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1. INLEIDING 
 
1.1 Aanleiding 
Anneke van Rooij en Geert de Rooij zijn voornemens om op hun erf aan de Groenstraat 22a te 
Esbeek een theetuin te ontwikkelen die wordt ingericht als een ecologische demonstratietuin.  
Naast het voornemen om een theetuin te realiseren bestaat de wens om zeven 
vakantieappartementen te maken in een bestaande loods. Het nieuwe recreatieve bedrijf krijgt de 
naam Zintuinen. 
Op dit moment is de locatie aan de Groenstraat 22a in gebruik als hak- en freesbedrijf.  
 
1.2 Procedure 
Om de theetuin en de vakantieappartemenenten te kunnen realiseren is een 
bestemmingsplanprocedure noodzakelijk. 
De gemeente Hilvarenbeek heeft op 3 januari 2018 per brief een positieve grondhouding ingenomen 
ten aanzien van een bestemmingsplanprocedure.  
 
1.3 Ligging plangebied 
Het plangebied ligt ten zuiden van de kern Esbeek ten oosten van de N269 op het adres Groenstraat 
22a. De loods op het erf is in gebruik als hak- en freesbedrijf. Aan de straatzijde ligt de 
bedrijfswoning.  
 

 
Luchtfoto met plangebied rood gemarkeerd. 
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1.4 Vigerend bestemmingsplan  
Op het plangebied is het bestemmingsplan Buitengebied uit 2014 van toepassing. Het plangebied 
kent de bestemming ‘Bedrijf’ met de functieaanduiding ‘specifiek vorm van bedrijf -15’. Het deel van 
het plangebied achter het bestaande bouwvlak heeft de bestemming ‘agrarisch’. Tevens kent de 
locatie de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie 1’ en de gebiedsaanduiding 
‘bebouwingsconcentratie’. Binnen het vigerende bestemmingplan is de voorgenomen ontwikkeling 
niet mogelijk.  
 

 
Uitsnede vigerend bestemmingsplan met plangebied rood gemarkeerd. 
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2. HET PLAN 
 
2.1 Planbeschrijving  
Anneke van Rooij en Geert de Rooij zijn voornemens om op hun erf aan de Groenstraat 22a te 
Esbeek een theetuin te ontwikkelen. De theetuin wordt ingericht als een ecologische 
demonstratietuin. Anneke de Rooij is tuinontwerper en wil bezoekers informeren over ecologisch 
tuinieren. Ook wil Anneke ecologische vaste planten kweken en verkopen vanuit de theetuin. Voor 
de theetuin (terras van 50 m2 en ontmoetingsruimte van 50 m2 , op de onderstaande 
situatietekening aangegeven als tuinterras en tuincafé) ) willen Anneke en Geert een 
horecavergunning aanvragen. 
Naast het voornemen om een theetuin te realiseren bestaat de wens om zeven 
vakantieappartementen te maken in een bestaande loods. Het voornemen is deze appartementen 
gefaseerd te realiseren. 
Op dit moment is de locatie aan de Groenstraat 22a in gebruik als hak- en freesbedrijf. Geert de Rooij 
is voornemens de activiteiten van dit bedrijf de komende jaren af te bouwen. In deze periode wordt 
de Groenstraat 22a ten behoeve van het hak- en freesbedrijf alleen gebruikt voor opslag van 
gereedschap en stalling van de bedrijfsbus.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inrichtingsschets Groenstraat 22a nieuwe situatie, 
plangebied met rode streepjes gemarkeerd. 
Roze: inpassing binnen bouwvlak (20% van bouwvlak) 
Lichtblauw: inpassing buiten het bouwvlak (4.000 m2) 
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Het plangebied wordt ingericht als ecologische tuin. Dit houdt in dat netto 300 m2 bestrating wordt 
verwijderd en dat perken met inheemse bloemrijke vaste planten en  inheemse heesters worden 
aangeplant. Ter plekke van de parkeerplaats en de paden wordt 500 m2 bestrating toegepast waar 
het hemelwater tussendoor kan lopen waardoor het water binnen het plangebied blijft. 
Op de gronden die in eigendom zijn bij De Rooij (zie inrichtingsschets vorige pagina) wordt, buiten 
het bouwvlak, ter versterking van de landschappelijke kwaliteit van het plangebied 1.400 m2 aan 
vogelbosjes gerealiseerd en 200 m2 aan houtsingel. De bestaande houtsingel op de scheiding met het 
perceel ten zuiden van het plangebied wordt hierbij verdicht. De vogelbosjes bestaan uit de soorten 
Wilde kers, Krenteboompje, Cornus Mas, Lijsterbes en Liguster. De houtsingels bestaan uit Hazelnoot 
en Eik. Ook worden 5 Knotwilgen, 22 hoogstamfruitbomen en 8 halfstamfruitbomen, 3 Tamme 
kastanjes, 2 Walnoten, 5 Lindes, 130 m Beukenhaag, 43 m Haagbeuk, 33 m Meidoornhaag, 50 
bessenstruiken en 60 Rozenbottels aangeplant. 
De aanplant van het plangebied is reeds in gang gezet zodat deze bij de start van het recreatieve 
bedrijf al enige omvang en kwaliteit heeft. 
 
Binnen het plangebied wordt geen nieuwe bebouwing gerealiseerd. De bestemmingswijziging betreft 
een functiewijziging en geen wijziging in de bouwmogelijkheden. 
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3. BELEIDSKADER 
 
3.1 Rijksbeleid 
Structuurvisie Infrastructuur en ruimte 
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staan de plannen voor ruimte en mobiliteit. Zo 
beschrijft het kabinet in de Structuurvisie in welke infrastructuurprojecten het de komende jaren wil 
investeren. Provincies en gemeentes krijgen meer bevoegdheden bij ruimtelijke ordening. De 
Rijksoverheid richt zich op nationale belangen, zoals verbetering van de bereikbaarheid. Op 13 maart 
2012 is de SVIR in werking getreden.  
 
In de SVIR schetst het kabinet hoe Nederland er in 2040 uit moet zien: concurrerend, bereikbaar, 
leefbaar en veilig. Het ruimtelijke en mobiliteitsbeleid wordt meer aan provincies en gemeenten 
overgelaten. Hieronder valt bijvoorbeeld het landschapsbeleid. De Rijksoverheid richt zich op 
nationale belangen, zoals een goed vestigingsklimaat, een degelijk wegennet en waterveiligheid. Tot 
2028 heeft het kabinet in de SVIR 3 Rijksdoelen geformuleerd:  
-  de concurrentiekracht vergroten door de ruimtelijk-economische structuur van Nederland te 
versterken. Dit betekent bijvoorbeeld een aantrekkelijk (internationaal) vestigingsklimaat;  
-  de bereikbaarheid verbeteren;  
-  zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en cultuurhistorische 
waarden.  
 
De structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is tot nu toe gedeeltelijk vertaald in het Besluit algemene 
regels ruimtelijke ordening (Barro). Het Barro omvat alle ruimtelijke rijksbelangen die juridisch 
doorwerken op het niveau van bestemmingsplannen. Het gaat om kaders voor onder meer het 
bundelen van verstedelijking, de bufferzones, nationale landschappen, de Ecologische 
Hoofdstructuur, de kust, grote rivieren, militaire terreinen, mainportontwikkeling van Rotterdam en 
de Waddenzee. Met het Barro maakt het Rijk proactief duidelijk waar provinciale verordeningen en 
gemeentelijke bestemmingsplannen aan moeten voldoen. De beoogde ontwikkeling is een lokale 
aangelegenheid. Er zijn geen nationale belangen in het geding. In de SVIR worden geen uitspraken op 
dit schaalniveau gedaan. De ontwikkeling is daarom passend binnen het rijksbeleid.  
 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening  
Ter bescherming van de nationale belangen is door het Rijk het Besluit algemene regels ruimtelijke 
ordening (Barro) opgesteld. De regels van het Barro moeten in acht worden genomen bij het 
opstellen van provinciale ruimtelijke verordeningen en bestemmingsplannen.  
In het Barro zijn regels opgenomen voor de volgende nationale belangen:  
-  rijksvaarwegen;  
-  mainportontwikkeling Rotterdam;  
-  kustfundament;  
-  grote rivieren;  
-  Waddenzee en waddengebied;  
-  Defensie  
-  hoofdwegen en landelijke spoorwegen  
-  elektriciteitsvoorziening;  
-  buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen;  
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-  ecologische hoofdstructuur;  
-  primaire waterkeringen buiten het kustfundament;  
-  IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte);  
-  erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde.  
 
Geen van de nationale belangen heeft betrekking op de ontwikkelingen binnen het plangebied. 
 
Ladder voor duurzame verstedelijking  
De ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 
geïntroduceerd en vastgelegd als procesvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro 
bepaalt dat voor onder meer bestemmingsplannen die nieuwe woningen mogelijk maken, de treden 
van deze ladder doorlopen moeten worden. Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een 
goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting van de ruimte in stedelijke 
gebieden. Artikel 3.1.6, lid 2 van het Bro gaat in op duurzame verstedelijking en luidt als volgt: 
 
Lid 2.  
De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maakt, 
bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het bestemmingsplan die 
ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet 
binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien.  
 
Ingevolge artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef onder i, van het Bro wordt in het Bro de de daarop 
berustende bepalingen onder stedelijke ontwikkeling verstaan: “ruimtelijke ontwikkeling van een 
bedrijventerrein of zeehaven, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke 
voorzieningen.”  
De ontwikkelingen binnen het plangebied betreffen geen “stedelijke ontwikkeling” zoals op grond 
van artikel 1.1.1, eerste lid, aanhef onder i, van het Bro wordt verstaan. Een beschrijving van de 
behoefte zoals dat in lid 2 is bepaald is daarom niet aan de orde.  
 
Toetsing aan de “Ladder” is daarom niet aan de orde.  
 
 
3.2 Provinciaal beleid 
Verordening ruimte Noord Brabant  
De Verordening ruimte is voor het eerst in april 2010 door de Provinciale Staten vastgesteld. Sinds 
2010 zijn er nieuwe verordeningen vastgesteld in 2011, 2012 en 2014 en 2015. Na de vaststelling op 
10 juli 2015 zijn er diverse besluiten tot kaartaanpassing genomen en zijn er diverse wijzigingen in de 
regels doorgevoerd. Al deze wijzigingen zijn verwerkt in een geconsolideerde versie met de naam 
Verordening ruimte Noord-Brabant. 
De Verordening ruimte is een planologische verordening waarin eisen gesteld worden aan de door de 
gemeente op te stellen bestemmingsplannen en beheersverordeningen en vormt een direct 
toetsingskader voor bouwaanvragen. De Verordening ruimte bevat onder andere de volgende 
onderwerpen; 
• Bevordering van de ruimtelijke kwaliteit; 
• Stedelijke ontwikkeling; 
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• Cultuurhistorie; 
• Agrarische ontwikkeling en windturbines; 
• Water; 
• Natuur en landschap; 
• Ontwikkeling intensieve veehouderij. 
Het plangebied is gelegen de structuur ‘Gemengd landelijk gebied. Deze aanduiding is onderstaand 
nader uitgewerkt, waarbij tevens de consequenties voor de ontwikkelingen van het plangebied zijn 
beschreven. 
 
Gemengd landelijk gebied 
Het plangebied is gelegen in 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. 
Niet agrarische functies zoals recreatie zijn mogelijk indien er sprake is van een vestiging op een 
bestaand bouwperceel. Nieuwe niet agrarische functies mogen geen afbreuk doen aan de 
ontwikkeling van de agrarische economie. Ook moeten nieuwe functies aansluiten bij bestaand 
beleid en een bijdrage leveren aan de landschappelijke kwaliteit van het gebied. 
 
Onderstaand zijn de regels uit de Verordening ruimte, die van toepassing zijn, op een rij gezet en is 
cursief aangegeven hoe aan de betreffende regel wordt voldaan. Het betreft de regels van artikel 
7.10 Niet agrarische functies en 7.12 Afwijkende regels voor recreatiebedrijven. 
 
Artikel 7.10 Niet-agrarische functies 
1. Een bestemmingsplan dat is gelegen in gemengd landelijk gebied kan voorzien in een 
vestiging van een niet-agrarische functie, anders dan bepaald in de artikelen 7.7 tot en met 
artikel 7.9 mits: 
a. de totale omvang van het bouwperceel van de beoogde ontwikkeling ten hoogste 5.000 
m2 bedraagt;  
Het huidige bouwvlak is 3.600  m2 groot en blijft ongewijzigd. 
b. dit bijdraagt en past binnen de beoogde ontwikkeling van gemengd landelijk gebied als 
bedoeld in artikel 7.1 (de ontwikkeling mag geen afbreuk doen aan de agrarische economie); 
Het plangebied is gelegen naast een bestaande varkenshouderij. De ontwikkeling van de theetuin en 
de vakantieappartementen doen geen afbreuk aan de ontwikkelingsmogelijkheden van dit bedrijf. In 
paragraaf 4.6 wordt hier nader op ingegaan. 
c. is verzekerd dat overtollige bebouwing wordt gesloopt; 
Binnen het plangebied is geen sprake van overtollige bebouwing. De bestaande loods krijgt een 
nieuwe functie en de bedrijfswoning houdt dezelfde functie. 
d. de beoogde ontwikkeling niet leidt tot een bedrijf, behorend tot de milieucategorie 3 of 
hoger;  
De theetuin en de vakantieappartementen behoren tot de milieucategorie 1. 
e. de beoogde ontwikkeling niet leidt tot twee of meer zelfstandige bedrijven; (meer bedrijven 
is wel mogelijk maar meerdere bestemmingen niet); 
Het plangebied krijgt één bestemming: de bestemming Recreatie. 
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f. de beoogde ontwikkeling niet leidt tot een al dan niet zelfstandige kantoorvoorziening met 
een baliefunctie; 
Er is geen sprake van een zelfstandige kantoorvoorziening. 
g. de beoogde ontwikkeling niet leidt tot al dan niet zelfstandige detailhandelsvoorziening met 
een verkoopvloeroppervlakte van meer dan 200 m2;  
De beoogde ontwikkeling voorziet in 50 m2 detailhandel in de vorm van de verkoop van zelfgekweekte 
vaste planten. De verkoop vindt plaats in het ontmoetingsruimte. 
h. is aangetoond dat de ruimtelijke ontwikkeliing ook op langere termijn past binnen de op 
grond van deze verordening toegestane omvang;  
Op langere termijn zal de ontwikkeling nog steeds passen binnen het gebied. De verwachting is dat de 
omvang van de theetuin en de vakantieappartementen niet zal toenemen. 
i. de beoogde activiteit niet leidt tot een grootschalige ontwikkeling. 
De ontwikkeling van de theetuin en de vakantieappartementen betreft geen grootschalige 
ontwikkeling. 
 
7.12 Afwijkende regels voor recreatieve bedrijven 
1. In afwijking van artikel 7.10 eerste lid, onder a en d (niet-agrarische functies), kan een 
bestemmingsplan dat is gelegen in gemengd landelijk gebied voorzien in een vestiging van een 
recreatiebedrijf, mits de ontwikkeling niet leidt tot een recreatiebedrijf behorende tot 
milieucategorie 4 of hoger. 
Er is geen sprake van een recreatiebedrijf behorende tot milieucategorie 4 of hoger. 
2. In geval het bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid de bouw van recreatiewoningen 
op een verblijfsrecreatief terrein mogelijk maakt, is geborgd dat deze woningen bedrijfsmatig 
worden beheerd. 
In de bestemmingsregels van voorliggend bestemmingslan is geborgd dat de woningen bedrijfsmatig 
worden beheerd.  
3. In afwijking van artikel 7.10, eerste lid, onder i (niet-agrarische functies), kan een 
bestemmingsplan dat is gelegen in gemengd landelijk gebied voorzien in een vestiging van een 
recreatiebedrijf, mits:  
a. het plan bepaalt dat de beoogde ontwikkeling ten hoogste 300.000 bezoekers en 
overnachtingen samen per jaar bedraagt, wat blijkt uit daartoe verricht onderzoek;  
De beoogde ontwikkeling betreft een theetuin van 100 m2 en 7 vakantieappartementen. Het 
genoemde aantal bezoekers en overnachtingen is met deze omvang niet aan de orde. 
b. de ruimtelijke ontwikkeling in samenhang wordt bezien met een ruimtelijke visie op het 
gebied waar de ontwikkeling plaatsvindt en de directe omgeving, waarbij een kwaliteitswinst voor 
meerdere ruimtelijke functies, waaronder natuur, wordt bereikt; 
De ontwikkeling van de theetuin en de vakantieappartementen op de Groenstraat 22a gaan samen 
met een landschappelijke versterking. 
c. het initiatief niet ligt binnen de aanduiding Nieuwe Hollandse Waterlinie; 
Het plangebied ligt niet binnen de aanduiding Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
d. het plan een beschrijving bevat van de resultaten van de regionale afstemming, bedoeld in 
artikel 39.4 (taken RRO), over de beoogde ontwikkeling. 
De ontwikkelingen op de Groenstraat zijn van een beperkte omvang en brengen geen nieuwe 
bebouwing met zich mee. Derhalve vallen de ontwikkelingen niet de categorien zoals vermeld in arikel 
39.4 waarover regionale afstemming dient plaats te vinden.  
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Naast de regels van uit artikel 7.10 gelden de regels ten aanzien van bevordering van de ruimtelijke 
kwaliteit (artikel 3). 
 
Artikel 3 Bevordering ruimtelijke kwaliteit 
3.1 Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit 
De toelichting bij een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling bevat een 
verantwoording 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; 
De bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied is onderbouwd in paragraaf 3.2. 
b. toepassing is gegeven aan het principe van zorgvuldig ruimtegebruik. 
Bij de ontwikkeling van de theetuin en de vakantieappartementen binnen het plangebied wordt 
gebruik gemaakt van bestaande gebouwen op een bestaand bouwvlak. 
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;  
In de paragrafen 4.1 t/m 4.7 wordt ingegaan op gevolgen van de ontwikkelingen binnen het 
plangebied voor 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; 
De omvang van de ontwikkeling van de theetuin en de vakantiekamer is dermate beperkt dat geen 
significante effecten op milieu en volksgezondheid worden verwacht. 
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, water of spoor, inclusief openbaar vervoer, een en ander onder onverminderd hetgeen in 
hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en elders in deze verordening is bepaald. 
Het personen- en goederenvervoer dat vanwege de ontwikkeling van de theetuin en de 
vakantieappartementen binnen het plangebied ontstaat kan goed worden afgewend op de bestaande 
wegen. In paragraaf 4.8 wordt hier nader op ingegaan. 

 
3.2 Kwaliteitsverbetering van het landschap 
Een bestemmingsplan dat een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied mogelijk 
maakt, bepaalt dat die ruimtelijke ontwikkeling gepaard gaat met een fysieke verbetering van de 
aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap, cultuurhistorie of van de 
extensieve recreatieve mogelijkheden van het gebied of de omgeving; 
De toelichting bij een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid bevat een verantwoording:  
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a. van de wijze waarop de in het eerste lid bedoelde verbetering financieel, juridisch en feitelijk 
is geborgd;  
De fysieke verbetering van de aanwezige kwaliteiten is geborgd middels de bestemming "Groen - 
Landschappelijke inpassing" en voorwaardelijke gebruiksbepaling die opgenomen is ten behoeve van 
de landschappelijke inpassing. 
b. dat de in het eerste lid bedoelde verbetering past binnen de hoofdlijnen van het te voeren 
ruimtelijk beleid voor dat gebied. 
Gemeente Hilvarenbeek heeft in haar Structuurvisie Buitengebied vastgelegd welke kwaliteiten in de 
verschillende landschappen in Hilvarenbeek van belang zijn. Tevens zijn regionaal afspraken gemaakt 
over kwaliteitsverbetering van het landschap in relatie tot artikel 3.2 van de Verordening Ruimte. 
Deze afspraken liggen vast is het document "Werkafspraken kwaliteitsverbetering landschap Hart 
van Brabant, actualisering 2015". De ontwikkelingen binnen het plangebied vallen binnen de 
werkafspraken in categorie 3: Ruimtelijke ontwikkelingen waarop de regels inzake 
kwaliteitsverbetering van toepassing zijn (zowel landschappelijke inpassing als ruimtelijke 
kwaliteitsverbetering vereist).  
 
In categorie 3 gevallen is landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering landschap noodzakelijk. 
Om objectief te kunnen bepalen welke investering gedaan moet worden in het landschap, wordt 
hiervoor een bedrag berekend. In bijlage 1 is een bereking opgenomen van de waardeverandering 
binnen het plangebied. De berekening is gemaakt met een excel format van Gemeente Hilvarenbeek. 
Uit de berekening kan worden opgemaakt dat geen sprake is van waardestijging maar van een 
waardedaling.  
 
De ontwikkelingen op de Groenstraat 22a gaan echter wel gepaard met landschappelijke inpassing 
en kwaliteitsverbetering van het landschap. In de paragraaf Gemeentelijk beleid, Structuurvisie 
Buitengebied Hilvarenbeek is uitgewerkt hoe invulling wordt gegeven aan deze landschappelijke 
inpassing. In bijlage is tevens een tekening van de landschappelijke inpassing opgenomen. 
 
3.3 Gemeentelijk beleid 
Structuurvisie Buitengebied Hilvarenbeek 
In maart 2013 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Buitengebied Hilvarenbeek vastgesteld. 
Hilvarenbeek kent naast de hoofdkern en de kleinere kernen een groot landelijk gebied waarin veel 
ontwikkelingen gaande zijn. De functieveranderingen en dynamiek in de agrarische en recreatieve 
sector, natuurontwikkeling en de wens om de landschappelijke waarden te behouden, vragen om 
een samenhangende visie op ruimtelijke ontwikkelingen en ruimtelijke kwaliteit van het 
buitengebied.  
Het gemeentelijk doel is om met deze structuurvisie te beschikken over een eenduidig kader voor 
ontwikkelingen en tegenprestaties, zoals die in het bestemmingsplan buitengebied zijn vertaald in 
ontwikkelingsmogelijkheden. Het bevat de kaders voor duurzame kwaliteitsverbetering in 
Hilvarenbeek.  
Het landschap in de gemeente is onderverdeeld in een vijftal landschapstypen, zijnde de beekdalen, 
kampen- en hoevenlandschap, oud ontginningslandschap, jong ontginningslandschap en bos- en 
natuurgebieden. Het plangebied is gelegen in het landschapstype ‘Oud ontginningslandschap’. Dit 
landschap bestaat uit grote, open akkercomplexen die behoren tot de oudere ontginningen in ons 
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land. De veelal bolle akkers liggen van oorsprong op de overgang van de hogere gronden naar de 
lagergelegen beekdalen.  
In de structuurvisie is opgenomen dat de kleinschaligheid van het oude ontginningslandschap 
behouden moet blijven. De bolle akkers moet open blijven en bij nieuwe ontwikkelingen zoals de 
voorgenomen ontwikkeling binnen het plangebied is een investering in het landschap vereist. 
 

 
Uitsnede kaart ‘landschapstypen’ Structuurvisie Buitengebied’ 
 
De voorgenomen ontwikkelingen binnen het plangebied vallen wat betreft de tegenprestatie op het 
gebied van investeren in het landschap onder categorie 3.: “Ruimtelijke ontwikkelingen waarop de 
regels inzake kwaliteitsverbetering van toepassing zijn (zowel landschappelijke inpassing als 
ruimtelijke kwaliteitsverbetering vereist)”. 
Het erf aan de Groenstraat 22a wordt ingepast door middel van houtsingels (200m2) en vogelbosjes 
(1.400 m2) achter het erf. Daarnaast worden 5 Knotwilgen, 22 hoogstamfruitbomen, 8 
halfstamfruitbomen, 3 Tamme kastanjes, 2 Walnoten, 5 Lindes, 130 m Beukenhaag, 43 m Haagbeuk, 
33 m Meidoornhaag, 50 bessenstruiken en 60 Rozenbottels aangeplant. 
De voorgenomen ontwikkelingen doen geen inbreuk op de openheid van het oude 
ontginningslandschap. 
 
De voorgenomen ontwikkelingen op de locatie Groenstraat 22a passen in het beleid van de 
Structuurvisie Buitengebied Hilvarenbeek. In de bijlage van voorliggend principeverzoek is een 
uitsnede van de kaart ‘landschapstypen’ uit de Structuurvisie Buitengebied opgenomen. 
 
Bestemmingsplan Buitengebied 2014 
Gemeente Hilvarenbeek heeft aangegeven dat voor de beoogde ontwikkeling aangesloten moet 
worden 'bij de voorwaarden  van de bestaande wijzigingsbevoegdheid van de bestemming 
"Agrarisch"  in de bestemming "Recreatie" (artikel  3.6.10). Hieronder zijn de regels van artikel 3.6.10 
opgenomen en is per regel cursief aangegeven hoe hier aan voldaan wordt. 
 
3.6.10 Wijziging naar Recreatie  
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Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming van de gronden ter plaatse van de aanduiding 
'bouwvlak' en/of de daaraan grenzende gronden wijzigen in Artikel 11 Recreactie, teneinde 
hergebruik van de bebouwing toe te staan met de daarbij behorende gronden voor extensieve 
vormen van dag- en verblijfsrecreatieve voorzieningen, zoals een kinderboerderij, theetuin, verhuur 
van fietsen/huifkarren, organiseren van rondleidingen en exposities, bed en breakfastvoorzieningen 
in een grotere omvang e.d., toe te staan, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
a. de activiteit dient plaats te vinden binnen de aanwezige gebouwen; 
De theetuin de vakantieappartementen worden binnen bestaande bebouwing gerealiseerd.  
b. de omvang van het bestemmingsvlak is passend bij de beoogde functie, met dien verstande 
dat de omvang niet meer bedraagt dan het voormalige agrarisch bouwvlak tot een maximum van 
5000 m2; 
Het bestaande bouwvlak is 3.600 m2 en zal in de nieuwe situatie van gelijke omvang blijven. 
c. voor verblijfsrecreatieve voorzieningen geldt het volgende: 
1. verblijfsrecreatieve activiteiten zijn toegestaan in de vorm van vakantieappartementen, bed 
& breakfast, kampeermiddelen e.d.; Er is sprake van 7 vakantieappartementen met ieder een eigen 
keuken, wc en douche. 
2. bij groepsaccommodatie zijn maximaal 250 bedden toegestaan; n.v.t. 
3. voor kampeermiddelen gelden de bepalingen: 
§ kampeermiddelen zijn uitsluitend toegestaan op een afstand van minimaal 25 m van de 
bestemming Wonen van derden; n.v.t. 
§ uitsluitend kampeermiddelen met een niet-permanent karakter (tenten, tentwagens, 
kampeerauto's, campers en toercaravans) zijn toegestaan; n.v.t. 
§ er zijn maximaal 25 kampeerplaatsen per camping toegestaan, uitsluitend in de periode van 
15 maart tot en met 31 oktober; n.v.t. 
§ 15% van het nieuwe bestemmingsvlak bestaat uit een robuuste landschappelijke inpassing; 
n.v.t. 
d. ten aanzien van de functies in het algemeen, geldt het volgende: 
1. de bebouwde oppervlakte ten behoeve van de bedrijfsactiviteiten mag niet meer bedragen 
dan 1000 m2 dan wel niet meer dan de bestaande bebouwde oppervlakte indien deze minder 
bedraagt dan 1000 m2;   
Het bestaande bebouwde oppervlakte is 611 m2 exclusief de bedrijfswoning. 
2. maneges zijn niet toegestaan; n.v.t. 
3. hotels, conferentievoorzieningen en wellness zijn niet toegestaan; n.v.t. 
4. ten behoeve van de activiteit is ondergeschikte en ondersteunende routegebonden horeca 
toegestaan, zoals de verkoop van ijs, thee e.d.; de verkoopvloeroppervlakte bedraagt niet meer dan 
100 m2;  
Ten behoeve van de theetuin wordt een horecavergunning aangevraagd. Deze vergunning zal 
betrekking hebben op de ontmoetingsruimte van 50 m2 en het terras van 50 m2. 
5. detailhandel is uitsluitend toegestaan in ondergeschikte, aan de recreatieactiviteit 
gerelateerde vorm; de verkoopvloeroppervlakte bedraagt niet meer dan 100 m2; 
In de theetuin worden in de toekomstige situatie zelfgekweekte vaste planten verkocht. De verkoop 
vindt plaats in de ontmoetingsruimte van 50 m2. 
e. er dient een, door de gemeente goed te keuren, bedrijfsplan te worden overlegd; 
Bij de gemeente is reeds een plan aangeleverd in het kader van het principeverzoek waarin het plan 
voor het bedrijf Zintuinen is uitgewerkt met veel beeldmateriaal. 
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f. er dient te worden voldaan aan de volgende landschappelijke en ruimtelijke kwaliteitseisen: 
1. Landschappelijke inpassing : er is aangetoond dat binnen een jaar na realisatie van de 
bebouwing sprake zal zijn van een goede landschappelijke inpassing alsmede de instandhouding 
daarvan, welke tenminste 10% van de omvang van het bouwvlak omvat en welke is gelegen binnen 
het bouwvlak dan wel dat er sprake is van een door het college van burgemeester en wethouders 
goedgekeurd landschapsontwikkelingsplan;  
Op de inrichtingsschets op pagina 6 van voorliggende ruimtelijke onderbouwing is de 
landschappelijke inpassing binnen het bouwvlak met roze gemarkeerd, dit is zeker 20% van het 
bouwvlak. Daarnaast wordt het perceel ten westen van het bouwvlak ingericht als natuur, dit betreft 
2.400 m2. 
2. Zuinig ruimtegebruik: de inrichting van het bouwvlak bevordert een gunstige verhouding 
tussen bruto (bestemmings- of bouwvlak) en netto (bebouwing) ruimtebeslag. 
De inrichting van het bouwvlak blijft wat betreft bebouwing gelijk. 
3. Ontstening: met het initiatief wordt eveneens bewerkstelligd, dat overtollige bebouwing 
(niet zijnde cultuurhistorisch waardevol) wordt gesloopt., met dien verstande dat de oppervlakte aan 
bebouwing die wordt gesloopt niet minder mag bedragen dan de oppervlakte aan bebouwing die 
nieuw wordt gebouwd; n.v.t. 
4. Parkeren dient binnen het nieuwe bestemmingsvlak plaats te vinden. Parkeren vindt plaats 
binnen het bouwvlak. Voor nadere onderbouwing wordt verwezen naar paragraaf 4.8. 
g. de cultuurhistorische waarden mogen niet onevenredig worden aangetast;  
Binnen het plangebied zijn geen specifieke cultuurhistorische waarden aanwezig. 
h. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder 
die van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven; bij toename van verharding van meer 
dan 500 m2 dient aangegeven te worden hoe met water wordt omgegaan via de trits: vasthouden, 
bergen en afvoeren; er zal in alle gevallen minimaal waterneutraal gebouwd dienen te worden; 
De direct omwonenden van het plangebied betreffen twee agrarische bedrijven en een burgerwoning. 
Voor de bewoners van deze drie locaties geldt dat ze niet in hun belangen worden geschaad. In 
paragraaf 4.6 wordt hier nader op ingegaan. 
i. de verkeersaantrekkende werking dient te zijn afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie; 
De verkeersaantrekkende werking is afgestemd op de feitelijke ontsluitingssituatie. In paragraaf 4.8 
wordt hier nader op ingegaan. 
j. de aanduidingen 'specifieke bouwaanduiding - bestaande voorzieningen' en/of 'specifieke 
vorm van agrarisch - permanente teeltondersteunende voorziening' en/of 'specifieke vorm van 
agrarisch - opslag ruwvoer worden verwijderd, alsmede er is zekerstelling omtrent het verwijderen 
van de ter plaatse aanwezige voorzieningen. Tenzij aangetoond wordt dat deze voorzieningen tevens 
noodzakelijk zijn voor de nieuwe functie;  n.v.t. 
k. de wijziging mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de landschappelijke, 
cultuurshistorische en natuurlijke waarden die de gebiedsaanduidingen, welke zijn opgenomen in 
artikel 29, beogen te beschermen; 
Binnen het plangebied zijn in het vigerende bestemmingsplan geen gebiedsaanduidingen gelegen. 
l. de beoogde activiteit leidt niet tot een grootschalige ontwikkeling;  
De beoogde activiteit leidt niet tot een grootschalige ontwikkeling. 
m. de regels van Artikel 11 Recreatie  worden van overeenkomstige toepassing verklaard; 
De regels in voorliggend bestemmingsplan zijn gebaseerd op de regels van Artikel 11 Recreatie van 
het bestemmingsplan Buitengebied 2014. 
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n. de goot- en bouwhoogte van de gebouwen mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 6 
m en 10 m. 
De goot- en bouwhoogte in de bestemmingsregels is 6m en 10 m. 
 
Hemel en grondwaterbeleid 
De gemeente Hilvarenbeek heeft als bijlage bij het Gemeentelijk Rioleringsplan (vGRP) 2017-2021 
een gemeentelijke hemel en grondwaterbeleid vastgesteld.  
Volgens de Nieuwe Waterwet uit 2009 beginnen de nieuwe zorgplichten op hemel- en grondwater 
bij de perceelseigenaar. Zij moet het in eerste instantie op het eigen perceel verwerken. De 
gemeente komt in beeld als dit niet redelijkerwijs kan. Met de Nieuwe Waterwet heeft de gemeente 
nu ook juridische instrumenten om een meer duurzame omgang met water af te dwingen.  
 
Bij woningbouwontwikkelingen wordt getracht een betere onderbouwing te krijgen van de 
bouwplannen in relatie tot optredende grondwaterstanden. De laatste jaren streeft de gemeente 
Hilvarenbeek ook naar het afkoppelen van hemelwater van het vuile rioolwater bij de uitvoering van 
rioolvervangingen. Om wateroverlast te voorkomen is het ook nodig om op de ontwikkellocatie 
maatregelen tot het vasthouden van hemelwater te nemen. Om de afkoppelambitie van de 
gemeente op een doelmatige manier te realiseren is, buiten de aanpassingen in het rioolstelsel en 
openbare ruimte, de aanscherping ten opzichte van het hydrologisch neutraal bouwen ten opzichte 
van de Keur nodig. Hierbij moet het afstromend hemelwater worden behandeld volgens een 
voorkeursvolgorde en worden kansen op klimaatadaptatie ingevuld.  
 
De ontwikkelingen binnen het plangebied brengen geen extra verharding en bebouwing met zich 
mee. Het hemel en grondwaterbeleid is daarom niet van toepassing. 
 
Parkeerbeleidsplan 2015-2020 
De gemeente Hilvarenbeek heeft haar parkeerbeleid vastgelegd in het Parkeerbeleidsplan 2015-
2020. De gemeente heeft bij het opstellen van haar parkeerbeleid de doelstelling voor het bieden 
van een toetsingskader voor het bepalen van de parkeerbehoefte van ruimtelijke plannen en 
ontwikkelingen in de gemeente om daarmee de bereikbaarheid en leefbaarheid te waarborgen. Met 
behulp van dit toetsingskader moet worden voorkomen dat als gevolg van nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen parkeerproblemen in de openbare ruimte ontstaan.  
 
In paragraaf 4.11 worden de ontwikkelingen binnen het plangebied getoetst aan het 
parkeerbeleidsplan. 
 
Cultuurhistoriekaart 
In opdracht van de gemeente Hilvarenbeek heeft Monumentenhuis Brabant in 2013 voor het gehele 
gemeentelijk grondgebied een cultuurhistoriekaart opgesteld. Deze cultuurhistoriekaart geeft inzicht 
in het aanwezige bovengrondse erfgoed in de gemeente. 
De Groenstraat is op de cultuurhistoriekaart gelegen binnen de aanduiding ‘historische 
dorpsstructuur’. De beschrijving van de Groenstraat in de cultuurhistoriekaart is al volgt: 
 “Buurtschap met lintbebouwing ten zuiden van Esbeek. De bebouwing is voornamelijk agrarisch van 
aard. De Groenstraat vormt met een tiental boerderijen het vervolg op de Hoogeindsestraat en het 
gelijknamige gehucht Hoogeind. De boerderijen dateren voornamelijk uit de 19e en 20e eeuw. Vaak 
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staan de boerderijen op plaatsen van oudere voorgangers. De boerderijen behoren tot het langgevel 
type”.  
De woning binnen het plangebied betreft geen langgevelboerderij. 
 
In paragraaf 4.10 worden de ontwikkelingen binnen het plangebied getoetst aan de 
cultuurhistoriekaart. 
 
Archeologiebeleid 
De gemeente Hilvarenbeek beschikt over archeologiebeleid dat op 27 september 2012 is vastgesteld 
door de gemeenteraad. Het plangebied kent binnen dit beleid een hoge archeologische verwachting 
vanwege vindplaatsen jager/verzamelaars. 
In het bestemmingsplan Buitengebied is dit vertaald naar bouwregels die bepalen dat een 
omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden waarbij bodemroerende werkzaamheden 
noodzakelijk zijn met een oppervlakte groter dan 500 m², en dieper dan 0,5 m een archeologisch 
rapport moet worden overlegd waarin de archeologische waarde van de gronden die blijkens de 
aanvraag zullen worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in voldoende 
mate zijn vastgesteld. 
 
In paragraaf 4.10 worden de ontwikkelingen binnen het plangebied getoetst aan het 
archeologiebeleid van gemeente Hilvarenbeek. 
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4. MILIEU- EN PLANOLOGISCHE ASPECTEN 
Aan de hand van de volgende aspecten wordt inzicht gegeven in de fysieke en functionele aard van 
de ruimtelijke structuur van het plangebied. Primair zijn de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen 
zoals beschreven in § 2.1 onderwerp van toetsing en ruimtelijke onderbouwing.  
 
4.1 Milieueffectrapportage MER 
Gemeenten zijn sinds 7 juli 2017 verplicht om óók bij 'kleine' projecten een expliciet besluit te nemen 
over het al dan niet opstellen van een milieueffectrapport (mer). Het besluit behoeft niet te worden 
gepubliceerd, maar moet wel worden opgenomen in het besluitvormingsproces van het 
bestemmingsplan of de omgevingsvergunning. 
 
De artikelen 7.16 tot en met 7.20a Wet milieubeheer zijn in de nieuwe wetgeving voor alle in het 
Besluit m.e.r. genoemde activiteiten van de D-lijst van toepassing. Het maakt daarvoor niet uit of het 
een activiteit onder of boven de D-drempel betreft. De ontwikkeling van de theetuin en de 
vakantieappartementen kan beschouwd worden als een landinrichtingsproject zoals in de D-lijst 
genoemd. Derhalve wordt hieronder een korte beschrijving conform artikel 7.16 en 7.17 Wm 
gegeven.  
 
De ontwikkeling gaat gepaard met een kwaliteitsverbetering van het landschap. Bij genoemde 
ontwikkelingen is naar verwachting geen emissie van afvalstoffen aan de orde. Ook is er geen 
negatieve impact op natuurlijke hulpbronnen zoals bodem, land, water en biodiversiteit. 
 
Uit de in hierna volgende hoofdstukken uitgevoerde analyse van milieuaspecten blijkt dat het plan - 
zowel op zichzelf als in combinatie met andere projecten (cumulatie) - geen belangrijke 
milieugevolgen veroorzaakt die een mer-beoordeling rechtvaardigen. 
 
4.2 Natuur 
De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van natuurgebieden die uniek zijn voor Nederland 
en Europa, de bescherming van planten en dieren en van bossen en andere houtopstanden. Bij 
ruimtelijke ontwikkelingen zoals voorliggend planvoornemen dient te worden nagegaan of de 
ontwikkeling uitvoerbaar is voor wat betreft het aspect flora en fauna. 
Het planvoornemen bestaat uit de functieverandering van een bestaand bedrijfsgebouw en de 
realisatie van een theetuin. 
 
Beschermde soorten 
Ten behoeve van de ontwikkelingen worden geen habitats van beschermde planten en dieren 
verstoord of vernietigd. Er worden geen bomen gekapt en er wordt geen bebouwing gesloopt.  
Het is daarom redelijkerwijs uit te sluiten dat de voorgenomen ontwikkelingen schade zal doen aan 
beschermde dieren en planten.  
 
Beschermde gebieden 
Het is redelijkerwijs uit te sluiten dat de voorgenomen plannen negatieve effecten tot gevolg zullen 
hebben op Natura 2000-gebieden en/of het NNB.  
 
Het aspect natuur hoeft een goede ruimtelijke ordening niet in de weg te staan.  
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4.3 Water 
Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) verplicht een watertoets voor ruimtelijke plannen waarin 
waterbelangen spelen. De watertoets omvat het gehele proces van vroegtijdig informeren, 
adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van de in ruimtelijke plannen voorkomende 
waterhuishoudkundige aspecten. Het doel van de watertoets is het evenwichtig meewegen van de 
waterbelangen in het ruimtelijke planvormingsproces om te komen tot een veilig, gezond en 
duurzaam watersysteem. Zowel kwantiteit als kwaliteit zijn daarbij belangrijk. Het benutten van 
kansen en het combineren van functies wordt hierbij nagestreefd. 
 
Brabantbrede Keur 
Op 26 augustus 2015 is de keur van waterschap De Dommel gewijzigd. De 'oude' keur is daarbij 
vervangen door een nieuwe keur die geldt voor alle drie de Brabantse waterschappen. In deze keur 
zijn de regels beter op elkaar afgestemd en vereenvoudigd tot één keur in heel Brabant. Bij deze 
nieuwe keur ligt de nadruk meer op wat mag dan wat niet mag. Daarnaast is er in minder gevallen 
een vergunning nodig dan voorheen en volstaat vaak met een melding. 
In de nieuwe keur zijn ontwikkelingen met een verhardingstoename tot 2.000 m2 vrijgesteld van 
compensatie omdat er, vanuit het watersysteem geredeneerd, geen aanleiding bestaat om onder 
deze oppervlaktemaat compenserende maatregelen te eisen. De ontwikkeling van de theetuin en de 
vakantieappartementen binnen bestaande bebouwing brengt geen extra verharding met zich mee 
waardoor geen compenserende maatregelen ten aanzien van waterberging noodzakelijk zijn. 
 
Binnen het plangebied zijn geen A-watergangen gelegen waar de voorgenomen ontwikkelingen op 
van invloed zouden kunnen zijn. Het vuilwater is in de huidige situatie aangesloten op het 
gemeentelijk riool. In de toekomstige situatie blijft dit ongewijzigd. Uit zorg voor een goede kwaliteit 
van het grond- en oppervlaktewater zullen bij de bouw 
geen uitlogende materialen worden gebruikt. 
 
Het aspect water hoeft een goede ruimtelijke ordening niet in de weg te staan.  
 
4.4 Bodem 
In het kader van een ruimtelijke procedure dient gemotiveerd te worden dat de bestemming 
(functie) die met de gevraagde (project) afwijking wordt toegelaten, passend wordt geacht in relatie 
tot de bodemkwaliteit.  
De gebruikswijziging van bedrijfsruimte naar vakantieappartementen en theetuin is in het kader van 
de wet bodemkwaliteit niet van belang. Er is met dit project geen sprake van de toevoeging van een 
gevoelige functie.  
 
Het aspect bodem hoeft een goede ruimtelijke ordening niet in de weg te staan.  
 
4.5 Luchtkwaliteit  
De luchtkwaliteit dient te worden mee genomen in ruimtelijke besluitvorming. Uitgangspunt is dat 
een project niet leidt tot overschrijding van luchtkwaliteitsnormen. Als er wel sprake is van een 
overschrijding, dan mag een project de luchtkwaliteit niet in betekenende mate verslechteren.  
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Luchtkwaliteitsnormen vormen onder de Wet milieubeheer geen belemmering voor ruimtelijke 
ontwikkeling als aannemelijk is dat aan één of een combinatie van de volgende voorwaarden wordt 
voldaan:  
1. Er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde.  
2. Een project leidt per saldo niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit.  
3. Een project draagt slechts in ‘niet in betekenende mate' (NIBM) bij aan de  
luchtverontreiniging.  
4. Een project is opgenomen of past binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma  
Luchtkwaliteit (NSL) of een regionaal programma van maatregelen.  
De functiewijziging van hak- en freesbedrijf naar recreatief bedrijf in de vorm van een theetuin en 
vakantieappartementen binnen bestaande bebouwing en binnen een bestaan bedrijfsperceel zal per 
saldo niet leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit.  
 
Het aspect luchtkwaliteit hoeft een goede ruimtelijke ordening niet in de weg te staan.  
 
4.6 Geur 
Bij de functiewijziging binnen het plangebied is er geen sprake van nieuwe geurgevoelige objecten 
die de belangen van bestaande agrarische bedrijven in de omgeving kunnen schaden. 
 
Gelet op de wetsgeschiedenis en de jurisprudentie biedt de Wet geurhinder en veehouderij enkel 
bescherming tegen langdurige blootstelling. Zoals blijkt uit de Handreiking bij de Wet geurhinder en 
veehouderij, zijn er een aantal criteria die relevant zijn om te betrekken in de beoordeling of sprake 
is van een geurgevoelig object. In de eerste plaats gaat het daarbij om de verblijfsduur van menselijk 
wonen of verblijf. Van belang is de verblijfsduur op een dag, maar ook het aantal dagen per jaar dat 
sprake is van wonen of verblijf is van belang. In de tweede plaats dient bij de beoordeling of sprake is 
van een geurgevoelig object rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van dagelijks 
dezelfde personen of steeds wisselende personen. Als iemand elke dag weer opnieuw last heeft van 
geurhinder, is dat anders dan dat dit incidenteel een keer het geval is. In de derde plaats dient 
rekening gehouden te worden met de mogelijkheid dat er mensen ook in de nachtperiode in het 
object verblijven. Of sprake is van een geurgevoelig object is telkenmale een beoordeling van de 
concrete omstandigheden van het geval. 
  
Hieronder wordt enige jurisprudentie van de Afdeling omtrent geurgevoelige objecten uiteengezet. 
– Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 26 mei 2010, zaaknr. 200905955/1/H1 
“De Kamperhoek is een natuurkampeerterrein zonder kantine, dat (…) geopend is van april tot en met 
oktober. (…) kampeerders daar niet meer dan enkele weken per jaar verblijven en dat hun tenten of 
toercaravans slechts kortstondig op het terrein aanwezig zijn. De tenten en toercaravans worden 
uitsluitend voor eigen gebruik geplaatst en niet aan derden verhuurd. (…) geen vaste 
seizoensplaatsen aanwezig (…) Onder die omstandigheden moet worden geoordeeld dat de 
aanwezigheid, en daarmee het gebruik, van de tenten en toercaravans op het natuurkampeerterrein 
zodanig beperkt van duur is dat deze niet permanent of op een daarmee vergelijkbare wijze van 
gebruik worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf. Reeds hierom heeft de rechtbank 
terecht geoordeeld dat die tenten en toercaravans niet kunnen worden aangemerkt als een 
geurgevoelig object in de zin van artikel 1 van de Wgv.” 
  



22 
Bestemmingsplan Groenstraat 22a 

Bij de beoogde vakantieappartementen zal er geen sprake zijn van permament verblijf, maar slechts 
enkele dagen tot wellicht een week. De Afdeling heeft in bovenstaande uitspraak geoordeeld dat dit 
verblijf zodanig beperkt van duur is dat deze niet permanent of op een daarmee vergelijkbare wijze 
van gebruik wordt gebruikt en dat er om die reden geen sprake is van een geurgevoelig object. 
 
Om te borgen dat het verblijf in de vakantieappartementen alleen kortdurend mogelijk is, is in de 
bestemmingsregels opgenomen dat per bezoeker op jaarbasis minder dan 1 week verbleven kan 
worden. 
Geurbelasting wordt uitgedrukt in 98-percentielen (uurgemiddelde). Dit betekent dat 2% van de tijd 
de geurbelasting boven de norm (welke norm dit ook is)  mag zitten. 2% Van 8760 uur op jaarbasis is 
175,2 uur (= 7,3 dagen).  
  
Het aspect geur hoeft een goede ruimtelijke ordening niet in de weg te staan.  
 
4.7 Geluid 
De Wet geluidhinder biedt bescherming tegen (spoor)weglawaai en industrielawaai van inrichtingen. 
In de Wet geluidhinder wordt een beperkt aantal typen objecten beschermd, de zogenoemde 
geluidgevoelige objecten. De ontwikkelingen binnen het plangebied betreffen geen geluidgevoelige 
objecten. De aanvaardbaarheid van de ontwikkeling van de theetuin ten opzichte van gevoelige 
objecten in de omgeving wordt behandeld in paragraaf Bedrijven en milieuzonering.  
 
Het aspect geluid hoeft een goede ruimtelijke ordening niet in de weg te staan.  
  
4.8 Bedrijven en milieuzonering 
Zowel de ruimtelijke ordening als het milieubeleid stellen zich ten doel een goede kwaliteit van het 
leefmilieu te handhaven en te bevorderen. Dit gebeurt onder andere door milieuzonering. Onder 
milieuzonering verstaan we het aanbrengen van een voldoende ruimtelijke scheiding tussen 
milieubelastende bedrijven of inrichtingen enerzijds en milieugevoelige functies als wonen en 
recreëren anderzijds. De ruimtelijke scheiding bestaat doorgaans uit het aanhouden van een 
bepaalde afstand tussen milieubelastende en milieugevoelige functies. Die onderlinge afstand moet 
groter zijn naarmate de milieubelastende functie het milieu sterker belast. Milieuzonering heeft twee 
doelen:  
- het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij woningen en andere gevoelige 
functies; 
- het bieden van voldoende zekerheid aan bedrijven dat zij hun activiteiten duurzaam onder 
aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen.  
 
Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave 'Bedrijven en 
Milieuzonering' gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van 
milieubelastende activiteiten (naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte 
van milieugevoelige functies. De lijst geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten 
geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van 
een milieubelastende activiteit in een milieucategorie en daarmee ook voor de uiteindelijke 
richtafstand. De richtafstandenlijst gaat uit van gemiddeld moderne bedrijven. Indien bekend is 
welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden uitgegaan van de 
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daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. De afstanden worden 
gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en 
anderzijds de uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het 
bestemmingsplan mogelijk is.  
 
Hoe gevoelig een gebied is voor milieubelastende activiteiten is mede afhankelijk van het 
omgevingstype. 
In “Bedrijven en Milieuzonering” wordt onderscheid gemaakt tussen omgevingstype rustige 
woonwijk (geldt ook voor een rustig buitengebied) en het omgevingstype gemengd gebied. Deze zijn 
als volgt omschreven;  
 
Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. 
Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven en 
kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring 
door verkeer.  
Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen 
komen andere functies voor, zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het 
buitengebied met overwegend een agrarische functie en andere bedrijvigheid kan als gemengd 
gebied worden beschouwd. Gebieden die langs de hoofdinfrastructuur liggen behoren eveneens tot 
het omgevingstype gemengd gebied.  
 
Aan de hand van vorenstaande regeling is onderzoek verricht naar de feitelijke situatie. Onder 
andere woningen zijn milieugevoelige objecten. De VNG uitgave "Bedrijven en Milieuzonering" geeft 
een eerste inzicht in de milieuhinder van inrichtingen. 
Zoals al hiervoor genoemd wordt bij het realiseren van nieuwe bestemmingen gekeken naar de 
omgeving waarin de nieuwe bestemmingen gerealiseerd worden. Hierbij spelen twee vragen een rol:  
- past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking); - laat de omgeving de nieuwe functie 
toe? (interne werking).  
 
Externe werking  
Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een 
situatie die, vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke 
ontwikkeling. Daarvan is sprake als het woon- en leefklimaat van omwonenden in ernstige mate 
wordt aangetast.  
De VNG-uitgave kent richtafstanden toe aan de aspecten geluid, geur, stof en gevaar. De 
ontwikkeling van de theetuin kan vergeleken worden met een bedrijf uit de categorie ‘restaurant, 
cafetaria, snackbar, ijssalon, viskramen e.d.’ uit de VNG uitgave "Bedrijven en Milieuzonering". De 
grootste richtafstand voor deze bedrijven is 10 meter voor geur en geluid. Met de ontwikkeling van 
de theetuin zijn geen activiteiten of installaties voorzien die afwijken van datgene dat verwacht mag 
worden bij de hiervoor omschreven categorie. Hierdoor bestaat er geen aanleiding te 
veronderstellen dat de richtafstand van 10 meter niet toereikend zal zijn.  
De afstand van de functieaanduiding ‘specifieke vorm van recreatie –1’ op de verbeelding van 
onderhavig plan tot aan de dichtstbijzijnde woningen van derden, Groenstraat 22, Groenstraat 17 en 
Groenstraat 24 bedraagt meer dan 10 meter.  
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Interne werking  
Hierbij gaat het om de vraag of nieuwe gevoelige functies binnen het plangebied, hinder 
ondervinden van bestaande functies in de omgeving.  
 
Gelet op de omgeving van het plangebied kan deze beoordeeld worden conform het omgevingstype 
‘gemengd gebied’. In de directe omgeving van de vakantieappartementen bevinden zich de volgende 
maatgevende bedrijven, hieronder opgenomen met de aan te houden richtafstanden;  
 
• Groenstraat 22,  intensieve veehouderij   200 meter 
• Larestraat 1a, intensieve veehouderij   200 meter 
• Groenstraat 19, paardenfokkerij    50 meter 

De perceelgrens van de het bedrijf aan de Larestraat 1a en de Groenstraat 19 zijn niet gelegen 
binnen de genoemde richtafstand ten opzichte van de vakantieappartementen. 
De perceelsgrens van het bedrijf aan de Groenstraat 22 is wel gelegen binnen de genoemde 
richtafstand van 200 meter. De richtafstand heeft betrekking op geur.  
Doordat het verblijf in de vakantieappartementen zodanig beperkt van duur is dat het verblijf niet als 
permanent kan worden aangemerkt is er geen sprake van een geurgevoelig object dat hinder 
ondervindt van functies in de omgeving. Zie voor een andere onderbouwing paragraaf 4.6 geur. 
 
Het aspect bedrijven en milieuzonering hoeft een goede ruimtelijke ordening niet in de weg te staan.  
 
4.9 Externe veiligheid 
Externe veiligheid gaat over de beheersing van activiteiten met gevaarlijke stoffen. Die activiteiten 
kunnen bestaan uit het opslaan, verwerken of transporteren van gevaarlijke stoffen. Deze 
activiteiten kunnen een risico veroorzaken voor de leefomgeving. Daarnaast worden de risico's van 
het opstijgen en landen op vliegvelden ook onder het thema externe veiligheid gevangen. De risico's 
worden uitgedrukt in twee risicomaten; het plaatsgebonden risico en het groepsrisico.  
 
Voor de beoordeling van een ruimtelijk plan moet voor externe veiligheid worden vastgesteld of dit 
plan is gelegen binnen het invloedsgebied van een inrichting die valt onder het Besluit externe 
veiligheid inrichtingen (Bevi). Daarnaast wordt gekeken of het plan ligt binnen het invloedsgebied 
van de transportroute (weg, spoor, water of buisleiding) waarover gevaarlijke stoffen (o.a. LPG en 
benzine) worden vervoerd. Het Bevi is gericht aan het bevoegd gezag inzake de Wet milieubeheer en 
de Wet ruimtelijke ordening en heeft onder meer tot doel om bij nieuwe situaties toetsing aan de 
risiconormen te waarborgen. In de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) zijn standaard 
afstanden opgenomen waarbij wordt voldaan aan de grenswaarden van het plaatsgebonden risico. 
Het Bevi is van toepassing op vergunningplichtige risicovolle bedrijven en nabij gelegen, al dan niet 
geprojecteerde, (beperkt) kwetsbare objecten. In artikel 2 lid 1 van het Bevi is opgesomd wat wordt 
verstaan onder risicovolle bedrijven. Voor toepassing van het Bevi wordt een nieuw ruimtelijk besluit 
gezien als een nieuwe situatie. 
 
Transport (spoor-, vaar- en autowegen) 
Voor ruimtelijke plannen zijn spoorwegen, vaarwegen en autowegen risicorelevant als er binnen een 
zone van 200 meter vanaf de transportas een ontwikkeling gepland wordt. Beoordeling van de 
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risico's veroorzaakt door het doorgaand verkeer dient plaats te vinden aan de hand van de circulaire 
“Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (ministeries van VROM, BZK en VenW)” uit 2004 en de 
wijziging daarop van 1 augustus 2008, waarin grens- en richtwaarden voor het plaatsgebonden risico 
en richtlijnen voor de toepassing van de rekenmethodiek en de verantwoording van het groepsrisico 
zijn opgenomen. 
Daarnaast kent de circulaire de verantwoordingsplicht van het groepsrisico. Indien binnen het 
invloedsgebied (binnen 200 meter vanaf de as van de transportroute) nieuwe ontwikkelingen zijn 
voorzien en er een overschrijding van de oriënterende waarde van het groepsrisico of een 
significante stijging van het groepsrisico optreedt, dient bij de vaststelling van het RO-besluit, het 
groepsrisico te worden verantwoord. 
 
Transport- en buisleidingen 
Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) met de bijbehorende Regeling 
externe veiligheid buisleidingen (Revb) in werking getreden. Het Bevb regelt onder andere welke 
veiligheidsafstanden aangehouden moeten worden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De 
normstelling is hierbij in lijn met het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). 
In het 'Handboek buisleidingen in bestemmingsplannen' (VROM, 19 maart 2010 geactualiseerd) 
staan in bijlage 6 inventarisatieafstanden genoemd. Voor de inventarisatie van de bebouwing is een 
bepaalde afstand waarbinnen een inventarisatie noodzakelijk wordt geacht. De inventarisatieafstand 
loopt uiteen van 45 meter bij een leidingdiameter van 4 inch en een druk van 40 bar tot 580 meter 
bij een leidingdiameter van 42 inch en een druk van 80 bar. Deze afstanden gelden aan weerszijden 
van de betreffende leiding. 
 
Externe veiligheid ten aanzien van de planlocatie 
In onderhavige situatie is sprake van een nieuw te realiseren theetuin en vakantieappartementen. 
Een theetuin en vakantieappartementen veroorzaken zelf vaak geen risico's voor de woon- en 
leefomgeving in het kader van externe veiligheid en is daarom geen Bevi inrichting, mits geen 
risicovolle elementen worden opgericht als propaantanks of koelinstallaties. In onderhavige situatie 
is geen sprake van het oprichten van dergelijke risicovolle installaties, waarmee het bedrijf geen Bevi 
inrichting is en geen risico's aan de directe omgeving zal veroorzaken. 
Naast het feit dat een inrichting geen onevenredige risico's voor de woon- en leefomgeving mag 
veroorzaken, mag een gevoelige inrichting (waar veelvuldig mensen aanwezig zijn) ook geen hinder 
ondervinden van mogelijk in de omgeving aanwezige inrichtingen. Volgens de Risicokaart, zoals 
weergegeven in de navolgende figuur, is de planlocatie niet binnen een invloedsgebied gelegen van 
een mogelijke risicobron. 
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Risicokaart Noord Brabant met plangebied indicatief 
 
Zoals te zien in de bovenstaande figuur is het plangebied niet in een invloedsgebied van mogelijke 
risicobronnen gelegen. Hiermee is geen sprake van belemmeringen ten aanzien van externe 
veiligheid. 
 
Het aspect externe veiligheid hoeft een goede ruimtelijke ordening niet in de weg te staan.  
 
4.10 Archeologie en cultuurhistorie 
Binnen het plangebied vinden geen bodemroerende activiteiten plaats omdat de functiewijzigjng 
plaatsvindt binnen bestaande bebouwing. 
Binnen het plangebied vinden er ook geen bouwwerkzaamheden plaats waardoor geen wijiziging 
plaatvinden aan de historische dorpsstructuur.  
 
Vanuit de aspecten archeologie en cultuurhistorie zijn er geen belemmeringen betreffende dit 
project.  
 
4.11 Verkeer en parkeren 
Bij nieuwe verzoeken dient voldaan te worden aan het gemeentelijke parkeerbeleid, het 
Parkeerbeleidsplan 2015-2020. Hierin zijn voor diverse standaard functies parkeernormen 
opgenomen. Parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden. 
Voor de ontwikkelingen binnen het plangebied is het aantal minimaal benodigde parkeerplaatsen als 
volgt berekend: 
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Berekening parkeerbehoefte.  
 
In onderstaand kaartje is in weergegeven waar de parkeerplaatsen (2x5 meter) worden gesitueerd. 
In het kaartje is ook te zien dat is voorzien in keergelegenheid van 6 meter. 
 

 
Indeling parkeerplaatsen en locatie parkeerplaatsen op inrichtingsschets. 
 
Het plangebied is gelegen aan de Groenstraat. Op de Groenstraat geldt een snelheidslimiet van 60 
km/uur. Het aantal verkeersbewegingen dat vanwege de ontwikkelingen op de Groenstraat 22a gaat 
ontstaan is (exclusief de belevingstuin) gemiddeld 44 verkeersbewegingen per etmaal. Met de 
aansluiting op de Groenstraat worden hier geen problemen verwacht. 
 
De aspecten verkeer en parkeren hoeven een goede ruimtelijke ordening niet in de weg te staan.  
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5. HAALBAARHEID 
 
5.1 Economische haalbaarheid 
Grondexploitatie 
Behoudens kosten voor ambtelijke voorbereiding en begeleiding van het planproces zijn er geen 
kosten voor de gemeente in exploitatie sfeer. De ontwikkeling bevindt zich op particulier terrein en 
de ontwikkeling betreft een particuliere initiatief. Gelet op het bepaalde in artikel 6.12 Wro, is de 
gemeente niet gehouden een exploitatieplan vast te stellen voor het plangebied daar er geen sprake 
is van een bouwplan waarbij een exploitatieplan verplicht is conform artikel 6.2.1 Bro. Met de 
gemeente Hilvarenbeek wordt een overeenkomst afgesloten aangaande dit project waarin het 
kostenverhaal is geregeld en is vastgelegd dat eventuele planschade voor rekening is van de 
initiatiefnemers.  
 
Uitvoerbaarheid:  
De ontwikkeling betreft een particulier initiatief op gronden die in particulier eigendom zijn 
waardoor er geen kosten zijn voor de gemeente als gevolg van de wijziging van de bestemming. De 
kosten die gemaakt worden bij de uitvoering van de  ontwikkeling zijn voor rekening van de 
initiatiefnemer. De initiatiefnemer draagt ook de procedurele kosten. Eventuele kosten voor de 
gemeente zijn hiermee afgedekt en de ontwikkeling wordt daardoor financieel uitvoerbaar geacht.  
 
5.2 Maatschappelijke haalbaarheid  
De maatschappelijke uitvoerbaarheid heeft als doel aan te tonen dat het bestemmingsplan 
maatschappelijk draagvlak heeft. In dat kader heeft zorgvuldig vooroverleg plaatsgevonden met de 
direct omwonenden. 
 
Vooroverleg 
Op grond van artikel 3.1.1 van het Bro wordt bij de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg 
gepleegd met het waterschap, diensten van het rijk en provincie die betrokken zijn bij de ruimtelijke 
ordening en eventueel andere gemeenten.  
Het voorontwerp bestemmingsplan is in het kader van vooroverleg beschikbaar gesteld aan de 
volgende partners: 

• Provincie Noord-Brabant 
• Waterschap De Dommel 

PM 
 
Zienswijzen 
PM 
 
5.2.4 Besluitvorming 
PM 
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6. Juridische toelichting 
 
6.1 Algemeen 
Het bestemmingsplan is opgezet volgens de in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen 
standaardvorm van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingplannen 2012 (SVBP 2012). 
 
Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, planregels en een toelichting. De verbeelding en 
de planregels vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. Beide 
planonderdelen dienen in onderlinge samenhang te worden bezien en toegepast. Op de verbeelding 
zijn de bestemmingen aangewezen. Aan deze bestemmingen zijn bouwregels en regels betreffende 
het gebruik gekoppeld. 
 
De toelichting heeft geen rechtskracht, maar is wel een belangrijk onderdeel van het plan. De 
toelichting geeft een weergave van de beweegredenen, de onderzoeksresultaten en de 
beleidsuitgangspunten die aan dit plan ten grondslag liggen. De toelichting is van wezenlijk belang 
voor een juiste interpretatie en toepassing. 
Daarnaast maken ook eventuele bijlagen onlosmakelijk onderdeel uit van het bestemmingsplan. 
 
6.2 Regels 
De planregels zijn standaard onderverdeeld in vier hoofdstukken. 
• Hoofdstuk I : Inleidende regels, deze bevatten de begrippen en wijze van meten; 
• Hoofdstuk II: Bestemmingsregels, dit zijn de verschillende bestemmingen op alfabetische 

volgorde. De regels bevatten een bestemmingsomschrijving en regels voor het bouwen en het 
gebruik. 

• Hoofdstuk III: Algemene regels, dit zijn regels die gelden voor alle bestemmingen. Dit zijn onder 
meer (mogelijke) flexibiliteitsbepalingen in de vorm van wijzigings- en afwijkingsbevoegdheden. 

• Hoofdstuk IV: Overgangs- en slotbepalingen. 
Voor de regels in voorliggend bestemmingsplan is aangesloten op de systematiek van het vigerende 
bestemmingsplan voor vigerende planologische regime van de gemeente Hilvarenbeek 
(bestemmingsplan ‘Buitengebied Hilvarenbeek 2014’, inclusief ‘Buitengebied Hilvarenbeek 2014, 
reparatieplan’).  Deze regels zijn vervolgens ingeperkt tot de regels die voor het plangebied aan 
Groenstraat 22 te Esbeek van toepassing zijn, gelet op de benodigde enkel- en dubbelbestemmingen 
en aanduidingen op de verbeelding.  
 
Conform de SVBP dienen de regels te bestaan uit inleidende regels, bestemmingsregels, algemene 
regels en overgangs- en slotregels. Tevens is de opbouw en volgorde van de diverse artikelen 
grotendeels voorgeschreven in de SVBP. 
 
De volgende bestemmingen opgenomen: 
 
• Artikel 3 Groen - Landschappelijke inpassing 
Deze gronden zijn bestemd voor het aanbrengen en instandhouden van gebiedseigen (erf)beplanting 
ter landschappelijke inpassing van gebouwen en verhardingen.  
 
• Artikel 4 Recreatie  
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Binnen deze bestemming is niet-agrarische bedrijvigheid in de vorm van dag- en verblijfsrecreatieve 
voorzieningen toegestaan. Het oorspronkelijke bestemmingsplan voor het buitengebied kent de 
systematiek dat middels specifieke aanduidingen de ter plaatse toegelaten bedrijfsfunctie wordt 
vastgelegd. Deze systematiek is overgenomen. In de regels is derhalve met een aanduiding specifiek 
de voorgenomen bedrijfsopzet met de bijbehorende oppervlakte aan bedrijfsgebouwen bestemd.  
 
 
Daarnaast zijn de volgende dubbelbestemmingen van toepassing: 
 
• Artikel 5: Waarde - Archeologie 1 
De zogenoemde dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 1' zijn mede bestemd voor de 
bescherming van verwachte archeologische waarden. Voor deze locaties geldt een onderzoeksplicht 
voor bodemingrepen met een oppervlakte groter dan 500 m² en dieper dan 50 cm. 
 
Daarnaast zijn de volgende gebiedsaanduiding van toepassing: 
 
• overige zone – akkercomplex 
Ter plaatse van de aanduiding 'overige zone – akkercomplex' zijn de gronden tevens bestemd voor 
het behoud en herstel van de kenmerkende openheid van de complexen, het zo nodig ruimtelijke 
verdichten van de randen van de complexen en voor het behoud de nog aanwezige bolle 
maaiveldligging. 
 
• overige zone – bebouwingsconcentratie 
Ter plaatse van de aanduiding ‘overige zone – bebouwingsconcentratie’ zijn verruimde 
mogelijkheden opgenomen door de ligging van het perceel in een kernrandzone, bebouwingslint of 
bebouwingscluster; 
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Bijlage 1 

 
 
  

locatie te
omvang plangebied: m2 verschil met opp bestemmingen m2

opp. eenh. waarde opp. eenh. waarde
Agrarisch

Agrarische gronden 6,00€        2.400      m2 14.400€         m2 -€               -14.400€               
Bedrijfswoning - agrarisch (eerste 1.000 m2) 90,00€      m2 -€               m2 -€               -€                      
Bouwvlak - agrarisch 20,00€      m2 -€               m2 -€               -€                      
Bedrijfswoning - agrarisch + VAB (eerste 1.000 m2) 120,00€    m2 -€               m2 -€               -€                      
Bouwvlak - agrarisch + VAB 10,00€      m2 -€               m2 -€               -€                      

Agrarisch met waarden
Agrarische gronden 5,80€        m2 -€               m2 -€               -€                      
Bedrijfswoning - agrarisch (eerste 1.000 m2) 90,00€      m2 -€               m2 -€               -€                      
Bouwvlak - agrarisch 20,00€      m2 -€               m2 -€               -€                      
Bedrijfswoning - agrarisch + VAB (eerste 1.000 m2) 120,00€    m2 -€               m2 -€               -€                      
Bouwvlak - agrarisch + VAB 10,00€      m2 -€               m2 -€               -€                      

Bedrijf
Specifiek bedrijf - loonwerkbedrijf 90,00€      m2 -€               m2 -€               -€                      
Specifiek bedrijf - Statische opslag 50,00€      m2 -€               m2 -€               -€                      
Specifiek bedrijf - overige, tot 400 m2 bedrijfsgebouwen 90,00€      m2 -€               m2 -€               -€                      
Specifiek bedrijf - overige, 401 - 800 m2 bedrijfsgebouwen 100,00€    3.600      m2 360.000€       m2 -€               -360.000€             
Specifiek bedrijf - overige, meer dan 800 m2 bedrijfsgebouwen 110,00€    m2 -€               m2 -€               -€                      
Bedrijfswoning - niet-agrarisch (eerste 1.000 m2) 125,00€    1.000      m2 125.000€       1.000      m2 125.000€        -€                      

Bos 1,00€        m2 -€               m2 -€               -€                      
Cultuur en ontspanning 8,00€        m2 -€               m2 -€               -€                      
Detailhandel

Detailhandel met bouwvlak 150,00€    m2 -€               m2 -€               -€                      
Detailhandel zonder bouwvlak 50,00€      m2 -€               m2 -€               -€                      

Dienstverlening
Dienstverlening met bouwvlak 150,00€    m2 -€               m2 -€               -€                      
Dienstverlening zonder bouwvlak 50,00€      m2 -€               m2 -€               -€                      

Groen 2,60€        m2 -€               2.400      m2 6.240€            6.240€                   
Horeca 75,00€      m2 -€               m2 -€               -€                      
Kantoor

Kantoor met bouwvlak 150,00€    m2 -€               m2 -€               -€                      
Kantoor zonder bouwvlak 50,00€      m2 -€               m2 -€               -€                      

Maatschappelijk 25,00€      m2 -€               m2 -€               -€                      
Natuur 1,00€        m2 -€               m2 -€               -€                      
Recreatie

Recreatieve bestemming, zonder bouwvlak 15,00€      m2 -€               m2 -€               -€                      
Recreatief bouwvlak - verblijfsrecreatie 40,00€      m2 -€               3.600      m2 144.000€        144.000€               
Recreatief bouwvlak - dagrecreatie 30,00€      m2 -€               m2 -€               -€                      

Sport 15,00€      m2 -€               m2 -€               -€                      
Tuin 30,00€      m2 -€               m2 -€               -€                      
Verkeer 6,00€        m2 -€               m2 -€               -€                      
Water 2,60€        m2 -€               m2 -€               -€                      
Wonen

Woonbestemming tot 1.000 m2 160,00€    m2 -€               m2 -€               -€                      
Woonbestemming 1.001 - 1.500 m2 90,00€      m2 -€               m2 -€               -€                      
Woonbestemming 1.501 - 2.000 m2 60,00€      m2 -€               m2 -€               -€                      
Woonbestemming meer dan 2.000 m2 30,00€      m2 -€               m2 -€               -€                      

Woongebied
Woonperceel tot 1.000 m2 160,00€    m2 -€               m2 -€               -€                      
Woonperceel 1.001 - 1.500 m2 90,00€      m2 -€               m2 -€               -€                      
Woonperceel 1.501 - 2.000 m2 60,00€      m2 -€               m2 -€               -€                      
Woonperceel meer dan 2.000 m2 30,00€      m2 -€               m2 -€               -€                      

7.000      m2 7.000      m2 moeten gelijk zijn

eenh. waarde eenh. waarde
Wonen (burgerwoning)

Inhoud meer dan 750 m3 250,00€    m3 -€               m3 -€               -€                      
Bijgebouwen meer dan 100 m2 150,00€    m2 -€               m2 -€               -€                      

Wonen (bedrijfswoning)
Inhoud meer dan 750 m3 250,00€    -          m3 -€               m3 -€               -€                      
Bijgebouwen meer dan 100 m2 150,00€    -          m2 -€               m2 -€               -€                      

-224.160€             totale bestemmingswinst

bestaande situatie gewenste situatie

Bestemmingswinst en Kwaliteitsverbetering van het Landschap
(zoals bedoeld in artikel 3.2 Verordening Ruimte (versie d.d. 1-1-2018)

Extra bouwvolume bij (bedrijfs)woningen

Bestemmingswaarden bestemmings-
winst

7.000                            

waarde / 
eenh.

waarde / 
eenh.

totaal oppervlak bestemmingen

A. Bestemmingswinst

bestaande situatie gewenste situatie bestemmings-
winst
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locatie 0 te
omvang plangebied:                            -   m2

bestemmingswinst (224.160,00)€         
20%

-44.832€                 

-44.832€                 
Minimaal door initiatiefnemer uit te voeren 50% -22.416€                 

aantal eenh.  prijs / eenh  kosten 

sloop van overtollige bedrijfsgebouwen m2 15,00€         -€                        

sloop van asbesthoudende daken richtlijn: 110% opp. 
Bedrijfsgebouwen

m2 7,50€           -€                        

sloop van bedrijfsmatige tuinbouwkassen m2 5,00€           -€                        

saneren van mestkelders (uit de grond halen en dichten met schone 

grond)

m2 2,50€           -€                        

saneren en afvoeren van sleufsilo's m2 3,00€           -€                        

saneren en afvoeren van overtollige verhardingen, incl voerplaten m2 2,00€           -€                        

aanleg nieuwe natuur (bestemming 'Natuur', 'Bos') -          m2 3,65€           -€                        

aanleg nieuwe groenelementen (bestemming 'Groen') 2.400      m2 2,95€           7.080€                    

aanleg landschappelijke inpassing, exclusief basisverplichting m2 1,00€           -€                        

basisverplichting landschappelijke inpassing telt niet mee m2 -€             -€                        

herstelkosten bestaande 'Natuur', 'Bos' 50% van nieuwe 
natuur

m2 1,83€           -€                        

Herstelkosten bestaande groenelementen (bestemming 'Groen') 50% van nieuw groen m2 1,48€           -€                        

max 10 jaar

onderhoud nieuwe natuur -          m2 0,45€           -€                        

onderhoud nieuw groen 2.400      m2 0,35€           840€                       

onderhoud landschappelijke inpassing, exclusief basisverplichting -          m2 0,10€           -€                        

onderhoud basisverplichting landschappelijke inpassing telt niet mee -          m2 -€             -€                        

restauratie en herstelkosten waardevolle bebouwing / objecten o.b.v. bouwhist. 
Onderz&calculatie

kosten bouwhistorisch en waarderend onderzoek max. 1.000,=

Aanleg openbare recreatieve fietspaden m1 1,75€           -€                        

Aanleg openbare rereatieve wateren m1 4,25€           -€                        

Waardevermindering afstoten agrarisch huiskavel, tot max. 2 ha m2 0,80€           -€                        

Intrekken mestproductierechten (uit de markt halen, incl. 

bewijsstukken)

per kg fosfaat kg 21,00€         -€                        

B. kwaliteitsverbetering van het landschap 7.920€                    
Minimaal door initiatiefnemer uit te voeren -22.416€       

voldoet aan minimale inspanning? ja

Reductie o.b.v. toekomstbestendige duurzaamheidsmaartegen -€              
B. kwaliteitsverbetering van het landschap 7.920€          

te leveren kwaliteitsverbetering landschap (in euro's) -44.832€       
Voldoet aan totale opgave kwaliteitsverbetering? ja

Te storten in gemeentelijk fonds kwaliteitsverbetering landschap -€                        

Aanleg recreatieve voorzieningen

Overige investeringen

0

(zoals bedoeld in artikel 3.2 Verordening Ruimte (versie d.d. 1-1-2018)
Bestemmingswinst en Kwaliteitsverbetering van het Landschap

B. Kwaliteitsverbetering

Herstel Cultuurhistorisch waardevolle elementen

Slopen

Landschappelijke inpassing

Onderhoud landschappelijke inpassing

te leveren kwaliteitsverbetering landschap (percentage)
te leveren kwaliteitsverbetering landschap (in euro's)
Reductie o.b.v. toekomstbestendige duurzaamheidsmaartegen

Te leveren kwaliteitsverbetering landschap, onder B
max. 50% van de werkelijke kosten van extra toekomstbestendige duurzaamheidsmaatregelen, anders dan onder B.
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