kunnen verlenen ten tijde van een brand waarbij toxische
verbrandingsproducten en/of toxische stoffen vrij kunnen komen, dienen de hulpverleningsdiensten voldoende capaciteit beschikbaar te hebben om alle effecten binnen een kort tijdsbestek te kunnen bestrijden.
Primaire bluswatervoorziening
Een primaire bluswatervoorziening is een bluswatervoorziening die:
de mogelijkheid biedt om middels een verbinding met de bluswatervoorziening, binnen
drie minuten na aankomst, een tankautospuit van bluswater te voorzien;
na aansluiting direct en onafgebroken voldoende water uit de bluswatervoorziening kan
leveren.
De benodigde bluswatercapaciteit voor de primaire bluswatervoorziening in het plangebied
bedraagt minimaal 60 m³/h. Voor de situering van de brandkranen worden dekkingscirkels
van 40 m rond de brandkraan gehanteerd, dit houdt in dat de onderlinge afstand tussen de
brandkranen maximaal 80 m bedraagt. Tevens dienen de brandkranen maximaal 40 m van
de toegang van de gebouwen of de opstelplaatsen bij gebouwen te worden aangelegd.
Rondom de brandkranen moet altijd een obstakelvrije ruimte aanwezig zijn met een diameter van 1,8 m. Brandkranen in trottoirs moeten, indien langsparkeren wordt toegepast, ten
minste 0,35 m van de trottoirband liggen. Bij gestoken parkeren moet die afstand 0,75 m
zijn.
Secundaire bluswatervoorziening
Secundaire bluswatervoorziening is een bluswatervoorziening die:
een brandweereenheid de mogelijkheid biedt om binnen vijftien minuten na aankomst,
met een lage druk watertransport, water op de brandhaard te hebben;
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geen grotere afstand tot de (te verwachten) brandhaard mag hebben dan 2x160 m.

De benodigde bluswatercapaciteit voor de secundaire bluswatervoorziening in het plangebied
bedraagt minimaal 60 m³/h. De secundaire bluswatervoorziening moet op minimaal 225 m
van het (te verwachten) brandbare object geplaatst zijn. Voorbeelden van secundaire bluswatervoorzieningen zijn, geboorde putten, vijvers en bluswaterriolen.
Bereikbaarheid
Het plangebied is via de bestaande wegen goed te bereiken.

B2.5.2. Optimaliseringmogelijkheden hulpverlening
Betreffende is vooral maatwerk, daar het plangebied reeds volledig is ingericht. Met de diverse hulpdiensten zal bekeken moeten worden of het plangebied voldoet aan alle in deze
verantwoording voorgestelde maatregelen en verbeterpunten.
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Inhoud van de regels
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1

Begrippen

1.1.
plan
het bestemmingsplan Evenemententerrein Klundert van de gemeente Moerdijk.
1.2.
bestemmingsplan
de
geometrisch
bepaalde
planobjecten
als
vervat
in
het
GML-bestand
NL.IMRO.1709.2641378200-0001 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen).
1.3.
aanduiding
een geometrisch bepaald vlak of een figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels, regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van
deze gronden.
1.4.
aanduidingsgrens
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.
1.5.
aan- en uitbouw
een aan een hoofdgebouw gebouwd gebouw dat in bouwkundig opzicht te onderscheiden is
van het hoofdgebouw.
1.6.
aan-huis-verbonden beroep
het uitoefenen van een vrij beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te
stellen gebied, dat door de beperkte omvang in een woning en de daarbij behorende gebouwen met behoud van de woonfunctie en ondergeschikt aan de woonfunctie kan worden uitgeoefend.
1.7.
afhankelijke woonruimte
een bijgebouw dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning en waarin een
gedeelte van de huishouding uit een oogpunt van mantelzorg gehuisvest is.
1.8.
antenne-installatie
een installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet
in een techniekkast opgenomen apparatuur, met de daarbij behorende bevestigingsconstructie.
1.9.
bebouwing
een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
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1.10.
bedrijfsmatige activiteiten aan huis
het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke bedrijvigheid
gericht op consumentenverzorging, geheel of overwegend door middel van handwerk dat
door de beperkte omvang in een woning en de daarbij behorende gebouwen met behoud van
de woonfunctie en ondergeschikt aan de woonfunctie kunnen worden uitgeoefend.
1.11.
bestaande afstands-, hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen
a.
bouwwerken die op het tijdstip van de inwerkingtreding van dit plan zijn of worden gebouwd met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet;
b.
het gebruik van grond en opstallen, zoals aanwezig op het tijdstip dat het plan in werking is getreden.
1.12.
bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak.
1.13.
bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
1.14.
bouwen
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.
1.15.
bouwperceel
een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.
1.16.
bouwwerk
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de
grond.
1.17.
bouwwijze
de wijze waarop het op een bouwperceel gelegen hoofdgebouw al dan niet is verbonden met
het hoofdgebouw op een aansluitend bouwperceel; dit kan zijn:
a.
vrijstaand: een hoofdgebouw wat enkel door aan- of uitbouwen aan een ander
hoofdgebouw verbonden is;
b.
halfvrijstaand: maximaal 2 hoofdgebouwen aaneen;
c.
aaneengebouwd: minimaal 3 hoofdgebouwen aaneen.
1.18.
bijgebouw
een niet voor bewoning bestemd vrijstaand gebouw in één bouwlaag, dat in bouwkundig opzicht en visueel opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw.
1.19.
erf
de gronden die behoren bij het hoofdgebouw, 1 m gelegen achter de denkbeeldige lijn in het
verlengde van de gevellijn waar de voorgevel van het hoofdgebouw aan ligt, voor zover deze
gronden gelegen zijn buiten het gedeelte van het perceel waar het hoofdgebouw mag worden gerealiseerd.
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1.20.
gebouw
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt.
1.21.
gevellijn
een op de plankaart blijkens de daarop voorkomende figuur als zodanig aangegeven lijn,
welke door bebouwing naar de wegzijde en naar de zijdelingse perceelsgrens toe niet mag
worden overschreden, behoudens overschrijdingen die krachtens deze regels zijn of kunnen
worden toegestaan, welke lijn tevens dient als hoofdoriëntatie voor hoofdgebouwen.
1.22.
hoofdgebouw
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als het belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.
1.23.
kap
een gesloten bovenbeëindiging van een gebouw, voor ten minste 2/3 deel bestaande uit een
dakconstructie van schuin, bol of hol naar elkaar toelopende dakvlakken, dan wel een dakconstructie van een naar één zijde schuin, bol of hol toelopend dakvlak.
1.24.
kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten
het in een woning door de bewoner op bedrijfsmatige wijze uitoefenen van activiteiten,
waarvoor geen melding- of vergunningplicht op grond van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer geldt en waarbij de woning in overwegende mate zijn woonfunctie
behoudt met een ruimtelijke uitstraling die daarbij past.
1.25.
mantelzorg
het bieden van zorg aan eenieder die hulpbehoevend is op het fysieke, psychische en/of sociale vlak, op vrijwillige basis en buiten organisatorisch verband.
1.26.
nutsvoorzieningen
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen,
voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie.
1.27.
overkapping
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak.
1.28.
peil
a.
voor gebouwen binnen 5 m afstand van een weg: de hoogte van de kruin van de weg;
b.
in andere gevallen en voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte
van het aansluitende afgewerkte maaiveld.
1.29.
voorgevel
de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie dan wel gelet op uitstraling ervan als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt.

Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg

264.13782.00

6

Inleidende regels

Artikel 2

Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1.
afstanden
afstanden tussen bouwwerken onderling alsmede afstanden van bouwwerken tot perceelsgrenzen worden daar gemeten waar deze afstanden het kleinst zijn.
2.2.
bouwhoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een bouwwerk, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antenne-installaties, liftschachten en naar de
aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
2.3.
breedte, lengte en diepte van een bouwwerk
tussen (de lijnen getrokken door) de buitenzijde van de gevels en het hart van de scheidsmuren.
2.4.
dakhelling
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.
2.5.
goothoogte van een bouwwerk
verticaal vanaf de bovenkant goot, boeiboord of druiplijn of daarmee gelijk te stellen constructiedeel tot aan het peil.
2.6.
inhoud van een bouwwerk
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart
van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
2.7.
oppervlakte van een bouwwerk
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het
bouwwerk.
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Artikel 3

Groen

3.1.
Bestemmingsomschrijving
De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
groen, water, speelvoorzieningen, lichtmasten en voet- en fietspaden;
b.
nutsvoorzieningen.
3.2.
Bouwregels
Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a.
op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
b.
de bouwhoogte van speeltoestellen bedraagt ten hoogste 4 m;
c.
de bouwhoogte van overige bouwwerken geen gebouwen zijnde bedraagt ten hoogste
3 m;
d.
de bouwhoogte van lichtmasten bedraagt ten hoogste 10 m.

Artikel 4

Verkeer - Verblijfsgebied

4.1.
Bestemmingsomschrijving
De voor Verkeer - Verblijfsgebied aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
verblijfsgebied met een functie voor verblijf, verplaatsing en gebruik ten dienste van de
aangrenzende bestemmingen;
b.
bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen, groen, water,
reclame-uitingen, speeltoestellen, bruggen en parkeervoorzieningen.
4.2.
Bouwregels
Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a.
op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
b.
de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, anders dan ten behoeve van
de verkeersregeling, verkeersaanduiding, wegaanduiding of verlichting bedraagt ten
hoogste 10 m;
c.
de bouwhoogte van speeltoestellen bedraagt ten hoogste 4 m.
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Artikel 5

Water

5.1.
Bestemmingsomschrijving
De voor Water aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
water ten behoeve van de waterhuishouding;
b.
bij deze bestemming behorende voorzieningen.
5.2.
Bouwregels
Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a.
op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
b.
de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt niet meer dan 3 m.

264.13782.00

Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg

Bestemmingsregels

Artikel 6

9

Wonen

6.1.
Bestemmingsomschrijving
De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
het wonen;
b.
aan-huis-verbonden beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, voor zover
het vloeroppervlak ten behoeve van de laatstbedoelde activiteiten niet meer bedraagt
dan 30% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw, inclusief aan- en uitbouwen,
met een maximum van 50 m²;
c.
bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals erven, tuinen, water, nutsvoorzieningen en parkeervoorzieningen.
6.2.
Bouwregels
Voor het bouwen gelden de volgende regels:
6.2.1.
Bebouwing algemeen
a.
de gevellijn zoals aangeduid op de plankaart mag niet door gebouwen en overkappingen
worden overschreden, behoudens het onder b bepaalde;
b.
overschrijding van de gevellijn is toegestaan ten behoeve van ondergeschikte onderdelen van gebouwen, zoals erkers, serres, luifels en balkons, indien aan de volgende
voorwaarden wordt voldaan:
1. de overschrijding van de gevellijn bedraagt ten hoogste 1,25 m;
2. de oppervlakte bedraagt niet meer dan 6 m²;
3. de afstand tot de begrenzing van de bestemming, die gericht is naar de openbare
ruimte, bedraagt niet minder dan 1 m.
6.2.2.
Hoofdgebouwen
a.
hoofdgebouwen bestaan uit ten hoogste 2 bouwlagen en een kap;
b.
de bouwhoogte bedraagt niet meer dan de op de plankaart aangegeven bouwhoogte;
c.
ter plaatse van de bouwaanduiding "kap" dienen de hoofdgebouwen van een kap te zijn
voorzien;
d.
de voorgevel mag alleen worden gebouwd in de gevellijn;
e.
de afstanden van hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrenzen bedragen ten minste:
1. voor vrijstaande hoofdgebouwen: aan beide zijden niet minder dan 3 m;
2. voor halfvrijstaande hoofdgebouwen: aan één zijde niet minder dan 3 m;
3. voor aaneengebouwde hoofdgebouwen: 0 m;
e.
de breedte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan:
1. voor vrijstaande hoofdgebouwen 15 m;
2. voor halfvrijstaande en/of aaneengebouwde hoofdgebouwen 10 m;

f.
g.

de diepte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan 12 m;
ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding-1" mag de diepte van hoofdgebouwen niet meer bedragen dan 10 m;

h.

ter plaatse van de aanduiding "specifieke bouwaanduiding-2" mag de diepte van hoofdgebouwen niet meer bedragen dan 15 m.

6.2.3.
Aan- en uitbouwen en bijgebouwen
a.
aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd op een afstand van ten minste
10 m van de voorste perceelsgrens;
b.
het gezamenlijk oppervlak van aan- en uitbouwen, gelegen buiten het gedeelte van het
perceel waar het hoofdgebouw mag worden gerealiseerd, tezamen met het oppervlak
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van bijgebouwen en overkappingen bij het hoofdgebouw, bedraagt ten hoogste 50%
van het erf met een maximum van 90 m²;
de bouwhoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bedraagt niet meer dan 3,25 m.

6.2.4.
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
a.
de hoogte van erfafscheidingen mag voor de gevellijn niet meer dan 1 m bedragen en
achter deze gevellijn niet meer dan 2 m;
b.
de hoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m bedragen.
6.3.
Specifieke gebruiksregel
Met betrekking tot het gebruik van gronden en bouwwerken geldt de volgende regel:
gebruik van bijgebouwen als zelfstandige woning of als afhankelijke woonruimte is niet
toegestaan.
6.4.
Ontheffingsbevoegdheid mantelzorg
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het specifieke gebruiksverbod
in lid 6.3 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 ontheffing 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;
d.
de afhankelijke woonruimte binnen de vigerende regeling inzake bijgebouwen wordt ingepast met een maximale oppervlakte van 80 m².
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Artikel 7

11

Waterstaat - Waterkering

7.1.
Bestemmingsomschrijving
De voor Waterstaat - Waterkering aangewezen gronden zijn − behalve voor de andere aldaar
geldende bestemming(en) − tevens bestemd voor de waterkering.
7.2.
Bouwregels
Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a.
op de gronden mogen ten behoeve van de in lid 7.1 genoemde bestemming uitsluitend
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden gebouwd;
b.
de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m;
c.
ten behoeve van de andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag − met
inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels − uitsluitend worden gebouwd, indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte, voor zover gelegen op of onder peil, niet wordt uitgebreid en gebruik wordt gemaakt van de
bestaande fundering.
7.3.
Ontheffing van de bouwregels
Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van lid 7.2 onder c. Ontheffing
wordt verleend, indien de bij de betrokken bestemming behorende bouwregels in acht worden genomen en het waterkeringsbelang door de bouwactiviteiten niet onevenredig wordt
geschaad.
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Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel 8

Antidubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere
bouwplannen buiten beschouwing.

Artikel 9

Uitsluiting aanvullende werking bouwverordening

De voorschriften van stedenbouwkundige aard en de bereikbaarheidseisen van paragraaf 2.5
van de bouwverordening zijn uitsluitend van toepassing, voor zover het betreft:
a.
bereikbaarheid van bouwwerken voor wegverkeer, brandblusvoorzieningen;
b.
brandweeringang;
c.
bereikbaarheid van gebouwen voor gehandicapten;
d.
de ruimte tussen bouwwerken;
e.
parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden bij of in gebouwen.

Artikel 10 Algemene ontheffingsregels
Afwijkingen van maten en overschrijdingen van bouwgrenzen
Burgemeester en wethouders kunnen − tenzij op grond van hoofdstuk 2 reeds ontheffing kan
worden verleend − ontheffing verlenen van de regels voor:
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 ten hoogste 3 m bedragen en het bouwvlak mag met ten
hoogste 10% worden vergroot.
Ontheffing wordt niet verleend, indien daardoor onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de
ingevolge de bestemming gegeven gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en
bouwwerken.
-
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Artikel 11 Algemene wijzigingsregels
Overschrijding bestemmingsgrenzen
Burgemeester en wethouders kunnen de in het plan opgenomen bestemmingen wijzigen ten
behoeve van overschrijding van bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van belang is voor
een technisch betere realisering van bestemmingen of bouwwerken dan wel voor zover zulks
noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein. De overschrijdingen
mogen echter ten hoogste 3 m bedragen en het bestemmingsvlak mag met ten hoogste 10%
worden vergroot.
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels

Artikel 12 Overgangsrecht
12.1.
a.

b.

c.

Overgangsrecht bouwwerken

een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een bouwvergunning,
en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het tenietgaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee jaar na
de dag waarop het bouwwerk is tenietgegaan;
eenmalig kan ontheffing worden verleend van het bepaalde in dit lid onder a voor het
vergroten van de inhoud van een bouwwerk zoals bedoeld in dit lid onder a, met maximaal 10%;
dit lid onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd in strijd met het daarvoor
geldende plan, daaronder begrepen de overgangsregeling van dat plan.

12.2.
Overgangsrecht gebruik
a.
het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding
van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
b.
het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in dit lid onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik,
tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
c.
indien het gebruik, bedoeld in dit lid onder a, na de inwerkingtreding van het plan voor
een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna
te hervatten of te laten hervatten;
d.
dit lid onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregeling van
dat plan.

Artikel 13 Slotregel
Deze regels worden aangehaald onder de naam "Regels van het bestemmingsplan Evenemententerrein Klundert".
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