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1 Inleiding 

Stekbedrijf Burgmans B.V. is gevestigd aan de Köppenstraat 4 te Haaren en houdt zich bezig met het 

stekken/vermeerderen van planten en levert momenteel hoofdzakelijk aan Plantenkwekerij Kees 

Burgmans B.V., gevestigd aan Holleneind 23 te Haaren. 

De huidig beschikbare kas aan de Köppenstraat 4 betreft een courante, maar relatief kleine, stekkas. 

Dit maakt dat in de operationele bedrijfsvoering stekgoed reeds kort na het stekken dient te worden 

verplaatst c.q. uitgeleverd. Deze bedrijfsvoering kent schaal-nadelen en heeft met name arbeids-

technisch een minder efficiënte bedrijfsvoering tot gevolg.  

 

Uitbreiding van het bedrijf, en met name de uitbreiding van de kas, zal erin resulteren dat meer 

stekgoed in pot kan worden opgekweekt en dat stekgoed langer in de kas kan worden opgekweekt. 

De toekomstige omvang en bedrijfsindeling zorgen ervoor dat een arbeids-technisch efficiëntere 

bedrijfsvoering mogelijk zal zijn. Daarnaast zal hierdoor de flexibiliteit van de bedrijfsvoering 

toenemen, onder andere in relatie tot de afzet van het geteelde stekgoed. Er kan hierdoor namelijk 

meer stekgoed naar derden afgezet worden.  

Luchtfoto bedrijfslocatie 

 

De gewenste bedrijfsontwikkeling bestaat uit het vergroten van het kasoppervlak naar ca. 1,5 ha. en 

het vergroten van het oppervlak aan containervelden naar ca. 0,9 ha. Daarnaast wordt de bestaande 

loods uitgebreid met ca. 450 m2 voor het creëren van voldoende verwerkingsruimte behorende bij 
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de toekomstige bedrijfscapaciteit. 

 

Conform het bestemmingsplan ´Buitengebied Haaren´ en ´Buitengebied Haaren, correctieve 

herziening´ is er een wijzigingsmogelijkheid opgenomen voor het aanleggen van permanente 

teeltondersteunende voorzieningen grenzend aan het bouwvlak. Daarnaast is er conform art. 3.3.2. 

een afwijkingsmogelijkheid voor teeltondersteunende kassen. Hierbij is vermeld dat ter plaatse van 

de aanduiding ‘boomteeltontwikkelingsgebied’ het gezamenlijk oppervlak aan kassen binnen het 

bouwvlak niet meer dan 15.000 m2 mag bedragen. Onderhavige locatie ligt binnen de aanduiding 

‘boomteeltontwikkelingsgebied’ en kan hierdoor in aanmerking komen voor vergroting van het 

bouwvlak voor de uitbreiding tot maximaal 1,5 ha kassen. 

 

De gemeente heeft aangegeven in principe medewerking te verlenen aan het verzoek van de 

aanvrager en dat het initiatief uitgewerkt dient te worden in een wijzigingsplan. 

 

Voorliggend document voorziet in een toelichting op bijbehorende regels en verbeelding van het 

wijzigingsplan.  

 

 

 

  



 

 

 

M182689.004/JSE 

 

 

 

 

 Wijzigingsplan Köppenstraat 4 9 

 

 Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV 

 

 

2 Plangebied en planontwikkeling 

In dit hoofdstuk worden het plangebied, de huidige situatie en het project beschreven. Tevens wordt 

in dit hoofdstuk ingegaan op de ruimtelijke effecten van het project. 

2.1 Ligging plangebied 

Het plangebied is gelegen in het buitengebied van de gemeente Haaren. Ten zuidwesten van de kern 

Haaren. Het plangebied bestaat uit de volgende percelen, kadastraal bekend als gemeente Haaren, 

sectie E, nr. 4749, 841, 5354, 5353 en 5837(ged.). 

Ligging plangebied op topografische kaart  

 

Het plangebied is gelegen ten zuiden van de rijksweg N65. De omgeving van het plangebied 

kenmerkt zich door de aanwezigheid van meerdere boomkwekerijbedrijven, een enkele veehouderij, 

enkele niet agrarische bedrijven en meerdere verspreid liggende woningen in het buitengebied. Het 

plangebied bevindt zich op een afstand van ca. 100 meter van de kern Haaren. Dit betreft de afstand 

tot de lintbebouwing aan het Kerkeind.  
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2.2 Huidige situatie plangebied 

Op de bedrijfslocatie aan de Köppenstraat 4 te Haaren zijn aanwezig een tuinbouwkas van ca. 4.115 

m2, een loods van ca. 420 m2, een waterbassin van 580 m2 en containervelden van ca. 5.380 m2. De 

bestaande situatie wordt verder weergegeven aan de hand van navolgende foto’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luchtfoto met 

aanduiding plangebied  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooraanzicht links  
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Vooraanzicht rechts 
 

2.3 Beoogde planontwikkeling 

Het voornemen bestaat uit het uitbreiden van de bestaande tuinbouwkas aan de achterzijde met ca. 

1 ha. Middels een vormverandering en vergroting van het bouwvlak kan deze uitbreiding 

gerealiseerd worden. Het huidige bouwvlak heeft een oppervlak van ca. 1,29 ha. Het gewenste 

bouwvlak heeft een oppervlak van maximaal ca. 1,67 ha. In de onderstaande afbeeldingen zijn het 

huidige en gewenste bouwvlak weergegeven. 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weergave 
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Weergave nieuw bouwvlak met aansluitend nieuw waterbassin en uitbreiding containerveld 

 

In de bovenstaande figuur is ook de uitbreiding van het containerveld met tevens een nieuw 

waterbassin opgenomen. Deze wordt gelijk met de kas naar de westelijke perceelgrens 

doorgetrokken. De containervelden komen dan aansluitend aan het bouwvlak te liggen in plaats van 

in het bouwvlak. Het bestaande containerveld blijft ongewijzigd. In bijlage 1 is een tekening van het 

uitbreidingsplan opgenomen met daarop aangegeven het complete uitbreidingsplan incl. de 

watervoorzieningen. Tevens zijn hierop duidelijk de huidige kas en loods zichtbaar. Verder is ook de 

toekomstige uitbreiding van de loods hierin opgenomen. Zie onderstaande figuur. 
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Weergave uitbereidingsplan 

2.4 Ruimtelijke effecten  

Door de voorgenomen wijzigingen ontstaat een logischere indeling van de bedrijfslocatie. Met name 

met betrekking tot het verplaatsen van potten van de kas naar de containervelden voor het 

afharden van de planten. In de nieuwe situatie kunnen deze werkzaamheden zeer efficiënt worden 

uitgevoerd. Daarnaast wordt het huidige bouwvlak direct achter de (burger)woningen 

Oisterwijkseweg 2 t/m 8 ca. 50 meter naar het noordwesten verplaatst. Hierdoor ontstaat er voor 

deze woningen een gunstigere situatie. Er kunnen dan geen bedrijfsgebouwen (waaronder kassen) 

meer gebouwd worden direct langs de perceelgrenzen van deze woningen. Het huidige 

containerveld blijft gehandhaafd en wordt uitgebreid richting het noordwesten, verder van de 

woningen vandaan.  

 

Het totaaloppervlak van het bouwvlak neemt met 3.800 m2 toe. Dit betreft 23% van het 

totaaloppervlak. Het betreft derhalve grotendeels een vormverandering. Door de vormverandering 

kan de bestaande kas aan de achterzijde (aan de westzijde) verlengd worden. Vanaf de openbare 

wegen Köppenstraat en Oisterwijkseweg is deze uitbreiding nauwelijks zichtbaar. Verder zal de 

locatie voorzien worden van passende landschappelijke inpassing. 
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De ruimtelijke effecten van onderhavig voornemen blijven hiermee beperkt.  
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3 Beleid 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het Rijks-, provinciale en gemeentelijke beleid. Het Rijksbeleid 

wordt besproken aan de hand van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Voor de 

beschrijving van het provinciale beleid is gebruik gemaakt van Verordening Ruimte Noord-Brabant. 

Het gemeentelijke beleid is ontleend aan de structuurvisie en het geldende bestemmingsplan van de 

gemeente Haaren. 

3.1 Rijksbeleid 

3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 vastgesteld, waarin de toekomstvisie 

wordt gegeven van het kabinet met betrekking tot onder andere de ruimtelijke ordening. Deze 

structuurvisie vervangt (onder andere) de Nota Ruimte. Hiernavolgend wordt ingegaan op deze 

structuurvisie.  

 

De structuurvisie beschrijft de principes voor de ruimtelijke inrichting in Nederland. Hierbij dient 

rekening gehouden te worden met de beoogde ambities tot en met 2040. In de structuurvisie 

worden de hoofdlijnen van het beleid aangegeven, waarbij de nationale ruimtelijke hoofdstructuur 

van Nederland een grote rol speelt. 

 

In deze structuurvisie wordt benadrukt dat het van het grootste belang is dat de concurrentiepositie 

van Nederland verbetert. Hiertoe is het van belang dat ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn. Het 

Rijk heeft drie hoofddoelen geformuleerd, te weten: 

1. het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland; 

2. het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid; 

3. het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

 

Om de regeldruk te verlagen heeft het kabinet besloten dat de ruimtelijke afwegingen zo dicht 

mogelijk bij de burger plaats moet vinden. Daarom zal er op basis van de Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte naar gestreefd worden om zoveel mogelijk verantwoordelijkheden bij de 

gemeenten en provincies onder te brengen. Het Rijk zal zeer terughoudend, en met name achteraf, 

bij het toezicht betrokken zijn. 

 

Er zijn echter wel enkele ontwikkelingen waarbij het Rijk bij voorbaat al aangeeft dat er een 

rijksverantwoordelijkheid aan de orde kan zijn. Een rijksverantwoordelijkheid kan aan de orde zijn 

indien een onderwerp nationale baten/lasten heeft en de doorzettingsmacht van provincies en 

gemeenten overstijgt. Voorbeelden hiervan zijn ruimte voor militaire activiteiten en opgaven in de 

stedelijke regio’s rondom de mainports, brainport en greenports. Maar ook onderwerpen waarover 

internationale verplichtingen of afspraken zijn aangegaan. Bijvoorbeeld voor biodiversiteit, 

duurzame energie of werelderfgoed. Daarnaast kunnen ook onderwerpen die provincie- of 
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landgrensoverschrijdend of een hoog afwentelingsrisico kennen een rijksverantwoordelijkheid zijn. 

Ontwikkelingen die niet onder het bovenstaande vallen zullen in principe alleen achteraf 

gecontroleerd worden door het Rijk. Rijkswaterstaat en de ministeries van Defensie en EL&I zullen 

als direct belanghebbenden wel de plannen vooraf blijven beoordelen. 

 

Het Rijk streeft met het opstellen van de structuurvisie een goed werkende woningmarkt in 

Nederland na. Dit wil zeggen dat er qua omvang, kwaliteit en differentiatie een goede balans dient 

te zijn. Bovendien dient er ruimte te zijn voor het in stand houden van de bereikbaarheid van 

Nederland en dient er rekening gehouden te worden met het behoud van de natuur. 

 

Meer specifiek heeft het Rijk in de provincie Limburg enkele belangrijke gebieden aangewezen. Het 

Rijk kent de Greenport Venlo en Brainport Zuidoost Nederland een belangrijke waarde toe voor de 

concurrentiepositie van Nederland. Het verstedelijkte gebied rondom Sittard-Geleen en Maastricht 

is zodoende dan ook aangewezen als een voor de concurrentiepositie essentieel gebied. Met name 

de bereikbaarheid van deze gebieden verdient derhalve extra aandacht. 

 

Onderhavig plangebied is niet gelegen binnen een gebied van nationaal belang. Verder is de 

voorgestane ontwikkeling van dermate geringe omvang dat er geen rijksbelangen in het geding zijn.  

 

Op grond van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte valt onderhavig planvoornemen derhalve 

onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Haaren. 

3.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 

Het Barro voorziet in de juridische borging van het nationale ruimtelijke beleid. Het bevat regels die 

de beleidsruimte van andere overheden ten aanzien van de inhoud van ruimtelijke plannen 

inperken, daar waar nationale belangen dat noodzakelijk maken. Navolgende onderwerpen met 

nationaal belang zijn opgenomen in het Barro en de eerste aanvulling (Stb. 2012, nr. 388): 

 

 project Mainportontwikkeling Rotterdam;  

 kustfundament en de daarbuiten gelegen primaire waterkeringen; 

 grote rivieren en rijksvaarwegen en de veiligheid daarom heen; 

 toekomstige rivierverruiming van de Maastakken; 

 Waddenzee en Waddengebied, en IJsselmeergebied; 

 verstedelijking in het IJsselmeer;  

 defensie; 

 erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde; 

 hoofdwegen en landelijke spoorwegen; 

 Elektriciteitsvoorziening; 

 ecologische hoofdstructuur. 

3.1.3 Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro) 

Naast het Barro is ook de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro) in werking 

getreden. In het Barro is bepaald dat bij ministeriële regeling verschillende militaire terreinen, 

gebieden, objecten en zones worden aangewezen, waar gemeenten bij de vaststelling van 
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bestemmingsplannen rekening mee moeten houden. In de Rarro wordt daar uitvoering aan 

gegeven. 

3.1.4 Conclusie Rijksbeleid 

De beoogde planontwikkeling levert geen strijd op met de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, 

het Barro en de Rarro. Het Rijksbeleid is niet aan de orde, omdat sprake is van een kleinschalige 

ontwikkeling en er geen onderwerpen vanuit de SVIR en Barro op het plangebied van toepassing zijn. 

Ook gelden er vanuit de Rarro geen beperkingen ten aanzien van het planvoornemen. 

3.2 Provinciaal beleid 

3.2.1 Verordening ruimte Noord-Brabant 

In de Verordening ruimte Noord-Brabant, verder te noemen Verordening, zijn regels opgenomen 

waarvan de provincie het belangrijk vindt dat die door iedere gemeente worden toegepast bij 

ruimtelijke besluiten. Deze verordening vervangt de Verordening ruimte 2014 (zoals vastgesteld in 

maart 2014). 

 

De Verordening ruimte Noord Brabant is voor het eerst in april 2010 vastgesteld. Sinds 2010 zijn er 

verordeningen vastgesteld in 2011, 2012 en 2014. De in maart 2014 vastgestelde verordening 

verschilde daarbij qua opbouw en structuur wezenlijk van de voorgaande versies. Halverwege 2015 

is bezien of deze nieuwe verordening naar tevredenheid werkte of dat er nog aanpassingen nodig 

waren. Dat heeft op onderdelen geleid tot wijziging van de regels. Hierbij is de Verordening ruimte in 

juli 2015 geheel opnieuw vastgesteld vanwege: 

 de verbrede reikwijdte die aan de Verordening ruimte 2014 is toegekend bij koninklijk 

besluit van 2 maart 2015 tot aanvulling van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet en 

van de bijlagen bij de Crisis- en herstelwet (negende tranche); 

 het vergroten van de kenbaarheid van het beleid voor derden: sinds de inwerkingtreding 

van de Verordening ruimte 2014 zijn er diverse wijzigingsverordeningen door Gedeputeerde 

Staten vastgesteld. Voor derden is het beleid beter kenbaar als deze wijzigingen in de 

Verordening ruimte 2014 zelf verwerkt zijn. 

Bij de laatste wijziging van de regels in juli 2017 is de naam gewijzigd in Verordening ruimte Noord 

Brabant. Onderhavig plangebied is gelegen binnen de structuur ‘Gemengd landelijk gebied’. 



 

 

 

M182689.004/JSE 

 

 

 

 

18 Wijzigingsplan Köppenstraat 4 

 

 Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV 

 

Uitsnede integrale plankaart Verordening ruimte Noord-Brabant 

 

In de Structuurvisie RO heeft de provincie haar visie neergelegd voor het gemengd landelijk gebied. 

In het landelijk gebied stimuleert de provincie het mengen van functies voor een sterke 

plattelandseconomie. Hierbij is vooral de ontwikkeling van landbouw van belang, naast andere 

vormen van bedrijvigheid, natuur, landschap, recreatie en wonen. 

De Structuurvisie RO maakt binnen het landelijk gebied onderscheid in: 

 gemengd landelijk gebied 

 accentgebied agrarische ontwikkeling. 

Dit onderscheid komt niet terug in de Verordening. Voor de vertaling op bestemmingsplan niveau is 

alleen het gemengd landelijk gebied relevant. 

 

In artikel 7.2 van de Verordening zijn regels opgenomen voor (vollegronds)teeltbedrijven in 

gemengd landelijk gebied. Er wordt geen maximum gesteld aan de omvang van dit soort bedrijven. 

De gemeente bepaalt dit in het bestemmingsplan afhankelijk van de noodzaak voor de 

bedrijfsvoering van het desbetreffende bedrijf. Hiervoor kan de gemeente advies vragen bij de 

Agrarische adviescommissie bouwaanvragen. 

Bij onderhavig voornemen is door de gemeente advies aangevraagd bij de Adviescommissie 

Agrarische Bouwaanvragen. Het advies van deze commissie is als bijlage 2 aan deze toelichting 

toegevoegd. Samenvattend is de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen van oordeel dat de 

gevraagde uitbreiding voor de teeltondersteunende kas en de uitbreiding van het containerveld 

noodzakelijk zijn voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering. 

 

De projectlocatie is tevens gelegen in een gebied met de aanduiding ‘Teeltondersteunende kassen’. 

Hier gelden verruimde mogelijkheden voor de bouw van kassen. Teeltondersteunende kassen 

worden gebruikt om de bedrijfsvoering te optimaliseren. In teeltondersteunende kassen vindt de 

productie onder meer gecontroleerde omstandigheden plaats, waardoor gezorgd wordt voor een 

verbetering van de productkwaliteit en/of arbeidsomstandigheden, teeltvervroeging of -verlating en 

het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffengebruik. 

 

In de tuinbouw is een tendens gaande dat er op bedrijven met vollegrondsteelten (o.a. aardbei, 

sierteelt, boomteelt) steeds grotere oppervlakten teeltondersteunende kassen nodig zijn. Een 

oorzaak is dat de markt steeds strengere eisen stelt op het gebied van productkwaliteit en 
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leveringszekerheid. Het gaat hier om bedrijven, die ook voor een substantieel deel van de totale 

bedrijfsvoering onbeschermde grondgebonden teelten toepassen. Voor deze bedrijven is het geen 

optie om naar een vestigingsgebied voor de glastuinbouw te gaan, omdat de grondprijs daar te hoog 

is. Vanwege de toename van eisen van marktpartijen en de sterke exportgerichtheid van de 

tuinbouwsector, wil de provincie voor een aantal gebieden de tuinbouwsector tegemoet komen. 

 

Ter plaatse van de aanduiding ‘Teeltondersteunende kassen’ geldt het volgende: 

1. In afwijking van artikel 7.2 ((vollegronds)teeltbedrijven) kan een bestemmingsplan ter 

plaatse van de aanduiding 'Teeltondersteunende kassen' binnen het bouwperceel voorzien 

in de bouw van teeltondersteunende kassen tot een omvang van ten hoogste 1,5 hectare 

netto glas, mits het bestemmingsplan bepaalt dat omschakeling en doorgroei naar 

zelfstandige glastuinbouwbedrijven niet zijn toegestaan. 

2. De toelichting bij een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid bevat een 

verantwoording waaruit blijkt dat de bouw van teeltondersteunende kassen noodzakelijk is 

voor de agrarische bedrijfsvoering. 

 

In het eerst lid is bepaald dat in een gebied voor teeltondersteunende kassen onder voorwaarden de 

bouw van teeltondersteunende kassen tot 1,5 ha mogelijk is. Omdat het om permanente 

voorzieningen gaat die vaak niet grondgebonden zijn, zijn teeltondersteunende kassen alleen 

toegestaan op het bouwperceel. Overigens dient de zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit en de 

kwaliteitsverbetering van het landschap in acht te worden genomen. Bij onderhavig voornemen 

vindt er een uitbreiding plaats tot 1,5 ha ondersteunend glas. 

 

Naast de structuur ‘gemengd landelijk gebied’ zijn tevens een aantal besluit-vlak aanduidingen van 

toepassing op onderhavig plangebied. De meeste hebben betrekking op veehouderijbedrijven. 

Relevant zijn Besluit-vlak Aanduiding – Cultuurhistorisch vlak en Besluit-vlak Algemene regels voor 

bevordering ruimtelijke kwaliteit. Deze laatste regelt dat de toelichting bij een bestemmingsplan dat 

voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling een verantwoording bevat dat: 

a. het plan bijdraagt aan de zorg voor het behoud en de bevordering van de ruimtelijke 

kwaliteit van het daarbij betrokken gebied en de naaste omgeving, waaronder in ieder geval 

een goede landschappelijke inpasbaarheid; 

b. toepassing is gegeven aan het principe van zorgvuldig ruimtegebruik. 

Het principe van zorgvuldig ruimtegebruik als bedoeld in het eerste lid houdt in ieder geval in dat: 

a. een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied gebruik maakt van een 

bestaand bouwperceel, tenzij in deze verordening uitdrukkelijk anders is bepaald; 

b. uitbreiding van het op grond van het geldende bestemmingsplan toegestane ruimtebeslag 

slechts is toegestaan mits de financiële, juridische of feitelijke mogelijkheden ontbreken om 

de beoogde ruimtelijke ontwikkeling binnen dat toegestane ruimtebeslag te doen 

plaatsvinden; 

c. ingeval van stedelijke ontwikkeling toepassing is gegeven aan artikel 3.1.6, tweede lid, van 

het Besluit ruimtelijke ordening (ladder voor duurzame verstedelijking); 

d. een bestemmingsplan buiten bestaand stedelijk gebied bepaalt dat gebouwen, 

bijbehorende bouwwerken en andere permanente voorzieningen binnen het bouwperceel 

worden opgericht en daarbinnen worden geconcentreerd; 

e. in geval er sprake is van de vestiging van een ruimtelijke ontwikkeling als bedoeld onder a. is 
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gelijktijdig met de vestiging ook uitbreiding mogelijk tot de omvang die op grond van de 

regels in deze verordening is toegelaten. 

Ten behoeve van het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit bevat de toelichting bij 

een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid een verantwoording waaruit blijkt dat: 

a. in het bestemmingsplan rekening is gehouden met de gevolgen van de beoogde ruimtelijke 

ontwikkeling voor de in het plan begrepen gronden en de naaste omgeving, in het bijzonder 

wat betreft de bodemkwaliteit, de waterhuishouding, de in de grond aanwezige of te 

verwachten monumenten, de cultuurhistorische waarden, de ecologische waarden, de 

aardkundige waarden en de landschappelijke waarden; 

b. de omvang van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling, de omvang van de bebouwing en de 

beoogde functie, past in de omgeving gelet op de bestaande en toekomstige functies in de 

omgeving en de effecten die de ontwikkeling op die functies heeft, waaronder de effecten 

vanwege milieuaspecten en volksgezondheid; 

c. een op de beoogde ruimtelijke ontwikkeling afgestemde afwikkeling van het personen- en 

goederenvervoer is verzekerd, waaronder een goede aansluiting op de aanwezige 

infrastructuur van weg. 

Bovenstaande verantwoording ten aanzien van de zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit komt in deze 

toelichting aan bod in hoofdstuk 5. 

 

Ten aanzien van de aanduiding cultuurhistorisch vlak geldt het volgende. De cultuurhistorische 

vlakken binnen de provincie verdienen specifieke aandacht vanwege de onvervangbaarheid ervan. 

De provincie wil de onvervangbare waarden beschermen in de Verordening. Het gaat om de 

cultuurhistorische vlakken in de cultuurhistorische landschappen zoals aangegeven op de 

Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW, versie 3.0). 

 

Plannen, projecten of handelingen zijn niet toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken en 

waarden van het gebied aantasten. Dit betekent dat het bestemmingsplan moet voorzien in een 

beschermende regeling zoals een vergunningstelsel en waar nodig verbodsbepalingen. Onderhavig 

plangebied is conform de CHW gelegen binnen een cultuurhistorisch vlak (GW09) ‘Kerkeind’. De 

volgende waarden van dit gebied zijn van belang: de kerktoren van Kerkeind; de historische 

boerderijen; het Holleneind; het wegenpatroon; de zandwegen; de laanbeplanting langs enkele 

wegen; De kleinschalige strookvormige percelering langs de Raamse Loop en het micro)reliëf. In de 

percelering is nog iets van de vroegere beemdpercelering terug te vinden, met name in de Nieuwe 

Erven langs de Raamsche Loop. De percelen van het plangebied zijn niet gelegen binnen de 

hierboven genoemde te beschermen waarden. Onderhavig voornemen heeft dan ook geen gevolgen 

voor deze waarden. 

3.2.2 Conclusie provinciaal beleid 

Gelet op vorenstaande uiteenzetting van het vigerende provinciale beleid, bestaan er geen 

onoverkomelijke belemmeringen met betrekking tot voorliggende planontwikkeling. Gezien de 

ligging van de projectlocatie binnen de aanduiding ‘Teeltondersteunende kassen’ is uitbreiding van 

de teeltondersteunende kassen onder voorwaarden mogelijk tot 1,5 ha. 

 

Onderhavige ontwikkeling gaat gepaard met een landschappelijke inpassing en met aandacht voor 

de overige aspecten met betrekking tot de zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit. De ligging van het 
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plangebied binnen een cultuurhistorisch vlak heeft niet tot gevolg dat er aantasting van de te 

beschermen waarden plaatsvindt. 

3.3 Gemeentelijk beleid 

3.3.1 Vigerend(e) bestemmingsplan(nen) 

Op het plangebied zijn de bestemmingsplannen ‘Buitengebied Haaren’ en ‘Buitengebied Haaren, 

correctieve herziening’ van toepassing. Dit laatste plan is vastgesteld op 11 september 2014 en 

betreft een herziening van het bestemmingsplan ‘Buitengebied Haaren’, gevormd door de uitspraak 

van Raad van State en een aantal verbeteringen van het plan op basis van recente inzichten. Het 

plangebied heeft de bestemming ‘Agrarisch’ met een aantal aanduidingen, zie onderstaande figuur.  

Uitsnede bestemmingsplankaart met aanduiding projectlocatie 

 

Het gehele plangebied is gelegen binnen de gebiedsaanduiding ‘boomteeltontwikkelingsgebied’. 

Onderhavig voornemen, het wijzigen van het bouwvlak en het realiseren van teeltondersteunende 

kassen tot een totaaloppervlak van 1,5 ha, is conform het bestemmingsplan Buitengebied mogelijk 

middels een wijzigingsbevoegdheid voor het van vorm veranderen van het bouwvlak en middels een 

afwijkingsbevoegdheid af te wijken van de bouwregels voor het realiseren van de 

teeltondersteunende kassen. De voorwaarden welke hierbij van toepassing zijn, staan hieronder 

weergegeven. 

 

Afwijken teeltondersteunende kassen (3.3.2) 

Het bevoegd gezag kan afwijken van het bepaalde in lid 3.2.2, ten behoeve van het bouwen van 

teeltondersteunende kassen tot een grotere oppervlakte en hogere hoogte, met in achtneming van 

de volgende regels: 

a. De noodzaak voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering dient te zijn aangetoond 

middels een AAB-advies. 

b. Binnen het betreffende bouwvlak mag de gezamenlijke oppervlakte van teelt-

ondersteunende kassen niet meer dan 5.000 m² bedragen. 
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c. De hoogte mag niet meer bedragen dan 12 m. 

d. In afwijking van het bepaalde onder b mag de gezamenlijke oppervlakte van kassen binnen 

het bouwvlak ter plaatse van de aanduiding 'boomteeltontwikkelingsgebied' niet meer 

dan 15.000 m² bedragen. 

e. Er moet worden voldaan aan het Besluit Glastuinbouw Activiteitenbesluit. 

f. De gevels van de glasopstanden waarin assimilatiebelichting wordt toegepast vanaf 1:00 uur 

na zonsondergang tot 1:00 uur voor zonsopgang volledig zijn afgeschermd met een 100% 

dicht gevelschermdoek en aan de bovenzijde van de glasopstanden in diezelfde periode het 

licht voor minimaal 95% wordt afgeschermd. 

 

Wijziging naar permanente teeltondersteunende voorzieningen (3.7.4) 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het bouwvlak te vergroten ten behoeve van de bouw en 

aanleg van permanente teeltondersteunende voorzieningen met inachtneming van de volgende 

regels: 

 

a. De noodzaak is aangetoond middels een AAB-advies, en 

b. De ter plaatse voorkomende landschaps- en natuurwaarden worden niet onevenredig 

aangetast. 

c. De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 3 ha. 

d. Wijziging dient plaats te vinden grenzend aan het bestaande bouwvlak. 

e. Er sprake is van een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een 

erfbeplantingsplan. 

Aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. Er is inmiddels een positief AAB-advies, zie bijlage 

2. Onderhavig bouwplan heeft geen betrekking op een bouwhoogte van meer dan 12 meter en het 

oppervlak aan teeltondersteunende kassen bedraagt binnen de aanduiding 

'boomteeltontwikkelingsgebied' niet meer dan 15.000 m². Verder zal bij de aanvraag 

omgevingsvergunning voor het bouwen tevens een melding in het kader van het Activiteitenbesluit 

worden ingediend, Voorheen Besluit Glastuinbouw. De beoogde uitbreiding vindt plaats aansluitend 

aan het bestaande bouwvlak, er is geen sprake van assimilatiebelichting en onderhavige 

ontwikkeling gaat gepaard met een landschappelijke inpassing op basis van een erfbeplantingsplan 

(zie par. 5.5.3). 

3.3.2 Structuurvisie Haaren 

Onderhavig plangebied is conform de Structuurvisie Haaren gelegen binnen het gebied ‘De Groene 

Kamers’. Dit gebied valt grotendeels samen met het boomteeltontwikkelingsgebied, zoals dat is 

opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied. De voor het landschap beeldbepalende 

boomteeltsector krijgt hier ruimere mogelijkheden dan elders in de gemeente. Kenmerkend voor dit 

gebied is de kleinschalige openheid ofwel het halfopen landschap met groene kamers. Deze groene 

kamers worden gevormd door de laanbeplantingen langs de wegen in dit deel van het buitengebied. 

Ze bieden een ruimtelijk casco waarbinnen ruimtelijke ontwikkelingen kunnen worden ingepast. 

Hierbij is schaalvergroting in agrarische bebouwing en kassen enkel mogelijk indien er sprake is van 

een landschappelijke inpassing. 

 

Bij onderhavig voornemen gaat het enkel om het van vorm veranderen en beperkt vergroten van 

een bouwvlak, waardoor de bebouwing van teeltondersteunende kassen beter aansluit aan de 
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bestaande kassen. Hierdoor kan er invulling gegeven worden aan zorgvuldig ruimtegebruik. Er is 

geen sprake van aantasting van het ruimtelijk casco. Een landschappelijk inpassingsplan maakt 

onderdeel uit van onderhavig voornemen. 

 

De structuurvisie Haaren vormt derhalve geen belemmeringen voor onderhavig voornemen. 

3.3.3 Regeling ‘Kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Haaren’ 

De Regeling ‘Kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Haaren’ vormt het kader voor het 

bepalen van de omvang van de kwaliteitsverbetering welke op grond van de Verordening ruimte 

Noord-Brabant noodzakelijk is.  

 

Onderhavige ruimtelijke ontwikkeling wordt conform de Regeling gezien als een Niet-planmatige 

ontwikkeling met een beperkte impact. Dit heeft tot gevolg dat er enkel een landschappelijk 

inpassing nodig is op basis van een goedgekeurd landschapsplan en borging van uitvoering en 

beheer via een anterieure overeenkomst. Het beplantingsplan is als bijlage 3 aan deze toelichting 

toegevoegd en wordt in paragraaf 5.5.3 nader uiteengezet. 

3.3.4 Conclusie gemeentelijk beleid 

Gelet op het vorenstaande uiteenzetting van het gemeentelijke beleid wordt geconcludeerd dat 

onderhavige planontwikkeling niet strijdig is met dit beleid. 
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4 Milieutechnische aspecten 

Bij de realisering van een planontwikkeling moet in de eerste plaats rekening worden gehouden met 

aspecten uit de omgeving die een negatieve invloed kunnen hebben op het plangebied. Dit geldt 

omgekeerd ook voor de uitwerking die het project heeft op zijn omgeving. Voor de locatie zijn in dit 

hoofdstuk de milieuaspecten bodem, geluid, milieuzonering, luchtkwaliteit en externe veiligheid 

onderzocht.  

4.1 Bodem 

Indien sprake is van een planologische functiewijziging, dient te worden bezien of de 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse geschikt is voor het voorgenomen gebruik.  

 

Bij onderhavig voornemen is geen sprake van een planologische functiewijziging. De bestemming 

blijft ongewijzigd. Enkel het bouwvlak wordt uitgebreid. Deze wijziging is noodzakelijk om de 

gewenste uitbreiding van een teeltondersteunende kas te kunnen realiseren. In verband met deze 

uitbreiding is het noodzakelijk om onderzoek te verrichten naar de milieuhygiënische kwaliteit van 

de bodem. Het doel van het verkennend bodemonderzoek is om vast te stellen of de bodem ter 

plaatse van de onderzoekslocatie verontreinigd is, en zo ja of de concentraties van de onderzochte 

componenten aanleiding vormen voor het instellen van een nader onderzoek. Dit onderzoek is 

verricht door Aelmans Eco BV. De rapportage van het onderzoek is als bijlage 4 bij deze toelichting 

gevoegd. De conclusie luidt als volgt. 

 

Algemeen 

Ter plaatse van het te onderzoeken terrein betreffende een gedeelte van een perceel landbouwgrond 

zijn een 25-tal boringen in combinatie met asbestinspectiegaten systematisch verdeeld. Van 

voornoemde boringen zijn 3 boringen doorgezet tot onder het grondwaterniveau en afgewerkt met 

een peilbuis. 

 

Visueel zijn tijdens het plaatsen van de boringen geen bodemvreemde bijmengingen c.q. afwijkende 

materialen aangetroffen. Van de uitkomende grond zijn een viertal grondmengmonsters 

samengesteld en onderzocht op het standaard NEN-5740 pakket voor grond. 

 

Bovengrond 

De bovengrond van de geplaatste boringen is analytisch onderzocht in de grondmengmonsters 1 en 

2. Uit de analyseresultaten van voornoemde grondmengmonsters blijkt, dat geen van de onderzochte 

parameters de achtergrondwaarden (AW 2000) overschrijden. 

 

Op basis van een indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit kan de bovengrond van het 

gehele perceel, als zijnde klasse AW 2000 grond bestempeld worden. 
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Ondergrond 

De ondergrond vanaf 0,5 á 0,75 m-mv is analytisch onderzocht in de grondmengmonsters 3 en 4. Uit 

de analyseresultaten van deze beide grondmengmonsters blijkt, dat geen van de onderzochte 

parameters de achtergrondwaarden (AW 2000) overschrijden. 

 

Op basis van een indicatieve toetsing aan het Besluit bodemkwaliteit kan voornoemde ondergrond, 

als klasse AW 2000 grond bestempeld worden. 

 

Grondwater 

Uit de analyseresultaten van het grondwater blijkt, dat enkele concentraties zware metalen (barium, 

cadmium, nikkel en/of zink) de betreffende streefwaarden overschrijden, doch niet de tussenwaarden 

of interventiewaarden. 

 

Voornoemde verontreinigingen kunnen veelal als gebiedseigen bestempeld worden en worden 

veroorzaakt atmosferische depositie van zware metalen, bemesting van landbouwgronden en de 

slechte buffercapaciteit van de (arme) zandgronden, waardoor zware metalen makkelijk uitspoelen 

naar het grondwater. Deze verontreinigingen vormen vanuit milieuhygiënisch oogpunt geen 

belemmeringen voor de beoogde bouwplannen en het hiermee gepaard gaande toekomstig gebruik. 

 

Asbest 

Tijdens het verrichten van het bodemonderzoek zijn zintuiglijk geen specifieke asbestverdachte 

materialen aangetoond. Op basis van de bevindingen van voornoemd zintuiglijk bodemonderzoek en 

het historisch vooronderzoek is geen verder onderzoek naar asbest verricht. 

 

Op basis van vorenstaande kan de hypothese “onverdacht” met betrekking tot asbest worden 

bevestigd. Er is echter geen analytisch asbestonderzoek uitgevoerd. 

 

Toetsing hypothese 

De hypothese “onverdacht” wordt op basis van de onderzoeksresultaten bevestigd. 

 

Nader bodemonderzoek 

Voor wat betreft de onderzoekslocatie zijn er geen aanleidingen om over te gaan tot het uitvoeren 

van een nader onderzoek. 

 

Gelet op vorenstaande vormt het aspect bodem geen belemmeringen voor de beoogde 

planontwikkeling.  

4.2 Geluid 

Met betrekking tot het aspect geluid kan sprake zijn van geluidbelasting als gevolg van 

wegverkeerslawaai, industrielawaai en spoorweglawaai. 

 

Ten aanzien van alle soorten wegen geldt een geluidszone, die ook wettelijk is vastgelegd in de Wet 

geluidhinder. Voor wegen die buiten de bebouwde kom zijn gelegen, en die bestaan uit één of twee 
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rijstroken, geldt een wettelijk vastgestelde geluidzone van 250 meter aan weerszijden van de weg 

(gemeten vanuit de wegas). Wegen waarop een maximum snelheid geldt van 30 km/u zijn niet 

voorzien van geluidzones.  

 

Wanneer er geluidgevoelige ontwikkelingen worden gerealiseerd binnen geluidzones van wegen, zal 

middels een akoestisch onderzoek moeten worden aangetoond dat de gevelbelasting vanwege het 

wegverkeerslawaai niet zodanig is dat de, in de Wet geluidhinder opgenomen, 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. Is dit wel het geval, dan zal een procedure 

voor het vaststellen van een hogere grenswaarde gevolgd dienen te worden.  

 

Onderhavig voornemen heeft geen betrekking op het realiseren van een geluidgevoelige functie. Het 

verrichten van een akoestisch onderzoek naar de gevelbelasting is derhalve niet aan de orde.  

 

Als gevolg van onderhavige ontwikkeling zal het aantal vervoersbewegingen van en naar de 

inrichting enigszins toenemen. Op de inrichting zijn de geluidsvoorschriften uit het 

Activiteitenbesluit van toepassing. Om te beoordelen of er als gevolg van onderhavige ontwikkeling 

voldaan kan worden aan de geldende geluidsvoorschriften is een akoestische motivatie opgesteld. 

Deze motivatie is als bijlage 5 aan deze toelichting toegevoegd. De conclusie is als volgt. 

 
Allereerst wordt gesteld dat de uitbreiding plaatsvindt op grotere afstand dan de richtafstand en 
feitelijk een volledig akoestisch onderzoek achterwege kan blijven. Op verzoek van het bevoegd 

gezag is toch een motivatie opgesteld en is een indicatief onderzoek uitgevoerd, waarbij gebruik is 

gemaakt van een volledig akoestisch rekenmodel van de inrichting. Uit de berekeningen volgt dat de 

inrichting ook na uitbreiding akoestisch inpasbaar is binnen de daartoe gestelde geluidnormen. Er is 

derhalve sprake van een aanvaardbaar akoestisch woon- en leefklimaat in de omgeving en daarmee 

van een goede ruimtelijke ordening. 

 

Gelet op vorenstaande vormt het aspect geluid geen belemmeringen voor de beoogde 

planontwikkeling.  

4.3 Milieuzonering 

Milieuzonering zorgt ervoor dat nieuwe bedrijven een passende locatie in de nabijheid van 

woningen krijgen en dat (andersom) nieuwe woningen op een verantwoorde afstand van bedrijven 

gesitueerd worden. Het waar mogelijk scheiden van bedrijven en woningen bij nieuwe 

ontwikkelingen dient twee doelen: 

 

- het reeds in het ruimtelijke spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar 

voor woningen; 

- het tegelijk daarmee aan de bedrijven voldoende zekerheid bieden dat zij hun activiteiten 

duurzaam binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen. 

 

De gemeente beslist zelf of zij op een bepaalde locatie bedrijven of woningen wil mogelijk maken. 

Dit besluit dient echter wel zorgvuldig te worden afgewogen en te worden verantwoord.  
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Met betrekking tot de geluidbelasting van onderhavige ontwikkeling op geluidgevoelige objecten in 

de omgeving dient aangetoond te worden dat de ontwikkeling geen onevenredige toename van de 

geluidbelasting op gevoelige objecten met zich meebrengt. Zie vorige paragraaf. 

 

De inrichting valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer). Hier betreft het een type B inrichting (wel meldingsplicht, maar geen 

vergunningsplicht). Hiervoor zijn de volgende geluidsvoorschriften van toepassing. 

 

tabel 2.17e en 2.17f Activiteitenbesluit 

Norm (dB(A)) Periode (uur) 

06-19 19-22 22-06 

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen 45 40 35 

LAr,LT in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten van in- en 

aanpandige gevoelige gebouwen 

35 30 25 

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen 70 65 60 

LAmax in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten van in- en 

aanpandige gevoelige gebouwen 

55 50 45 

 

Op basis van de brochure ‘Bedrijven en milieuzonering 2009’ bedraagt de richtafstand voor 

tuinbouwbedrijven met kassen voor de aspecten geur, stof en gevaar 10 meter en voor het aspect 

geluid 30 meter. Bij onderhavig voornemen bedraagt de afstand van de nieuw op te richten kas tot 

aan de dichtstbij gelegen woning van derden ca. 83 meter. De afstand van de huidige kas/loods tot 

aan de dichtstbij gelegen woning van derden bedraagt ca. 53 meter. Er wordt derhalve ruim aan de 

richtafstanden voldaan. 

 

De bestaande containervelden zijn dichter bij woningen gelegen. De kleinste afstand van de 

containervelden tot aan woningen van derden bedraagt ca. 6,5 meter. De aspecten geur, stof en 

gevaar zijn bij containervelden niet van toepassing. Er is wel sprake van activiteiten die geluid 

produceren. Dit is meegenomen in de akoestische beoordeling, zie vorige paragraaf. De akoestische 

beoordeling toont aan dat het langetijdgemiddeld beoordelingsniveau ruim lager is dan de 

geluidnormen die zijn gesteld in stap 2 van het stappenplan van bijlage 5.3 van de VNG-publicatie 

‘Bedrijven- en milieuzonering’. Stap 2 maakt buitenplanse inpassing mogelijk. Voor het maximale 

geluidniveau geldt dat de piekniveaus in de nieuwe situatie niet hoger zijn dan in de bestaande 

situatie. Maatgevende piekniveaus zijn afkomstig van de heftruckbewegingen op de 

containervelden. Deze containervelden liggen direct tegen de tuinen aan van bestaande woningen. 

De nieuwe containervelden met heftruckactiviteiten komen verder van de woningen af te liggen dan 

de bestaande containervelden. Het woon- en leefklimaat vanwege piekgeluiden wordt hiermee niet 

slechter. Daarnaast zijn geen klachten bekend vanwege de werkzaamheden op de containervelden. 

De bestaande piekniveaus worden aanvaardbaar geacht. 

 

Daarnaast kan er sprake zijn van een spuitzone in verband met het gebruik van 

gewasbeschermingsmiddelen. Hoewel er voor het gebruik en de introductie van 

bestrijdingsmiddelen diverse wetten, besluiten en regels van toepassing zijn, zijn er geen wettelijke 
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bepalingen inzake de minimaal aan te houden afstanden tussen gronden waarop bomen en andere 

gewassen in de open lucht worden gekweekt en nabijgelegen gevoelige functies, waaronder 

woningen. In de praktijk is een vuistregel ontstaan die aangeeft dat er ten minste een afstand van 50 

meter tussen een boomkwekerij en een gevoelig object in acht moet worden genomen. Bij deze 

afstand wordt er enerzijds van uitgegaan dat de bedrijfsvoering van de kweker niet wordt 

belemmerd, en anderzijds dat er geen nadelige effecten optreden voor een goed woon- en 

leefklimaat. Deze afstand is echter indicatief. Dat wil zeggen dat er gemotiveerd van kan worden 

afgeweken. 

 

Vanwege mogelijk vrijkomende drift (verwaaiing van spuitvloeistof) bij het bespuiten van fruitbomen 

wordt meestal een afstand van 50 meter aangehouden tussen een fruitboomgaard en een gevoelige 

bestemming. Dit is een in de praktijk gegroeide vuistregel (jurisprudentie). Voor vollegronds teelt 

van gewassen bestaan eveneens geen wettelijke bepalingen inzake de minimaal aan te houden 

afstanden tussen akkerland en nabijgelegen gevoelige functies. Wel is duidelijk dat deze afstand van 

een geheel andere orde is dan de afstand van 50 meter die als vuistregel bij boomgaarden wordt 

gehanteerd. Akkerlanden en vollegronds fruitteelt (rijencultuur) worden bespoten met een veldspuit 

waarbij de gewasbeschermingsmiddelen neerwaarts uitstromen, waardoor de ontstane hoeveelheid 

drift tot een minimum wordt beperkt. Ook bij het onderhavige bedrijf wordt gebruik gemaakt van 

een veldspuit, rugspuit en nevelspuit. Hoewel in dit geval geen sprake is van vollegrondsteelt is de 

containerteelt, met betrekking tot het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen, wel 

vergelijkbaar met vollegronds teelt. Echter de spuitfrequentie ligt bij containerteelt veel lager als bij 

vollegrondsteelt. 

 

In 2014 is door de Gezondheidsraad het onderzoek ‘Gewasbescherming en omwonenden’ 

gepubliceerd. Daarin wordt gesteld dat langs watergangen een smalle spuitvrije zone geldt en dat 

daarmee eveneens de invoering van een vrije zone langs scholen en woonhuizen e.d. voor de hand 

ligt. LTO Nederland heeft dit onderschreven en acht bij vollegronds teelt middels een veldspuit een 

afstand van 1,5 meter redelijk; dit mede gezien de wettelijke ontwikkelingen gericht op een verdere 

driftreductie tot 75% in 2016. Aan deze afstand van 1,5 meter wordt in dit geval ruimschoots 

voldaan. 

 

Gelet op vorenstaande vormt het aspect milieuzonering geen belemmering voor de voorgenomen 

planontwikkeling.  

4.4 Luchtkwaliteit 

4.4.1 Algemeen 

Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste bepalingen inzake de luchtkwaliteit opgenomen in 

hoofdstuk 5, titel 5.2  van de Wet milieubeheer (hierna ook: Wm). Omdat de luchtkwaliteitseisen op 

zijn genomen in titel 5.2 van de Wm, staat deze ook wel bekend als de ‘Wet luchtkwaliteit’.  

 

Het doel van titel 5.2 Wm is om de mensen te beschermen tegen de negatieve gevolgen van 

luchtverontreiniging op hun gezondheid. In de wet- en regelgeving zijn de richtlijnen uit de Europese 

regelgeving opgenomen, waaraan voorgenomen ontwikkelingen dienen te voldoen. 
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Als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen de luchtkwaliteitseisen 

in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid van een bestuursorgaan ex. 

artikel 5.16 Wm: 

 

- er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van de grenswaarde; 

- een project leidt al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit; 

- een project draagt ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) bij aan de verslechtering van de 

luchtkwaliteit; 

- een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) of een 

regionaal programma van maatregelen. 

4.4.2 Het besluit NIBM 

Deze Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) legt vast wanneer een project ‘niet in betekenende 

mate’ bijdraagt aan de toename van concentraties van bepaalde stoffen in de lucht. Een project is 

NIBM wanneer het aannemelijk is dat het een toename van de concentratie veroorzaakt van 

maximaal 3%. De 3% grens wordt gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor de jaargemiddelde 

concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt overeen met 1,2 microgram/m3 

voor zowel PM10 als NO2. 

Het NSL is vanaf augustus 2009 van kracht, zodat de 3% grens aangehouden dient te worden.  

 

In de regeling NIBM is (onder andere) aangegeven dat een plan tot 500 woningen niet in 

betekenende mate bijdraagt aan de toename van de concentratie fijn stof en stikstofdioxide in de 

lucht. 

 

De Regeling NIBM noemt de volgende subcategorieën van landbouwinrichtingen: 

 akkerbouw- of tuinbouwbedrijven met open grondteelt.* 

 inrichtingen die alleen of in hoofdzaak bestemd zijn voor witloftrek of teelt van eetbare 

paddenstoelen of andere gewassen in een gebouw. * 

 permanente en niet-verwarmde opstanden van glas of van kunststof voor het telen van 

gewassen* 

 permanente en verwarmde opstanden van glas of van kunststof voor het telen van 

gewassen, mits niet groter dan 2 hectare. 

 kinderboerderijen.* 

 

* Al deze inrichtingen zijn NIBM, ongeacht de omvang van het bedrijf. 

 

In onderhavige situatie gaat het om het toevoegen van ca. 1 ha glas. Gezien het bovenstaande wordt 

deze ontwikkeling beschouwd als NIBM. 

 

NIBM-tool InfoMil 

Ook zal het plan niet leiden tot een dusdanig aantal toenemende verkeersbewegingen dat de 

grenswaarde van de luchtkwaliteit daarmee wordt overschreden. InfoMil heeft een NIBM-tool 

ontwikkeld waarmee een ‘worst-case’ berekening kan worden verricht voor de bijdrage van het 

extra verkeer als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit. Dit rekenmodel toont aan dat in 2019 tot 
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1.655 extra voertuigen (weekdaggemiddelde) niet in betekenende mate bijdragen aan de 

verslechtering van de luchtkwaliteit. Hierbij wordt uitgegaan van 0% vrachtverkeer. In onderhavige 

situatie is slechts sprake van ca. 8 extra voertuigbewegingen, waarvan 50% vrachtverkeer. Deze 

aantallen zijn in onderstaande berekening met de NIBM-tool gehanteerd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten NIBM-tool 

 

Gelet op vorenstaande vormt het aspect luchtkwaliteit geen belemmeringen voor onderhavige 

planontwikkeling. 

4.5 M.e.r.-beoordeling 

In het Besluit m.e.r. zijn activiteiten aangewezen waarvoor het niet zeker is of er belangrijke nadelige 

milieugevolgen kunnen optreden. Deze zijn beschreven in onderdeel D van het Besluit m.e.r. Om te 

bepalen of er bij deze activiteiten uit onderdeel D sprake kan zijn van belangrijke nadelige 

milieugevolgen dient hiervoor per geval een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden. 

 

Bij onderhavig voornemen zouden mogelijk de categorieën D9 en D13 van toepassing kunnen zijn. 

D9 betreft een landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan. Onderhavig 

voornemen heeft geen betrekking op een landinrichtingsproject omdat het slechts een beperkte 

vormverandering/-vergroting van het bouwvlak betreft van één boomkwekerijbedrijf. Landinrichting 

is derhalve niet aan de orde, omdat het bij landinrichting gaat om nieuwe glastuinbouwgebieden of 

functiewijziging van een landbouwgebied (vanaf 125 ha). 

 

D13 betreft de aanleg, wijziging of uitbreiding van een waterbeheersingsproject voor landbouw-

doeleinden, met inbegrip van irrigatie- en droogleggingsprojecten. Het voornemen heeft geen 

betrekking op een waterbeheersingsproject (vanaf 100 ha). De activiteiten inzake opvang en lozen 

van hemelwater hebben enkel betrekking op het eigen bedrijf en hebben als doel om zoveel 

mogelijk hemelwater op te vangen voor hergebruik en nul-lozing van afvalwater. Zie ook de 

https://www.infomil.nl/onderwerpen/integrale/mer/procedurehandleiding/wanneer-beoordeling/besluit-0/#HoedeonderdelenCenDtelezen
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waterparagraaf op pagina 38. 

 

Gezien het bovenstaande is een m.e.r.-beoordeling voor onderhavig voornemen niet van toepassing. 

4.6 Externe veiligheid 

4.6.1 Plaatsgebonden- en groepsrisico 

Externe veiligheid (EV) gaat over het beheersen van risico’s die mensen lopen door opslag, 

productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving. Het gaat daarbij om de 

bescherming van individuele burgers en groepen tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen. 

Risicobronnen kunnen onderscheiden worden in risicovolle inrichtingen (onder andere LPG-

tankstations), vervoer van gevaarlijke stoffen (via wegen, spoorwegen, vaarwegen) en buisleidingen 

(onder andere aardgas en brandbare vloeistoffen). 

 

De wet- en regelgeving ten aanzien van externe veiligheid zijn vastgelegd in het Besluit externe 

veiligheid inrichtingen (Bevi), het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb), Structuurvisie 

buisleidingen, het Basisnet en het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt). 

 

Om voldoende ruimte te scheppen tussen risicobronnen en de personen of objecten die risico lopen 

(kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten) moeten vaak afstanden in acht worden genomen. Ook 

ontwikkelingsmogelijkheden die ingrijpen in de personendichtheid kunnen om onderzoek vragen. Bij 

externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt in het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico 

(GR). Het PR is de kans dat een persoon die (onafgebroken en onbeschermd) op een bepaalde plaats 

aanwezig is, overlijdt als gevolg van een calamiteit met een inrichting of een transportmodaliteit. Het 

GR bestaat uit de cumulatieve kans per jaar dat een groep van een bepaalde omvang overlijdt als 

gevolg van een calamiteit met een inrichting of een transportmodaliteit. 

 

Uit inventarisatie met behulp van de nationale risicokaart blijkt dat het plangebied niet in 

plasbrandaandachtsgebieden en/of PR 10-6 contouren van inrichtingen, transportroutes (weg, spoor 

of water) en buisleidingen ligt. Wel valt de locatie binnen het toxische invloedsgebied van de 

autoweg N65. 

 

Hoewel de uitbreiding van het tuinbouwbedrijf niet voorziet in een personentoename, moet 

invulling gegeven worden aan artikel 7 van het Bevt omdat voor de bouwvlakvergroting een nieuw 

ruimtelijk besluit nodig is. Artikel 7 van het Bevt geeft aan dat in elk geval ingegaan moet worden op 

bestrijdbaarheid en zelfredzaamheid. Hiervoor is verplicht advies ingewonnen bij de Veiligheidsregio 

Brabant Noord. Zij achten een nader advies niet noodzakelijk omdat de uitbreiding van het 

tuinbouwbedrijf geen negatieve gevolgen heeft voor de benodigde inzet van hulpverleningsdiensten 

en voor de zelfredzaamheid van personen in het plangebied, zie bijlage 6 Advies Brandweer. 

4.6.2 Resultaten en conclusies externe veiligheid 

Als gevolg van onderhavige planontwikkeling ontstaan er geen (extra) risico’s in het kader van 

externe veiligheid. Daarbij kan worden gesteld dat de zelfredzaamheid in casu goed te noemen is. 

Ook is de bereikbaarheid van de locatie bij een eventuele calamiteit goed. Hierdoor is de 
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planontwikkeling in het kader van de externe veiligheid verantwoord te noemen.   

 

Gelet op vorenstaande vormt het aspect externe veiligheid geen belemmeringen voor onderhavige 

planontwikkeling.  
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5 Overige ruimtelijke aspecten 

Naast de diverse milieutechnische aspecten, zoals uiteengezet in hoofdstuk 4, dient tevens te 

worden gekeken naar de overige ruimtelijke aspecten. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de 

aspecten archeologie, kabels en leidingen, verkeer en parkeren, waterhuishouding, natuur- en 

landschap, flora en fauna en duurzaamheid. 

5.1 Archeologie 

5.1.1 Archeologische monumentenzorg (Erfgoedwet) 

Archeologische waarden zijn bij wet beschermd. Daaromtrent zijn in de Erfgoedwet bepalingen 

opgenomen die de gemeenteraad in acht moet nemen.  

5.1.2 Archeologische verwachtingswaarden 

Voor onderhavig plangebied is voor een gedeelte de dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 2’ 

van toepassing. Deze dubbelbestemming bepaald dat de aanvrager van een reguliere 

bouwvergunning, voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 100 m² en dieper dan 0,50 m 

onder maaiveld, een rapport dient te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden, 

die blijkens de aanvraag zullen worden verstoord, naar oordeel van burgemeester en wethouders in 

voldoende mate zijn vastgesteld. Indien uit het genoemde rapport blijkt dat de archeologische 

waarden van de gronden door het verlenen van de bouwvergunning zullen of kunnen worden 

verstoord, kan het noodzakelijk zijn om aanvullend onderzoek uit te voeren of om technische 

maatregelen te nemen. 

Uitsnede bestemmingsplankaart met dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 2’ 

 

De dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 2’ heeft betrekking op de gehele nieuw te bouwen 

kas, dit komt neer op ca. 10.000 m2. Een archeologisch vooronderzoek is derhalve noodzakelijk. Dit 
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onderzoek is uitgevoerd door Econsultancy. De rapportage hiervan is als bijlage 7 aan deze 

toelichting toegevoegd. 

5.1.3 Verricht archeologisch onderzoek 

De conclusie van het onderzoek luidt als volgt. 

 

Het bureauonderzoek toonde aan dat er zich mogelijk archeologische waarden in het plangebied 

zouden kunnen bevinden. In het bijzonder verhoogt de aanwezigheid van een esdek de kans daarop. 

Daarom is aansluitend een inventariserend veldonderzoek in de vorm van een verkennend booron-

derzoek uitgevoerd. 

 

Tijdens het veldonderzoek is aangetoond dat er sprake is van een bouwvoor, met een iets verploegde 

laag eronder, op matig fijn, matig siltig zand. Lokaal is er een zandige leemlaag aangetroffen. Er zijn 

geen (resten van) podzolbodems aangetroffen. Dit betekent dat de oorspronkelijke top van het dek- 

zand is verploegd en/of is verdwenen. Vindplaatsen uit het Paleolithicum en Mesolithicum, die vooral 

bestaan uit concentraties vuursteen en zeer ondiepe sporen, kunnen daarom niet meer worden ver-

wacht. De gespecificeerde archeologische verwachting voor deze periodes kan worden bijgesteld 

naar laag. 

 

Lokaal mist er 30 cm of meer van de C-horizont. Hiermee is het archeologisch vlak op deze locaties 

verdwenen. Op de locaties waar de C-horizont binnen 60 cm onder maaiveld aangetroffen is, kunnen 

er nog archeologische resten aanwezig zijn. De afwezigheid van een eerddek en de aanwezigheid van 

(diepe) verstoringen, zorgen ervoor dat de gespecificeerde verwachting voor het Neolithicum tot en 

met de Nieuwe tijd kan worden bijgesteld naar middelhoog. 

 

De gespecificeerde archeologische verwachting, zoals die is weergegeven tijdens het bureauonder-

zoek, is door het booronderzoek grotendeels bijgesteld. Op basis van het behoud van een middel-

hoge trefkans blijft de kans reëel dat archeologische resten binnen het plangebied aanwezig zijn. 

Behoud van eventueel aanwezige archeologische waarden is mogelijk gezien de plannen. Op de 

locatie van het containerveld zal er niet ontgraven worden, behalve voor de aanleg van een afwate-

ringbuis, die niet dieper dan 40 cm onder maaiveld komt te liggen. De kas zal gebouwd worden op 

een onbekend aantal poeren, die 85 cm onder maaiveld komen te liggen en middels boringen worden 

geplaatst. Hierdoor is er sprake van een minimale verstoring bij het plaatsen van de poeren. Doordat 

er in bakken gekweekt wordt, zal de bodem binnen de kassen niet geroerd worden. De geplande 

ingrepen zullen een minimale verstoring tot gevolg hebben. 

 

In het plangebied, waar nog archeologische waarden worden verwacht, adviseert Econsultancy een 

dubbelbestemming archeologie waarbij de mogelijke archeologische waarden in situ worden be-

waard. De bestaande beschermende regels in het bestemmingsplan voldoen. 

 

Bovenstaand advies is van Econsultancy. De resultaten van onderhavig onderzoek dienen te worden 

beoordeeld door de bevoegde overheid (gemeente Haaren). De bevoegde overheid neemt vervol-

gens een besluit. 

 

Er is geprobeerd een zo gefundeerd mogelijk advies te geven op grond van de gebruikte onderzoeks-
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methode. De aanwezigheid van archeologische sporen of resten in het plangebied kan nooit volledig 

worden uitgesloten. Econsultancy wil de opdrachtgever er daarom ook op wijzen dat, mochten 

tijdens de geplande werkzaamheden toch archeologische waarden worden aangetroffen, er conform 

artikel 5.10 van de Erfgoedwet uit juli 2016 een meldingsplicht geldt bij het Ministerie van Onderwijs, 

Cultuur en Wetenschap (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)29, de gemeente Haaren of de 

provincie Noord-Brabant. 

5.2 Kabels en leidingen  

De aanwezigheid van kabels en leidingen met betrekking tot de nutsvoorzieningen in de omgeving is 

evident. Het betreft bestaande aansluitingen welke behouden blijven. 

 

Verder loopt door het plangebied een waterleiding. Het betreft een hoofdwaterleiding van Brabant 

Water. Voor het ter inzage leggen van voorliggend wijzigingsplan dient goedkeuring verkregen te 

worden van de leidingbeheerder inzake het bouwen van een kas boven de leiding. De leiding is 

tevens gelegen onder de bestaande kas, zie onderstaande figuur. 

Uitsnede ruimtelijke plannen, ligging leiding 

 

Verder zijn in de omgeving van het plangebied geen hoogspanningsleidingen aanwezig. 

5.3 Verkeer en parkeren 

Met betrekking tot onderhavige planontwikkeling dienen de (eventuele) gevolgen voor de 

verkeersstructuur alsmede het parkeren inzichtelijk te worden gemaakt. 

5.3.1 Verkeersstructuur 

De verkeerstructuur ter plaatse blijft ongewijzigd. De bestaande inrit blijft ongewijzigd in gebruik. De 

kas wordt aan de achterzijde verlengd. Dit geldt tevens voor de containervelden. Het aantal 



 

 

 

M182689.004/JSE 

 

 

 

 

38 Wijzigingsplan Köppenstraat 4 

 

 Aelmans Ruimte, Omgeving & Milieu BV 

 

verkeersbewegingen van en naar de inrichting zal als gevolg van de uitbreiding slechts beperkt 

toenemen met enkele bewegingen per week. Dit heeft geen gevolgen voor de verkeersstructuur ter 

plaatse. 

5.3.2 Parkeren 

De bestaande parkeervoorziening blijft ongewijzigd. Onderhavige ontwikkeling heeft niet tot gevolg 

dat de bestaande parkeervoorzieningen niet meer voldoen. De bestaande parkeervoorziening biedt 

plaats aan minimaal 10 auto’s en enkele vrachtwagens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooraanzicht parkeerplaats en ontsluiting bedrijfslocatie 

 

Er zijn derhalve als gevolg van onderhavige ontwikkeling geen problemen te verwachten ten aanzien 

van het parkeren. 

5.4 Waterhuishouding 

5.4.1 Nationaal Waterplan 2016-2021 

In het Nationaal Waterplan 2016-2021 zijn de hoofdlijnen van het nationale waterbeleid en de 

daartoe behorende aspecten van het nationale ruimtelijke beleid beschreven. Met dit Nationaal 

Waterplan voldoet Nederland aan de Europese eisen die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn Water 

(KRW), de Richtlijn Overstromingsrisico`s (ROR) en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KMS). 

5.4.2 Provinciaal beleid 

De provincie Noord-Brabant kent ook als uitgangspunt dat verdroging zo veel mogelijk moet worden 

tegengegaan en dat de waterkwaliteit, met het oog op een duurzaam gebruik in de toekomst, erg 

belangrijk is.  

Om de waterhuishouding op provinciaal niveau in goede banen te leiden, beschrijven de provincies 

in grote lijnen hoe er met water moet worden omgegaan. Dit gebeurt in het wettelijke verplichte 

Provinciale Waterhuishoudingsplan (WHP). Hierin worden op hoofdlijnen doelen beschreven en 

wordt aangegeven hoe deze bereikt kunnen worden. De waterschappen en gemeenten houden bij 

de uitvoering van het waterbeleid voor hun gebied rekening met deze provinciale hoofdlijnen. 

Belangrijke doelstellingen die de provincie Noord-Brabant nastreeft zijn onder andere dat het water 
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voldoende schoon moet zijn en dat de juiste hoeveelheden beschikbaar moeten zijn op de juiste 

plekken. Dat zorgt er bijvoorbeeld voor dat waterrijke gebieden niet droog worden en dat water 

beschikbaar is voor de landbouw. 

 

5.4.3 Watertoets Waterschap De Dommel 

De 'watertoets' is een instrument dat waterhuishoudkundige belangen op een evenwichtige wijze 

laat meewegen bij het opstellen van ruimtelijke plannen en besluiten. Het is niet een toets achteraf, 

maar een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk plan en de waterbeheerder met elkaar in 

gesprek brengt in een zo vroeg mogelijk stadium. Het doel van de watertoets is het voorkomen van 

waterproblemen, zoals wateroverlast en verdroging. 

 

De waterbeheerders moeten zo snel mogelijk betrokken worden, kennis over het watersysteem 

aanreiken en meedenken over de ruimtelijke planvorming. 

 

Voor onderhavige ontwikkeling is een watertoets opgesteld, deze is als bijlage 8 bij deze toelichting 

toegevoegd. 

5.4.4 Afvalwater en hemelwater 

Op welke wijze wordt omgegaan met het afval- en hemelwater binnen het onderhavige plangebied 

wordt hierna uiteengezet. 

 

Afvalwater 

Het huishoudelijk afvalwater van de bestaande kas wordt geloosd op de gemeentelijke riolering van 

de gemeente Haaren. Vanuit milieu-hygiënisch oogpunt is het afvoeren van huishoudelijk afvalwater 

via de gemeentelijke riolering vereist en daarmee tevens de beste optie. Het afvalwater afkomstig 

van de teelt (drainwater) wordt opgevangen in het bestaande bassin van ca. 1.400 m3. Dit bassin 

wordt enkel nog gebruikt voor vuil water (drainwater). De overstort van dit bassin op het 

oppervlaktewater wordt afgesloten. Hierdoor ontstaat een gesloten circuit. Voor een uitgebreide 

toelichting hoe wordt omgegaan met het bedrijfsafvalwater wordt verwezen naar de watertoets in 

bijlage 8. 

 

Hemelwater 

Het hemelwater dat valt op de daken van de kassen en de loods gaat rechtstreeks naar een nieuw 

foliebassin van 3120 m3. Het hemelwater van de containervelden na de ‘first flush’ gaat ook naar dit 

bassin. Vanuit dit bassin volgt een vertraagde afvoer van het hemelwater naar het oppervlaktewater. 

Dit gebeurd vanuit de dynamische laag van het bassin met een snelheid van max. 2 l/s/ha. Zie ook 

bijlage 8. 

 

Capaciteit hemelwatervoorziening 

Voor de capaciteit van de hemelwatervoorziening wordt verwezen naar bijlage 8. Hierin komt de 

complete watertoets verder aan bod. 
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Voorkomen van wateroverlast  

Door bij het bepalen van het bouwpeil en afschot hiermee rekening te houden, wordt voorkomen 

dat er water in de te realiseren gebouwen kan vloeien. Daarnaast kan ten aanzien van wateroverlast 

voor derden worden gesteld dat hiervan geen sprake zal zijn. Al het hemelwater wordt immers 

opgevangen en behoudens het gebruik ten behoeve van de teelt, gedoseerd weer geloosd op het 

oppervlaktewater conform de geldende regels van het Waterschap. 

5.4.5 Conclusie 

Gelet op vorenstaande en de resultaten van de watertoets vormt het aspect waterhuishouding geen 

belemmeringen voor onderhavige planontwikkeling.  

5.5 Natuur en landschap 

5.5.1 Natura 2000 

De Natura 2000 gebieden ‘Loonse en Drunense Duinen’ en ‘Kampina & Oisterwijkse Vennen’ zijn op 

een afstand van resp. 1,4 en 1,7 km van de bedrijfslocatie gelegen. Natura 2000 is een 

samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden op grondgebied van de lidstaten van de 

Europese Unie. Dit netwerk vormt de hoeksteen van het EU beleid voor behoud en herstel van 

biodiversiteit. Deze gebieden zijn in Nederland opgenomen in de Wet natuurbescherming. Gezien 

het feit dat er bij onderhavige ontwikkeling geen sprake is van een significante toename van de 

emissie van ammoniak, NOx en fijn stof, zijn als gevolg van onderhavige ontwikkeling geen nadelige 

gevolgen te verwachten op deze Natura2000 gebied. Zie ook paragraaf 5.6 en bijlage 10. Verder 

heeft onderhavige ontwikkeling geen betrekking op een toename van het onttrekken van 

grondwater. 

5.5.2 Ecologische hoofdstructuur (EHS) 

Het plangebied maakt geen onderdeel uit van de door de overheid beschermde natuur- of 

landschapsgebieden. Het plangebied is gelegen in een overwegend agrarisch gebied buiten de 

bebouwde kom. De voorziene ontwikkeling vindt plaats buiten de Ecologische hoofdstructuur. 

Verder heeft de ontwikkeling geen betrekking op een toename van de onttrekking van grondwater. 

Het plan heeft dan ook geen nadelig effect op de Ecologische hoofdstructuur. 

5.5.3 Inpassingsplan 

In het kader van de provinciale Verordening Ruimte Noord-Brabant en de Regeling 

‘Kwaliteitsverbetering van het landschap gemeente Haaren’ is voor onderhavige ontwikkeling een 

landschappelijke inpassing nodig. Hiervoor is een beplantingsplan opgesteld. Hieronder is een 

uitsnede en korte beschrijving van het beplantingsplan weergegeven. Het volledige beplantingsplan 

is als bijlage 3 bij deze toelichting toegevoegd. 
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Uitsnede landschappelijk inpassingsplan 

 

Om de openheid van het gebied zoveel mogelijk te behouden is gekozen voor een inpassing in de 

vorm van hagen. Daarnaast is het ten behoeve van de teelt niet wenselijk om naast kassen hoge 

beplanting of bomen te planten. De zuidzijde is reeds grotendeels afgeschermd door hagen van de 

buurpercelen. De noordzijde wordt voorzien van een beukenhaag. Hierdoor wordt de overgang naar 

het open landschap verzacht en het zicht op de kas en bassin gedeeltelijk ontnomen. Aan de 

westzijde wordt naast het bestaande hekwerk klimop (Hedera helix) aangeplant. Hierdoor wordt het 

zicht vanaf de westzijde op de containervelden en kas (gedeeltelijk) ontnomen. 

5.6 Flora en fauna 

5.6.1 Algemeen 

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt 3 wetten: 

de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. In deze wet zijn de 

onderdelen uit de Europese Habitatrichtlijn en onder meer de Vogelrichtlijn, die de bescherming van 

soorten betreft, geïmplementeerd. De wet biedt ook het kader voor de bescherming van inheemse 

dier- en plantensoorten die geen bescherming genieten op grond van de Habitatrichtlijn. 
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Er gelden een aantal verboden ter bescherming van beschermde dier- en plantensoorten.  

 

Artikel 1.11 Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om 

voldoende zorg te dragen voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor 

in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 

5.6.2 Verricht onderzoek  

Gelet op de beschikbare gegevens is voor onderhavige ontwikkeling een quickscan flora en fauna 

verricht door Adviesbureau Livadi. De rapportage van dit onderzoek is als bijlage 9 bij deze 

toelichting bijgevoegd. De conclusie van dit onderzoek is als volgt. 

 

Gelet op de potentiele ecologische waarden kan het voorgenomen plan in overeenstemming met de 

nationale natuurwetgeving en het provinciale natuurbeleid worden uitgevoerd, mits overtreding van 

de Wet natuurbescherming soortbescherming op voorhand wordt voorkomen door rekening te 

houden met het broedseizoen en de zorgplicht, alsmede de emissie op Natura 2000-gebieden niet 

toeneemt. De gunstige staat van instandhouding van de te verwachten soorten op de projectlocatie 

en binnen de invloedssfeer  van de  voornemens  komt  door  de  voorgenomen  plannen  niet  in  het  

geding.  Een ontheffingsaanvraag is niet benodigd. 

 

 Ten aanzien van broedvogels dient, om overtreding op voorhand redelijkerwijs te 

voorkomen, de werkzaamheden bij voorkeur buiten het broedseizoen te worden uitgevoerd 

of te worden gestart.  Indien  niet  mogelijk  dan  dient  een  controle  vooraf  aan  de  

werkzaamheden  de aanwezigheid van een broedgeval uitsluiten. 

 Ten behoeve van (incidenteel) aanwezige overige soorten dient de zorgplicht in acht te 

worden genomen. 

 

Daarnaast zal met betrekking tot het onderdeel Natura 2000, middels een Aerius-berekening, 

inzichtelijk moeten worden gemaakt of er daadwerkelijk geen sprake is van een significantie 

toename  van de stikstofdepositie ter plaatse van Natura 2000-gebieden. Vervolgonderzoek ten 

behoeve van de NNN en/of toetsing aan het onderdeel houtopstanden is bij dit plan verder niet aan 

de orde. 

5.6.3 Aerius-berekening 

Naar aanleiding van deze conclusie is een Aerius-berekening gemaakt. Hierbij is als uitgangspunt 

genomen dat de vervoersbewegingen als volgt toenemen als gevolg van het plan: 

- Zwaar motorvoertuigen: 1 vrachtwagen en 1 tractor per dag; 

- Middelzwaar verkeer: neemt niet toe; 

- Lichte motorvoertuigen: 4 personenauto’s per dag. 

De huidige vervoersbewegingen bestaan uit 4 zware motorvoertuigen 2 middelzware 

motorvoertuigen en 4 lichte motorvoertuigen. 

 

Verder zijn er geen emissiebronnen van No(x) aanwezig. 

Hieruit volgt dat er geen effecten zijn op Natura-2000 gebieden. De berekening is als bijlage 10 aan 

deze toelichting toegevoegd. 
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5.6.4 Conclusie flora en fauna 

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden buiten het broedseizoen en met inachtneming van de 

zorgplicht zijn er als gevolg van het planvoornemen geen nadelige effecten ten aanzien van de te 

beschermen flora en fauna te verwachten. 

5.7 Duurzaamheid 

Duurzame stedenbouw verbreedt de aandacht naar meer aspecten dan alleen de verkaveling en 

ontsluiting. Duurzaamheid gaat ook om een zuinig ruimtegebruik, milieuvriendelijkheid, veilig 

verkeer en vervoer en natuur en rekening houden met het waterhuishoudingsysteem, 

omgevingsinvloeden, landschapsstructuren en landschapselementen. 

 

Dit betekent in de praktijk dat gelet moet worden op het materiaalgebruik, de vormgeving, gebruik 

van alternatieve energiebronnen, compact bouwen, intensief ruimtegebruik en flexibel bouwen 

(levensloopbestendig). 

 

Duurzaam bouwen heeft een volwaardige plaats in het ontwerp, het bouwen en beheren van de 

bebouwing. Tijdens de bouw kan door zuinig om te gaan met bouwmaterialen worden voorkomen 

dat er onnodig afval ontstaat.  

 

In onderhavig plan zijn met name de bouwkundige aspecten van belang. Deze zullen verder worden 

uitgewerkt in de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen. 
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6 Uitvoerbaarheid 

De uitvoerbaarheid van de planontwikkeling dient in relatie tot de gemeentelijke financiën te zijn 

gewaarborgd. Daarbij dient ook te worden onderzocht of en in hoeverre de voorgenomen 

afwijkingen ten opzichte van het vigerende bestemmingsplan aanleiding kunnen geven tot 

aanspraken om planschade als bedoeld in artikel 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening. 

6.1 Grondexploitatie 

6.1.1 Algemeen 

Afdeling 6.2 van de Wet ruimtelijke ordening draagt de titel ‘Grondexploitatie’. In dit hoofdstuk 

wordt ingegaan op de mogelijkheden voor gemeenten (en ook provincie en Rijk indien deze als 

planwetgever optreden) om langs publiekrechtelijke weg eisen te stellen aan het in exploitatie 

brengen van gronden. Het gaat dan onder andere om eisen op het gebied van kostenverhaal, sociale 

woningbouw, particulier opdrachtgeverschap en fasering van de invulling van den openbare ruimte. 

Ook zijn in afdeling 6.2 Wro twee bepalingen opgenomen over de wijze waarop langs 

privaatrechtelijke weg eisen gesteld kunnen worden aan het in exploitatie brengen van gronden.   

6.1.2 Exploitatieplan 

Afdeling 6.4 Wro beschrijft een publiekrechtelijk stelsel waarbinnen door gemeenten (en in 

voorkomend geval provincie of Rijk) eisen gesteld kunnen worden aan de grondexploitatie. Dit 

publiekrechtelijk instrumentarium is aanvullend van aard. Het primaat ligt bij vrijwillige 

civielrechtelijke afspraken. Deze civielrechtelijke afspraken worden gemaakt in hetzij een anterieure 

overeenkomst (er is nog geen exploitatieplan vastgesteld) hetzij een posterieure overeenkomst (er is 

al een exploitatieplan vastgesteld).  

 

Artikel 6.12, lid 1 Wro bepaalt dat de gemeenteraad wordt verplicht om de gronden, waarop een bij 

algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen, een exploitatieplan op te 

stellen. Artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening geeft aan om welke bouwplannen het gaat.  

 

Hoofdregel is dat er een plicht bestaat voor het opstellen van een exploitatieplan. Onder artikel 6.12, 

lid 2 Wro wordt hierop echter een aantal uitzonderingsmogelijkheden geboden: 

 

- het verhaal van kosten over de in het plan of besluit begrepen kosten is anderszins verzekerd; 

- het is niet nodig een tijdvak te bepalen waarbinnen de grondexploitatie zal plaatsvinden; 

- het is niet nodig een fasering op te nemen waarbinnen werken, werkzaamheden en 

bouwplannen uitgevoerd moeten worden; 

- het is niet nodig eisen en/of regels omtrent de uitvoering te stellen aan het bouwrijp maken 

en/of de inrichting van de openbare ruimte en/of de aanleg van nutsvoorzieningen; 

- het is niet nodig regels te stellen omtrent de uitvoering van de in het bestemmingsplan 

opgenomen bepalingen omtrent sociale huur en/of koopwoningen, kavels voor particulier 

opdrachtgeverschap of branches in de detailhandel. 
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Het voorliggende wijzigingsplan heeft betrekking op een particulier initiatief voor de uitbreiding van 

een kwekerijbedrijf met teeltondersteunende kassen. Het is niet noodzakelijk een tijdvak of fasering 

te bepalen voor voorliggend plan. Daarnaast is het niet nodig om bij onderhavig voornemen directe 

openbare voorzieningen aan te leggen waarvan de kosten doorberekend zouden moeten worden. 

 

Daarmee is het verhaal van de kosten van de grondexploitatie voor dit gebied anderszins verzekerd 

en is de economische uitvoerbaarheid van het plan gegarandeerd. 

 

Gelet op het vorenstaande kan in het kader van de vaststelling van het wijzigingsplan worden 

afgezien van het vaststellen van een exploitatieplan 

6.2 Planschade 

Artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening biedt de grondslag voor de vergoeding van zogenoemde 

planschade. Deze schadevergoeding wordt (in beginsel) door het college van burgemeester en 

wethouders van de betreffende gemeente toegekend aan degene die als gevolg van een 

planontwikkeling schade lijdt.  

 

Artikel 6.4a Wro bepaalt dat de gemeente de mogelijkheid heeft om met een initiatiefnemer van 

een planontwikkeling een overeenkomst te sluiten. De strekking van dergelijke 

planschadeovereenkomst is dat de door derden geleden schade geheel (of gedeeltelijk) voor 

rekening komt van de initiatiefnemer, omdat de schade voortvloeit uit het op zijn of haar verzoek 

ten behoeve van een planontwikkeling wijzigen van het bestemmingsplan of verlenen van een 

omgevingsvergunning. 

 

Tussen de initiatiefnemer en de gemeente Haaren is een planschadeovereenkomst afgesloten, zodat 

eventuele reële aanvragen inzake de tegemoetkoming in de planschade voor rekening van de 

initiatiefnemer zullen komen. 
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7 Planstukken 

Het wijzigingsplan ‘Köppenstraat 4’ van de gemeente Haaren bestaat uit voorliggende toelichting, de 

regels en een verbeelding schaal 1 : 1.000. 

7.1 Algemeen 

Op 1 juli 2008 is de Wet ruimtelijke ordening (Wro) in werking getreden. Behalve een vernieuwd 

stelsel voor processen voor de ruimtelijke ordening in Nederland, worden met de inwerkingtreding 

van de nieuwe Wro ook de resultaten van DURP (Digitale Uitwisseling in Ruimtelijke Processen) 

wettelijk verankerd. Dit houdt in dat nagenoeg alle instrumenten uit de Wro door bronhouders 

digitaal beschikbaar zijn, waardoor de bestemmingsplannen onderling vergelijkbaar worden. 

Hiervoor is het pakket ‘RO Standaarden 2008’ ontwikkeld, dat wettelijk is vastgelegd in de bij de Wro 

behorende ‘Regeling standaarden ruimtelijke ordening’.  

 

Vergelijkbaarheid van bestemmings- en inpassingsplannen wordt door de SVBP2012 (Standaard 

Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2012) op drie manieren gerealiseerd: 

 

- er is een begrippenkader gegeven dat in de plannen toegepast moet worden. Het gaat dan 

bijvoorbeeld om lijsten van bestemmingshoofdgroepen met mogelijke gebruiksdoelen, 

dubbelbestemmingen, aanduidingen, indeling van regels etc. Voor het hanteren van het 

begrippenkader is geen specifieke software vereist; 

- er is een verplichte ‘analoge verbeelding’ voorgeschreven, hetgeen inhoudt de manier waarop 

het plan op papieren kaarten moet worden getoond. Er zijn dwingende regels inzake de opmaak 

van het plan. Voor het opmaken van plannen is in de praktijk speciale software benodigd; 

- er is een verplichte ‘digitale verbeelding’ voorgeschreven, waarmee wordt gedoeld op het tonen 

van het plan in een digitale omgeving (website). 

 

Vanaf 1 januari 2010 dient een bestemmingsplan digitaal raadpleegbaar en uitwisselbaar te zijn. 

Voorliggend bestemmingsplan voldoet aan deze digitaliseringverplichting. 

7.2 Toelichting, regels en verbeelding 

Een bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding. De regels en 

verbeelding vormen tezamen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. Beide 

planonderdelen dienen in onderling verband te worden bezien. De regels en de verbeelding zijn 

namelijk onlosmakelijk met elkaar verbonden, aangezien op de verbeelding de bestemmingen 

visueel zijn weergegeven en de regels onder andere het gebruik en de bouwmogelijkheden bij deze 

bestemmingen geven.  
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7.2.1 Toelichting 

De toelichting van het bestemmingsplan heeft geen rechtskracht, maar is wel een belangrijk 

onderdeel van het totale plan. De toelichting geeft namelijk een weergave van de beweegredenen, 

de onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten zoals deze aan het bestemmingsplan ten 

grondslag liggen. Tot slot is de toelichting een belangrijk hulpmiddel bij de interpretatie van het 

bestemmingsplan.  

7.2.2 Regels 

Conform de SVBP2012 dienen de regels van een bestemmingsplan volgens een bepaalde opbouw te 

worden opgesteld, waarbij opgemerkt dient te worden dat niet elk bestemmingsplan alle elementen 

van navolgende opbouw bevat:  

 

- Hoofdstuk 1: Inleidende regels 

o Begrippen 

o Wijze van meten 

- Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels  

o Bestemmingen 

o Voorlopige bestemmingen 

o Uit te werken bestemmingen 

o Dubbelbestemmingen 

- Hoofdstuk 3: Algemene regels 

o Anti-dubbeltelregel 

o Algemene bouwregels 

o Algemene gebruiksregels 

o Algemene aanduidingsregels 

o Algemene afwijkingssregels 

o Algemene wijzigingsregels 

o Verwezelijking in de naaste toekomst 

o Algemene procedureregels 

o Overige regels 

- Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels 

o Overgangsrecht 

o Slotregel 

 

De regels van de verschillende bestemmingen worden als volgt opgebouwd, waarbij eveneens geldt 

dat een bestemmingsregel niet alle elementen hoeft te bevatten: 

- Bestemmingsomschrijving 

- Bouwregels 

- Nadere eisen 

- Afwijken van de bouwregels 

- Specifieke gebruiksregels 

- Afwijken van de gebruiksregels 

- Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
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werkzaamheden 

- Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk 

- Wijzigingsbevoegdheid 

Vorenstaande gestandaardiseerde opbouw is gehanteerd bij het opstellen van de regels behorende 

bij voorliggend bestemmingsplan.  

7.2.3 Verbeelding 

De ‘vroegere’ plankaart wordt in het kader van het huidige planologische regime aangeduid als 

‘verbeelding’. Op een verbeelding wordt de grens van het plangebied weergegeven waarbinnen 

onder meer de verschillende (dubbel)bestemmingen, bouwvlakken en bouw-/functie-

/maatvoerings-aanduidingen (en de ligging daarvan) visueel zijn weergegeven.  

 

De verbeelding met betrekking tot voorliggend bestemmingsplan is ingetekend op schaal 1:1000 en 

digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. 

 

Verder voorziet bijbehorende verbeelding in de naam van voorliggend bestemmingsplan en een 

tekeningnummer. Dit zijn verplichtingen in het kader van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening.  

 

De verbeelding is direct (juridisch) verbonden met de bijbehorende regels. In deze regels worden de 

condities en voorwaarden gesteld behorende bij de verschillende bestemmingen. 
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8 Vooroverleg, inspraak en formele procedure 

8.1 Inleiding 

De procedure voor vaststelling van een bestemmingsplan zijn door de wetgever geregeld. 

Aangegeven is dat tussen gemeente en verschillende instanties overleg over het plan moet worden 

gevoerd alvorens een ontwerp bestemmingsplan ter visie kan worden gelegd. Bovendien is het 

noodzakelijk dat belanghebbenden de gelegenheid hebben om hun visie omtrent het plan te kunnen 

geven. Pas daarna kan de wettelijke procedure met betrekking tot vaststelling van het 

bestemmingsplan van start gaan. 

8.2 Vooroverleg 

Artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bepaalt dat burgemeester en wethouders bij de 

voorbereiding van een bestemmingsplan, waar nodig, overleg plegen andere betrokken overheden 

en overheidsdiensten (wettelijke adviseurs). Daarbij moet worden gedacht aan naburige gemeenten, 

het waterschap, en de diensten van het Rijk en de provincie. Overleg met het waterschap is altijd 

verplicht, terwijl het tot de verantwoordelijkheid van de gemeente behoort om te beoordelen of 

overleg met de desbetreffende diensten van het Rijk en de provincie nodig is. Artikel 3:6 van de 

Algemene wet bestuursrecht (Awb) is van overeenkomstige toepassing.   

 

De bedoeling van dit vooroverleg is voornamelijk om de opstellers van het plan tijdig de 

mogelijkheid te geven het plan desgewenst aan opmerkingen van andere overheden aan te passen.  

 

Voorliggende planontwikkeling is door de gemeente in het kader van artikel 3.1.1 Bro voorgelegd 

voor advies aan het Waterschap De Dommel en inzake externe veiligheid aan de Brandweer (ODBN). 

De reactie van de Brandweer is als bijlage 6 bijgevoegd en de reactie van Waterschap De Dommel is 

opgenomen onder bijlage 10. Voor zover noodzakelijk zijn voorgenoemde adviezen verwerkt in 

onderhavig wijzigingsplan. 

8.3 Inspraak 

Ingevolge artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening dienen burgemeester en wethouders te besluiten 

en te publiceren of er terinzagelegging van het bestemmingsplan plaatsvindt, of er zienswijzen 

kunnen worden ingediend en of een onafhankelijke adviesinstantie advies uitbrengt. Ook is in 

voornoemd artikel bepaald dat het voornemen tot het voorbereiden van een bestemmingsplan, 

waarbij geen MER wordt opgesteld, dient te worden gepubliceerd conform artikel 3:12, lid 1 en 2 

van de Algemene wet bestuursrecht en langs elektronische weg.  
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8.4 Formele procedure 

8.4.1 Algemeen 

De wettelijke (formele) bestemmingsplanprocedure, die circa 26 weken in beslag neemt, bestaat uit 

navolgende stappen: 

 

1. Openbare kennisgeving van het ontwerp bestemmingsplan. 

2. Ter inzage legging van het ontwerp bestemmingsplan met alle bijbehorende stukken 

gedurende 6 weken. Tevens wordt de bekendmaking toegezonden aan Gedeputeerde Staten, 

belanghebbenden en betrokken Rijksdiensten. 

3. Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een ieder zienswijzen naar voren brengen. 

4. Vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad binnen 12 weken. 

5. Algemene bekendmaking van het bestemmingsplan door ter inzage legging met 

voorafgaande kennisgeving en toezending van het besluit tot vaststelling aan Gedeputeerde 

Staten en betrokken Rijksdiensten, Waterschappen en gemeenten: binnen 2 weken dan wel, 

indien Gedeputeerde Staten of de inspecteur zienswijzen hebben ingebracht of het 

bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld, binnen 6 weken na vaststelling. 

6. Mogelijkheid tot beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State binnen 6 

weken na bekendmaking voor belanghebbenden. 

7. Inwerkingtreding op de dag na afloop van de beroepstermijn, zijnde 6 weken na de 

bekendmaking, tenzij binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening is 

ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

8.4.2 Zienswijzen 

Het ontwerp van voorliggend bestemmingsplan heeft vanaf [ datum ] tot en met [ datum ] voor 

zienswijzen ter visie gelegen. Gedurende deze termijn zijn [ wel / geen ] zienswijzen ingekomen.   
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9 Bijlagen 

1. Luchtfoto uitbreidingsplan; 

2. Advies Agrarische Adviescommissie; 

3. Landschappelijk inpassingsplan; 

4. Verkennend bodemonderzoek; 

5. Akoestische motivatie; 

6. Advies Brandweer; 

7. Archeologisch onderzoek; 

8. Watertoets; 

9. Quick-scan Flora en Fauna; 

10. Aerius-berekening; 

11. Reactie Waterschap De Dommel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


