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Raadsvergadering 28 juni 2018 
Registratienummer 1089 
Onderwerp Vaststelling bestemmingsplan "Herziening Buitengebied, Berktweg 4, 6 

en 8, Haaren" 

De raad van de gemeente Haaren; 

in zijn vergadering van 28 juni 2018; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 mei 2018; 

gelet op de behandeling in het raadsplein van 14 juni 2018; 

gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening. 

BESLUIT: 

1. de Nota van zienswijzen 'Herziening Buitengebied, Berktweg 4, 6 en 8 Haaren' vast te stellen; 
2. het bestemmingsplan 'Herziening Buitengebied, Berktweg 4, 6 en 8 Haaren' met als kenmerk 

NLIMR0.0788.BP16BGBERKTWG468-0N01 gewijzigd analoog en digitaal vast te stellen als 
versie NLIMR0.0788.BP16BGBERKTVVG468-VAO, nadat 

I In de regels het bepaalde in artikel 3, lid 3.2.2, is vervangen door: 
3.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende 
bepalingen. Toegestaan zijn: 
a. Erf- en terreinafscheidingen waarvan de hoogte niet meer mag bedragen dan 1 m. 
b. Tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen, geen gebouwen zijnde, ter plaatse 

van de in bijlage 1 ('Landschappelijk inpassingsplan Greenport Haaren') opgenomen 
aanduiding 'agrarische bodemexploitatie met tijdelijke teeltondersteunende 
voorzieningen' en waarvan de hoogte niet meer mag bedragen dan 3 m. 

II In de regels in artikel 3 een nieuw lid 3.4.2 is ingevoegd, luidend 
3.4.2 Uitzondering 
Het in lid 3.4.1 opgenomen verbod voor het gebruik van de gronden voor 
teeltondersteunende voorzieningen, voor zover deze geen bouwwerken zijn, is niet van 
toepassing voor zover het betreft tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen ter 
plaatse van de in bijlage 1 ('Landschappelijk inpassingsplan Greenport Haaren') 
opgenomen aanduiding 'agrarische bodemexploitatie met tijdelijke teeltondersteunende 
voorzieningen'. 

III In de regels het bepaalde in artikel 4, lid 4.2.2, sub a, is vervangen door: 
a. Binnen het gekoppelde bouwvlak mag de gezamenlijke oppervlakte van de 
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bedrijfsgebouwen niet meer bedragen dan 3500 m2  en die van de bedrijfswoningen, 
exclusief bijgebouwen en overkappingen, niet meer dan 200 m2. 

IV In de regels het bepaalde in artikel 5, lid 5.3.1, sub b, is vervangen door: 
b. Het aanbrengen van verhardingen, anders dan die welke zijn voorzien in het 

inpassingsplan zoals opgenomen in bijlage 1. 

V In de regels het bepaalde in artikel 5, lid 5.4.2, sub c, is vervangen door: 
c. Worden uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van de landschappelijke inpassing 

overeenkomstig het inpassingsplan zoals opgenomen in bijlage 1. 

VI In de regels aan het bepaalde in artikel 6, lid 6.2.2, een sub d, is toegevoegd, luidend: 
d. Worden uitgevoerd ten behoeve van de aanleg van de landschappelijke inpassing 

overeenkomstig het inpassingsplan zoals opgenomen in bijlage 1. 

VII In de regels het bepaalde in artikel 9, lid 2, sub a, is vervangen door: 
a. Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in 9.1 onder d. en toestaan dat een 

vrijstaand bijgebouw wordt gebruikt als afhankelijke woonruimte, mits: 
1. Een dergelijke bewoning noodzakelijk is vanuit het oogpunt van mantelzorg. 
2. De afhankelijke woonruimte binnen de vigerende regeling inzake bijgebouwen 

wordt ingepast met een maximale oppervlakte van 80 m2. 
3. Het bijgebouw qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de betreffende 

(bedrijfs)woning. De afhankelijke woonruimte is gelegen op maximaal 10 meter 
afstand van die woning, met dien verstande dat indien de afhankelijke 
woonruimte binnen bestaande bebouwing kan worden gerealiseerd de 
afhankelijke woonruimte op maximaal 20 meter afstand van die woning gelegen 
mag zijn. 

4. De afhankelijke woonruimte gelijkvloers wordt uitgevoerd. Het betreffende deel 
van het bijgebouw voldoet aan de eisen die voor woongebouwen gelden zoals 
het Bouwbesluit en de Bouwverordening. 

5. Er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de in het geding zijnde 
belangen, waaronder die van omwonenden en (agrarische)bedrijven. 

VIII Op de verbeelding de gronden met de bestemming 'Agrarisch' zijn voorzien van de 
gebiedsaanduiding Boomteeltontwikkelingsgebied' en deze gebiedsaanduiding ook is 
vermeld in de legenda 

3. voor het onder 2 genoemde bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het 
verhalen van de kosten anderszins verzekerd is. 

4. de provincie Noord-Brabant te verzoeken om binnen de termijn van 6 weken na vaststelling van 
het bestemmingsplan over te mogen gaan tot bekendmaking van het plan. 

De raad van de gemeente Haaren, 

E Dammingh 
Griffier 
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