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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 haalbaarheidsstudie 1) 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
1) Project 128. Haalbaarheidsstudie herontwikkeling Evenemententerrein Klundert, gemeente Moerdijk, 22 oktober
2007.
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planvorm toegelicht en wordt de achtergrond bij de bestemmingsregels die beschreven. Tot
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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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. 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.
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
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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.

2.2. 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.
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.
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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
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).

2.3. Conclusie
Uit het bovenstaande beleid blijkt de herontwikkeling van het evenemententerrein past in het
provinciaal- en gemeentelijke beleid. Het plan past binnen de provinciale visie om nieuwe
woonlocaties merendeels compact en geconcentreerd binnen, en grenzend aan, bestaand
stedelijk gebied te realiseren. Het plan past 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
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inbreidingslocatie voor woningbouw. In het bestemmingsplan is tevens rekening gehouden
met het gemeentelijke beleid inzake huisvesting ten behoeve van mantelzorg.
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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.
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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 eenvoudig aan bij de bestaande structuur van het Polanenpark.
Door middel van twee doodlopende woonstraatjes wordt een beperkt aantal kavels ontsloten.
De kavels volgen de opzet van de aan het gebied grenzende bestaande kavels. De mogelijke
bebouwing sluit daar eveneens op aan: 1 bouwlaag met kap, met een maximale bouwhoogte
van 7 m.
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 Sluisdij,k 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 woningbouw te realiseren. Deze woningbouw heeft een 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. De verkeersgeneratie bedraagt derhalve
600 mvt/etmaal.
Toekomstige verkeersintensiteiten
Het is niet duidelijk hoe de toekomstige verkeerstromen ten behoeve van de ontwikkeling
zullen afwikkelen op het omliggende wegennet. Er is gekozen voor een worstcasebenadering
die ervan uitgaat dat een maximale toename plaatsvindt op alle wegen. In werkelijkheid zal
de verkeerstoename zich spreiden over meerdere wegen. Daarnaast is de afname van het
verkeer ten gevolge van de huidige functies (tennis, korfbal en de drumband) niet verrekend. De verkeersintensiteiten inclusief ontwikkeling zijn opgenomen in tabel 3.2.
Tabel 3.2

Verkeersintensiteiten 2019 inclusief ontwikkelingen (weekdaggemiddelden)

straat

intensiteit (exclusief
ontwikkelingen)

ontwikkeling

intensiteit (inclusief
ontwikkelingen)*

Langeweg/Blauwe Sluisdijk

4.091

600

4.700

Hoogstraat

4.597

600

5.200

Beatrijsweg

2.076

600

2.700

Ambachtherenweg

1.000

600

1.600

55

600

700

Van Strijenstraat
*

Afgerond op honderdtallen.
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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. 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 parkeerkencijfers
uit het ASVV 2004 1) en het woningbouwprogramma, is de parkeerbehoefte bepaald (zie tabel
3.3). De ligging van het plangebied wordt geclassificeerd als een weinig stedelijk gebied en
ligt buiten het centrum van Klundert.
Tabel 3.3 Parkeerbehoefte
wat

vrijstaande woningen
patiowoningen

hoeveel norm uit ASVV
2004
22
6

norm
(min.)

norm
(max.)

totaal
(min.)

totaal
(max.)

woning, duur

1,5

2,0

33

44

woning, midden

1,6

1,8

10

11

rijwoningen

18

woning, midden

1,6

1,8

29

32

geschakelde en
twee-onder-een-kap

54

woning, duur

1,5

2,0

81

108

153

195

totaal

100

Uit deze tabel blijkt dat er tussen 152 en 195 parkeerplaatsen aanwezig dienen te zijn. In
het verkavelingplan is rekening gehouden met parkeren van twee eigen auto's op eigen erf
1)

ASVV 2004; aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom; CROW; april 2004; Ede.
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bij de vrijstaande- en geschakelde c.q. twee-onder-een-kapwoningen en één auto bij de patiowoningen en rijenwoningen op eigen erf. Voor de overige auto's zullen in het openbaar
gebied circa 20 parkeerplaatsen aanwezig zijn.
Verkeersveiligheid
Er wordt alleen een afname van de verkeersveiligheid verwacht op de Hoogstraat omdat
deze erftoegangsweg qua functie bedoeld is voor gemengd verkeer (vorm). Er zal volgens de
richtlijnen van Duurzaam Veilig (wenscapaciteit) een te hoge verkeersintensiteit aanwezig
zijn van het gemotoriseerd verkeer. De vorm, functie en het gebruik van de weg zijn dan
niet in overeenstemming met elkaar.
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. Onderzoek

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 bodemonderzoek 1) 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 plangebied 1).
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 onafgebroken 2) 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. 29 juni 2007.
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 objecten 1). 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 verantwoordingsplicht 2). 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.
Onderzoek en conclusie
Door de Regionale Milieudienst West-Brabant (RMD) is onderzocht in hoeverre rekening dient
te worden gehouden met het aspect externe veiligheid in het plangebied 3). Geconcludeerd
wordt dat het plangebied niet binnen het invloedsgebied van een Bevi-inrichting ligt, met uitzondering van het bedrijf Schütz. Voor dit bedrijf, gelegen aan de Westelijke Randweg, dient
rekening te worden gehouden met een invloedsgebied van ten minste 2.100 m. Dit invloedsgebied reikt hiermee tot over het plangebied. Uit de kwantitatieve risicoanalyse Schütz BV
Moerdijk (Tebodin, augustus 2007) blijkt dat in de huidige situatie wordt voldaan aan de
oriëntatiewaarde voor het GR. Feitelijk gezien is sprake van een ruimtelijke ontwikkeling binnen het invloedsgebied van een risicovolle inrichting, waarbij het GR verantwoord moet worden. Echter, omdat het gebied is gelegen op een afstand van ongeveer 1.500 m vanaf de inrichtingsgrenzen van het Bevi-bedrijf Schütz, zal de woningbouwontwikkeling niet leiden tot
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).
3) Milieuaspecten evenemententerrein Klundert, RMD, 2008.

Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg

264.13782.00

18

Onderzoek

een significante toename van personendichtheden binnen het invloedsgebied van Schütz. Er
is sprake van een verwaarloosbare toename van personendichtheden, waarbij het GR niet
significant zal wijzigen. In overleg met de regionale brandweer zal worden bepaald op welke
wijze de verantwoordingsplicht voor het GR zal worden ingevuld.
Uit het onderzoek van de RMD blijkt dat het plangebied is gelegen op ruim meer dan 200 m
afstand van spoorwegen, vaarwegen, rijkswegen en provinciale wegen. Er is geen invloedsgebied van dergelijke vervoersassen aanwezig, dat reikt tot in het plangebied. Wel wordt het
plangebied omsloten door een aantal gemeentelijke wegen, waarvan de Blauwe Sluisdijk een
ontsluitingsweg betreft. Over deze wegen vindt echter geen noemenswaardig transport
plaats van gevaarlijke stoffen.
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.

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.
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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 RMD 1). 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.

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 wegverkeerslawaai 2) 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 (bij-

1)
2)

Milieuaspecten evenemententerrein Klundert, RMD, 2008.
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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voorbeeld 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 Brielle 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 daarvoor 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 Sluisrijk 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.
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.

1) 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-2007-004/RAP06.00023)" van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van Rijkswaterstaat blijkt, dat de aanlegkosten van een dunne
deklaag circa € 26,06 per m² bedragen.
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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 € 109.000 1), excl. BTW. Het treffen van een dergelijke
overdrachtsmaatregel zal overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige aard.
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. In bijlage 2 zijn de hogere waarden opgenomen.
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 onderzoek 2) 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 dient het college van burgemeester en wethouders van de gemeente hogere waarden vaststellen. Deze zullen in de vervolgprocedure worden vastgesteld.
1)

2)

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.
Akoestisch onderzoek Regionale milieudienst West-Brabant, 22 oktober 2008.
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4.7. Industrielawaai
Het plangebied ligt buiten de vigerende geluidszone van het Haven- en Industrieterrein
Moerdijk.

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
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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.
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.
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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
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 naar de watergang onderlangs de Blauwe
Sluisdijk. 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.

264.13782.00

Adviesbureau RBOI
Rotterdam / Middelburg

Onderzoek

25

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).
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 terrein-
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deel 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.
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
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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.
Onderzoek
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 sporen 1) 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-
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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.
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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
In het kader van de gemeentelijke inspraakverordening zal het voorontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van zes weken ter inzage worden gelegd. Omwonenden en andere belanghebbenden worden in deze periode in de gelegenheid gesteld schriftelijk of mondeling een reactie kenbaar te maken.
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7. Overleg

In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 Bro zal het voorontwerpbestemmingsplan in ieder geval worden toegezonden aan de volgende overlegpartners:
1.
Regionale Brandweer;
2.
provincie Noord-Brabant;
3.
Provinciale Planologische Commissie Noord-Brabant;
4.
VROM-Inspectie;
5.
Waterschap Brabantse Delta;
6.
Rijkswaterstaat directie Noord-Brabant.
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bijlage bij de toelichting

Bijlage 1. Berekening volgens criterium van Slop

RBOI
Capacito 1.5

Bijlage 1
Verkeersberekening

Intensiteitscriterium van Slop
Omschrijving kruispunt:
Kruispunt Straat1 / Straat2 in Demodorp

Arm 3

Arm 1

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

Arm 2

INTENSITEITEN
woensdag 22-10-2008
8e drukste uur is 6,30% van etmaalintensiteit
Arm 1: 5600 pae/etmaal
Arm 2: 2900 pae/etmaal
Arm 3: 5200 pae/etmaal

DIMENSIE
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 = 1,31 : Geen maatregel noodzakelijk

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

Geen maatregel noodzakelijk
Noodzaak maatregel twijfelachtig
Maatregel noodzakelijk
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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 <PM> 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.
achtererf
de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn achter de achtergevel van het
hoofdgebouw of achter een denkbeeldige lijn in het verlengde daarvan.
1.8.
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.
1.9.
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.
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1.10.
bebouwing
een of meer gebouwen en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde.
1.11.
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.
1.12.
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.
1.13.
bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak.
1.14.
bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.
1.15.
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.
1.16.
bouwperceel
een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegelaten.
1.17.
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.
1.18.
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: op geen enkele wijze verbonden met de andere woning;
b.
halfvrijstaand: gekoppeld, maximaal 2 hoofdgebouwen aaneen; dan wel geschakeld via
aanbouwen;
c.
aaneengebouwd: minimaal 3 hoofdgebouwen aaneen.
1.19.
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.
1.20.
erf
het gedeelte van het bouwperceel voor zover gelegen achter de gevellijn, met dien verstande
dat het hoofdgebouw niet tot het erf wordt gerekend.
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1.21.
gebouw
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt.
1.22.
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.
1.23.
hoofdgebouw
een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als het belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.
1.24.
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.
1.25.
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.
1.26.
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.
1.27.
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.
1.28.
overkapping
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, voorzien van een gesloten dak.
1.29.
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.
1.30.
voorgevel
de gevel van het hoofdgebouw die door zijn aard, functie, constructie dan wel gelet op uitstraling ervan als belangrijkste gevel kan worden aangemerkt.
1.31.
zijerf
de gronden die behoren bij het hoofdgebouw en gelegen zijn aan de zijkant(en) van dat
hoofdgebouw tussen de denkbeeldige lijnen in het verlengde van de voor- en achtergevel.
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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.

264.13782.00
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 3

Groen

3.1.
Bestemmingsomschrijving
De voor Groen aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a.
groen, water, speelvoorzieningen 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.

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 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 3 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 water ten behoeve van de waterhuishouding.
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
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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:
- de overschrijding van de gevellijn bedraagt ten hoogste 1,25 m;
- de oppervlakte bedraagt niet meer dan 6 m²;
- 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.
de bouwhoogte bedraagt niet meer dan de op de plankaart aangegeven bouwhoogte;
b.
ter plaatse van de bouwaanduiding "kap" dienen de hoofdgebouwen van een kap te zijn
voorzien;
c.
de voorgevel mag alleen worden gebouwd in de gevellijn of op een afstand van maximaal 3 m daarachter;
d.
de afstanden van hoofdgebouwen tot de zijdelingse perceelsgrenzen bedragen ten minste:
- voor vrijstaande hoofdgebouwen: aan beide zijden niet minder dan 3 m;
- voor halfvrijstaande hoofdgebouwen: aan één zijde niet minder dan 3 m;
- voor aaneengebouwde hoofdgebouwen: 0 m;
e.
de breedte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan:
- voor vrijstaande hoofdgebouwen 15 m;
- voor halfvrijstaande en/of aaneengebouwde hoofdgebouwen 10 m;

f.

de diepte van hoofdgebouwen mag niet meer bedragen dan 12 m.

6.2.3. Aan- en uitbouwen en bijgebouwen
a.
aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden gebouwd op een afstand van ten minste 1 m
achter de gevellijn; indien het hoofdgebouw achter de gevellijn is gebouwd, dienen aanen uitbouwen en bijgebouwen op een afstand van ten minste 1 m achter de lijn in het
verlengde van de voorgevel van het hoofdgebouw te worden gebouwd;
b.
de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bedraagt niet
meer dan 50% van het erf tot een maximum van 90 m²;
c.
de bouwhoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bedraagt niet meer dan 3,25 m.
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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.

264.13782.00
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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:
a.
afwijkingen van maten (waaronder percentages) met ten hoogste 10%;
b.
overschrijding van bouwgrenzen, niet zijnde bestemmingsgrenzen, voor zover zulks van
belang is voor een technisch betere realisering van bouwwerken dan wel voor zover
zulks noodzakelijk is in verband met de werkelijke toestand van het terrein; de overschrijdingen mogen 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.

264.13782.00
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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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