Mureau Advies

TOELICHTING
Bestemmingsplan Vossenhol 17

Planstatus:
Plan identificatie:

Voorontwerp
NL.IMRO.0798.BPVossenhol17-vo01

Concept rapport:
Gewijzigd concept:
Definitief rapport:

24 september 2012
3 juni 2013
23 juli 2013

Auteur:
Gecontroleerd:

Ir. C.C.F. Mureau
K. van Groenestijn

Opdrachtgever: Familie Van Dal
Contactpersoon gemeente Hilvarenbeek: de heer S. Bosch

Mureau Advies
INHOUDSOPGAVE
1. Inleiding
2. Projectprofiel
2.1 Situering van het project
2.2 Kadastrale bekendheid
2.3 Huidige situatie
2.4 Gebruiksfunctie van het project
2.5 Oppervlakte en bouwvolume van het project
2.6 Ontsluiting van het project
2.7 Inrichtingsschets
2.8 Beeldkwaliteit
3. Gebiedsprofiel
3.1 Ruimtelijke structuur
3.2 Functionele structuur
4. Beleid
4.1 Vigerend rijksbeleid
4.2 Vigerend provinciaal beleid
4.3 Gemeentelijk beleid
4.4 Conclusie beleid
5. Planologisch relevante aspecten
5.1 Gevolgen voor flora en fauna
5.2 Gevolgen voor milieu
5.3 Gevolgen voor cultuurhistorie en archeologie
5.4 Gevolgen voor water
5.5 Gevolgen voor stedenbouw
5.6 Gevolgen voor volkshuisvesting
5.7 Gevolgen voor recreatie en toerisme
5.8 Gevolgen voor voorzieningen en verzorgingsstructuur
5.9 Gevolgen voor agrarische aspecten
5.10 Gevolgen voor mobiliteit en parkeren
5.11 Gevolgen voor planschade
5.12 Gevolgen voor kabels en leidingen
5.13 Gevolgen voor privaatrechtelijke belemmeringen
6. Motivatie van het verzoek
7. Uitvoerbaarheid
7.1 Economische uitvoerbaarheid
7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
7.3 Handhaving
8. Overleg met andere overheden
9. Procedures
9.1 Inspraak en vooroverleg
9.2 Verdere procedure
10. Juridische planbeschrijving
10.1 Planvorm
10.2 Toelichting op de bestemmingen
11. Slot

2
3
3
3
4
5
5
6
6
9
11
11
11
12
12
12
15
17
19
19
21
25
27
32
33
33
33
34
34
34
35
35
36
38
38
38
38
39
40
40
40
41
41
41
43

Bijlagen

Toelichting voorontwerpbestemmingsplan Vossenhol 17

1

Mureau Advies

1.

Inleiding

Het Vossenhol is gelegen in de kern Biest-houtakker. Op huisnummer 17 is een volwaardig
melkveebedrijf gevestigd. De bestaande agrarische bedrijfsactiviteiten en voorgenomen
bedrijfsontwikkeling zijn bij voorkeur niet in een dorpskern gesitueerd. Het ligt in de rede de
huidige agrarische bestemming te wijzigen naar een beter bij de omgeving passende
bestemming.
Familie Van Dal heeft het initiatief genomen het agrarische bedrijf te verplaatsen en te
vervangen door drie woningen. De bestaande boerderijwoning met aangebouwde schuur zal
worden verbouwd tot twee woningen. Tussen de bestaande bedrijfsgebouwen en de
naastgelegen woning wordt een nieuwe vrijstaande woning gerealiseerd.
Burgemeester en wethouders van gemeente Hilvarenbeek hebben 15 september 2011
schriftelijk aangegeven in principe medewerking te willen verlenen aan het initiatief. Deze
toelichting bij het bestemmingsplan ‘Vossenhol 17’ vormt samen met de planregels en de
verbeelding de basis voor de te volgen planologische procedure.
Leeswijzer
Na deze inleiding volgt in hoofdstuk twee de beschrijving van het projectprofiel. De
karakteristieken van de omgeving worden vervolgens weergegeven in het gebiedsprofiel. Het
overheidsbeleid dat op het verzoek van toepassing is wordt beschreven in hoofdstuk vier. De
aspecten die vanuit planologisch oogpunt relevant zijn worden in hoofdstuk vijf puntsgewijs
nagelopen. De motivatie van het verzoek staat in hoofdstuk zes verwoord. De uitvoerbaarheid
van het verzoek wordt geanalyseerd en gevolgd door hoofdstuk acht met een kort overzicht
van het voorafgaand aan het verzoek gevoerde overleg. Na de behandeling van inspraak en
zienswijzen in hoofdstuk negen volgt een inhoudelijke beschrijving van het bestemmingsplan.
De toelichting wordt in hoofdstuk elf met het slotwoord beëindigd.
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2.

Projectprofiel

2.1 Situering van het project
De projectlocatie is gelegen aan de noordzijde van het Vossenhol in Biest-Houtakker. Het
perceel is gelegen in de kern van het dorp en bevindt zich in de nabijheid van diverse
woningen. Op onderstaande topografische kaart is de ligging van de locatie weergegeven.

Afbeelding 2.1 Topografische kaart

2.2 Kadastrale bekendheid
Het perceel aan het Vossenhol 17 is kadastraal bekend als gemeente Hilvarenbeek, sectie N,
nummer 1149 en heeft een totale oppervlakte van 2.21.40 ha. Het perceel is in eigendom bij
de heer H.J.A. van Dal. Afbeelding 2.2 geeft een uitsnede van de kadastrale kaart van de
locatie weer.
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Afbeelding 2.2 Uitsnede kadastrale kaart

2.3 Huidige situatie
Het Vossenhol is gelegen in de kern van Biest-Houtakker. Op huisnummer 17 is van oudsher
een agrarisch bedrijf gevestigd dat zich ontwikkeld heeft tot een gespecialiseerd
melkveebedrijf met 150 melkkoeien en bijbehorend jongvee.
De agrarische bestemming met de aanduiding ‘bouwvlak’ biedt mogelijkheden voor de
agrarische activiteiten en het stichten van de daarvoor noodzakelijke bedrijfsgebouwen.
Onderstaand zijn enkele foto’s van het perceel en de omgeving weergegeven.
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Boerderijwoning

Locatie nieuwe vrijstaande woning

Straatbeeld Vossenhol

Achterzijde melkveebedrijf met bedrijfsgebouwen

2.4 Gebruiksfunctie van het project
Familie Van Dal is voornemens het melkveebedrijf te verplaatsen naar de locatie Akkerstraat
30, gelegen in een landbouwontwikkelingsgebied. Op de locatie Vossenhol 17 is in de nieuwe
situatie sprake van drie burgerwoningen. De bestaande boerderijwoning kan worden
verbouwd tot twee woningen. Tussen de bestaande bedrijfsgebouwen en de ten oosten
gelegen woning met huisnummer 19 wordt een nieuwe vrijstaande woning gebouwd.
Alle bestaande agrarische bedrijfsgebouwen worden gesloopt en alle overige voorzieningen
die aanwezig zijn ten behoeve van het melkveebedrijf worden van het perceel verwijderd.

2.5 Oppervlakte en bouwvolume van het project
Het bestemmingsplan Vossenhol 17 beoogt het bebouwen van drie afzonderlijke tot wonen
bestemde percelen mogelijk te maken. De bestaande boerderijwoning met aangebouwde
schuur zal worden verbouwd tot twee woningen. Daarnaast wordt één nieuwe vrijstaande
woning met bijgebouw gerealiseerd. Per bouwperceel wordt een oppervlakte van circa 250
m2 bebouwd, bestaande uit 150 m2 woonhuis en 100 m2 bijgebouw. In de planregels en
verbeelding worden voor de woningen en bijgebouwen bepalingen opgenomen met
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betrekking tot bebouwingspercentage, situering en de goot- en nokhoogte. Op deze wijze zijn
bovengrenzen vastgesteld voor de oppervlakte en het bouwvolume.

2.6 Ontsluiting van het project
De locatie is vanaf de openbare weg goed bereikbaar vanaf het Vossenhol. De afzonderlijke
percelen worden ontsloten met een brede verharde oprit. Het Vossenhol vormt de verbinding
tussen de kern van Biest-Houtakker en het ten oosten gelegen buitengebied. Via de
Biestsestraat en de Akkerstraat is de provinciale weg N269 (Tilburg-Reusel) goed bereikbaar.
Deze sluit aan op autosnelweg A58 (Eindhoven-Vlissingen).

2.7 Inrichtingsschets
Het melkveebedrijf aan het Vossenhol 17 is gelegen in de kern van Biest-Houtakker. De
omgeving kenmerkt zich door aan het lint gelegen burgerwoningen en enkele (voormalige)
agrarische bedrijven. Er bestaat een grote variatie in bouwstijl, bouwjaar en perceelsomvang.
Aan de overzijde van de locatie zijn de sportvelden gelegen. Onderstaande luchtfoto geeft het
perceel en de directe omgeving weer.

Afbeelding 2.3 Luchtfoto Vossenhol 17 en omgeving
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Het voorliggende initiatief maakt het realiseren van drie burgerwoningen aan de Vossenhol
mogelijk. De bestaande boerderijwoning met aangebouwde schuur wordt verbouwd tot twee
woningen en ten oosten van de huidige bedrijfsgebouwen wordt een vrijstaande woning
gebouwd. De bestaande agrarische bedrijfsgebouwen en alle overige voorzieningen ten
behoeve van het agrarisch bedrijf worden van het perceel verwijderd. Op onderstaande
situatietekening is ter indicatie de verkaveling van het plangebied weergeven.

Nieuwe woning
Bestaande langgevelboerderij
opsplitsen in 2 woningen

Bijgebouw

Afbeelding 2.4 Situatietekening

Het streven is de bebouwing in de nieuwe situatie in te passen in het straatbeeld van het
Vossenhol. Vanwege de grote variatie in huidige bebouwing, bestaat geen dwingende
voorkeur voor een bepaalde bouwstijl. De initiatiefnemers streven naar een harmonieuze
inpassing van het project in de omgeving. Een goede landschappelijke inpassing is daarbij van
belang. Op afbeelding 2.5 is weergegeven op welke wijze het plangebied wordt voorzien van
passende groene elementen. De situatietekening met beplantingsplan is op schaal opgenomen
als bijlage 1 bij deze toelichting.
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Afbeelding 2.5 Beplantingsplan
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2.8 Beeldkwaliteit
Het dorpslint aan het Vossenhol valt conform de gemeentelijke Welstandsnota (2004) onder
niveau 2. De op te richten woning zal qua beeldkwaliteit en massa aansluiten bij de reeds
aanwezige bebouwing(structuur) aan het Vossenhol. De basiskarakteristiek van de nieuwe
woning is derhalve te omschrijven als: een rechthoekig grondplan, parallel aan de straat
gelegen en gedekt met een zadeldak. Gezien de ligging aan het dorpslint wordt ingezet op een
ambachtelijke uitstraling van de nieuwbouw. Bij de renovatie en verbouwing van de
boerderijwoning worden de karakteristieken van de bestaande bebouwing gerespecteerd.
Randvoorwaarden
Wat betreft de bebouwing zijn de volgende punten relevant:
- de relatie van de woningen met de directe omgeving;
- de omvang en uitstraling van de woningen;
- de geleding en detaillering van de woningen.
De bestaande boerderijwoning met aangebouwde schuur zal worden gerenoveerd en
verbouwd tot twee wooneenheden. Daarnaast zal één nieuwe vrijstaande woning worden
opgericht. Deze nieuwe woning zal qua goothoogte, nokhoogte en diepte aansluiten op de
bestaande bebouwing in de omgeving.
Voor de nieuwe woning zijn de volgende randvoorwaarden opgesteld:
- de woning dient een dorps/landelijk karakter te hebben;
- de woning heeft een duidelijke hoofdmassa en het hoofdgebouw dient van een kap te
worden voorzien;
- de woning dient georiënteerd te zijn op de straat en heeft een eigen tuin;
- de woning kent een duidelijk concept: architectuur, compositie, materiaalgebruik en
detaillering vormen een samenhangend geheel;
- de woning wordt opgericht met 1 tot 1,5 laag met kap;
- het dak van de woning wordt uitgevoerd als een zadeldak of afgeleide daarvan.
Bebouwingsregels
Op de woningen zijn onder andere de volgende bebouwingsregels van toepassing:
- de goothoogte van het hoofdgebouw mag niet meer dan 4,5 meter bedragen;
- de nokhoogte van het hoofdgebouw mag niet meer dan 9,0 meter bedragen;
- de voorgevel van hoofdgebouwen mag uitsluitend in de (voor)gevellijn worden
gebouwd;
- de diepte van het hoofdgebouw mag ten hoogste 13,0 meter bedragen.
Voor aan-, uit- en bijgebouwen gelden onder andere de volgende bebouwingsregels:
- de goothoogte van aan-, uit- en bijgebouwen mag niet meer dan 3,0 meter bedragen;
- de nokhoogte van aan-, uit- en bijgebouwen mag niet meer dan 6,0 meter bedragen;
- het gezamenlijk te bebouwen oppervlak van aan- en uitbouwen, bijgebouwen en
overkappingen mag ten hoogste 50% van het bouwperceel bedragen tot een maximum
van 100 m2;
- aan- en uitbouwen en bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluiten op een afstand
van ten minste 3,0 meter achter de (voor)gevellijn van hoofdgebouwen worden
gebouwd;
- de diepte van aan- en uitbouwen en overkappingen aan de achtergevel van het
hoofdgebouw mag ten hoogste 4,0 meter bedragen.
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Afbeelding 2.6 geeft een impressie van een mogelijk ontwerp voor de nieuw te bouwen
woning. De bestaande boerderijwoning behoudt op hoofdlijnen de bestaande
verschijningsvorm als langgevelboerderij. In het voormalige schuurgedeelte worden ramen
aangebracht, op vergelijkbare wijze als in het bestaande woongedeelte. De beoordeling door
de gemeentelijke commissie Welstand waarborgt een bij de omgeving passend ontwerp voor
zowel de nieuwe woning als de te verbouwen bestaande boerderijwoning.

Afbeelding 2.6 Impressie nieuwe woning

Afbeelding 2.7 Bestaande woonboerderij behoudt huidige karakteristieke verschijningsvorm
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3.

Gebiedsprofiel

3.1 Ruimtelijke structuur
De kern Biest-Houtakker is ontstaan uit de dorpen Biest en Houtakker. Centraal tussen beide
dorpen is een kerk gebouwd en sindsdien zijn de dorpen naar elkaar toe gegroeid.
Dientengevolge is er geen sprake van een historisch centrum. Rondom de kerk zijn ook de
basisschool en een horecavestiging te vinden.
Biest-Houtakker bestaat hoofdzakelijk uit lintbebouwing aan de Biestsestraat en kruisende
wegen als de Akkerstraat en het Vossenhol. De linten kenmerken zich door een divers
bebouwingsbeeld met historische langgevelboerderijen, eenvoudige woningen van voor en na
de oorlog, traditionele nieuwbouw, functiemenging en doorzichten naar het landschap. De
dichtheid van het lint neemt, verder van het centrum van de kern, steeds meer af.

3.2 Functionele structuur
Het grootste deel van de bebouwing in de kern van Biest-Houtakker bestaat uit woningen. Er
liggen nog vijf als zodanig functionerende agrarische bedrijven in de kern, waaronder het
melkveebedrijf aan het Vossenhol 17. Daarnaast is sprake van niet-agrarische bedrijven, een
kerk, basisschool en een restaurant. Voor wat betreft de onbebouwde gronden gaat het met
name om wegen, agrarische gronden en sportvelden.
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4.

Beleid

4.1 Vigerend rijksbeleid
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 in werking getreden.
De SVIR geeft een integraal kader voor het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. In
de visie worden ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur sterker dan voorheen met elkaar
verbonden. De SVIR vervangt alle voorgaande rijksnota’s ten aanzien van ruimte en
mobiliteit (waaronder de Nota Ruimte), behalve de Structuurvisie Nationaal Waterplan.
De hoofdlijn van de SVIR is dat het Rijk op het gebied van de ruimtelijke ordening
terugtreedt en dat gemeenten en provincies op dit taakveld een meer prominente rol krijgen.
In het SVIR staat centraal dat alleen nog een taak voor het Rijk is weggelegd wanneer sprake
is van een onderwerp:
- dat nationale baten en/of lasten heeft en de doorzettingsmacht van gemeente overstijgt
(bv. mainports);
- waarvoor internationale verplichtingen zijn aangegaan (bv. werelderfgoederen);
- dat (provincie-) of landsgrens overschrijdend is, of een hoog afwentelingsrisico kent of
reeds in beheer is bij het Rijk (bv. infrastructuur).
Het Rijk heeft 13 onderwerpen benoemd waar het, aan de hand van de bovenstaande criteria,
een taak voor zichzelf ziet weggelegd. Door het nemen van verantwoordelijkheid ten aanzien
van deze onderwerpen stelt het Rijk zich voor de middellange (2028) en lange termijn (2040)
tot doel Nederland concurrerend, veilig en leefbaar te houden. De onderwerpen die een
nationaal belang betreffen zijn het creëren van een internationaal bereikbaar
vestigingsklimaat, ruimte bieden voor het hoofdnetwerk van (duurzame) energievoorziening
en het vervoer van stoffen via buisleidingen en een efficiënt gebruik van de ondergrond.
Daarnaast zijn ook het creëren van een robuust hoofdnetwerk van weg, spoor- en vaarwegen,
het beter benutten en in stand houden van het bestaande mobiliteitssysteem met bijbehorende
infrastructuur, het verbeteren van de milieukwaliteit, ruimte voor waterveiligheid en
klimaatbestendige ontwikkeling, ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationaal
unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten, ruimte voor een nationaal netwerk van
natuur voor het overleven en ontwikkelen van flora- en faunasoorten en ruimte voor militaire
terreinen activiteiten van nationaal belang. Tenslotte vindt het Rijk zorgvuldige afwegingen
en transparante besluitvorming bij ruimtelijke plannen belangrijk.
Het Rijk heeft geen ruimtelijk beleid dat is toegespitst op het voorliggende relatief
kleinschalige initiatief. Dit dient dan ook getoetst te worden aan de toepasselijke wet- en
regelgeving die de verantwoordelijkheid is van provincie Noord-Brabant en gemeente
Hilvarenbeek. Onderstaand wordt het beleid van deze overheden nader belicht.

4.2 Vigerend provinciaal beleid
Het relevante planologisch beleid van provincie Noord-Brabant is neergelegd in de
Structuurvisie Ruimtelijke Ordening en de Verordening Ruimte Noord-Brabant 2012.
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Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (2010)
De Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (SVRO) is op 1 januari 2011 in werking getreden en
geeft de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025, met een doorkijk naar
2040. De SVRO is bindend voor het ruimtelijke handelen van de provincie en vormt de basis
voor de wijze waarop de provincie de instrumenten inzet die de Wet ruimtelijke ordening
biedt. De visie ondersteunt daarnaast het beleid op andere provinciale beleidsterreinen. In de
SVRO wordt het principe van zorgvuldig ruimtegebruik geïntroduceerd. Dit wordt vorm
gegeven door onder andere concentratie van verstedelijking, zuinig ruimtegebruik,
verantwoord omgaan met de natuurlijke basis, het streven naar robuuste en
aaneengeschakelde natuurgebieden en de concentratiegebieden voor glastuinbouw en
intensieve veehouderij. De structuurvisie is door de provincie per regio uitgewerkt met
gebiedspaspoorten.
Verordening Ruimte Noord-Brabant (2012)
In de Verordening ruimte stelt de provincie regels op waarmee een gemeente rekening moet
houden bij het ontwikkelen van bestemmingsplannen. De zorg voor het behoud en de
bevordering van de ruimtelijke kwaliteit staan daarbij centraal. De onderwerpen die in de
Verordening staan komen uit de provinciale Structuurvisie. De Verordening Ruimte NoordBrabant 2012 is op 11 mei 2012 vastgesteld door PS en sinds 1 juni 2012 van kracht.
De Verordening ruimte stelt regels aan o.a. stedelijke ontwikkeling, natuurontwikkeling, de
ontwikkeling van intensieve veehouderijen, waterberging, cultuurhistorie en het agrarisch
gebied. Op afbeelding 4.1 is weergegeven dat het plangebied is gelegen in bestaand stedelijk
gebied (kern landelijk gebied). Op de kaarten ontwikkeling intensieve veehouderij, overige
agrarische ontwikkelingen en windmolens, water, natuur en landschap en cultuurhistorie heeft
het plangebied geen bijzondere aanduiding.

Afbeelding 4.1 Uitsnede Kaart Stedelijke Ontwikkeling
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De kernen zijn bij uitstek geschikt voor de functies wonen en bedrijvigheid. Een dorpskern
leent zich niet voor agrarische activiteiten. Het op deze locatie realiseren van drie
afzonderlijke percelen met een woonbestemming, in combinatie met de beëindiging en sloop
van het agrarische bedrijf ter plaatse, past derhalve naadloos in het provinciaal beleid.
Hoofdstuk 2 van de Verordening ruimte geeft de regels weer voor de bevordering van de
ruimtelijke kwaliteit. Een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling
buiten bestaand stedelijk gebied moet bijdragen aan de zorg voor het behoud en de
bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van het daarbij betrokken gebied en de naaste
omgeving, in het bijzonder aan het principe van zorgvuldig ruimtegebruik. Het voorliggende
initiatief omvat het vestigen van een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling, namelijk wonen. Deze
ontwikkeling is voorzien in bestaand stedelijk gebied. De ruimtelijke kwaliteit wordt
bevorderd door het slopen van de bestaande bedrijfsgebouwen en alle voorzieningen ten
behoeve van het agrarisch bedrijf en een bij de omgeving passend ontwerp van de woningen.
Aan het principe van zuinig ruimtegebruik wordt voldaan door de ontwikkeling te situeren in
bestaand stedelijk gebied.
Deze toelichting bevat, conform de eisen van de Verordening ruimte, een verantwoording van
de aspecten bodemkwaliteit, waterhuishouding, cultuurhistorische, aardkundige, ecologische
en landschappelijke waarden, verkeer en inpasbaarheid in de omgeving. De landschappelijke
inpassing van het initiatief komt eveneens aan de orde. Het plangebied wordt voorzien van
groene elementen. De uitvoering van het beplantingsplan zoals opgenomen in paragraaf 2.7
wordt zeker gesteld door hierover een bepaling op te nemen in de anterieure overeenkomst
tussen de initiatiefnemers en gemeente Hilvarenbeek.
De Verordening ruimte stelt in artikel 3.2 dat bestemmingsplannen die voorzien in een
stedelijke ontwikkeling, uitsluitend gelegen zijn in bestaand stedelijk gebied. Het
voorliggende bestemmingsplan voldoet aan deze voorwaarde. Artikel 3.5 geeft de regels voor
nieuwbouw van woningen. Deze regels zijn op het voorliggende initiatief van toepassing.
Gemeente Hilvarenbeek heeft aangegeven dat de voorziene nieuwbouw past binnen de
afspraken die gemaakt zijn in het regionaal ruimtelijk overleg en dat harde plancapaciteit
beschikbaar is voor het vergroten van de woningvoorraad met twee wooneenheden.
De geldende regionale woningbouwafspraken gaan voor Hilvarenbeek (nog) uit van 860
woningen voor de periode 2012-2022. Vanwege de geactualiseerde bevolkings- en
woningbehoefteprognoses ligt er een voorstel om dit aantal aan te passen naar 650 woningen.
De spelregels die aan de regionale woningbouwafspraken gekoppeld zijn, geven aan dat
maximaal 100% van het aantal woningen uit de afspraak in harde plancapaciteit vervat mag
worden.
De informatie over de plancapaciteiten wordt geregistreerd in de jaarlijkse “matrix
woningbouwcapaciteiten”. In bijlage 2 bij deze toelichting is een samenvatting opgenomen
van de cijfers uit de matrix voor Hilvarenbeek per 1-1-2012. Deze is aangevuld met de cijfers
voor 1-1-2013. Daarbij is enerzijds rekening gehouden met de voortschrijdende
procedurefasen van de plannen, anderzijds met de woningen die opgeleverd worden en
daarmee uit de plancapaciteit verdwijnen. De uitkomsten laten zien dat de harde
plancapaciteit blijft binnen het 100%-maximum van de bijgestelde regionale afspraak van 650
woningen. Het voorliggende initiatief aan het Vossenhol 17 is opgenomen in de matrix
woningbouwcapaciteiten. Daarmee is aangetoond dat de regionale woningbouwafspraken en
de geactualiseerde behoefteprognoses geen belemmering vormen voor dit bestemmingsplan.
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4.3 Gemeentelijk beleid
Het relevante planologisch beleid van gemeente Hilvarenbeek is neergelegd in het
bestemmingsplan Kern Biest-Houtakker en de structuurvisie Hilvarenbeek. Het
bestemmingsplan Vossenhol 17 is opgesteld om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te
maken.
Vigerend bestemmingsplan
In het bestemmingsplan Kern Biest-Houtakker (2011) heeft het plangebied de bestemming
‘agrarisch’ met de aanduiding ‘bouwvlak’ en de functieaanduiding ‘bedrijfswoning’. De
maatvoering geeft aan dat het maximum bebouwingspercentage 65% bedraagt en de
maximum goot- en bouwhoogte 4,5 meter respectievelijk 7,0 meter bedragen. Een en ander is
weergegeven op onderstaande uitsnede van de verbeelding.

Afbeelding 4.2 Uitsnede verbeelding

Structuurvisie Hilvarenbeek
De gemeenteraad heeft de structuurvisie vastgesteld op 25 februari 2010. De gemeente
hanteert de structuurvisie als toetsingskader voor initiatieven, meer dan als toekomstvisie. In
paragraaf 8.3 wordt de kern Biest-Houtakker beschreven. Het Vossenhol wordt aangeduid als
‘landschapsverbinder’. Voor ontwikkelingen gelden de volgende criteria:
Ruimtelijk karakter
1. De initiatieven, in het geval van sloop en nieuwbouw, moeten de ruimtelijke structuur
niet verstoren. Dit wil zeggen dat voorkomen moet worden dat grote schaalverschillen
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in bouwhoogte, bouwmassa, gevelindelingen en architectuurvorm met de directe
omgeving zullen worden veroorzaakt;
2. In het geval van sloop en nieuwbouw moet voorkomen worden dat er aan de linten
grote aaneengesloten gebouwen worden gerealiseerd. Aaneengesloten bebouwing
moet zich beperken tot de maat van de gevellengtes in de directe omgeving.
Ontwikkeling van achtererven dient voorkomen te worden;
3. Indien er sprake is van initiatieven (functieverandering) op de overgang naar het
buitengebied moet veel aandacht worden geschonken aan behoud van openheid.
Toename van bouwmassa moet voorkomen worden;
4. Voldaan moet worden aan de algemene beleidsuitgangspunten zoals beschreven in de
beleidsmatrix.
Wonen
1. Ten aanzien van wonen zijn geen nadere criteria ten aanzien van doelgroepen of
woonvormen opgenomen;
2. Bij de ontwikkeling van nieuwe woningen dient verder in algemene zin voldaan te
worden aan het gestelde in de woonvisie;
3. Voldaan moet worden aan de algemene beleidsuitgangspunten zoals beschreven in de
beleidsmatrix.
Welzijn en voorzieningen
1. Nieuwe commerciële voorzieningen dienen voorkomen te worden. Uitzonderingen
zijn winkels die een directe relatie hebben met een nog aanwezige agrarische
bedrijvigheid elders in de gemeente;
2. Voorzieningen op het gebied van zorg zijn voorstelbaar;
3. Voldaan moet worden aan de algemene beleidsuitgangspunten zoals beschreven in de
beleidsmatrix.
Economie en werken
1. Nieuwe initiatieven op het gebied van economie en werken (met uitzondering van een
beroep aan huis) moeten worden voorkomen;
2. De groei van bestaande bedrijvigheid dient voorkomen te worden;
3. Voldaan moet worden aan de algemene beleidsuitgangspunten zoals beschreven in de
beleidsmatrix.
Mobiliteit
1. Nieuwe initiatieven dienen te voldoen aan de CROW-normering voor parkeren;
2. Voldaan moet worden aan de algemene beleidsuitgangspunten zoals beschreven in de
beleidsmatrix.
De bij de structuurvisie behorende beleidsmatrix is onderstaand weergegeven.
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Afbeelding 4.3 Beleidsmatrix

Bestemmingsplan Vossenhol 17
Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is voor het plangebied het
bestemmingsplan Vossenhol 17 opgesteld. Het bestemmingsplan bestaat uit planregels, een
verbeelding en deze toelichting. Hoofdstuk 10 geeft een inhoudelijke beschrijving van het
nieuwe bestemmingsplan weer. Afbeelding 4.4 geeft de ligging van het plangebied weer.

4.4 Conclusie beleid
Het Rijk heeft geen ruimtelijk beleid dat is toegespitst op het voorliggende relatief
kleinschalige initiatief. Het initiatief past binnen de kaders van het provinciaal beleid, zoals
deze zijn opgenomen in de Verordening Ruimte. Er wordt voldaan aan de regels die gesteld
worden ter bevordering van de ruimtelijke kwaliteit. De ontwikkeling vindt plaats in bestaand
stedelijk gebied.
De criteria die in de gemeentelijke structuurvisie zijn opgenomen voor ontwikkelingen aan
een verbindend lint zoals het Vossenhol, komen in deze toelichting aan de orde. Hieruit blijkt
dat aan alle gestelde voorwaarden voldaan kan worden. De locatie Vossenhol 17 is met twee
woningen opgenomen in de matrix woningbouwcapaciteiten.
Het initiatief kan niet worden uitgevoerd binnen de regels die het vigerende bestemmingsplan
stelt. In het schrijven van 15 september 2011 geeft het college van burgemeester en
wethouders aan medewerking te willen verlenen en worden enkele randvoorwaarden gesteld.
Deze zijn door de initiatiefnemers meegenomen in de planvorming. De voorgenomen
ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door het bestemmingsplan Vossenhol 17.
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Afbeelding 4.4 Ligging plangebied Vossenhol 17
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5.

Planologisch relevante aspecten

5.1 Gevolgen voor flora en fauna
De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) heeft tot doel een netwerk van natuurgebieden te
realiseren waar flora en fauna de hoogste prioriteit hebben. Het grootste deel zijn bestaande
bossen en natuurgebieden. Gemeenten wordt verzocht om de EHS in het bestemmingsplan de
juiste juridische bescherming te geven. Schadelijke ingrepen en ontwikkelingen in deze
gebieden zijn in beginsel niet toegestaan. Het plangebied aan het Vossenhol is niet gelegen in
of op korte afstand van de EHS en valt niet onder de bescherming van de Vogel- en
Habitatrichtlijn. Uit onderstaand kaartmateriaal uit de Verordening ruimte blijkt dat de kern
van Biest-Houtakker waarin het plangebied gelegen is, geen onderdeel uitmaakt van het
attentiegebied EHS. Overigens zijn de weergegeven beheersgebieden EHS momenteel nog in
agrarisch gebruik. Er is geen sprake van bijzondere natuurwaarden. De afstand van het
plangebied tot het zoekgebied EVZ bedraagt meer dan 200 meter.

Afbeelding 5.1 Kaart Natuur en landschap uit Verordening Ruimte
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In de Flora- en Faunawet is onder meer bepaald dat beschermde diersoorten niet gedood,
gevangen of verontrust mogen worden en plantensoorten niet geplukt, uitgestoken of
verzameld mogen worden. Bovendien dient iedereen voldoende zorg in acht te nemen voor in
het wild levende dieren en planten. Daarnaast is het niet toegestaan om hun directe
leefomgeving, waaronder nesten en holen, te beschadigen, te vernielen of te verstoren.
Afhankelijk van de voorgestane activiteiten op de planlocatie en de aangetroffen soorten geldt
een vrijstelling of dient een ontheffing te worden aangevraagd. Hierbij geldt dat de regeling
strikter is bij een zeldzame soort en ingrijpende activiteit. Vogels zijn in Nederland op gelijke
wijze beschermd, waarbij geldt dat vooral in het broedseizoen (15 maart – 15 juli) sprake kan
zijn van verontrusten, doden of verstoren van nestplaatsen.
Bij gemeente Hilvarenbeek en de initiatiefnemer is geen informatie bekend dat op de
locatie Vossenhol 17 bedreigde plant- en diersoorten aanwezig zijn. Er zijn geen verdere
aanwijzingen dat binnen het plangebied beschermde flora of verblijf-, rust- of
voortplantingsplaatsen van beschermde dieren aanwezig zijn. Gezien het huidige en
historische intensieve agrarische gebruik en de situering van het gebied in de kern van BiestHoutakker ligt dit ook niet voor de hand. Bij de realisering van het initiatief zijn geen
schadelijke effecten op kritische inheemse bedreigde soorten te verwachten, in het plangebied
dan wel op hun duurzaam leefgebied. Daarnaast bevindt zich in de directe omgeving
voldoende vergelijkbaar leefgebied.
Om de veronderstelling te toetsen dat het initiatief geen nadelige gevolgen heeft voor het
aspect flora en fauna, hebben de initiatiefnemers IJzerman Advies opdracht gegeven voor het
uitvoeren van een quick scan flora en fauna. Het advies dat voortvloeit uit het onderzoek is
onderstaand integraal weergegeven.
- De geplande ontwikkelingen hebben geen nadelige effecten op beschermde
natuurgebieden of de EHS. Een vergunning op de natuurbeschermingswet is niet aan
de orde.
- Algemeen voorkomende soorten kunnen mogelijkerwijs worden aangetroffen. Deze
soorten zijn weliswaar beschermd middels de Flora- en faunawet, maar worden
aangeduid als algemene soorten (AMvB artikel 75, lijst 1). Hiervoor hoeft in het kader
van ruimtelijke ontwikkelingen geen ontheffing meer te worden aangevraagd. Het
voorkomen van deze soorten wordt door de geplande ontwikkelingen niet in gevaar
gebracht. Het is echter wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de
aanwezige individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om
het doden van individuen te voorkomen. Hierbij valt te denken aan het uitvoeren van
de meest verstorende werkzaamheden in de maanden september en oktober.
- Voor overige strikte beschermde soorten is nader onderzoek niet noodzakelijk door het
ontbreken van geschikte biotopen.
- Ter voorkoming van het verstoren van broedende vogels wordt aangeraden eventuele
kapwerkzaamheden tussen half juli en half maart (buiten het broedseizoen) te
verrichten. Het verstoren van broedende vogels is verboden conform de Flora- en
faunawet. Voor het verstoren van broedende vogels wordt geen ontheffing verleend. In
het broedseizoen kan ook gekapt worden, alleen dient het dan onder begeleiding van
een ter zake deskundige te worden uitgevoerd.
De volledige rapportage met de resultaten van het onderzoek is als bijlage 3 bij deze
toelichting opgenomen.
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5.2 Gevolgen voor milieu
Bodem
Op grond van de jurisprudentie is een bodemonderzoek vereist indien sprake is van een
ruimte waar per dag gedurende meer dan 2 uur mensen verblijven. Het betreft hier onder
andere woningen, kantoorruimtes en (zorg)instellingen. Daarnaast is een bodemonderzoek
vereist indien uit de bodemkwaliteitskaart blijkt dat sprake is van een verontreinigde situatie.
Het perceel aan het Vossenhol is in gebruik als agrarisch erf. Op basis van huidig en
historisch gebruik is bij de initiatiefnemers geen indicatie bekend die ter plaatse zou kunnen
wijzen op enige vorm van bodemverontreiniging. De locatie is onverdacht.
De initiatiefnemers zullen opdracht geven voor het uitvoeren van een verkennend
bodemonderzoek voor het oostelijk deel van het plangebied. Het betreft het perceel gelegen
tussen de bedrijfsgebouwen en de woning met huisnummer 19 waar een nieuwe woning met
bijgebouw gerealiseerd wordt. Ter plaatse van de bestaande boerderijwoning met
aangebouwde schuur die wordt verbouwd tot twee woningen, is een verkennend
bodemonderzoek niet noodzakelijk
De initiatiefnemers zullen opdracht geven voor het uitvoeren van een verkennend
bodemonderzoek. De resultaten van het onderzoek zullen in de toelichting bij het
ontwerpbestemmingsplan worden verwerkt.
Lucht
Op 15 november 2007 is de ‘Wet luchtkwaliteit’ in werking getreden. De ‘Wet luchtkwaliteit’
vormt een wijziging van de Wet milieubeheer op het gebied van luchtkwaliteitseisen en
vervangt het Besluit luchtkwaliteit 2005. De aanleiding daartoe is de maatschappelijke
discussie die ontstond als gevolg van de directe koppeling tussen ruimtelijke
ordeningsprojecten en luchtkwaliteit. De directe koppeling had tot gevolg dat veel geplande,
en als noodzakelijk of gewenst ervaren, projecten geen doorgang konden vinden. Met de ‘Wet
luchtkwaliteit’ en bijbehorende bepalingen wil de overheid de verbetering van de
luchtkwaliteit bewerkstelligen en daarnaast de gewenste ontwikkelingen in de ruimtelijke
ordening doorgang laten vinden.
De ‘Wet luchtkwaliteit’ (2007) voorziet onder meer in een gebiedsgerichte aanpak van de
luchtkwaliteit via het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). De
programma-aanpak zorgt voor een flexibele koppeling tussen ruimtelijke activiteiten en
milieugevolgen. Van bepaalde type projecten is vastgesteld dat deze ‘niet in betekenende
mate’ (NIBM) bijdragen aan luchtverontreiniging. Een project draagt NIBM bij aan de
verslechtering van de luchtkwaliteit als de stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10)
jaargemiddelde concentratie niet meer toeneemt dan 1,2 μg/m3. Voor zover een ruimtelijke
ontwikkeling kan worden aangemerkt als NIBM is toetsing aan de normen van de Wet
luchtkwaliteit niet noodzakelijk.
Er zijn twee mogelijkheden om aannemelijk te maken dat een project binnen de NIBM-grens
blijft:
1. Aantonen dat een project binnen de grenzen van een categorie uit de Regeling NIBM
valt. Er is geen verdere toetsing nodig, het project is in ieder geval NIBM;
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2. Op een andere manier aannemelijk maken dat een project voldoet aan het NIBM
criterium van 1,2 μg/m3. Hiervoor kunnen berekeningen nodig zijn. Ook als een
project niet kan voldoen aan de grenzen van de Regeling NIBM, is het mogelijk om
alsnog via berekeningen aan te tonen dat de 1,2 μg/m3 grens niet wordt overschreden.
De Regeling NIBM geeft invulling aan verschillende categorieën, waaronder woningbouw.
Over het algemeen kan gesteld worden dat de NIBM grens overschreden wordt bij 500
woningen of meer (met minimaal 1 ontsluitingsweg). De beoogde ontwikkeling bestaat uit de
realisatie van maximaal drie woningen. Het project draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan
de verslechtering van de luchtkwaliteit. Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering
voor het initiatief en het uitvoeren van een uitgebreid luchtkwaliteitonderzoek is niet
noodzakelijk.
Milieuzonering
Milieuzonering beoogt het behoud en verbetering van de kwaliteit van de woon- en
leefomgeving. In de brochure ‘Bedrijven en Milieuzonering’ (VNG, 2009) zijn richtafstanden
opgenomen tussen hinderlijke functies, in de vorm van gevaar, geluid, geur en stof, en
gevoelige functies. Van deze richtafstanden kan gemotiveerd worden afgeweken.
Het bestemmingsplan Vossenhol 17 voorziet in drie bestemmingsvlakken voor een
burgerwoning. Er vinden geen bedrijfsactiviteiten plaats in de omgeving van het plangebied.
De afstand van de milieugevoelige woningen tot omliggende bedrijfsactiviteiten voldoet aan
de indicatieve afstanden. In de paragraaf geur is de relatie tot het ten westen gelegen
gemengde bedrijf met rundvee en varkens geanalyseerd.
Een aantal woningen in de nabije omgeving van het agrarisch bedrijf is gelegen binnen de
richtafstand van 50 meter en voor een aantal woningen bedraagt de afstand tot de inrichting
minder dan 30 meter. Het beëindigen van het agrarisch bedrijf ter plaatse betekent dat voor
deze woningen niet langer sprake is van ligging binnen de indicatieve afstand tot het
melkveebedrijf. Het initiatief heeft positieve gevolgen voor het aspect milieuzonering.
Geur
Voor veehouderijen is het beleid ten aanzien van het aspect geur vastgelegd in de Wet
geurhinder en veehouderij (Wgv) die op 1 januari 2007 in werking is getreden. Bij nieuwe
planologische projecten in het kader van de Wet ruimtelijke ordening dient te worden gekeken
naar de aanvaardbaarheid van deze plannen in verband met omliggende geurbronnen, de
zogenaamde omgekeerde werking. In de wet zijn normen bepaald die de maximale
geurbelasting op een gevoelig object bepalen. Als de geuremissie van een dier niet bekend is
(geen geuremissiefactoren vastgesteld), stelt de wet minimumafstanden tussen veehouderij en
geurgevoelig object. Als die geuremissie wel bekend is, dan moet de geurbelasting worden
berekend met contouren. De emissie van geurstoffen uit een veehouderijbedrijf wordt
uitgedrukt in geureenheden (odourunits OUe). Hiervoor zijn emissiefactoren vastgelegd in de
Regeling geurhinder en veehouderij. De berekende geurbelasting wordt getoetst aan de norm.
Gemeenten mogen, binnen bepaalde bandbreedten, van deze wettelijke normen afwijken als
er een gebiedsvisie is opgesteld en een geurverordening is vastgesteld.
De gemeente Hilvarenbeek heeft een geurverordening met andere normen vastgesteld. De
geurverordening stelt de volgende normen:
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-

De norm van 2 OUe/m3 voor de maximale geurbelasting op geurgevoelige objecten
gelegen in de bebouwde kom van de woonkernen binnen de gemeente, waaronder
Biest-Houtakker;
De norm van 7 OUe/m3 voor de maximale geurbelasting op geurgevoelige objecten
binnen extensiveringsgebied overig;
Ten opzichte van de bebouwde kom van de woonkernen binnen de gemeente,
waaronder Biest-Houtakker, geldt een afwijkende afstand van ten minste 50 meter tot
een geurgevoelig object. Dit heeft betrekking op veehouderijen waar maximaal 50
dieren worden gehouden van een diercategorie waarvoor niet bij ministeriële regeling
een geuremissiefactor is vastgesteld.

De normstelling is onderbouwd in de gebiedsvisie geurhinder en veehouderij. Buiten de
gebieden genoemd in de verordening, dus voor het overige grondgebied van de gemeente,
gelden de wettelijke standaardnormen en afstanden. Dit betekent dat in het buitengebeid de
wettelijke norm van 14 OUe/m3 geldt. In de bebouwde kom geldt een vaste afstand van 100
meter voor veehouderijen waar meer dan 50 dieren worden gehouden van een diercategorie
waarvoor niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld.
De initiatiefnemers hebben Van Dun Advies BV opdracht gegeven voor het uitvoeren van een
geuronderzoek. Hierin wordt inzichtelijk gemaakt of de realisatie van de woningen invloed
heeft op de ontwikkelingsmogelijkheden van de agrarische bedrijvigheid in de nabije
omgeving en of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. De conclusie van het
rapport is onderstaand integraal weergegeven. Het volledige rapport met de resultaten van het
geuronderzoek is opgenomen in bijlage 4 bij deze toelichting.
“Gezien bovenstaande argumentatie kan geconcludeerd worden dat het plangebied voor de
nieuw te bouwen woningen zowel binnen de geurcontour van het agrarisch bedrijf aan de
Vossenhol 11 als binnen de vaste afstand van 100 meter is gelegen. Echter zijn binnen deze
contouren reeds verschillende geurgevoelige objecten aanwezig die dichter bij de veehouderij
zijn gelegen, waardoor de ontwikkelingsmogelijkheden van de veehouderij niet verder
worden beperkt.
Vervolgens kan worden gesteld dat de nieuw te bouwen woningen gerealiseerd worden in een
gebied waar een matig tot slecht woon- en leefklimaat gegarandeerd is. Echter betreft het ter
plaatse van de twee dichtstbijzijnde percelen, namelijk de voormalige bedrijfswoning die
gesplitst wordt, al reeds bestaande woningen. Hier leven al decennia lang mensen zonder dat
enige hinder is ondervonden met betrekking tot het aspect geur. Bovendien wordt de
veehouderij op het plangebied beëindigd, waardoor het woon- en leefklimaat ter plaatse
verbetert.
In april 2011 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan in het kader van een
woningbouwproject waar sprake was van een slecht woon- en leefklimaat. Hier volgt een
samenvatting: ‘Geconcludeerd kan worden dat de geurbelasting rondom de woning, binnen
een milieukwaliteit valt welke aangemerkt kan worden als slecht. Realisatie van de woning
binnen een slecht woon- en leefklimaat is mogelijk doordat de initiatiefnemer van het plan
een bewuste keuze heeft gemaakt om deze woning te betrekken in de nabije omgeving van de
veehouderij’(ABRS 20090926a/1/R3, 13 april 2011). Deze uitspraak geeft ons inziens aan dat
de koper bij aankoop van de woning zijn of haar akkoord geeft in een gebied met een minder
woon- en leefklimaat te leven. Dit hoeft de realisatie van het plan dus niet in de weg te staan.
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Derhalve kan geconcludeerd worden dat de realisatie van de woningen, vanuit het oogpunt
van geurhinder, geen beperkingen ondervindt voor omliggende agrarische bedrijven en dus
voldoet aan de bestaande wetgeving. Ook realisatie van de woningen kan worden toegestaan
doordat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Ter plaatse van de
rekenpunten 1 t/m 3 is er een tamelijk slecht tot slecht milieukwaliteit. Doordat er voor de
bestaande bedrijfswoning reeds een overbelaste situatie is en er in de huidige situatie al
mensen wonen, zal het woon- en leefklimaat niet meer verslechteren dan nu het geval is. Voor
deze mensen en toekomstige bewoners is het een bewuste keuze om in het landelijk gebied te
wonen waar in de omgeving agrarische bedrijven geëxploiteerd worden. Ook zal in de
toekomst het woon- en leefklimaat alleen maar verbeteren door de toepassing van best
beschikbare technieken, waar de komende jaren flink in geïnvesteerd wordt. Het is echter
uiteindelijk aan de gemeente om te oordelen of de gestelde normen vergunbaar zijn.”
Geluid
Conform de Wet geluidhinder (Wgh, 2007) bevindt zich aan beide zijden van een weg een
zone waarbinnen akoestisch onderzoek dient te worden uitgevoerd. Voordat geluidgevoelige
objecten, zoals woningen, kunnen worden gerealiseerd, dient te worden onderzocht of aan de
normen van de Wgh wordt voldaan. De zonebreedte is afhankelijk van het aantal rijstroken en
van de aard van de omgeving.
Als er nieuwe geluidgevoelige objecten binnen de onderzoekszone van een weg worden
gerealiseerd, dan mag de geluidsbelasting van het wegverkeer niet meer bedragen dan de
voorkeurswaarde. Indien de geluidsbelasting hoger is dan de voorkeurswaarde moeten er
maatregelen worden getroffen om hieraan alsnog te kunnen voldoen. Blijkt dat niet mogelijk
of op overwegende bezwaren te stuiten dan is het college van B&W bevoegd tot het
vaststellen van een hogere waarde. Deze hogere waarde mag de maximale ontheffingswaarde
niet overschrijden. Daarnaast is in het Bouwbesluit 2003 aangegeven wat de karakteristieke
geluidwering dient te zijn om voor verblijfsgebieden een binnenwaarde, bij gesloten ramen, te
garanderen van 33 dB.
Bij het verbouwen van de bestaande boerderijwoning tot twee woningen en het bouwen van
de nieuwe woning wordt vanzelfsprekend gebruik gemaakt van moderne materialen en
technieken, zoals dubbel glas en dakisolatie. Hiermee ontstaat in de woningen, in vergelijking
met de bestaande verouderde agrarische bedrijfswoning, aanzienlijk minder geluidsbelasting
door de weg. Daarnaast geldt voor de woningen dat de voorgevel op een ruime afstand van
circa 20 meter van de wegas is gesitueerd.
Het Vossenhol is een met klinkers verharde weg binnen de bebouwde kom, waar een
maximumsnelheid van 30 km per uur van kracht is. Het plangebied valt buiten de
invloedssfeer van provinciale wegen en rijkswegen. Vanwege de maximumsnelheid van 30
km per uur ter plaatse is nader akoestisch onderzoek niet noodzakelijk.
Veiligheid
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen en de bijbehorende Regeling externe veiligheid
inrichtingen zijn op 27 oktober 2004 in werking getreden. Het Besluit legt veiligheidsnormen
op aan bedrijven die een risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein, bijvoorbeeld
rondom chemische fabrieken, lpg-tankstations en spoorwegemplacementen waar
goederentreinen met gevaarlijke stoffen rangeren. Gezien de aard van het voorgenomen
gebruik is het Besluit externe veiligheid inrichtingen niet van toepassing. De werkzaamheden
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omvatten niet het gebruik, de opslag of het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook ontstaan bij
de werkzaamheden geen gevaarlijk rest- of afvalstoffen.
Ook in de directe omgeving zijn geen inrichtingen gelegen waarop het Besluit externe
veiligheid inrichtingen van toepassing is. Evenmin is sprake van buisleidingen waarop het
Besluit externe veiligheid buisleidingen van toepassing is. De locatie is niet gelegen binnen
het beïnvloedingsgebied van bronnen waarmee bij het beoordelen van het aspect externe
veiligheid rekening moet worden gehouden. De voorgenomen ontwikkeling heeft geen
invloed op de externe veiligheid.
Duurzaam bouwen
Duurzaam bouwen is een manier van bouwen waarbij de milieu- en gezondheidseffecten ten
gevolge van het bouwen en de gebouwde omgeving tot een minimum worden beperkt. Dit
betekent bouwen met respect voor het milieu en de gezondheid. Bedrijfsgebouwen en
woningen worden tegenwoordig steeds duurzamer en energiezuiniger gebouwd. Ze zijn goed
geïsoleerd, hebben een zuinig verwarmingssysteem en bij de bouw is aandacht besteed aan
materiaalkeuze. Duurzame materialen zijn materialen die het liefst eindeloos herwinbaar zijn,
dichtbij huis gevonden worden, zo weinig mogelijk de natuur aantasten, weinig productieenergie vergen, weinig of geen afval opleveren en herbruikbaar zijn. Bij de te renoveren en
nieuw te bouwen woningen worden zoveel mogelijk duurzame materialen toegepast.
Uiteraard wordt voldaan aan alle eisen met betrekking tot duurzaamheid die in het
Bouwbesluit zijn opgenomen. Het toepassen van maatregelen op het gebied van duurzame
energie wordt in de ontwerpfase nader onderzocht.

5.3 Gevolgen voor cultuurhistorie en archeologie
In 1992 heeft Nederland als een van de leden van de Raad voor Europa het verdrag van Malta
inzake de bescherming op het archeologisch erfgoed ondertekend. Sinds 2007 is in Nederland
de Wet op de archeologische monumentenzorg van kracht, die de volledige implementatie van
het Verdrag van Malta betekende, in de Monumentenwet 1988. Een gemeente is verplicht om
bij het opstellen van bestemmingsplannen rekening te houden met in de grond aanwezige dan
wel te verwachten monumenten. Dit betekent dat in het bestemmingsplan een
dubbelbestemming ‘waarde-archeologie’ met eventueel subcategorieën toegekend kan
worden, met daaraan gekoppeld een stelsel van omgevingsvergunningen voor bouwen en het
uitvoeren van werken en werkzaamheden.
Als het gaat om archeologische waarden kan men een onderscheid maken in verwachte
archeologische waarden en vastgestelde archeologische waarden. Onder verwachte
archeologische waarden vallen die gebieden die in het verleden geschikt zijn geweest om te
bewonen of anderszins te gebruiken, maar waarvan de daadwerkelijke aanwezigheid van
archeologische overblijfselen in de ondergrond nog niet is aangetoond. Bij vastgestelde
archeologische waarden is reeds aangetoond dat er archeologische overblijfselen in de
ondergrond aanwezig zijn.
De zones met een archeologische verwachting zijn terug te vinden op de landelijke indicatieve
kaart archeologische waarden (IKAW), die een vlakdekkende en landsdekkende classificatie
van de trefkans op archeologische waarden bevat. Deze trefkans is gebaseerd op een
kwantitatieve analyse en op archeologisch inhoudelijke kennis van het bodemarchief. De
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IKAW is echter indicatief. De gemeente Hilvarenbeek laat daarom deze landelijke
archeologische waarden- en verwachtingenkaart op gemeentelijk niveau nader detailleren.
In het bestemmingsplan Kern Biest-Houtakker is aan een gedeelte van het plangebied de
dubbelbestemming ‘waarde-archeologische verwachting middelhoog’ toegekend. Het
bestemmingsplan Vossenhol 17 kent aan hetzelfde deel van het plangebied deze
dubbelbestemming toe, zodat eventueel aanwezige archeologische waarden op gelijke wijze
beschermd worden. Het initiatief zal naar verwachting niet leiden tot een bodemingreep
dieper dan 50 cm onder het maaiveld voor een oppervlakte groter dan 500 m2 in het gedeelte
van het plangebied waaraan deze dubbelbestemming is toegekend. De bestaande boerderij
met aangebouwde schuur wordt gerenoveerd. Het aanbrengen van funderingen voor de
nieuwe vrijstaande woning leidt weliswaar tot een verstoring dieper dan 50 cm onder het
maaiveld, maar betreft een oppervlakte die aanzienlijk kleiner is dan 500 m2. Het uitvoeren
van een archeologisch onderzoek wordt derhalve op dit moment niet noodzakelijk geacht.
In zijn algemeenheid geldt dat de initiatiefnemer bij bodemverstorende activiteiten alert dient
te zijn op de aanwezigheid van archeologische waarden. Bij het aantreffen van deze waarden
dient hiervan melding gemaakt te worden conform artikel 53 van de Wet op de
archeologische monumentenzorg.
In afbeelding 5.2 met een uitsnede uit de Aardkundige waardenkaart staan de aardkundig
waardevolle gebieden in de omgeving van het agrarisch bedrijf weergegeven. Het plangebied
is op ruime afstand gelegen van de gebieden Kampina, Oisterwijkse Vennen (ten noorden) en
Regte Heide, Poppelsche Leij, Rovertsche Leij (ten zuidwesten). De voorgenomen
ontwikkeling heeft geen invloed op aardkundige waarden.

Afbeelding 5.2 Uitsnede Aardkundige waardenkaart
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5.4 Gevolgen voor water
Per 1 november 2003 is het verplicht om bij ruimtelijke ingrepen de watertoets toe te passen.
Deze verplichting is wettelijk geregeld in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In deze
watertoets moet inzicht worden geboden in de effecten van het initiatief op de
waterhuishouding. In het kader van de watertoets dient de gemeente voorafgaand aan de
procedure het voornemen van de ruimtelijke ingreep aan het waterschap te verzenden. De
gemeente en het waterschap kunnen afspraken maken over de wijze waarop het aspect water
in het ruimtelijk plan is opgenomen.
In deze waterparagraaf komen de volgende onderdelen aan bod:
 Beschrijving waterrelevant beleid;
 Bestaande en beoogde waterhuishoudkundige situatie;
 Invulling initiatief.
Waterrelevant beleid
Kaderrichtlijn Water
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is vanaf 22 december 2000 van kracht. De KRW
heeft als doel te komen tot schone, ecologisch gezonde stroomgebieden, waarin water op een
duurzame manier wordt gebruikt. Om dit doel te bereiken is een systematiek opgesteld die
alle Europese lidstaten in de nationale wetgeving moeten implementeren en uitvoeren.
Waterwet
De Nederlandse regering heeft invulling aan de KRW gegeven middels de Waterwet, die in
werking is getreden op 22 december 2009. De Waterwet regelt het beheer van het
oppervlakte- en grondwater en verbetert ook de samenhang tussen het waterbeleid en
ruimtelijke ordening. De visies met betrekking tot het waterbeleid worden door de
verschillende bestuurslagen in diverse plannen beschreven. Het Rijk stelt een Nationaal
Waterplan op, de provincies maken Regionale Waterplannen en de waterschappen leggen hun
visie vast in de Waterbeheerplannen.
Nationaal Waterplan
Het Nationaal Waterplan 2009 – 2015 (NWP) is het rijksplan voor het Nederlandse
waterbeleid. In het NWP zijn de maatregelen beschreven die in de periode van 2009 – 2015
genomen moeten worden om Nederland veilig en leefbaar te houden, de kansen die water
biedt te benutten en om te komen tot een duurzaam waterbeheer. De taak aan de provincies is
om deze visie en streefbeelden door te vertalen naar de Regionale Waterplannen.
Provinciaal beleid
Het beleid van de provincie Noord-Brabant richt zich op het bereiken en in stand houden van
watersystemen die ruimte bieden aan een gezond leefmilieu voor mens, dier en plant. Daarbij
zijn economische en ecologische ontwikkelingen met elkaar in evenwicht en is het hebben en
houden van een veilige en bewoonbare provincie een randvoorwaarde.
De Structuurvisie Ruimtelijke Ordening van de provincie Noord-Brabant is sinds 1 oktober
2010 in werking getreden. In de structuurvisie komen over het onderwerp water de volgende
aspecten aan bod:
 Een robuust en veerkrachtig water- en natuursysteem; Bij toekomstige ontwikkelingen
in stad en land wil de provincie dat het patroon van beken en kreken beter beleefbaar
wordt. Daarnaast worden water-, natuur- en recreatieve ontwikkelingen in de toekomst
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beter afgestemd op de samenbindende waterstructuur en het systeem wordt meer
ingericht op de gevolgen van klimaatverandering. De ecologische hoofdstructuur
wordt versterkt door meer verbinding te maken tussen het natuursysteem en het
watersysteem. Positieve gevolgen hiervan zijn onder andere de verbetering van
natuurgebieden, de biodiversiteit en de landschappelijke en recreatieve kwaliteit van
Noord-Brabant.
 Een betere waterveiligheid door preventie; Er wordt gepoogd de watervoerende
capaciteit van het winterbed te vergroten in combinatie met het concept van een
doorbraakvrije dijk, om zo de waterveiligheid preventief te verbeteren. Daarnaast zal
er op lange termijn een aantal gebieden gereserveerd worden voor de verruiming van
de grote rivieren.
 Koppeling van waterberging en droogtebestrijding; De provincie gaat ervan uit dat de
wateroverlast in de regionale watersystemen in 2015 grotendeels aangepakt is, waarbij
de trits ‘vasthouden, bergen en afvoeren’ als uitgangspunt geldt. Daarnaast ziet de
provincie kansen om met behulp van brongebieden de natuur te ontwikkelen en
droogte te bestrijden.
De watertoets en de wijze waarop de provincie daarmee omgaat is beschreven in het
Provinciaal Waterplan (PWP). Provinciale Staten hebben op 20 november 2009 het
Provinciaal Waterplan 2010 – 2015 ‘Waar water werkt en leeft’ vastgesteld. Het doel van dit
plan is dat het water bijdraagt aan een gezonde omgeving voor mens, dier en plant, waarin we
veilig kunnen wonen en waar ruimte is voor economische, maatschappelijke en ecologische
ontwikkelingen. Gemeenten en waterschappen dienen hun waterbeleid te baseren op de
uitgangspunten die de provincie in hun PWP stelt.
Keur
De Keur van waterschap De Dommel legt regels op met verboden en verplichtingen voor
diverse situaties die kunnen zorgen voor een effect op de waterhuishouding binnen het
beheersgebied van waterschap De Dommel. De Keur van waterschap De Dommel is in
werking getreden op 22 december 2009. Deze datum betreft derhalve ook de referentiedatum.
De locatie is gelegen in een attentiegebied, zoals is weergegeven in afbeelding 5.3 met een
uitsnede uit de kaart behorende bij de ‘Keur waterschap De Dommel 2009’. Op basis van
artikel 4.2, lid 1, sub b van de Keur is het verboden zonder waterwetvergunning water te lozen
in of af te voeren naar oppervlaktewaterlichamen in keurbeschermingsgebieden en
attentiegebieden. Indien een locatie in een keurbeschermings- of attentiegebied gelegen is
dient bij elke toename van het verhard oppervlak (welke zorgt voor een puntlozing) t.o.v. de
peildatum, een compensatie te worden getroffen door middel van mitigerende maatregelen.
Tevens is hierbij een waterwetvergunning nodig. Er is enkel sprake van een puntlozing als het
niet-verontreinigde hemelwater direct in het oppervlaktewater terecht komt. Als het
hemelwater gereduceerd wordt door bijvoorbeeld afstroming, is er geen sprake van een
puntlozing en zijn mitigerende maatregelen niet nodig.
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Afbeelding 5.3 Keurbeschermingsgebieden en attentiegebieden

Beleidsnotitie ‘Ontwikkelen met duurzaam wateroogmerk’
In juli 2006 heeft het waterschap de beleidsnotitie ‘Ontwikkelen met duurzaam
wateroogmerk’ opgesteld. Hiermee is invulling gegeven aan de wijze waarop het waterschap
omgaat met de hydrologische consequentie(s) die ruimtelijke ontwikkelingen kunnen hebben
op het watersysteem. Bij de beoordeling van een vergunningaanvraag wordt de
bergingscapaciteit van het ontvangende watersysteem betrokken. Om versnelde afvoer van
neerslag te voorkomen dienen maatregelen te worden getroffen. De piekneerslag zal ter
plaatse verwerkt moeten worden, bijvoorbeeld door te zorgen voor voldoende infiltratie,
ondergrondse buffering of bovengrondse buffering. Hiervoor gelden hydraulische
voorwaarden op basis van deze nota en de praktische vertaling hiervan middels het speciale
rekenprogramma (HNO-tool) dat door het waterschap via de website beschikbaar gesteld
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wordt. Ter voorkoming van een (toename van) een lozing wordt een buffering tot een T=10
situatie en een vrijwaring van overlast in een T=100 situatie voorgeschreven.
Waterbeheerplan De Dommel ‘Krachtig water 2010-2015’
Waterschap de Dommel is de beheerder van zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het
grond- en oppervlaktewater in de gemeente Hilvarenbeek. Het waterbeheer is gericht op het
duurzaam beheren van het watersysteem, waarbij uitgegaan wordt van een
watersysteembenadering. In het waterbeheerplan ‘Krachtig Water’ beschrijft waterschap de
Dommel de hoofdlijnen van haar beleid. Het huidige waterbeheerplan beschrijft de plannen
voor de periode 2010 – 2015. Waterberging en bescherming van de Natura 2000 – gebieden
zijn de belangrijkste prioriteiten die in dit waterbeheerplan genoemd worden. Ten behoeve
van waterberging wordt vastgehouden aan de trits ‘vasthouden – bergen – afvoeren’ uit het
Nationaal Bestuursakkoord Water.
Beleidsnota Stedelijk Water
In de beleidsnota ‘Stedelijk Water’ (april 2000) staat uiteengezet op welke wijze het
waterschap een meer actieve rol kan gaan spelen in het stedelijk gebied. Hierbij wordt een
onderscheid gemaakt naar het watersysteem en de waterketen.
De uitvoering van de planvorming bij het watersysteem bestaat uit de volgende
uitgangspunten:
 Schoon water wordt niet naar een rioolwaterzuivering afgevoerd. De
voorkeursvolgorde voor de behandelingswijze van schoon water is als volgt:
o gebruik als huishoudelijk of bedrijfswater;
o infiltreren;
o afvoeren naar oppervlaktewater;
o afvoeren naar riolering via een verbeterd gescheiden stelsel.
 Er moet naar worden gestreefd voor 2004 5% van het bestaand verhard oppervlak af te
koppelen, conform het ontwerp WBP II.
 Stedelijk water dient zo natuurlijk mogelijk te worden ingepast. Uitvoering van
onderhoud mag niet worden belemmerd. Er moet in principe rekening worden
gehouden met een onderhoudspad van vier meter breed. Als de bovenbreedte breder is
dan zeven meter, dan geldt dit voor beide zijden van de watergang.
 Het uitgangspunt voor nieuwbouwlocaties is dat er hydrologisch neutraal wordt
gebouwd.
De uitvoering van de planvorming bij de waterketen bestaat uit de volgende uitgangspunten:
 Schoon water moet niet meer naar een rioolwaterzuivering worden afgevoerd.
 Voor nieuwe uitbreidingen geldt dat het afstromende hemelwater van het verhard
oppervlak volgens de genoemde voorkeursvolgorde moet worden behandeld. Als
afkoppelen om (milieu-)technische redenen (nog) niet mogelijk is, kan hemelwater via
een verbeterd gescheiden rioolstelsel worden afgevoerd.
 Voor bestaande gemengde stelsels is de pompovercapaciteit 0,7 mm per uur,
gerelateerd aan het aangesloten verhard oppervlak. De benodigde pompovercapaciteit
in m3 per uur daalt derhalve bij het afkoppelen. De hierdoor (op termijn) ontstane
financiële winst voor het waterschap, legitimeert mede een stimuleringsregeling voor
afkoppelen.
 Bestaande gemengde rioolstelsels moeten minimaal voldoen aan de basisinspanning.
 Lozingen, via overstorten van gemengd rioolstelsel, op oppervlaktewater met de
functie waternatuur zijn in principe niet toegestaan. Bij gebrek aan een alternatief
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moet de lozing worden teruggebracht door aanvullend op de basisinspanning 14 mm
berging aan te leggen, of een gelijkwaardig alternatief.
 Voor lozingen, via overstorten van gemengde rioolstelsel, op oppervlaktewater met
een algemene milieudoelstelling geldt dat, als de vereiste waterkwaliteit ten gevolge
van de overstort niet wordt gehaald, er in aanvulling op de basisinspanning maximaal
8 mm berging moet worden aangelegd, of een gelijkwaardig alternatief.
Kadernota ‘Stedelijk water’
De kadernota ‘Stedelijk Water’ geeft de ambitie van waterschap De Dommel om stedelijk
water integraal onderdeel uit te laten maken van een duurzaam en veerkrachtig watersysteem.
Waterschap De Dommel realiseert dit door richting gemeenten duidelijk aan te geven wat de
verschillende rollen van het waterschap in het stedelijk water zijn. Het waterschap neemt de
volgende specifieke maatregelen in stedelijk gebied:
 op maat verstrekken van subsidies aan gemeenten voor afkoppelen van regenwater,
aanleg van afwateringsstructuur en het in beeld brengen van actueel verhard
oppervlak;
 uitvoering van maatregelen in de keten zoals de aanpassing van rioolwaterzuiveringen,
gemalen en de aanleg van rioolwaterzuiveringen;
 uitvoering van onderhoud aan waterlopen die voorheen door gemeenten werden
onderhouden.
Bestaande en beoogde waterhuishoudkundige situatie
Zoals weergegeven dient een nieuwbouwplan hydrologisch neutraal te worden gebouwd. Dit
betekent dat het hemelwater afkomstig van alle verharding (in verband met de ligging in een
keur attentiegebied) niet versneld mag worden afgevoerd naar het oppervlaktewater of naar
het riool. In de huidige situatie is ter plaatse een melkveehouderij gevestigd, welke gesaneerd
zal gaan worden. Na uitvoering wordt dus op deze locatie alle bebouwing, behoudens de
bedrijfswoning, gesloopt. Na uitvoering van onderhavig initiatief ontstaan er 3 woningen, te
weten een gesplitste langgevelboerderij en 1 nieuwe woning. Ter plaatse zal nieuwe
verharding bij de aanleg van opritten en de inrichting van tuinen aangelegd worden.
Voor de afvoer van hemelwater bestaan de volgende mogelijkheden:
1. Hergebruik van het water;
2. Direct infiltreren van het water in de bodem;
3. Het bergen van het water in een bergingsvijver met een geknepen afvoer naar
oppervlaktewater;
4. Het afvoeren van het water;
5. Het afvoeren van het water door middel van een gescheiden rioolstelsel.
Bij de bouw van de nieuwe bebouwing zal gebruik worden gemaakt van niet-uitlogende
materialen. Dit is conform het advies van de Dubo-richtlijn (Duurzaam Bouwen). In het
Lozingenbesluit Bodembescherming staat dat niet verontreinigd hemelwater in principe in de
bodem geïnfiltreerd kan worden of afgevoerd kan worden naar het oppervlaktewater, ook als
dat in contact is geweest met oppervlakken zoals daken. Bij de bouw wordt geen gebruik
gemaakt van onbehandelde uitlogende materialen zoals koper, zink en lood, teerhoudende
dakbedekking (PAK’s) en met verontreinigde stoffen verduurzaamd hout. Doordat het
hemelwater niet vervuild is, is het geen probleem om het hemelwater te laten infiltreren in de
bodem of in het oppervlaktewater te brengen. Het afvalwater en het hemelwater is altijd
gescheiden op de locatie van initiatiefnemer.
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Conform de provinciale wateratlas kent de locatie ter plaatse een gemiddeld hoogste
grondwaterstand van 60 tot 80 cm beneden het maaiveld. De maaiveldhoogte ter plaatse van
het plangebied bedraagt circa 14 meter.
Invulling initiatief
Binnen het plangebied wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Het hemelwater
afkomstig van de wegen, verhardingen en gebouwen wordt afgevoerd naar het infiltratieriool.
De vuilwaterafvoer gaat via het gemeentelijke rioleringsstelsel naar de zuiveringsinstallatie.
In de nieuwe situatie ontstaat er een verhard oppervlak van circa 2.000 m2 (750 m2 gebouw
en 1.250 m2 erf) Daar de bouwplannen nog niet concreet zijn, betreffen de weergegeven
oppervlaktes aannames van de beoogde invulling. Hierbij is gekozen voor een maximale
invulling, zodat de toekomstige plannen altijd voldoen aan de gestelde eisen. De verwachting
is echter dat de oppervlakte met betrekking tot de erfverharding bij realisatie kleiner zal zijn.
In de bestaande situatie is 8.400 m2 verhard oppervlak aanwezig. Er is derhalve sprake van
een afname 6.400 m2 aan verharding. Aangezien de locatie gelegen is in een attentiegebied,
dient elke toename van verharding gecompenseerd te worden. Echter gezien de grote afname
wordt aangenomen dat deze compensatie niet noodzakelijk is.
Bovendien kan, indien het waterschap dat noodzakelijk acht, bij uitvoering gebruik gemaakt
worden van technische maatregelen waardoor infiltratie van het hemelwater gewaarborgd
wordt. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het toepassen van waterinfiltrerende verharding,
een infiltratiekrat of het aanleggen van een vijver.
Conclusie
Het initiatief leidt tot een aanzienlijke afname van het verharde oppervlak. Compenserende
maatregelen zijn derhalve niet noodzakelijk. Eventueel kan door het toepassen van technische
maatregelen gewaarborgd worden dat ook in uitzonderlijke neerslagsituaties al het
hemelwater binnen het plangebied kan infiltreren.

5.5 Gevolgen voor stedenbouw
De bestaande boerderijwoning met aangebouwde schuur wordt verbouwd tot twee woningen,
waarbij de uiterlijke verschijningsvorm gehandhaafd blijft. De initiatiefnemers streven naar
een ontwerp van de nieuwe woning dat recht doet aan de omgeving en een harmonieus geheel
vormt met de gevarieerde bestaande bebouwing aan het Vossenhol. De planregels en
verbeelding van het bestemmingsplan Vossenhol 17 geven de kaders weer voor onder andere
situering, afmetingen en bouwhoogte van woningen en bijgebouwen. Deze planregels
waarborgen een bij de omgeving passende bouwmassa. In paragraaf 2.8 is het aspect
beeldkwaliteit nader omschreven.
Het dorpslint aan het Vossenhol valt conform de gemeentelijke Welstandsnota (2004) onder
niveau 2. De beoordeling door de gemeentelijke commissie Welstand waarborgt een bij de
omgeving passend ontwerp.
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5.6 Gevolgen voor volkshuisvesting
In de Woonvisie van gemeente Hilvarenbeek (2009) is de demografische ontwikkeling van de
gemeente in beeld gebracht aan de hand van cijfers van het CBS. Voor de kleine kern BiestHoutakker is sprake van ontgroening en vergrijzing, echter minder sterk dan gemiddeld.
De provinciale woningbehoefte prognose ligt hoger dan de gemeentelijke trend. Om deze
reden werkt de gemeente met een bandbreedte liggend tussen deze twee uitersten. De
kwantitatieve vertaling leidt tot een woningbouwprogramma van de gemeente Hilvarenbeek
dat voor de komende 20 jaren tussen de 765 en 1.130 woningen telt. Met dit programma
wordt voldaan aan de provinciale eis van bouwen voor eigen opvang. Op basis van de te
verwachten bevolkingsontwikkeling wordt een accent gelegd op bouwen van voor ouderen
geschikte woningen. De ouderenwoningen dienen echter bij voorkeur te worden gerealiseerd
nabij winkels (binnen 400 meter) en in kernen met een geschikt voorzieningenaanbod.
In de Woonvisie wordt voor Biest-Houtakker uitgegaan van een woningbouwcapaciteit
gelegen tussen 75 en 96 woningen tot 2030. De provinciale richtcijfers worden door de
gemeente als kaderstellend aangehouden en kunnen indien nodig naar beneden bijgesteld
worden, waardoor nu uitgegaan kan worden van een totaal van 96 woningen.
De geldende regionale woningbouwafspraken gaan voor Hilvarenbeek (nog) uit van 860
woningen voor de periode 2012-2022. Vanwege de geactualiseerde bevolkings- en
woningbehoefte prognoses ligt er een voorstel om dit aantal aan te passen naar 650 woningen.
De spelregels die aan de regionale woningbouwafspraken gekoppeld zijn, geven aan dat
maximaal 100% van het aantal woningen uit de afspraak in harde plancapaciteit vervat mag
worden.
De informatie over de plancapaciteiten wordt geregistreerd in de jaarlijkse “matrix
woningbouwcapaciteiten”. In bijlage 2 bij deze toelichting is een samenvatting opgenomen
van de cijfers uit de matrix voor Hilvarenbeek per 1-1-2012. Deze is aangevuld met de cijfers
voor 1-1-2013. Daarbij is enerzijds rekening gehouden met de voortschrijdende
procedurefasen van de plannen, anderzijds met de woningen die opgeleverd worden en
daarmee uit de plancapaciteit verdwijnen. De uitkomsten laten zien dat de harde
plancapaciteit blijft binnen het 100%-maximum van de bijgestelde regionale afspraak van 650
woningen. Het voorliggende initiatief aan het Vossenhol 17 is opgenomen in de matrix
woningbouwcapaciteiten. Daarmee is aangetoond dat de regionale woningbouwafspraken en
de geactualiseerde behoefteprognoses geen belemmering vormen voor dit bestemmingsplan.

5.7 Gevolgen voor recreatie en toerisme
De voorgenomen ontwikkeling heeft geen gevolgen voor recreatie en toerisme.

5.8 Gevolgen voor voorzieningen en verzorgingsstructuur
De initiatiefnemers zijn sterk verbonden met de kern Biest-Houtakker. Na bedrijfsverplaatsing
nemen vader en moeder hun intrek in één van de drie woningen en blijven actief in het
plaatselijke verenigingsleven. De woningvoorraad van Biest-Houtakker wordt met twee
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eenheden uitgebreid. Naar verwachting heeft het initiatief een indirect positief effect op de
voorzieningen en verzorgingsstructuur in Biest-Houtakker.

5.9 Gevolgen voor agrarische aspecten
De relatie met het ten westen gelegen gemengde bedrijf met rundvee en varkens is in
paragraaf 5.2 geanalyseerd. Overige agrarische bedrijven zijn gelegen op grotere afstand van
het plangebied. Het betreft grondgebonden en/of voormalige agrarische bedrijven. De afstand
van deze locaties tot het plangebied is groter dan de afstand van deze locaties tot bestaande
burgerwoningen. De voorgenomen ontwikkeling heeft derhalve geen gevolgen voor het
toekomstperspectief van agrarische bedrijven.

5.10 Gevolgen voor parkeren en mobiliteit
Het Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de
Verkeerstechniek (CROW) is het nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer,
vervoer en openbare ruimte. De door CROW ontwikkelde richtlijn met parkeernormen wordt
vrij algemeen toegepast. Ook Hilvarenbeek werkt volgens deze normering. Nieuwe
initiatieven dienen te voldoen aan de CROW-normering voor parkeren.
Er moet op eigen terrein voorzien worden in de parkeerbehoefte. Voor vrijstaande woningen
geldt op basis van de CROW normen een parkeerbehoefte van 2,0 parkeerplaatsen. De
woningen worden voorzien van een dubbele brede verharde oprit. Een dubbele brede oprit
staat volgens de CROW normen gelijk aan twee parkeerplaatsen. Op deze wijze wordt voor
de woningen op eigen terrein voorzien in de parkeerbehoefte. De voorgenomen ontwikkeling
voldoet aan de gemeentelijke parkeernormen. De openbare weg zal niet gebruikt worden voor
parkeren. Het creëren van parkeerplaatsen in de openbare ruimte wordt niet nodig geacht.
De drie woningen worden via afzonderlijke verharde opritten ontsloten op het Vossenhol. Het
aantal verkeersbewegingen op het Vossenhol zal door de voorgenomen ontwikkeling niet
toenemen. Door de beëindiging van het agrarisch bedrijf behoren de transportbewegingen met
zwaar verkeer die samenhangen met een reguliere agrarische bedrijfsvoering tot het verleden.
De lichte toename van het aantal verkeersbewegingen die samenhangt met het toevoegen van
twee wooneenheden, wordt hierdoor ruimschoots gecompenseerd. Aanvullende
verkeersmaatregelen worden niet noodzakelijk geacht.

5.11 Gevolgen voor planschade
Gemeente Hilvarenbeek zal met de initiatiefnemers een anterieure overeenkomst sluiten.
Hierin wordt onder andere opgenomen dat eventueel te vergoeden planschade door gemeente
Hilvarenbeek op de initiatiefnemers verhaald wordt. De initiatiefnemers zijn hiermee bekend.
Voor gemeente Hilvarenbeek wordt op deze manier het risico van het vergoeden van
planschade uitgesloten.
Het uitvoeren van een planschade risicoanalyse wordt op dit moment niet nodig geacht.
Gezien de aard van het voorliggende initiatief zijn geen verzoeken om planschade te
verwachten. De beëindiging van het melkveebedrijf leidt voor omwonenden tot een
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verbetering van de woonsituatie en omliggende bedrijven ondervinden geen beperkingen in
hun ontwikkelingsmogelijkheden. Het risico dat desondanks planschade wordt toegekend
komt, zoals bovenstaand omschreven, geheel voor rekening van de initiatiefnemers.

5.12 Gevolgen voor kabels en leidingen
Ruimtelijk relevante kabels en leidingen, zoals hoogspanningskabels en ondergrondse
transportleidingen, zijn onder andere weergegeven op de verbeelding van het
bestemmingsplan Kern Biest-Houtakker. Op basis van deze verbeeldingen wordt
geconcludeerd dat ter plaatse van het plangebied geen sprake is van hoogspanningskabels
en/of leidingen in de grond. De gasleiding die ten zuidoosten van het plangebied loopt bevindt
zich op een afstand van circa 200 meter. Een en ander is bevestigd door de initiatiefnemers
die van de situatie ter plaatse goed op de hoogte zijn. Het voorliggende verzoek heeft derhalve
geen gevolgen voor kabels en leidingen.
Overigens moet iedereen die grondwerkzaamheden gaat verrichten nagaan of hierdoor schade
aan kabels of leidingen kan ontstaan. Bij het uitvoeren van graafwerkzaamheden dient een
melding gedaan te worden bij de stichting KLIC (Kabels en Leidingen Informatiecentrum),
die onderdeel uitmaakt van het Kadaster.

5.13 Gevolgen voor privaatrechterlijke belemmeringen
Op het betreffende kadastrale perceel is geen sprake van een zakelijk recht in het kader van de
Belemmeringenwet Privaatrecht. Evenmin zijn beperkingen bekend in de gemeentelijke
beperkingenregistratie en de kadastrale registratie. Het voorliggende verzoek heeft geen
nadelige gevolgen voor deze aspecten.
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6.

Motivatie van het verzoek

Familie Van Dal exploiteert aan het Vossenhol 17 in de kern van Biest-Houtakker een
volwaardig melkveebedrijf. De initiatiefnemers zijn voornemens het agrarisch bedrijf te
verplaatsen en te vervangen door drie woningen.
De motivatie van de initiatiefnemers is onderstaand beschreven en is onderverdeeld in
bedrijfsontwikkeling, economische haalbaarheid, woon- en leefklimaat en ruimtelijke
kwaliteit. De initiatiefnemers beogen met deze ontwikkeling een goed toekomstperspectief te
realiseren voor hun melkveebedrijf. De economische haalbaarheid van de bedrijfsverplaatsing
is een randvoorwaarde voor de voorgenomen ontwikkeling. De beëindiging van het agrarisch
bedrijf in de kern leidt tot verbetering van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteitswinst.
Bedrijfsontwikkeling
Het gespecialiseerde melkveebedrijf van familie Van Dal bestaat uit 150 stuks melkvee met
bijbehorend jongvee. Er is 60 ha grond in gebruik voor de ruwvoerwinning, waarvan 35 ha in
eigendom. De huiskavel van circa 5 ha is beperkt van omvang en biedt geen mogelijkheden
voor beweiding. Er is sprake van overbezetting in de rundveestal en jongvee en droge koeien
worden deels elders gestald. Vanwege het ontbreken van een werktuigenberging en opslag
voor hooi en stro, worden machines en werktuigen buiten gestald en wordt hooi en stro buiten
onder plastic bewaard. De rundveestallen zijn gedateerd en grondige renovatie of herbouw is
op korte termijn noodzakelijk.
Familie Van Dal wil het bedrijf verder ontwikkelen tot 200 stuks melkvee, een omvang die
past binnen het gezinsbedrijf van de toekomst. Aangezien reguliere bedrijfsontwikkeling op
de huidige locatie in de dorpskern niet mogelijk is en zoon Koen zich aandient als
bedrijfsopvolger, is recent de agrarische bedrijfslocatie Akkerstraat 30 aangekocht, gelegen in
het landbouwontwikkelingsgebied. De hier gevestigde varkenshouderij wordt beëindigd en de
varkensstallen worden gesloopt met toepassing van de regeling ruimte voor ruimte.
Er wordt op de nieuwe locatie een complete melkveehouderij gerealiseerd voor 200
melkkoeien en bijbehorend jongvee op een huiskavel van 27,5 ha. De nieuwe situatie biedt
een goed toekomstperspectief voor de bedrijfsopvolger.
Economische haalbaarheid
De investeringen die samenhangen met de bedrijfsverplaatsing naar de locatie Akkerstraat 30
zijn aanzienlijk. Voor het opzetten van een melkveebedrijf met voldoende
toekomstperspectief is het van belang dat de schuldenlast van het bedrijf zich op een
aanvaardbaar niveau bevindt. Het wijzigen van de functie van het Vossenhol 17 naar wonen
en het toekennen van drie bestemmingsvlakken, levert een wezenlijke bijdrage aan de
economische haalbaarheid van het project. Vader en moeder Van Dal zullen in de nieuwe
situatie één van de woningen betrekken. De twee overige woningen c.q. bouwpercelen zullen
worden verkocht, waarbij de opbrengst benut wordt ten behoeve van de bedrijfsverplaatsing.
Woon- en leefklimaat
Een volwaardig agrarisch bedrijf gelegen in de dorpskern leidt tot overlast door geur, stof en
geluid voor omliggende woningen. Aangezien de melkveehouderij van oudsher op deze
locatie gevestigd is en de contacten met buurtbewoners goed zijn, hebben de
bedrijfsactiviteiten nooit tot klachten geleid. Desondanks hebben zij een negatieve invloed op
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het woon- en leefklimaat ter plaatse. Door de bedrijfsverplaatsing behoort de overlast voor
buurtbewoners tot het verleden en treedt een verbetering op van het woon- en leefklimaat.
Ruimtelijke kwaliteit
De voorgenomen ontwikkeling leidt tot een aanzienlijke afname van de bebouwde
oppervlakte. De relatie tussen de nieuwe en bestaande woningen aan het Vossenhol en het ten
noorden gelegen buitengebied wordt daardoor versterkt. De bedrijfsgebouwen en overige
voorzieningen ten behoeve van het melkveebedrijf bezitten geen bijzondere esthetische
kwaliteiten en de vanwege ruimtegebrek noodzakelijk buitenopslag leidt tot een enigszins
rommelige aanblik van het achtererf. Door het saneren van het agrarisch bedrijf kan de
buitenopslag ter plaatse worden beëindigd en ontstaat ruimte voor een goede landschappelijke
inpassing van het initiatief. De bestaande boerderijwoning wordt grondig gerenoveerd en
verbouwd tot twee wooneenheden. Er wordt voldoende aandacht besteed aan een passend
ontwerp van de nieuwe woning. Het initiatief leidt op deze wijze tot ruimtelijke
kwaliteitswinst voor het plangebied en de directe omgeving.
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7.

Uitvoerbaarheid

7.1 Economische uitvoerbaarheid
Gemeente Hilvarenbeek zal met de initiatiefnemers een anterieure overeenkomst sluiten ten
behoeve van de diverse kosten. Hierin is onder andere opgenomen dat eventueel te vergoeden
planschade door gemeente Hilvarenbeek op de initiatiefnemer verhaald zal worden.
De voorgenomen ontwikkelingen betreffen een particulier initiatief en bevinden zich op
particulier terrein. De investeringen die samenhangen met de ontwikkeling worden door de
initiatiefnemers gefinancierd. Ook de kosten die samenhangen met onderhoud en beheer
worden door de initiatiefnemers gedragen. De ontwikkeling is uitgebreid besproken met
adviseurs en vanuit financieel-economisch oogpunt verantwoord.

7.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
In het kader van inspraak zal het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd worden. In
deze periode kan een ieder zijn reactie geven op het plan. In het kader van vooroverleg wordt
het plan daarnaast toegestuurd aan de overlegpartners. Bij de planvorming zijn de belangen
van omwonenden, nabij gelegen bedrijven en andere belanghebbenden reeds meegenomen.
De maatschappelijke uitvoerbaarheid kan nader worden getoetst aan de hand van de reacties
van belanghebbenden en overlegpartners. Op basis van de ingediende reacties, kan het college
van burgemeester en wethouders besluiten tot het deels gewijzigd vaststellen van het
ontwerpbestemmingsplan, indien dat de maatschappelijke uitvoerbaarheid ten goede komt.

7.3 Handhaving
Voor een effectieve handhaving is het van belang dat de juridische regeling in het
bestemmingsplan inzichtelijk en realistisch is. Dit houdt in: helder van opzet en niet onnodig
beperkend, inflexibel of ingewikkeld. Bovendien moeten de bepalingen goed interpreteerbaar
en controleerbaar zijn. De planregels behoren niet meer te regelen dan noodzakelijk is. De
bestemmingsregeling in het bestemmingsplan Vossenhol 17 is weinig complex, mede door
het beperkte aantal functies in het plangebied. De gebruiksmogelijkheden zijn in de
bestemmingsomschrijving van de verschillende bestemmingen duidelijk omschreven. De
bouwmogelijkheden zijn concreet in de regels van het bestemmingsplan weergegeven.
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8.

Overleg met andere overheden

De initiatiefnemers hebben overleg gevoerd met gemeente Hilvarenbeek over de mogelijkheid
het melkveebedrijf te verplaatsen naar de Akkerstraat 30 en de bestemming van de locatie
Vossenhol 17 zodanig te wijzigen dat drie bestemmingsvlakken ‘wonen’ ontstaan.
Tijdens dit overleg is aangegeven dat gemeente Hilvarenbeek in principe medewerking wil
verlenen aan het voorliggende initiatief. Deze bereidheid is bevestigd met het schrijven van
15 september 2011. De initiatiefnemers zijn uitgenodigd tot het (laten) opstellen van het
voorontwerpbestemmingsplan.
De voorgenomen ontwikkeling voldoet aan de voorwaarden die voortvloeien uit het
provinciale beleid. Het omzetten van een agrarische bedrijfslocatie naar de functie wonen in
bestaand stedelijk gebied sluit aan bij de uitgangspunten van het provinciaal beleid. Nader
overleg over het initiatief met provincie Noord-Brabant is op dit moment niet noodzakelijk.
Er heeft geen overleg plaatsgevonden met waterschap De Dommel. Op basis van de
waterparagraaf in deze toelichting zal het waterschap een watertoets uitvoeren en advies
uitbrengen over de voorgenomen ontwikkeling.
In het kader van het vooroverleg zal gemeente Hilvarenbeek het initiatief voorleggen aan de
overlegpartners. Eventuele opmerkingen van deze instanties worden in het
ontwerpbestemmingsplan verwerkt. Nader overleg is op dit moment niet noodzakelijk.
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9.

Procedures

9.1 Inspraak en vooroverleg
Gemeente Hilvarenbeek zal het voorontwerpbestemmingsplan vrijgeven voor inspraak en
toesturen aan de overlegpartners. De initiatiefnemers zullen omwonenden ook persoonlijk op
de hoogte stellen van de voorgenomen ontwikkeling.
De reacties van de overleginstanties en inspraakreacties bij het voorontwerpbestemmingsplan
zullen worden opgenomen in een vooroverleg- en inspraaknota.

9.2 Verdere procedure
De bevindingen van het college van B&W op basis van de inspraaknota zullen in het
ontwerpbestemmingsplan worden verwerkt. In het kader van inspraak wordt het
ontwerpbestemmingsplan vervolgens gedurende zes weken ter inzage gelegd. In deze periode
kunnen belanghebbenden hun zienswijzen inbrengen.
De ingediende zienswijzen worden verwerkt in een zienswijzennota, die door de
gemeenteraad van Hilvarenbeek meegewogen wordt bij het al dan niet gewijzigd vaststellen
van het bestemmingsplan Vossenhol 17.
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10. Juridische planbeschrijving
Dit hoofdstuk gaat in op de wijze van juridische vertaling in planregels van de voor het
plangebied gewenste functionele en stedenbouwkundige ontwikkeling.

10.1 Planvorm
Het bestemmingsplan Vossenhol 17 kan worden gekarakteriseerd als een zogenaamd
ontwikkelingsplan. In een dergelijk bestemmingsplan ligt het accent vooral op het vastleggen
van de stedenbouwkundige uitgangspunten en het uitsluiten van ongewenste ontwikkelingen.
Het juridische gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding met planregels.
Bij ieder plan hoort een toelichting, maar dit onderdeel heeft als zodanig geen rechtskracht.
De verbeelding van het bestemmingsplan Vossenhol 17 bestaat uit één kaartblad.
Per 1 juli 2008 zijn de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening in
werking getreden. Hierin is geregeld dat vanaf 1 januari 2010 alle nieuwe ruimtelijke plannen
digitaal en volgens de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) dienen te zijn
opgebouwd. Hierdoor zijn de bestemmingsplannen onderling vergelijkbaar, digitaal
uitwisselbaar en raadpleegbaar. Het bestemmingsplan Vossenhol 17 is opgebouwd en vorm
gegeven conform SVBP2012.
De planregels zijn opgebouwd uit vier hoofdstukken: inleidende regels, bestemmingsregels,
algemene regels en overgangs- en slotregels. In paragraaf 10.2 wordt de inhoud toegelicht.
Voor de inhoud en opbouw van het bestemmingsplan Vossenhol 17 is aansluiting gezocht bij
het vigerende bestemmingsplan Kern Biest-Houtakker.

10.2 Toelichting op de bestemmingen
Inleidende regels
In artikel 1 ‘begrippen’ wordt een aantal in het plan gebruikte begrippen nader omschreven.
Door de omschrijving wordt de interpretatie van de begrippen beperkt en daarmee de
duidelijkheid en rechtszekerheid van het plan vergroot.
In artikel 2 ‘wijze van meten’ wordt aangegeven op welke wijze de in het plan
voorgeschreven maatvoeringen dienen te worden bepaald.
Bestemmingsregels
De planregels in dit hoofdstuk omschrijven de bestemming en geven de bouw- en
gebruiksregels. Daarnaast zijn afwijkingsmogelijkheden opgenomen.
In de bestemmingsomschrijving wordt de materiële inhoud van de bestemming aangegeven.
Het bevat een beschrijving van de toegestane functies waarbij op de plankaart voorkomende
combinaties met aanduidingen en dubbelbestemmingen worden aangegeven. In de nadere
detaillering wordt dit verder uitgewerkt. In de bouwregels wordt vermeld welke bebouwing
‘als recht’ mag worden opgericht, ten dienste van de bestemming. Flexibiliteit kan in het plan
worden ingebouwd door de mogelijkheid van de bouw- en gebruiksregels af te wijken.
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In het bestemmingsplan Vossenhol 17 is sprake van de bestemming ‘Wonen’ en de
dubbelbestemmingen ‘Waarde-archeologische verwachting middelhoog’ en ‘Waterstaatbeschermingszone natte natuurparel’. Hieronder volgt een korte beschrijving van de
bestemmingen.
Artikel 3: Wonen. Het gehele plangebied heeft de bestemming Wonen. Er zijn drie
afzonderlijke bestemmingsvlakken opgenomen, waarbij per bestemmingsvlak één woning
aanwezig mag zijn. In de planregels worden eisen gesteld aan de maximale goot- en
nokhoogte en positionering van woningen en bijgebouwen.
Artikel 4: Waarde-archeologische verwachting middelhoog. Deze dubbelbestemming is
toegekend aan een gedeelte van het plangebied langs het Vossenhol, ter bescherming van de
voorkomende of te verwachten archeologische waarden.
Artikel 5: Waterstaat-beschermingszone natte natuurparel. Deze dubbelbestemming is
toegekend aan het noordelijk deel van het plangebied, ter bescherming van de
waterhuishouding in verband met de nabij gelegen natte natuurparel.
Algemene regels
Met de ‘anti-dubbeltelregel’ wordt geregeld dat grond die in aanmerking is genomen bij het
toestaan van een bouwplan, niet nog eens mag worden meegenomen.
De ‘algemene bouwregels’ beschrijven de regels met betrekking tot bestaande afmetingen,
bebouwingspercentage, ondergronds bouwen en overschrijding van bouwgrenzen en
gevellijnen.
De ‘algemene gebruiksregels’ verbieden het gebruik dat strijdig is met de bestemming en
geeft aan welk gebruik in ieder geval strijdig is. Er kan een omgevingsvergunning verleend
worden voor afhankelijke woonruimte ten behoeve van mantelzorg.
Het artikel met de ‘algemene afwijkingsregels’ beschrijft dat een omgevingsvergunning
verleend kan worden om af te wijken van de regels met betrekking tot maten, maatvoering,
percentages en gevellijnen.
De ‘algemene wijzigingsregels’ bepalen dat burgemeester en wethouders het plan kunnen
wijzigen bij kleine overschrijdingen of voor het toekennen dan wel verwijderen van de
dubbelbestemming archeologie.
De ‘overige regels’ bepalen dat de dubbelbestemming prevaleert boven de bestemming.
De ‘algemene procedureregels’ geven de regels voor de te volgen procedure bij afwijken van
de regels.
Overgangs- en slotregels
Het artikel ‘overgangsrecht’ geeft de regels voor aanwezige bouwwerken en bestaand
gebruik.
De ‘slotregel’ geeft de officiële naam van de planregels aan.
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11. Slot
Door middel van de voorliggende toelichting bij het voorontwerpbestemmingsplan Vossenhol
17 is weergegeven dat het aanvaardbaar is om na verplaatsing van de agrarische
bedrijfsactiviteiten drie bestemmingsvlakken voor wonen toe te kennen. De bestaande
boerderijwoning met aangebouwde schuur wordt verbouwd tot twee wooneenheden. Op het
perceel tussen de bedrijfsgebouwen en de woning met huisnummer 19 wordt een vrijstaande
woning met bijgebouw gerealiseerd.
Uit de voorliggende toelichting blijkt dat het initiatief past binnen het huidige overheidsbeleid
en de analyse van planologisch relevante aspecten levert geen belemmeringen op. Wij
verzoeken het college van burgemeester en wethouders het voorontwerpbestemmingsplan
Vossenhol 17 voor inspraak vrij te geven.
De inhoud van deze toelichting bij het voorontwerpbestemmingsplan Vossenhol 17 voldoet
aan de eisen die gemeente Hilvarenbeek stelt. Voor aanvullende gegevens of een nadere uitleg
kunt u te allen tijde contact opnemen met Mureau Advies.

Wagenberg, 23 juli 2013

Mureau Advies
Ir. C.C.F. Mureau

Deze toelichting is op basis van informatie van de opdrachtgever met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Mochten zich desondanks onvolkomenheden voordoen, dan aanvaardt Mureau Advies hiervoor geen enkele
aansprakelijkheid. Op alle uitgevoerde werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Mureau Advies van
toepassing, zoals deze gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel onder nummer 18069007. Op aanvraag
kunt u kosteloos een exemplaar ontvangen.
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3. Quick scan flora en fauna. Locatie Vossenhol 17, Biest-Houtakker. Rapportnummer
2013379. 29 mei 2013. IJzerman Advies, Tilburg.
4. Onderzoek ‘omgekeerde werking’ in het kader van de Wet geurhinder en veehouderij.
Projectnummer 06133.016. 30 juli 2012. Van Dun Advies B.V., Ulicoten.
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