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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Onderhavig bestemmingsplan betreft de kom van de kern Kruisland in de gemeente 

Steenbergen. De aanleiding voor dit bestemmingsplan is, dat het vigerende bestem-

mingsplan uit 1997 gedateerd is. In de loop van de jaren zijn er meerdere planolo-

gische procedures doorlopen voor kleine ontwikkelingslocaties, onder meer voor de 

nieuwe multifunctionele accommodatie Siemburg en plan Herengoed/Engels Dorp. 

Hiernaast is de wet- en regelgeving aangepast en zijn de beleidskaders op rijksni-

veau, provinciaal, regionaal en gemeentelijk niveau veranderd. Ten slotte heeft de 

gemeente de verplichting om vóór 1 juli 2013 alle bestemmingsplannen te actualise-

ren en te ontsluiten via www.ruimtelijkeplannen.nl. Om deze reden is besloten tot een 

integrale actualisatie van het bestemmingsplan. 

 

De actualisatie is beleidsarm. Nieuwe ontwikkelingen worden in beginsel niet meege-

nomen. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn, die wenselijk zijn en stroken met het ge-

meentelijke beleid en de beleidsprogramma's, zal daar een eigen planprocedure voor 

worden gevolgd. 

1.2 Plangebied 

Het plangebied bestaat uit de bebouwde kom van Kruisland. De kern is gelegen in het 

oostelijke deel van de gemeente Steenbergen, temidden van het open poldergebied. 

Kruisland is als nederzetting gesticht in een in de 15e eeuw bedijkte polder. 

Ten zuidoosten van Kruisland bevindt zich de stad Roosendaal. De kern Steenbergen 

ligt ten westen van Kruisland. 

De kern Kruisland heeft ongeveer 2.300 inwoners. Het dorp is ontstaan aan de krui-

sing van twee linten, de Langeweg-Roosendaalseweg en de Markt-Molenstraat. Kruis-

land is van oorsprong een werkdorp. Er bevinden zich veel bedrijven, die zich ver-

spreid over het hele dorp en de directe omgeving bevinden. Het dorp kent hiernaast 

een hecht verenigingsleven. 

 

 
Ligging Kruisland binnen gemeente Steenbergen 
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Topografische kaart van Kruisland 

1.3 Vigerende bestemmingsplannen 

Momenteel gelden voor het plangebied de volgende bestemmingsplannen: 

 

Bestemmingsplan Kom Kruisland 2003 

Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de raad d.d. 27 november 2003 en goedge-

keurd door Gedeputeerde Staten d.d. 13 juli 2004. Dit bestemmingsplan vormt de vi-

gerende regeling voor het grootste deel van het plangebied. 

 

Bestemmingsplan Kom Kruisland 1U (Eerste Uitwerking) 

Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de raad d.d. 29 november 2004 (goedkeu-

ring door Gedeputeerde Staten is niet van toepassing). In dit uitwerkingsplan is de 

uitwerking van een perceel aan de Kerkwerf opgenomen, waarbinnen een kleinschalig 

appartementengebouw wordt toegestaan. 

 

Bestemmingsplan Kruisland 1H (Eerste Herziening) 

Dit bestemmingsplan is vastgesteld door de raad d.d. 1 april 2010 (goedkeuring door 

Gedeputeerde Staten is niet van toepassing). In dit bestemmingpslan worden ten eer-

ste enkele zaken uit het ‘moederplan’ gerepareerd. Het betreft zaken waarvoor goed-

keuring is onthouden, danwel waar de Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van 

State een uitspraak over heeft gedaan. 

Hiernaast is het bestemmingsplan aangepast naar aanleiding van recente ontwikke-

lingen. Het betreft nieuwe wetgeving, nieuwe inzichten en nieuwe ruimtelijke ontwikke-

lingen. Naast enkele kleine correcties van bouwvlakken danwel bestemmingen, zijn de 

volgende nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen meegenomen: 

 de uitbreiding van basisschool De Zonneberg; 

 de omgeving van het sportcomplex; 
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 woningbouwplan Graaf Engelbrechtstraat; 

 woningbouwplan Herengoed; 

 woningbouwplan Roosendaalseweg 92. 

 

Tevens is een geheel nieuwe ontwikkeling meegenomen, waarvan de planologische 

uitvoerbaarheid in dit bestemmingsplan aangetoond wordt. Het betreft de bouw van 

een woning tussen Roosendaalseweg 55a en 57.  

 

Bestemmingsplan MFA Kruisland 

Het betreft een bestemmingsplan dat de realisatie van het nieuwe multifunctionele ac-

commodatie (MFA) Kruisland ter plaatse van het bestaand dorpshuis de Siemburg 

mogelijk maakt. Dit bestemmingsplan is in 2012 onherroepelijk geworden. Er is voor 

gekozen dit bestemmingsplan nu op te nemen in het nieuwe bestemmingsplan Kom 

Kruisland. 

1.4 Leeswijzer 

De toelichting van dit bestemmingsplan is opgebouwd uit een zevental hoofdstukken. 

Na dit inleidende hoofdstuk volgt in hoofdstuk 2 een beschrijving van het plangebied. 

In hoofdstuk 3 is het beleidskader opgenomen dat van toepassing is op dit bestem-

mingsplan. In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de beheer- en ontwikkelingsvisie die 

voor dit bestemmingsplan is ontwikkeld. Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 ingegaan op 

de zogenaamde randvoorwaarden zoals milieu-aspecten en waterhuishouding, socia-

le voorzieningen en sociale veiligheid. In hoofdstuk 6 worden de juridische aspecten 

nader toegelicht. In dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de vraag hoe het-

geen in voorliggend plan is vastgelegd, juridisch wordt geregeld. Er wordt beschreven 

hoe de analoge en digitale verbeelding en de planregels zijn opgebouwd en welke be-

stemmingen er in het plan voorkomen. Ook wordt in dit hoofdstuk aangegeven hoe de 

planregels moeten worden geïnterpreteerd en uitgelegd. Tevens wordt ingegaan op 

handhaving. Ten slotte wordt in hoofdstuk 7 ingegaan op de economische en maat-

schappelijke uitvoerbaarheid van het plan. 
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2 Beschrijving bestaande situatie 

2.1 Inleiding 

Aan de hand van een beschrijving van de ontstaansgeschiedenis en de ruimtelijke en 

functionele structuur, wordt in dit hoofdstuk de huidige situatie in het plangebied be-

schreven. 

2.2 Ontstaansgeschiedenis 

Kruisland is als nederzetting gesticht in de in 1487 bedijkte polder en droeg aanvanke-

lijk de naam Engelsdorp of Engelsberg. Het dorp Kruisland heeft een planmatig ka-

rakter en is hoofdzakelijk gelegen op het kruispunt van de as Langeweg – Roosen-

daalseweg die van noord naar zuid loop en de haaks hierop gerichte as van de de 

Markt en de Molenstraat. 

Van oudsher is Kruisland een agrarische nederzetting geweest met een verzorgende 

functie voor het omliggende landelijke gebied. Het dorp heeft zich slechts langzaam 

ontwikkeld; tot het midden van deze eeuw is het een wat verstild agrarisch dorp ge-

bleven. Wel kenmerkt het dorp zich van oudsher door een grote zelfstandigheid, het-

geen zich onder meer uit in het feit dat de gemeentenaam lange tijd luidde ‘Steenber-

gen en Kruisland’. Mede door de relatief grote afstanden van circa 8 kilometer tot de 

kernen Steenbergen en Roosendaal neemt Kruisland nog steeds een vrij autonome 

positie in. 

 

 
Kruisland omstreeks 1910 
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2.3 Plangebied 

2.3.1 Algemeen 

In de huidige situatie is Kruisland een dorp met circa 2.351 inwoners (per 31 decem-

ber 2011). Kruisland kan worden gekarakteriseerd als een werkdorp, waarin ook nog 

steeds de agrarische sector belangrijk is. Volgens de bewoners is Kruisland een ac-

tief, ondernemend dorp met een ietwat eigenwijs karakter. Het dorpse leven is een 

kwaliteit en het “ons-kent-ons-gevoel” zorgt voor een sterke sociale eenheid. 

2.3.2 Ruimtelijke analyse 

Hoofdstructuur 

De hoofdstructuur van Kruisland wordt bepaald door de langgerekte kruisende histori-

sche linten waaraan het dorp ontstaan is, de Roosendaalseweg-Langeweg en de 

Brugweg-Markt-Molenstraat. Op de kruising van beide assen heeft zich, rond de 

Markt, een klein centrum ontwikkeld. De bebouwing is geconcentreerd aan de linten 

(naast de genoemde hoofdassen ook aan linten als de Brugweg en Molenweg) of in 

kleinschalige woongebiedjes die zich hier direct achter hebben ontwikkeld. 

 

 

Topografische kaart kern Kruisland met belangrijkste straatnamen 

 

Hoofdlinten 

De bebouwingsstructuur van alle linten kenmerkt zich door de diversiteit in bebouwing. 

De bebouwing varieert in hoogte (1-2 lagen), dakvorm en positionering. Dichter naar 

het centrum toe neemt de bebouwing in dichtheid en hoogte toe. 

De RK-kerk vormt een belangrijk beeldbepalend element die goed zichtbaar is vanuit 

de linten en het centrum van Kruisland markeert, mede vanuit de lange en rechte 

Roosendaalseweg en Langeweg. Vanaf de Molenstraat, die een meer kronkelend ver-

loop heeft, is dit minder het geval. Door de zich steeds verder verdunnende bebou-

wingsstructuur langs de hoofdlinten, kent Kruisland een geleidelijke overgang naar het 
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buitengebied. Dit wordt ook weerspiegeld in de profielen, die verder naar buiten toe 

steeds breder worden. Met name in het profiel van de Molenstraat is dit verloop duide-

lijk te zien.  

 

  

Roosendaalseweg dichterbij en verder van het dorpshart 

 

  

Langeweg dichterbij en verder van het dorpshart 

 

Markt 

De Markt vormt vooral ruimtelijk het centrum van Kruisland, alhoewel dit functioneel in 

mindere mate geldt. De ruimtelijke structuur van de Markt wordt gedomineerd door de 

Rooms-katholieke kerk. De Nederlands Hervormde kerk is wat verder buiten het 

dorpshart gelegen. Ook is dicht bij de Markt het Pluspunt gelegen, een markant ge-

bouw in Kruisland. Op de Markt vormt de historische waterpomp een bijzonder beeld-

bepalend element. 

 

  

Dorpshart Kruisland Verscholen ligging NH-Kerk (gezien vanaf 

Meestoof) 

 

Kleinschalige woongebieden 

Er zijn diverse kleinschalige woongebieden aan te wijzen. Aan de noordelijke zijde van 

de Molenstraat is de Nieuwe Werf (e.o.) gelegen. Het betreft een uitbreidingswijk uit 

de jaren vijftig in een hoofdzakelijk orthogonale structuur, waar veel rijwoningen zijn 

gelegen, maar ook geschakelde en vrijstaande woningen.  
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Nieuwe Werf  Graaf Engelbrechtstraat 

 

Aan de zuidelijke zijde van de Molenstraat ligt De Grote Tiende. Dit wijkje kent een 

soortgelijke orthogonale structuur, maar bevat meer vrijstaande woningen. 

Aan de westzijde van de Langeweg bevindt zich de nieuwbouwwijk Den Darink. Het 

betreft een wijkje dat in de laatste decennia is gerealiseerd met een duidelijk eigen ka-

rakter: een kronkelig stratenpatroon en voornamelijk vrijstaande woningen 

Ten zuiden van de Grote Tiende bevindt zich ten slotte het nieuwe woonbuurtje 

Herengoed, dat recent is gerealiseerd. Het buurtje heeft door de bouwstijl een duide-

lijk eigen karakter. 

 

  

Den Darink (Moerstraat) Nieuwe woonbuurt Engels Dorp 

 

Bijzondere locaties 

Er bevinden zich enkele bijzondere locaties in Kruisland. Ten eerste kan het sport-

complex ’t Hoogje worden genoemd. Dit is gelegen aan de zuidzijde van de kern, ge-

legen achter het bebouwingslint van de Molenstraat. Het betreft een sportcomplex, 

enkele tennisbanen en een terrein van een ponyclub. Dit deelgebied heeft een duide-

lijk eigen karakter. 

Een tweede gebied dat kan worden genoemd is het bedrijvencluster aan de Brugweg. 

Alhoewel Kruisland nog geen echt bedrijventerrein heeft, is hier wel een clustering van 

enkele bedrijven aanwezig die hier de ruimtelijke sfeer bepalen. 

  

  

Brugweg Brugweg 
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2.3.3 Functionele analyse  

Wonen 

In Kruisland bevinden zich ca. 970 woningen, waarvan ca. 10% sociale huurwoningen. 

Er zijn hiernaast nog 8 nieuwe woningen gepland op de locatie Engels Dorp. 

Kruisland kent verschillende woonmilieus. Het belangrijkste zijn de historische linten. 

Dit zijn in hoofdzaak de kruisende assen Langeweg/Roosendaalseweg en de 

Markt/Molenstraat waaraan Kruisland ontstaan is. Hiernaast bevindt zich ook aan de 

Brugweg, Molenweg en in mindere mate de Eerste Boutweg historisch gegroeide lint-

bebouwing.  

 

  

Woningen aan Grote Tiende  Woningen aan Van Diepenbeekstraat 

 

Binnen de structuur van de linten zijn op enkele plaatsen kleinschalige woongebiedjes 

ontstaan. Deze zijn vooral gebouwd aan de oostelijke zijde van de as Langeweg / 

Roosendaalseweg. Aan de noordelijke zijde van de Molenstraat bevindt zich een wijk-

je (Graaf Engelbrechtstraat, West Zandberg, Van Diepenbeekstraat) met met name 

woningen uit de jaren ‘60 en ’70 van de vorige eeuw. Het woonwijkje aan de zuidzijde 

van de Molenstraat (Grote Tiende, Herengoed) bestaat grotendeels eveneens vooral 

uit woningen uit deze periode, maar is voor een deel iets recenter van bouwdatum. 

Het laatste woonwijkje is ten slotte de meest recente gerealiseerde woonuitbreiding. 

Dit is woonwijk Den Darink, dat is gebouwd aan de westzijde van de as Lange-

weg/Roosendaalseweg. Deze wijk dient nog ruimtelijk te worden afgerond. 

 

  
Woningen in Den Darink (Moerstraat) Woningen Zandhil / Kreekje 

 

Werken 

Binnen de kern is het werken gemengd met het wonen. De bedrijfslocaties bevinden 

zich verspreid in de kern en zijn met name gelegen aan de belangrijkste routes, de 

Langeweg/Roosendaalseweg en de Markt/Molenstraat. De bedrijven hebben overwe-

gend een lokaal karakter en passen qua aard en schaal in de dorpskern. 

Een concentratie van een aantal bedrijven bevindt zich aan de Brugweg. Het beleid 

van de gemeente is om aan de zuidzijde van de Brugweg een lokaal bedrijventerrein 

te ontwikkelen. 
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Autobedrijf aan Molenstraat Bedrijfspand aan Molenstraat 

 

  

Bedrijf aan Brugweg Bedrijf aan Brugweg 

 

Bedrijvigheid komt ook voor gebonden aan een woning. Te denken valt aan een dok-

terspraktijk of een kapsalon. 

Ten slotte is ook de agrarische bedrijvigheid nog steeds heel belangrijk in Kruisland. 

Verspreid bevinden zich langs de uitlopers van de kern (onder andere aan de Brug-

weg en Molenstraat/weg) agrarische bedrijven. 

In de hierna volgende tabel zijn alle bedrijven opgenomen (bron: bedrijvenlijst milieu 

exclusief winkels, maatschappelijke doeleinden en nutsvoorzieningen): 

 
Naam Adrest en huisnummer 

Dingemanse Boutweg 1e 18 

Merrienboer, J A J van Boutweg 1e 21 

Gaans, C J J M van Boutweg 1e 23 

Hagens, A Boutweg 1e 23 B 

Hagens, A Boutwg 1e 23 B 

Merrienboer bv., S van Brugweg 3 

Antes, J J  Brugweg 10 

Koen van Osta, mts. Brugweg 12 

Rijsdijk vof, P Brugweg 20 

Jovel Brugweg 30 

Drukkerij Alpie / Raats Brugweg 9A 

Martien Mooijman Brugweg 9b 

Kop Drietak 1 

Maas Gastelseweg 4 

Jacobs timmerfabriek bv Langeweg  6 

Vosje, 'T Langeweg  13/15 

De Commerce Markt 5 

Restaria 'T centrum Markt  6 

Garagebedrijf De Jong Molenstraat  13 

Hoogkamer / plus supermarkt Molenstraat  20 

Lowieke Molenstraat 37 

Schrauwen bv Molenstraat 44 

(opslag bouwmateriaal) Molenstraat  50 
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Hornicek Molenstraat 53 

Testers, J A M Molenstraat 112 

Zaal Koch Molenstraat 120 

Testers, mts J en W Molenstraat 131 

Hack bv Molenstraat 114-6 

Luyks Molenweg 21 

Arts Molenweg 25 

Lauran Welten Roosendaalseweg 96 

Cafe Liman Roosendaalseweg  116 

Bosch, H F J D van de Roosendaalseweg 143 

 

In paragraaf 6.3.2. is opgenomen hoe de bedrijven bestemd zijn. 

 

Winkels en commerciële voorzieningen 

Kruisland kent nog een aantal commerciële voorzieningen zoals een supermarkt met 

eigen bakkerij, een naaiwinkel met postagentschap, een woninginrichtingwinkel en 

een kachelshop. De winkels vervullen met name een functie voor de dagelijkse bood-

schappen. Voor de overige winkels zijn de bewoners aangewezen op Steenbergen en 

Roosendaal. 

 

Horeca 

Horecavoorzieningen bevinden zich verspreid in het dorp. Een horecaconcentratie be-

vindt zich aan de Markt. 

 

  

Horeca aan de Markt Horeca aan Molenstraat 

 

Maatschappelijke voorzieningen 

De verschillende, aanwezige maatschappelijke voorzieningen liggen verspreid door 

het dorp. Kruisland heeft twee kerken, ’t Pluspunt met de ouderensoos aan de Lan-

geweg, school De Zonneberg, dorpshuis De Siemburg met peuterspeelzaal ‘t Hum-

meltje en het sportpark ‘t Hoogje. Het bestaande dorpshuis Siemburg wordt momen-

teel omgevormd tot een multifunctionele accommodatie met diverse functies (zie ook 

paragraaf 4.2). 

Ook kan nog worden genoemd de brandweerkazerne aan de Vierlinghstraat. Een bij-

zondere voorziening ten slotte is het ambachtsmuseum De Holle Roffel dat is geves-

tigd in de voormalige NH-kerk.  
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Sportpark ’t Hoogje Het Pluspunt 

 

Groen en water 

Kruisland is een dorp met relatief weinig groen. Er bevinden zich geen grote groen-

voorzieningen c.q. parken binnen het plangebied. Het groen in het plangebied beperkt 

zich tot laanbeplanting langs de straten en kleine groenperken, zoals bijvoorbeeld aan 

de Nieuwe Werf. Ook bevinden zich bijzondere groenbeplantingen bij de Rooms Ka-

tholieke Kerk en Nederlands Hervormde Kerk (kerkhof).  

In het dorp bevinden zich geen waterlopen van enige omvang of waterpartijen. Aan de 

zuidzijde van de kern bevindt zich wel een deels overkluiste sloot die bij het Water-

schap De Brabantse Delta de status heeft van A-watergang. Deze watergang wordt in 

dit bestemmingsplan middels een speciale regeling beschermd. 

Verder bevindt zich in het nieuwe woonbuurtje Herengoed bevindt zich oppervlakte-

water van enige betekenis in de vorm van een kleine waterpartij.  

 

  

Groenperk aan Nieuwe Werf  Perkje aan Wethouder Swagemakersstraat 

 

Verkeer 

De hoofdlinten van de Langeweg-Roosendaalseweg en Markt-Molenstraat vormen in 

verkeerskundig oogpunt de belangrijke doorgaande routes in Kruisland. De Lange-

weg-Roosendaalseweg kan worden gezien als lokale verbinding tussen Steenbergen 

en Roosendaal. De Molenstraat-Gastelseweg vormt een belangrijke verbinding met de 

Oud-Gastel, Oudenbosch en eveneens Roosendaal. De Molenstraat-Gastelseweg 

kent de hoogste verkeersintensiteiten. 

 

  
Molenstraat  Roosendaalseweg 
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Kaart snelheidsregimes in Kruisland 

 

De gehele bebouwde kom is ingericht als 30 km/u zone. De doorgaande wegen, de 

Langeweg, Markt, Roosendaalseweg en Molenstraat hebben een hierbij passend 

straatprofiel en snelheidsremmende maatregelen gekregen. De aanloopstraten liggen 

buiten de bebouwde kom in een 60 km/u zone, met uitzondering van de Gastelseweg 

die in een 80 km/u zone ligt. Voorgaand kaartbeeld geeft dit aan. 

De Markt heeft voornamelijk een verblijfsfunctie. De overige straten in het plangebied 

hebben eveneens een woonstraatkarakter. 

 

Het parkeren vindt in de gehele kern hoofdzakelijk plaats langs de rijbanen in de vorm 

van langsparkeren. Op enkele plekken bevinden zich haaksparkeerplaatsen. Hier-

naast bevinden zich in het komgebied enkele kleine parkeerterreinen, onder meer bij 

de RK-kerk en bij de school. 

 

  

Langsparkeren aan St. Jorisstraat Parkeerplaats voor school De Zonneberg 

 

Er bevinden zich geen bijzondere fietsvoorzieningen in het plangebied. Wel zijn de be-

langrijkste doorgaande wegen voorzien van fietssuggestiestroken. 
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Wat betreft openbaar vervoer is in Kruisland alleen sprake van een buurtbus (lijn 213 

van Veolia) die op werkdagen ééns per uur Kruisland aandoet. Gesproken kan hier-

mee worden van een matige ontsluiting via het openbaar vervoer. 

 

2.4 Waardering 

In het kader van het Dorpsontwikkelingplan (DOP, zie paragraaf 3.5.3) is het plange-

bied gewaardeerd. Naast de Markt, die door iedereen gewaardeerd wordt als de 

mooiste plek van het dorp, wordt het buitengebied als hoog kwalitatief getypeerd. Ook 

onder de kwaliteiten van het dorp wordt de sociale cohesie genoemd dat zich onder 

meer uit in het sterk aanwezige verenigingsleven. De aanwezigheid van het museum 

en de supermarkt ervaren de bewoners als positief. 

Wat minder wordt gewaardeerd is dat Kruisland in zijn algemeenheid een dorp is met 

een matige uitstraling, met weinig indrukmakende entrees, met te weinig groen, veel 

rommelige plekken en landbouwverkeer door het centrum. 
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3 Beleidskader 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het beleidskader. Allereerst komt het Rijksbeleid 

aan bod, hierna wordt ingegaan op het provinciaal beleid en het gemeentelijk beleid. 

3.2 Rijksbeleid 

3.2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte  

Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) in werking ge-

treden. Deze structuurvisie geeft een nieuw, integraal kader voor het ruimtelijk- en 

mobiliteitsbeleid op rijksniveau.  

 

Een actualisatie van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid is nodig gebleken omdat de 

verschillende beleidsnota’s op het gebied van ruimte en mobiliteit gedateerd zijn door 

nieuwe politieke accenten en veranderende omstandigheden. Bij deze veranderende 

omstandigheden kan gedacht worden aan bijvoorbeeld de economische crisis, kli-

maatverandering en de toenemende regionale verschillen onder andere omdat groei, 

stagnatie en krimp gelijktijdig plaatsvinden.  

 

De visie is vernieuwend in de zin dat ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur ster-

ker dan voorheen met elkaar verbonden worden. De structuurvisie vervangt daarvoor 

de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de Mobiliteits-

Aanpak, de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving en de ruimtelijke doelen en uit-

spraken in de PKB Tweede structuurschema Militaire terreinen, de Agenda Land-

schap, de Agenda Vitaal Platteland en Pieken in de Delta. De Structuurvisie Nationaal 

Waterplan blijft in zijn huidige vorm als uitwerking van de SVIR bestaan.  

 

In de structuurvisie schetst het Rijk de ambities voor concurrentiekracht, bereikbaar-

heid, leefbaarheid en veiligheid tot 2040 (lange termijn) en doelen, belangen en opga-

ven tot 2028 (middellange termijn).  

 

De centrale visie wordt uiteengezet in drie hoofddoelstellingen voor de middellange 

termijn (2028), namelijk “concurrerend, bereikbaar en leefbaar&veilig”. Voor de drie 

rijksdoelen zijn de onderwerpen van nationaal belang benoemd waarmee het Rijk 

aangeeft waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. De 

drie hoofddoelstellingen en 13 nationale belangen zijn:  

 

1. Concurrerend = Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het 

versterken van de ruimtelijk-economisch structuur van Nederland. Hiervoor zijn 

de volgende nationale belangen benoemd: 

 Nationaal belang 1: een excellent en internationaal bereikbaar vestigingskli-

maat in de stedelijke regio’s met een concentratie van topsectoren;  

 Nationaal belang 2: Ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energie-

voorziening en de energietransitie;  
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 Nationaal belang 3: Ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaar-

lijke) stoffen via buisleidingen;  

 Nationaal belang 4: Efficiënt gebruik van de ondergrond;  

2. Bereikbaar = Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de be-

reikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat. Hiervoor zijn de volgende natio-

nale belangen benoemd: 

 Nationaal belang 5: Een robuust hoofdnetwerk van weg, spoor- en vaarwe-

gen rondom en tussen de belangrijkste stedelijke regio’s inclusief de achter-

landverbindingen;  

 Nationaal belang 6: Betere benutting van de capaciteit van het bestaande 

mobiliteitssysteem van weg, spoor- en vaarweg;  

 Nationaal belang 7: Het instandhouden van de hoofdnetwerken van weg, 

spoor- en vaarwegen om het functioneren van de netwerken te waarborgen; 

3. Leefbaar & veilig = Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin 

unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn: 

 Nationaal belang 8: Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) 

en bescherming tegen geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s; 

 Nationaal belang 9: Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwater-

voorziening en klimaatbestendige stedelijke (her) ontwikkeling;  

 Nationaal belang 10: Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale 

unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten;  

 Nationaal belang 11: Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het 

overleven en ontwikkelen van flora- en faunasoorten;  

 Nationaal belang 12: Ruimte voor militaire terreinen en activiteiten; 

 

De rijksverantwoordelijkheid voor het systeem van goede ruimtelijke ordening is zon-

der hoofddoelstelling, als afzonderlijk belang opgenomen: 

 Nationaal belang 13: Zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvor-

ming bij alle ruimtelijke plannen. 

 

De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven 

die regionaal neerslaan. Voor alle nationale opgaven worden rijksinstrumenten inge-

zet, waarbij financiering slechts één van de instrumenten is. Ook decentrale overhe-

den en marktpartijen dragen bij aan de realisatie van nationale opgaven.  

 

Verwerking in het bestemmingsplan 

Dit bestemmingsplan is een beheersgericht bestemmingsplan, derhalve worden geen 

nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Wanneer binnen het plangebied nieuwe 

ontwikkelingen plaatsvinden dan moeten deze voldoen aan de vigerende beleidsstuk-

ken. 

3.2.2 Besluit Algemene Regels Ruimtelijke Ordening (Barro) 

Algemeen 

Het kabinet heeft in de hiervoor genoemde SVIR vastgesteld dat voor een beperkt 

aantal onderwerpen de bevoegdheid om algemene regels te stellen zou moeten wor-

den ingezet. Het gaat om de volgende nationale belangen: Rijksvaarwegen, Project 

Mainportontwikkeling Rotterdam, Kustfundament, Grote rivieren, Waddenzee en wad-

dengebied, Defensie, Ecologische hoofdstructuur, Erfgoederen van uitzonderlijke uni-

versele waarde, Hoofdwegen en hoofdspoorwegen, Elektriciteitsvoorziening, Buislei-
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dingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, Primaire waterke-

ringen buiten het kustfundament en IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte).  

 

De SVIR bepaalt welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd dat deze 

bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkhe-

den op lokaal niveau. Ten aanzien daarvan is een borging door middel van normstel-

ling, gebaseerd op de Wro, gewenst. Die uitspraken onderscheiden zich in die zin dat 

van de provincies en de gemeenten wordt gevraagd om de inhoud daarvan te laten 

doorwerken in de ruimtelijke besluitvorming. Zij zijn dus concreet normstellend be-

doeld en worden geacht direct of indirect, d.w.z. door tussenkomst van de provincie, 

door te werken tot op het niveau van de lokale besluitvorming, zoals de vaststelling 

van bestemmingsplannen.  

 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in juridische zin die 

kaderstellende uitspraken. Slechts daar waar een directe doorwerking niet mogelijk is, 

bij de Ecologische Hoofdstructuur (de artikelen worden later aan het Barro toege-

voegd) en bij de Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde is gekozen voor in-

directe doorwerking via provinciaal medebewind. Voor één onderwerp geregeld in dit 

besluit, voorziet het besluit niet in de (definitieve) begrenzing. Dit betreft de EHS. Ten 

aanzien van deze begrenzing is bepaald dat de provincies die grenzen (nader) bepa-

len. 

 

Een deel van het Barro is gebaseerd is op eerdere pkb’s en beleidsnota’s die in de 

SVIR worden herbevestigd. Deze onderdelen kunnen na vaststelling van de structuur-

visie de procedure volgen en vervolgens in werking treden. 

Het betreft de volgende onderdelen: 

 Project Mainportontwikkeling Rotterdam; 

 Kustfundament; 

 Grote rivieren; 

 Waddenzee en waddengebied; 

 Defensie, en 

 Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde. 

 

De regels betreffende de Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde kunnen 

overigens pas in werking treden, zodra de hiervoor bedoelde Spoedwet Wro in wer-

king treedt (afhankelijk van de parlementaire behandeling). 

 

Op 28 augustus 2012 is het besluit aangevuld met voorschriften voor de andere be-

leidskaders uit de SVIR, het Nationaal Waterplan en het Derde Structuurschema Elek-

triciteitsvoorziening. Het gaat hierbij allereerst om enkele specifieke onderwerpen, zo-

als de kustfundamenten, het IJsselmeer, de electriciteitsvoorziening en de 

ecologische hoofdstructuur. 
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Ook is het onderwerp duurzame verstedelijking in regelgeving opgenomen. Dit bete-

kent voor gemeenten en provincies dat de noodzaak voor en mogelijkheden om bin-

nen dan wel buiten bestaand bebouwd gebied in een nieuwe ontwikkeling te voorzien 

met hun voor en nadelen tegen elkaar moeten worden afgewogen. Conform artikel 

3.1.6 Bro), moet als een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk gemaakt wordt, vol-

daan worden aan de volgende voorwaarden: 

1. er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een 

actuele regionale behoefte; 

2. indien uit de beschrijving blijkt dat sprake is van een actuele regionale behoefte, 

wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk ge-

bied van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting van beschikba-

re gronden door herstructurering, transformatie of anderszins, en; 

3. indien uit de beschrijving blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het be-

staand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden, wordt beschre-

ven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend 

van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig 

worden ontwikkeld. 

 

Verwerking in het bestemmingsplan 

Voor onderhavig plangebied zijn geen planologische kernbeslissingen van toepassing. 

De regels die zijn opgenomen in het Barro zijn daarom niet van toepassing op dit 

plangebied. Het Barro vormt derhalve geen belemmering voor dit bestemmingsplan. 

3.2.3 Waterbeleid van de 21 eeuw 

In Nederland verscheen in het najaar van 2000 het rapport “Waterbeleid voor de 21e 

eeuw”, een advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw (hierna: Commissie 

WB21). Deze door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Unie van Water-

schappen ingestelde commissie doet aanbevelingen over hoe in de komende eeuw 

met water moet worden omgegaan. De Commissie WB21 stelt dat de 21e eeuw om 

een andere aanpak van het waterbeleid vraagt dan de 20e eeuw. Er moet minder ac-

cent op het technische beheer komen te liggen. Het water moet niet langer als vijand, 

maar veel meer als bondgenoot worden gezien. Het waterbeheer dient te worden ge-

baseerd op: 

 stroomgebiedsbenadering; 

 ruimte geven aan water; 

 vasthouden en tijdelijk bergen van water, alvorens af te voeren; 

 kansen benutten voor meervoudig ruimtegebruik; 

 geen afwenteling van problemen in het watersysteem zelf, noch van bestuurlijke 

verantwoordelijkheden of kosten; 

 te ontwikkelen normenstelsel per stroomgebied. 

 

Bij grootschalige en/of ingrijpende locatiebesluiten dienen de kwantitatieve en kwalita-

tieve gevolgen voor het watersysteem te worden onderzocht aan de hand van een zo-

genaamde watertoets. Zo nodig moeten compensatiemaatregelen worden getroffen.  

Naar verwachting zal de door de Commissie WB 21 voorgestane aanpak belangrijke 

voordelen opleveren, zoals een toegenomen veiligheid van mens en dier en een bete-

re bescherming van materiële goederen. Een snelle implementatie van de maatrege-

len voorkomt bovendien dat op termijn duurdere oplossingen voor de steeds groter 

wordende problemen moeten worden gezocht. Ruimte voor water heeft tevens een 
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positieve invloed op de natuurontwikkeling, de landbouw en de ruimtelijke kwaliteit in 

zowel stedelijk als buitengebied. 

 

Verwerking in het bestemmingsplan 

Het Waterbeleid van de 21e eeuw heeft geen directe invloed op het voorliggende be-

stemmingsplangebied. Door de lagere overheden is aan dit beleid een nadere invul-

ling gegeven. De watertoets is in paragraaf 4.2 opgenomen. 

3.3 Provinciaal beleid 

3.3.1 Structuurvisie Ruimtelijke ordening 

Algemeen 

De Wet ruimtelijke ordening vraagt van overheden om in een Structuurvisie hun be-

langen helder te definiëren en aan te geven hoe zij deze willen realiseren. Met de Inte-

rimstructuurvisie Ruimtelijke Ordening (2008) heeft de provincie Noord-Brabant hierin 

een eerste stap gezet. In de onderhavige Structuurvisie Ruimtelijke Ordening gaat de 

provincie nog een stap verder.  

De Structuurvisie ruimtelijke ordening, die in 2011 is vastgesteld, vervangt in hoofd-

zaak de Interimstructuurvisie Noord-Brabant (2008) en is daarmee één van de vier 

provinciale strategische plannen voor de fysieke leefomgeving. In de Structuurvisie 

Ruimtelijke Ordening geeft de provincie aan hoe zij omgaat met de ruimtelijke opgave 

voor de periode tot 2025, met een doorkijk naar 2040. De visie is bindend voor het 

ruimtelijk handelen van de provincie. Het is de basis voor de wijze waarop de provin-

cie de instrumenten inzet die de Wet ruimtelijke ordening biedt. De visie geeft een 

ruimtelijke vertaling van de opgaven en doelen uit de Agenda van Brabant. Daarnaast 

ondersteunt de Structuurvisie het beleid op andere provinciale beleidsterreinen, zoals 

het economisch-, mobiliteits-, sociaal-, cultureel-, milieu- en natuurbeleid. 

 

Trends en ontwikkelingen 

De Structuurvisie beschrijft een aantal trends en ontwikkelingen die ruimtelijke keuzes 

op provinciaal niveau vergen. Deze trends en ontwikkelingen zijn: 

 ruimtelijke kwaliteit staat onder druk; 

 veranderend klimaat; 

 achteruitgang biodiversiteit; 

 veranderend landelijk gebied; 

 toenemende behoefte aan duurzame energie; 

 toenemende concurrentie tussen economische regio’s; 

 afnemende bevolkingsgroei; 

 toename mobiliteit. 

 

Onderscheidende kwaliteiten 

Daarnaast beschrijft de Structuurvisie de onderscheidende kwaliteiten van Noord-

Brabant. Dit zijn: 

 de natuurlijke basis; de belangrijkste trends en ontwikkelingen die ruimtelijke keu-

zes op provinciaal niveau vergen; 

 het ontginningslandschap; 

 het moderne landschap. 
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Visie 

Op basis van de hierboven beschreven trends en kernkwaliteiten geeft de Structuurvi-

sie ruimtelijke keuzes voor de toekomstige ontwikkeling van Noord-Brabant. De pro-

vincie kiest voor een ontwikkeling waarin de kwaliteiten van de provincie sturend zijn 

bij de ruimtelijke keuzes die de komende jaren op de provincie afkomen. 

De ruimtelijke belangen en keuzes zijn in vier ruimtelijke structuren geordend. Binnen 

deze structuren worden de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen opgevan-

gen. De vier structuren zijn: 

 de groenblauwe structuur; 

 de agrarische structuur; 

 de stedelijke structuur; 

 de infrastructuur. 

 

Ambitie stedelijke structuur 

De ambitie voor de stedelijke structuur valt uiteen in de volgende onderdelen: 

 Concentratie van verstedelijking 

De provincie vindt het belangrijk dat er in Noord-Brabant verschil blijft tussen de 

steden en de kernen in het landelijk gebied. De kernen in het landelijk gebied, met 

de bijbehorende zoekgebieden voor verstedelijking, voorzien in de opvang van de 

lokale verstedelijkingsbehoefte (wonen, werken, voorzieningen). Hierbij is ook 

aandacht voor de leefbaarheid van kleine kernen. 

 Inspelen op demografische ontwikkelingen 

De provincie vindt het belangrijk dat tijdig wordt ingespeeld op de (toekomstige) 

bevolkingsontwikkelingen en dat de bewustwording rond deze thematiek wordt 

vergroot. 

 Zorgvuldig ruimtegebruik 

De provincie wil dat de kansen voor functiemenging, inbreiding, herstructurering en 

zo nodig transformatie in het stedelijk gebied goed worden benut, inclusief de mo-

gelijkheden voor intensivering en meervoudig ruimtegebruik. Hierdoor is minder 

ruimte nodig voor stedelijke uitbreidingen. Het 'aansnijden van nieuwe ruimte' voor 

verstedelijking wordt in samenhang bezien met deze mogelijkheden. 

 Meer aandacht voor ruimtelijke kwaliteit 

De provincie wil dat nieuwe ontwikkelingen meer inspelen op het karakter en de 

kwaliteit van de plek. Door bij stedelijke ontwikkelingen uit te gaan van het verschil 

in omvang en karakter van de verschillende kernen, wordt het contrast tussen stad 

en dorp behouden. 

 

Structurenkaart 

Op de structurenkaart van de structuurvisie is Kruisland als bestaande kern aangeduid 

(kern in het landelijk gebied). Het omliggende agrarische gebied ligt binnen de aan-

duiding ‘gemengd landelijk gebied’ en ‘accentgebied agrarische ontwikkeling’.  

Hiernaast zijn de ‘inhammen’ aan de noord- en zuidzijde van de kern aangeduid als 

‘zoekgebied verstedelijking’. Deze geeft aan dat het transformeren van buitengebied 

naar stedelijk gebied (wonen, werken, voorzieningen, stedelijk groen) afweegbaar is 

als dat nodig is om in de stedelijke ruimtebehoefte te voorzien. Zolang hier nog geen 

verstedelijking heeft plaatsgevonden, is er feitelijk nog het perspectief van gemengd 

landelijk gebied aanwezig. Wel worden de ontwikkelingsmogelijkheden van functies 

die een toekomstige stedelijke ontwikkeling kunnen bemoeilijken, beperkt. 
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Structurenkaart uit Structuurvisie Ruimtelijke Ordening Noord-Brabant 

 

Verwerking in het bestemmingsplan 

Dit bestemmingsplan heeft een conserverend karakter. Eventuele toekomstige ont-

wikkelingen dienen aan te sluiten bij het beleid zoals gesteld in de Structuurvisie 

Ruimtelijke Ordening.  

3.3.2 Verordening Ruimte 

Algemeen 

De Verordening Ruimte 2011 Noord-Brabant (vastgesteld door Provinciale Staten d.d. 

17 december 2010) bevat in hoofdzaak algemene regels die gemeenten in acht moe-

ten nemen bij het opstellen van bestemmingsplannen en het verlenen van omge-

vingsvergunningen waarbij afgeweken wordt van bestemmingsplannen. Daarnaast re-

gelt de Verordening Ruimte de organisatie van het regionaal ruimtelijk overleg waarin 

afspraken over woningbouw, bedrijventerreinen en kantorenlocaties worden gemaakt. 

De Verordening Ruimte kent ook een beperkt aantal burger bindende regels. Deze 

hebben tot doel te voorkomen dat ongewenste ontwikkelingen plaatsvinden tot het 

moment dat de bestemmingsplannen aan de Verordening Ruimte zijn aangepast. 
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Uitsnede kaart stedelijke ontwikkeling 

 

Stedelijke ontwikkeling 

Het provinciale beleid is gericht op het bundelen van de verstedelijking. Het leeuwen-

deel van de woningbouw, de bedrijventerreinen, voorzieningen en bijbehorende infra-

structuur moet plaatsvinden in de stedelijke concentratiegebieden (bestaand stedelijk 

gebied van de grotere kernen).  

Nieuw ruimtebeslag buiten deze gebieden kan slechts als inbreiding of herstructure-

ring niet tot de mogelijkheden behoren. Aangetoond moet dan worden dat er financi-

ele, juridische of feitelijke mogelijkheden ontbreken om de beoogde vorm van stedelij-

ke ontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied te situeren (door middel van 

inbreiden, herstructureren, intensiveren, meervoudig ruimtegebruik of enige andere 

vorm van zorgvuldig ruimtegebruik). 

Als toch sprake is van uitbreidingen, dan moeten deze in de zogenaamde zoekgebie-

den voor stedelijke ontwikkeling plaatsvinden. Bij Kruisland zijn aan de noord-, zuidzij-

de en zuidwestzijde gebieden aangewezen als zoekgebied verstedelijking. 

Bij stedelijke ontwikkeling moet aangetoond worden dat rekening is gehouden met de 

aanwezige ruimtelijke kwaliteiten en structuren in het gebied zelf en in de naaste om-

geving. 

 

Regionaal ruimtelijk overleg 

Verder regelt de Verordening Ruimte dat woningbouw en aanleg van bedrijventerrei-

nen onderdeel worden van bindende afspraken in de vier regionale ruimtelijke over-

leggen. Daaraan nemen de gemeenten, waterschappen en de provincie deel. 

 

Verwerking in het bestemmingsplan 

Dit bestemmingsplan heeft een conserverend karakter. Bij eventuele toekomstige 

ontwikkelingen of stedelijke uitbreidingen dient voldaan te worden aan de regels in de 

Verordening Ruimte. Dit betekent onder meer dat aangetoond moet worden dat spra-

ke is vaan een versterking van de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit. 

 

3.3.3 Waterbeheerplan Brabantse Delta  

Het algemeen bestuur van Waterschap Brabantse Delta heeft het Waterbeheerplan 

Brabantse Delta 2010-2015:‘water beweegt’ definitief vastgesteld op 9 december 

2009. Het plan is geldig vanaf 22 december 2009 tot en met 22 december 2015. Het 
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waterbeheerplan van het waterschap is onderdeel van een drieluik. Voor dezelfde pe-

riode 2010-2015 brengt het Rijk het Nationale Waterplan uit en de Provincie het Pro-

vinciale Waterhuishoudingsplan. De drie waterplannen zijn gelijktijdig opgesteld en 

sluiten inhoudelijk op elkaar aan. De doelen en ingrepen die in waterbeheerplan van 

het waterschap staan, dragen bij aan de doelen van het nationale en provinciale plan. 

Het provinciale Waterplan geeft de meest concrete kaders. Hierin staat bijvoorbeeld 

welke waterhuishoudkundige functies de verschillende waterlopen vervullen en welke 

ecologische doelen voor de oppervlaktewateren gelden.  

 

Het Waterbeheerplan geeft de hoofdlijnen van het waterbeheer. Het bestuur geeft ac-

centen aan de invulling. Tijdens de planperiode controleert het waterschap regelmatig 

of het waterbeheer op de goede weg zit. De cyclus van plannen maken, uitvoeren, 

controleren en aanpassen gaat altijd door. De voortgang van maatregelen beschrijft 

het waterschap jaarlijks in managementrapportages. 

 

Kernthema’s en -doelstellingen in het waterbeheerplan zijn: 

 

 Veilige dijken 

Het waterschap wil de veiligheid tegen overstromingen ten minste behouden. De 

veiligheid zal mogelijk vergroten als Rijk en Provincie nieuwe normen kiezen. De 

Europese Richtlijn Overstromingsrisico vereist dat lidstaten de overstromingsrisi-

co’s goed beheersen en daarover rapporteren in 2016. 

 Droge voeten 

Het waterschap wil het beheergebied minder kwetsbaar maken voor wateroverlast, 

zoals afgesproken in het Nationaal Bestuursakkoord Water. De Provincie stelt re-

gionale uitgangspunten voor de aanpak van wateroverlast vast. Het waterschap 

pakt op basis daarvan onacceptabele wateroverlast aan. 

 Voldoende water 

Het waterschap wil in alle delen van het beheergebied het Gewenste Grond- en 

Oppervlakteregime (GGOR) realiseren. Hierdoor wordt het beheergebied minder 

kwetsbaar voor droogte. 

 Gezonde natuur 

In de planperiode wil Waterschap Brabantse Delta een zichtbare verbetering van 

de ecologie bereiken. Uiterlijk in 2027 moet al het water aan de eisen van de Euro-

pese kaderrichtlijn Water voldoen; het waterschap wil in 2015 al een flink eind op 

weg zijn. De doelen en de maatregelen voor de kaderrichtlijn Water staan in 

stroomgebiedbeheerplannen. 

 Schoon water 

 Uiterlijk in 2027 moet al het water aan de eisen van de Europese kaderrichtlijn Wa-

ter voldoen. Het waterschap verwacht de volgende verbeteringen in het beheerge-

bied: normoverschrijdingen van bestrijdingsmiddelen nemen met 10% af binnen de 

planperiode; stikstof in Mark en Vliet neemt met 10 à 15 % af in de komende 10 

jaar. 

 Genieten van water 

Waterschap Brabantse Delta wil de objecten met cultuurhistorische waarden in 

goede staat houden. Het waterschap zet zich actief in om water en waterschapsei-

gendommen toegankelijk te maken voor recreanten. 
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Het behalen van deze doelstellingen wordt bewerkstelligd met het uitvoeren van ge-

biedsgerichte projecten en integrale stroomgebiedplannen, die in samenwerking met 

gemeenten, bedrijfsleven en particulieren opgesteld en uitgevoerd worden. 

 

Verwerking in het bestemmingsplan 

In paragraaf 5.5. wordt nader ingegaan hoe in dit bestemmingsplan met het wateras-

pect wordt omgegaan. 

3.4 Gemeentelijk beleid 

3.4.1 Structuurvisie Steenbergen 2012  

De structuurvisie Steenbergen is op 31 mei 2012 vastgesteld. Hiermee vormt deze 

structuurvisie de actuele gemeentelijke ruimtelijke visie. 

 

Algemeen 

Doel van deze Structuurvisie is het bieden van een actueel integraal toetsingskader 

voor alle ruimtelijke ontwikkelingen in de periode 2011-2025. De visie is een weerslag 

van het gemeentelijke beleid en de gemeentelijke ambitie.  

Uitgangspunt van deze Structuurvisie is dat hierin vooral het bestaande beleid uit de 

Structuurvisie Plus en de Gebiedsvisie wordt voortgezet en dat het nieuwe beleid zo-

als omschreven in recente beleidsnotities daarmee in samenhang wordt gebracht. 

Dit is een Structuurvisie in de zin van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en biedt als 

zodanig grondslag voor vestiging van voorkeursrecht, bijdragen aan ruimtelijke ont-

wikkelingen en bovenplanse verevening, en bevat een beknopte uitvoeringsparagraaf. 

 

Voorzieningen 

De mix aan functies aan de Roosendaalseweg, Langeweg en Molenstraat dient be-

houden te blijven. Op de locatie aan de Graaf Engelbrechtstraat, huidige locatie 

Siemburg, zal een nieuwe multifunctionele accommodatie worden opgericht. In deze 

nieuwe multifunctionele accommodatie worden verschillende functies ondergebracht. 

Naast een verenigingsgebouw, bestaat het voornemen om hier ook de kinderopvang, 

huisarts en aanverwante functies onder te brengen. 

 

Zoekgebied stedelijke ontwikkeling 

Bij de kern Kruisland zijn vier locaties aangegeven als zoekgebied voor stedelijke 

ontwikkeling. Het betreft ten eerste de locatie Brugweg, die kan worden ontwikkeld als 

werklocatie. Hiernaast betreft het drie locaties waar de functionele invulling nader te 

bepalen is: Herengoed, Den Darink en Brugweg. De locaties staan aangeduid op de 

visiekaart. 
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Kernenkaart Kruisland uit Structuurvisie Steenbergen 2012  

 

Verwerking in het bestemmingsplan 

De Structuurvisie 2012 geeft aan welke ontwikkelingsmogelijkheden er zijn voor de 

kern Kruisland. Deze zijn voor onderhavig bestemmingsplan minder relevant, aange-

zien deze is gericht op het beheer van de bestaande situatie. . 

 

3.4.2 Woonvisie Steenbergen 

De woonvisie Steenbergen is in 2006 vastgesteld en dus niet geheel actueel meer. 

Die actualisering heeft integraal plaatsgevonden in de Structuurvisie Steenbergen 

(2012) en luidt als volgt. 

 

De toekomstige woningbouwopgave zal zich concentreren op de kernen Steenbergen 

en Dinteloord. In de kern Kruisland bevindt zich één locatie waar momenteel nog 6 

woningen kunnen worden gebouwd (locatie Herengoed) Hiermee komt de harde plan-

ning exact overeen met de gewenste toevoeging van woningen. 

Ondanks het gegeven dat er al voldoende harde plancapaciteit aanwezig is, wordt er 

rekening gehouden met extra woningbouw van maximaal 35 woningen vanwege de 

stedenbouwkundige wenselijkheid. Hiervoor zijn twee locaties in beeld: de locaties 

Den Darink fase 3 en Langeweg Het Pluspunt, waar maximaal 35 woningen kunnen 

worden gebouwd. 

 

Verwerking in het bestemmingsplan 

Onderhavig bestemmingsplan is beheersgericht. Dit betekent dat in principe onderha-

vig bestemmingsplan geen ruimte biedt aan de ontwikkeling van nieuwe woningen. 

Mochten er nieuwbouwplannen zijn voor woningbouw, dan zal een separate procedu-

re nodig zijn. In dit kader zal worden getoetst aan de gemeentelijke woonvisie. 
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3.4.3 Dorpsontwikkelingsplan Kruisland 

Aanleiding 

Het dorpsontwikkelingsplan (gemeente Steenbergen, januari 2009) is een plan met 

een praktische agenda waarin voor de middellange termijn vastgelegd wordt welk be-

leid en welke projecten uitgevoerd dienen te gaan worden om een kleine kern in het 

landelijke gebied sociaal, economisch en ruimtelijk leefbaar en vitaal te houden. 

De aanleiding voor het maken van dorpsontwikkelingsplannen is meerledig. In de eer-

ste plaats staat de leefbaarheid onder druk. Daarnaast spelen diverse ontwikkelingen. 

Ten derde is behoefte aan een ‘kapstok’ voor het beleid bestaat waarin de onderwer-

pen samenkomen. Het dorpsontwikkelingsplan kan deze rol vervullen. Tenslotte be-

oogt de gemeente de betrokkenheid van bewoners te vergroten. 

 

Wensbeeld 

Kruisland is in het wensbeeld een actief, sociaal, saamhorig en veilig leefdorp. Het 

dorpse karakter blijft behouden. Hierbij speelt het actieve verenigingsleven een be-

langrijke rol. Het dorp zal wat betreft de woningvoorraad groeien voor eigen behoefte. 

De woningvoorraad is meer gedifferentieerd en er is voldoende aanbod voor starters 

en senioren. Inbreidingslocaties zijn opgevuld en woningbouw is gebruikt voor de ge-

wenste ruimtelijke afronding van het dorp. In het wensbeeld is de bedrijvigheid zonder 

overlast, en de daaraan gerelateerde werkgelegenheid, behouden gebleven. De aan-

wezige voorzieningen zijn eveneens behouden. Iedere voorziening beschikt over een 

goede accommodatie en er is goede samenwerking tussen de verenigingen onderling. 

De verkeersveiligheid is verbeterd en het kwalitatief, hoog gewaardeerde buitengebied 

is in tact gebleven, goed beleefbaar en toegankelijk. 

 Het sociale leven: Kruisland is ook in de toekomst een sociaal, zelfvoorzienend 

leefdorp omgeven door een hoog kwalitatief buitengebied. 

 Wonen: De bewoners van Kruisland wensen het dorpse karakter te behouden. 

 Werken: In het wensbeeld zijn de eigen bedrijvigheid en werkgelegenheid behou-

den gebleven. In het wensbeeld is de agrarische sector nog steeds sterk verte-

genwoordigd. 

 Voorzieningen: In het wensbeeld is Kruisland een compleet dorp met zoveel moge-

lijk eigen voorzieningen. 

 Ruimtelijke inrichting: In het wensbeeld is Kruisland een mooie en veilige plek om 

te verblijven met een dorpsbos en visvijver. De ruimtelijke inrichting van Kruisland 

is verbeterd 

 

Visie Kruisland 

In de visie staat voorop dat wordt ingezet om Kruisland in de toekomst een actief, so-

ciaal, saamhorig en veilig leefdorp te laten zijn voor alle bevolkingsgroepen met de 

daarbij horende voorzieningen. 

 

In de visie zijn de volgende speerpunten voor de leefbaarheid opgenomen: 

 Kruisland als dorp binnen de gemeente Steenbergen 

 Kruisland bestaande uit gedifferentieerde buurten met voldoende woningen voor 

alle doelgroepen 

 Kruisland als sterke, actieve sociale kern 

 Kruisland met de markt als commercieel centrum 
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 Kruisland met een sociaal-maatschappelijk centrum aan de achterzijde van de ba-

sisschool met een uitgebreide en verbrede basisschool, een schoolplein, een gym-

zaal en een nieuw dorpshuis De Siemburg 

 Kruisland met goede functionele ruimten voor alle verenigingen en/of stichtingen 

 Kruisland met een toegankelijk buitengebied voor extensieve recreatie 

 Kruisland als mooie, groene en veilige plaats om te verblijven. 

 

In de visie worden diverse ontwikkelingslocaties genoemd. Deze komen ook terug op 

de visiekaart, die hieronder is afgedrukt. 

 

 
Visiekaart Kruisland 

 

Verwerking in het bestemmingsplan 

Het Dorpsontwikkelingsplan Kruisland geeft aan welke ontwikkelingsmogelijkheden er 

zijn voor de kern Kruisland. Deze zijn voor onderhavig bestemmingsplan minder rele-

vant, aangezien dit bestemmingsplan is gericht op het beheer van de bestaande situa-

tie.  
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4 Beheersvisie en ontwikkelingsvisie 

4.1 Beheersvisie 

Algemeen 

In algemene zin vormt onderhavig bestemmingsplan een beheergericht bestem-

mingsplan dat is gericht op consolidatie van de aanwezige situatie.  

Hierbij is het handhaven van de planologische mogelijkheden die reeds worden gebo-

den in het vigerende bestemmingsplan Kom Kruisland uit 2003 en de Eerste Herzie-

ning uit 2010 het uitgangspunt. 

Daar waar de onderhavige bestemmingsregeling afwijkt van de bestaande regeling 

heeft dit vooral te maken met het feit dat de regeling moet aansluiten bij de meest re-

cente standaarden die gelden voor bestemmingsplan, zoals deze zijn opgenomen in 

de RO-standaarden 2012. 

 

Wonen 

 De bestaande massaopbouw van de woningen moet behouden blijven. De be-

staande hoogtes zijn daarom opgenomen op de verbeelding. Wel is uitbreiding 

mogelijk. 

 De differentiatie in de woningen qua woningtype (vrijstaand, twee-aaneen, rijen en 

gestapeld) en massaopbouw (goot- en bouwhoogte) dient behouden te blijven. Om 

die reden is deze differentiatie specifiek aangeduid op de verbeelding. 

 In de regels (begripsomschrijvingen) is opgenomen dat in elke woning maximaal 1 

huishouden mag worden gevestigd. Dit biedt mogelijkheden om ongewenste ka-

mersgewijze verhuur (bijvoorbeeld bij arbeidsmigranten in huurhuizen in de wijk) 

tegen te gaan. 

 Binnen de bestemming 'Wonen' is de uitoefening van aan-huis-gebonden beroe-

pen en kleinschalige beroeps- en bedrijfsmatige activiteiten toegestaan als onder-

geschikte activiteit bij de woonfunctie. Dit is een verruiming ten opzichte van het 

vigerende bestemmingsplan die past binnen het nieuwe gemeentelijke beleid. 

 In de bestemmingen Gemengd, Horeca en Bedrijf wordt steeds één bedrijfswoning 

toegestaan per perceel. 

 De bestaande garageboxen worden binnen de woonbestemming gelegd en hier-

binnen specifiek aangeduid. 

 

Bedrijven 

Uitgangspunt van de beheersvisie is dat dit bestemmingsplan de bestaande situatie 

vastlegt. Alle bestaande (niet-agrarische) bedrijven zijn als zodanig bestemd en speci-

fiek aangeduid. Een hervestiging van een soortgelijk bedrijf is rechtstreeks toege-

staan. Een hervestiging van een anderssoortig bedrijf is in principe ook mogelijk. Na 

afwijking is het mogelijk een bedrijf tot en met categorie 2 te vestigen. Deze catego-

rieën zijn algemeen goed in te passen in een woonomgeving. Voor de vestiging van 

een zwaarder bedrijf in categorie 3.1 geldt een zwaardere procedure, namelijk een 

wijzigingsprocedure. 

Gezien de ligging van alle bedrijven verspreid in het woongebied, geldt voor alle be-

drijven dat omvorming naar een woning mogelijk is. 
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Detailhandel, dienstverlening en kantoor 

Deze functies worden beschouwd als min of meer gelijkwaardig wat betreft ruimtelijke 

impact op de omgeving. Om die reden zijn deze functies opgenomen in één bestem-

ming, waarbinnen functiewisseling in principe mogelijk is. 

Aangezien horeca een steviger ruimtelijke impact kan hebben op de woonomgeving, 

is deze in een aparte bestemming gelegd. 

 

Overige bestemmingen 

De overige functies zijn opgenomen in de best passende specifieke bestemming, 

waarbij is rekening gehouden met de aanwijzingen uit de SVBP2008. Het sportcom-

plex is in een bestemming ‘Sport’ opgenomen, de voorzieningen in de bestemming 

‘Maatschappelijk’ en de bestaande agrarische bedrijven in de bestemming ‘Agrarisch’. 

 

Verkeer, groen en water 

 In het plangebied zijn verscheidene wegen en parkeervoorzieningen gesitueerd 

met verschillende gebruiksfuncties. Voor alle wegen inclusief parkeervoorzieningen 

is dezelfde juridische regeling opgenomen (‘Verkeer - Verblijfsgebied’). Er zijn 

geen wegen met een overwegend doorgaand karakter binnen het plangebied ge-

legen, die mogelijk binnen een andere bestemming moeten worden opgenomen. 

 De gebieden met een groene functie zijn verdeeld in de bestemming ‘Groen’ (be-

doeld voor groenvoorzieningen) en ‘Verkeer - verblijfsgebied’ voor kleinere ele-

menten. Het gebruik van het openbare groen als speelterrein wordt voor alle groe-

nelementen in de bestemming ‘Groen’ mogelijk gemaakt. 

 Een klein waterelement in de nieuwe woonbuurt Herengoed is conform de huidige 

bestemming bestemd als Water. 

 De deels overkluiste waterloop aan de zuidzijde van de kern die bij het waterschap 

De Brabantse Delta de status heeft van A-watergang, krijgt in dit bestemmingsplan 

een specifieke beschermingsregeling. 
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4.2 Ontwikkelingsvisie 

Recente afgeronde ontwikkelingen 

Recente ontwikkelingen die inmiddels de procedure hebben doorlopen, zijn in dit be-

stemmingsplan overgenomen. Het betreft de volgende ontwikkelingen: 

 

MFA Kruisland 

De Multifunctionele Accommodatie (MFA) Kruisland wordt vanaf midden 2012 ge-

bouwd ter plaatse van het bestaande verouderderde dorpshuis Siemburg. Het com-

plex voorziet in (her)huisvesting van reeds op de locatie aanwezige maatschappelijke 

functies en enkele nieuwe maatschappelijke en (para)medische accommoda-

ties/functies. Naast voorzieningen voor sociaal-culturele instellingen (zoals bibliotheek, 

verenigingen en dergelijke) komen er in het MFA onder andere ook een peuterspeel-

zaal, kinderdagopvang en buitenschoolse opvang en een zorgpunt met voorzieningen 

als huisartsenspreekuur, bloedprikdiensten en thuiszorg 

 

 

 

Impressie MFA Siemburg Kruisland (bron: ELEMANS POSTMA VAN DEN HORK ARCHITECTEN ) 

 

Herengoed 

Recent is de nieuwe woonbuurt Herengoed gerealiseerd, ook wel bekend als ‘Engels 

Dorp’. Het betreft 17 starterswoningen en 8 vrijstaande woningen die in de periode 

2009 tot eind 2010 zijn gebouwd. In onderhavig bestemmingsplan is deze ontwikke-

ling positief bestemd. 

 

 

Foto ‘Engels dorp’ Herengoed, Kruisland 
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De Commerce 

Het café / partycentrum De Commerce aan de Markt 5 is recent uitgebreid. De ontwik-

keling is mogelijk gemaakt middels een vrijstellingsprocedure conform artikel 19 lid 1 

WRO en hierna meegenomen in de Eerste Herziening van het bestemmingsplan Kom 

Kruisland overgenomen. 

 

 

Café De Commerce in Kruisland 

 

 

Bestaande wijzigingsbevoegdheden 

In het bestemmingsplan Kom Kruisland 2003 zaten enkele wijzigingsbevoegdheden. 

Deze zijn in onderhavig bestemmingsplan bestendigd. De volgende ontwikkelingen 

kunnen met gebruikmaking van een wijzigingsbevoegdheid worden mogelijk gemaakt: 

 

Ontwikkeling centrum Kruisland 

Het bestemmingsplan biedt de ruimte om het centrum verder te ontwikkelen, met on-

der meer horeca, detailhandel en dienstverlening en wonen. Hierbij dient wel aan 

voorwaarden te worden voldaan, die in de Eerste Herziening van het bestemmings-

plan Kom kruisland nog nader zijn aangescherpt. 

 

Agrarisch bedrijf Molenstraat 131 (Testers) 

Het bestemmingsplan biedt de ruimte om ter plaatse van dit bestaande agrarische be-

drijf woningbouw te realiseren.  

 

Lokaal bedrijventerrein Brugweg 

Het bestemmingsplan biedt de ruimte om op een locatie aan de zuidzijde van de 

Brugweg een lokaal bedrijventerreintje te ontwikkelen. 

 

Nieuwe ontwikkelingen 

Onderhavig bestemmingsplan is een conserverend bestemmingsplan, waarin geen 

nieuwe ontwikkelingen meegenomen worden. Dit betekent dat voor het mogelijk ma-

ken van nieuwe ontwikkelingen, een separate procedure noodzakelijk is. 

 

Ruimte voor flexibiliteit 

Dat er geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt binnen dit bestem-

mingsplan, betekent niet dat er geen enkele ruimte wordt geboden voor flexibiliteit. 

Onderhavig bestemmingsplan biedt veel ruimte voor bijvoorbeeld uitbreiding / her-

structurering / herbouw van bestaande bebouwing of functiewijziging. Het betreft on-

der meer de volgende zaken: 

 Mogelijkheden voor het toestaan van meer aanvullende doeleinden bij woningen, 

of het juist weghalen van een bestaande mogelijkheid; 
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 Mogelijkheid voor omvormen van bestaand (agrarisch) bedrijf naar wonen; 

 Mogelijkheden voor hervestiging van een nieuw bedrijf op een bestaand bedrijfs-

perceel; 

 Mogelijkheid voor het toestaan van bedrijven in hogere milieucategorieën; 

 Mogelijkheid voor het toestaan van horecabedrijven in hogere milieucategorieën. 

 

In hoofdstuk 6 wordt nader op de juridische regeling ingegaan. 
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5 Randvoorwaarden 

5.1 Bodem 

5.1.1 Bodemgesteldheid en geomorfologie 

Kruisland is gelegen op de rand van de zandgrondgebieden en de zeekleigebieden. 

 

 

Bodemkaart Kruisland 

 

Aan de zuidwestzijde van Kruisland bestaat de bodem zand, namelijk podzol (zwak, 

lemig, fijn zand). Aan de overige zijden van Kruisland bestaat de bodem hoofdzakelijk 

uit kleigronden (lichte klei, zavel, klei op zand). Op bovenstaande bodemkaart is dit 

aangeduid. 

5.1.2 Omgang met bodemkwaliteit in dit bestemmingsplan 

Het beleid van (onder meer) de provincie Noord-Brabant gaat uit van het principe dat 

de bodem geschikt dient te zijn voor de beoogde functie. De gewenste functie bepaalt 

als het ware de gewenste bodemkwaliteit. 

Voor alle bestemmingen waar een functiewijziging of herinrichting wordt voorzien, 

dient ten minste het eerste deel van het verkennend bodemonderzoek, het historisch 

bodemonderzoek te worden verricht. Indien op grond van historische informatie blijkt 

dat in het verleden activiteiten hebben plaatsgevonden met een verhoogd risico op 

bodemverontreiniging dan dient een volledig verkennend bodemonderzoek te worden 

uitgevoerd. Op basis van geconstateerde belemmeringen uit dit onderzoek, kan ver-

volgens worden nagegaan welke maatregelen moeten worden genomen om die be-

lemmeringen weg te nemen (functiegericht saneren). 
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5.2 Archeologie / cultuurhistorie en monumenten 

5.2.1 Archeologie 

Bestaande archeologische waarden 

Conform de provinciale indicatieve archeologische waardenkaart geldt voor een groot 

deel van het plangebied een hoge indicatieve archeologische waarde. Dit heeft te ma-

ken met de ligging van Kruisland op de uiterste rand van de zandgronden. 

 

 

Uitsnede kaart indicatieve archeologische waarde 

 

In 2010 is de Nota Cultureel Erfgoed Steenbergen 2010-2020 vastgesteld. Het daarin 

vastgestelde archeologisch beleid sluit aan op de wettelijke verplichtingen. Hiernaast 

is in de nota het voornemen opgenomen om voor het gehele gemeentelijke grondge-

bied een gemeentelijke archeologische waardenkaart en een beleidskaart op te stel-

len. Deze kaarten zijn echter momenteel nog niet beschikbaar. 

 

Omgang met archeologie in dit bestemmingsplan 

 

Op basis van de indicatieve archeologische waardenkaart is het gedeelte van het 

plangebied voorzover dit is gelegen binnen de middelhoge indicatieve archeologische 

waarde in een archeologische dubbelbestemming gelegd. Hiermee worden de moge-

lijke archeologische waarden beschermd. 

5.2.2 Cultuurhistorie en monumenten 

Cultuurhistorisch waardevolle elementen 

In de ‘Nota Cultureel erfgoed gemeente Steenbergen 2010-2020’ zijn de cultuurhisto-

rische waarden in de gemeente in beeld gebracht. Voor wat betreft Kruisland wordt 

het volgende geconstateerd: “De historische identiteit van Kruisland wordt met name 

bepaald door de belevingswaarde van het historisch centrum, de Markt en de directe 

omgeving. Door de hoge concentratie beeldbepalende architectuur uit zowel de perio-

de 1850-1940 als de vroege wederopbouwperiode is hier sprake van een schilderach-

tig en redelijk gaaf behouden ensemble dat nu maar ook in de toekomst als zodanig 

beleefbaar dient te blijven.” 
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Monumenten 

Binnen de plangrenzen van de kom van Kruisland zijn de volgende monumenten 

aanwezig: 

 Hanendreef 13 (gemeentelijk monument): kopromp-boerderij. Zeldzaam vanwege 

typologie (1923) 

 Markt 20 (gemeentelijk monument): voormalig zaalkerkje, inmiddels in gebruik als 

museum (1947) 

 Markt (gemeentelijk monument): waterpomp (1891, in 1997 herplaatst). 

Hiernaast zijn diverse panden aangewezen als karakteristiek in het kader van het MIP 

(Monumenten Inventarisatie Project). Deze hebben echter geen status. 

 

Omgang met cultuurhistorie in dit bestemmingsplan 

Dit bestemmingsplan heeft een beheersgericht karakter en is dus gericht op instand-

houding van de bestaande situatie. Er hoeft daarom niet te worden verwacht dat als 

gevolg van dit bestemmingsplan cultuurhistorische waarden worden aangetast. 

De monumenten worden beschermd middels de gemeentelijke monumentenverorde-

ning. Het is om die reden niet zinvol om voor de bescherming van de cultuurhistori-

sche waarde van deze monumenten een regeling op te nemen in onderhavig be-

stemmingsplan. De monumenten worden binnen het genoemde regime immers reeds 

beschermd. 

5.3 Milieu-aspecten 

5.3.1 Externe veiligheid 

Algemeen 

De externe veiligheid wordt bepaald door de aanwezigheid (stationair) en het transport 

(infrastructuur) van gevaarlijke stoffen in en rond het plangebied. Veiligheidsafstanden 

tussen activiteiten met gevaarlijke stoffen en (beperkt) kwetsbare objecten, zoals wo-

ningen, moeten ervoor zorgen dat bij een eventuele calamiteit het aantal dodelijke 

slachtoffers beperkt blijft. Het Vuurwerkbesluit (2002, herziening 2004) en het Besluit 

externe veiligheid inrichtingen (Bevi, 2004) stellen afstandseisen aan risicovolle be-

drijfsactiviteiten. De circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (RNVGS, 

2004) en het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb, 2011) adviseert bij trans-

portroutes en buisleidingen met gevaarlijke stoffen veiligheidsafstanden aan te hou-

den.  

 

In het externe veiligheidsbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen het plaatsgebon-

den risico en het groepsrisico. Het plaatsgebonden risico geeft inzicht in de theoreti-

sche kans op overlijden van een individu op een bepaalde horizontale afstand van een 

risicovolle activiteit. Dit risico wordt weergegeven met risicocontouren rondom een in-

richting of langs een vervoersas. Met het groepsrisico wordt aangegeven hoe groot 

het aantal slachtoffers bij een ongeval kan zijn op basis van de aanwezige mensen. 

Dit wordt weergegeven met een fN-curve (f is de kans en N het aantal slachtoffers).  
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Toetsing 

Het plangebied is gelegen in het centrum van Kruisland. In de omgeving van het plan-

gebied zijn geen stationaire en mobiele bronnen gelegen. Derhalve kan een nadere 

verantwoording van het groepsrisico en plaatsgebonden risico achterwege blijven. De 

navolgende afbeelding bevat een fragment van de provinciale risicokaart.  

 

 

Fragment provinciale risicokaart                        bron:www.risicokaart.nl 

 

Conclusie 

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van 

het plan. 

5.3.2 Bedrijven en milieuzonering 

Algemeen 

Indien door middel van een plan nieuwe, gevoelige functies mogelijk worden gemaakt, 

moet worden aangetoond dat deze niet worden gerealiseerd binnen de milieuzone 

van omliggende bedrijven. Anderzijds mogen omliggende bedrijven niet in hun ontwik-

kelingsmogelijkheden worden aangetast door de realisatie van een nieuwe gevoelige 

functie. In de VNG-brochure Bedrijven en milieuzonering (Bedrijven en milieuzonering, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 2009) worden op basis van onderzoeks- en 

ervaringsgegevens richtafstanden aanbevolen tussen bedrijvigheid en milieuhinderge-

voelige functies. 

 

Toetsing 

Binnen dit bestemmingsplan worden geen nieuwe geluidgevoelige functies mogelijk 

gemaakt. Op basis van het beheersgerichte karakter wordt de bestaande situatie 

vastgelegd en voorzien van een ruimtelijk-juridisch kader. 

Bij eventuele toekomstige ontwikkelingen, door middel van een andere planologische 

procedure, dient uiteraard rekening te worden gehouden met de gevestigde bedrijvig-

heid en milieuhindergevoelige functies. Geconcludeerd kan worden dat voorliggend 
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bestemmingsplan voldoet aan de eisen die vanuit het aspect bedrijvigheid worden ge-

steld.  

 

Omgang met bedrijven en milieuzonering in dit bestemmingsplan 

Voorliggend plan is een beheersplan waarbij de bestaande ruimtelijke en functionele 

situatie wordt gewaarborgd. Alleen nieuwe ontwikkelingen door middel van een wijzi-

gingsbevoegdheid behoeven toetsing aan de dan geldende wettelijke milieu en veilig-

heidsnormen en de VNG brochure. 

In het bestemmingsplan worden alleen de bestaande bedrijven toegestaan. Hiermee 

wordt de bestaande situatie vastgelegd. Hiernaast zijn bedrijven toegestaan in de la-

gere milieucategorieën 1 en 2, die over het algemeen goed inpasbaar zijn binnen de 

woonomgeving. Bij afwijking zijn bedrijven mogelijk die naar aard en schaal gelijk te 

schakelen zijn aan bedrijven in de milieucategorieën 1 en 2, maar niet voorkomen in 

de Staat van bedrijfsactiviteiten, zoals die als bijlage bij de regels opgenomen is. Be-

drijven in de hogere milieucategorie 3.1. zijn ten slotte pas na wijziging van het be-

stemmingsplan. 

 

Onderhavig plan staat de nieuwbouw van enkele woningen toe. Bij deze plannen is 

rekening gehouden met de milieuzonering van omliggende bedrijven. Mochten er 

hiernaast nog nieuwe woningen worden toegestaan, dan dient rekening gehouden te 

worden met de geldende afstanden uit de VNG publicatie ‘Bedrijven en Milieuzone-

ring’, 2009. 

 

5.3.3 Akoestiek wegverkeerslawaai 

Algemeen 

De mate waarin het geluid veroorzaakt door het (spoor) wegverkeer het woonmilieu 

mag belasten, is geregeld in de Wet geluidhinder (Wgh). Voor wegverkeer stelt de wet 

dat in principe de geluidsbelasting op geluidsgevoelige functies de voorkeurgrens-

waarde van 48 dB niet mag overschrijden. Voor spoorwegverkeer mag de voorkeur-

grenswaarde van 55 dB niet worden overschreden. Indien nieuwe geluidsgevoelige 

functies worden toegestaan, stelt de Wet geluidhinder de verplichting akoestisch on-

derzoek te verrichten naar de geluidsbelasting ten gevolge van alle (spoor) wegen op 

een bepaalde afstand van de geluidsgevoelige functie(s). 

 

Toetsing op plangebied 

Vrijwel gehele kern Kruisland is ingericht als 30 km / uur-gebied (zie beleidsbeschrij-

ving). Voor deze wegen in de kern geldt derhalve dat deze zijn gedezoneerd. Akoes-

tisch onderzoek is hier niet nodig. Kleine delen van de aanloopstraten (Langeweg, 

Roosendaalseweg en Molenstraat) vallen binnen een zone met een hoger snelheids-

regime. Hier is, mochten hier ontwikkelingen plaatsvinden, wel akoestisch onderzoek 

noodzakelijk. 

 

Omgang met akoestiek in dit bestemmingsplan 

Aangezien het bestemmingsplan een consoliderend karakter heeft, is akoestisch on-

derzoek niet benodigd. Onderhavig bestemmingsplan biedt enige ruimte voor flexibili-

teit. Mochten hiermee gevoelige functies (zoals wonen) worden gerealiseerd aan we-

gen buiten de 30 km zone (waarin vrijwel de gehele kom is gelegen), dan is 

akoestisch onderzoek benodigd. 
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5.4 Flora en fauna 

Algemeen 

Bij ruimtelijke plannen moet rekening gehouden worden met de aanwezige natuur-

waarden ter plaatse en in de omgeving. Bescherming in het kader van de natuur wet- 

en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming. 

 

Gebiedsbescherming 

Bij gebiedsbescherming zijn de Natuurbeschermingswet 1998 en de Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS) van toepassing. Natuurgebieden of andere gebieden die be-

langrijk zijn voor flora en fauna kunnen aangewezen worden als Europese Vogelricht-

lijn en/of Habitatrichtlijngebieden (Natura 2000). De verplichtingen uit de Vogel- en 

Habitatrichtlijngebieden zijn in Nederland opgenomen in de Natuurbeschermingswet 

1998. Hierin zijn de reeds bestaande staatsnatuurmonumenten ook opgenomen.  

Het voorliggend bestemmingsplangebied is niet gelegen in de nabijheid van een Natu-

ra 2000 gebied. Binnen het plangebied zijn geen gebieden die deel uitmaken van de 

EHS. 

 

Soortenbescherming 

Soortenbescherming is altijd aan de orde. Hiervoor is de Flora- en faunawet bepalend. 

De Flora- en faunawet is gericht op het duurzaam in stand houden van soorten in hun 

natuurlijk leefgebied. De wet kent voor verschillende soorten verschillende bescher-

mingscategorieën. Verder geldt altijd een algemene zorgplicht. 

Het voorliggend bestemmingsplan is conserverend van aard, er worden niet recht-

streeks nieuwe ontwikkelingen voorgestaan. Er wordt derhalve geen afbreuk gedaan 

aan een gunstige instandhouding van een soort. 

 

Omgang met flora en fauna in het bestemmingsplan 

Het voorliggende bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk en 

heeft geen directe relatie met een Vogelrichtlijngebied, Habitatrichtlijngebied of EHS. 

Bij de in dit bestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheden zal dit aspect, met 

het oog op de flora en faunawet, wel bij de juridische regeling betrokken worden. 

5.5 Waterhuishouding 

5.5.1 Watertoets 

Sinds 1 november 2003 is voor ruimtelijke plannen de watertoets verplicht. De ge-

meente dient in dat kader in een vroeg stadium overleg te voeren met de waterbe-

heerder over het ruimtelijke planvoornemen. Hiermee wordt voorkomen dat ruimtelijke 

ontwikkelingen in strijd zijn met duurzaam waterbeheer. 

 

Het plangebied Kom Kruisland ligt in het beheersgebied van waterschap Brabantse 

Delta, dat verantwoordelijk is voor het waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheer. De 

waterparagraaf is voorgelegd aan de waterbeheerder. Het waterschap heeft het wa-

teradvies gegeven in het kader van het overleg ingevolge artikel 3.1.1 Bro. Dit wordt 

besproken in paragraaf 7.3.2. Zoals uit de reactie blijkt heeft het waterschap een posi-

tief wateradvies uitgebracht. 
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5.5.2 Beleidskader duurzaam waterbeheer 

Europees beleid 

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW, 2000) schrijft voor dat in 2015 alle waterli-

chamen een “goede ecologische toestand” (GET), en voor sterk verander-

de/kunstmatige wateren een “goed ecologisch potentieel” (GEP) moeten hebben be-

reikt. De chemische toestand moet voor alle waterlichamen (natuurlijk en kunstmatig) 

in 2015 goed zijn. 

 

Nationaal beleid 

Het Nationaal Bestuursakkoord Water- actueel (NBW-actueel, 2008) is een actualisa-

tie van het oorspronkelijk NBW uit 2003. Het betreft een overeenkomst tussen het rijk, 

de provincies, het Inter Provinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten en de Unie van Waterschappen. Het beleid van WB21 en KRW zijn be-

langrijke peilers van het akkoord. Het NBW heeft tot doel om in 2015 het watersys-

teem op orde te hebben en daarna op orde te houden anticiperend op veranderende 

omstandigheden zoals onder andere de verwachte klimaatverandering, zeespiegel-

stijging, bodemdaling en toename verharde oppervlak. In de actualisatie 2008 is meer 

nadruk gelegd op klimaatveranderingen, de stedelijke wateropgave, ontwikkelingen in 

de woningbouw en infrastructuur en de implementatie van de Kaderrichtlijn Water. 

 

Provinciaal beleid 

Het Provinciaal Waterplan 2010-2015 heeft meerdere doelstellingen. Het Waterplan 

bevat het strategisch waterbeleid van de provincie. Daarnaast is het Waterplan ook 

toetsingskader voor de taakuitoefening van lagere overheden op het gebied van wa-

ter. Het plan is tevens beheerplan voor grondwateronttrekkingen en bovendien is het 

plan structuurvisie voor het aspect water op grond van de nieuwe Wet ruimtelijke or-

dening. 

 

Beleid Waterschap 

Waterschap Brabantse Delta is belast met zowel het waterkwantiteitsbeheer als het 

waterkwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater. Het waterschap werkt aan een beter 

watersysteem, voor mensen en voor flora en fauna. Het watersysteem moet robuuster 

worden: veiliger, minder kwetsbaar voor regenval en droogte, schoner, natuurlijker en 

beter toegankelijk voor recreanten. Deze thema’s pakt het waterschap in samenhang 

aan, omdat een integrale aanpak meerwaarde oplevert voor het resultaat. In het wa-

terbeheersplan Brabantse Delta staan de doelen en de noodzakelijke ingrepen.  

 

De Keur maakt het mogelijk dat het waterschap Brabantse Delta haar taken als be-

heerder kan uitvoeren. De Keur is een verordening van de waterbeheerder met regel-

geving (gebods- en verbodsbepalingen) voor waterkeringen, watergangen en andere 

waterstaatswerken. Er kan een watervergunning worden aangevraagd om een be-

paalde activiteit toch te mogen uitvoeren. Als het waterschap daarin toestemt wordt 

dat geregeld in een Keurvergunning. De Keur is aanvullend op de Waterwet. 

 

De “Beleidsregel Hydraulische Randvoorwaarden” van waterschap Brabantse Delta is 

een beleidsregel in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Het dagelijks 

bestuur van het waterschap heeft deze op 7 juli 2009 vastgesteld. In deze beleidsre-

gel zijn de technische randvoorwaarden vastgelegd die gehanteerd worden bij de be-

oordeling van ingrepen in het watersysteem, zowel kwalitatief als kwantitatief. De van 
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toepassing zijnde randvoorwaarden bij nieuwe ontwikkelingen zijn met name de hoe-

veelheid aan te leggen berging of retentie om het hemelwater niet versneld af te voe-

ren en hoe de afvoer van afvalwater dat vrijkomt is geregeld. Deze beleidsregel is 

voor het Waterschap de basis voor het geven van een wateradvies in het kader van 

de watertoets. 

5.5.3 Het huidige watersysteem en riolering 

Oppervlaktewater 

Nagenoeg al het oppervlaktewater bevind zich aan de randen van de kom Kruisland. 

Het plangebied is gelegen binnen het stroomgebied Brooymans en is peilbeheerst ge-

bied. Het gedeelte van de kom ten zuidoosten van de Roosendaalseweg en Molen-

straat is gelegen in peilgebied Groote Biezen, de noordwestzijde van de kom is gele-

gen in peilgebied Kruisland. Binnen het plangebied zijn geen waterkeringen aanwezig. 

 

Aan de zuidzijde van de kern bevindt zich een watergang die bij het waterschap De 

Brabantse Delta de status heeft van A-watergang. Op onderstaande kaart staat deze 

kaart aangeduid. De watergang bestaat uit de volgende segmenten: 

1. Het betreft een sloot in de hier aanwezige groenstrook. Onderhoud vindt plaats 

via de zuidzijde, hier dient een onderhoudsstrook te worden vrijgehouden; 

2. Het betreft volledige overkluizing, in dit bestemmingsplan dient het behoud van 

deze leiding te worden gewaarborgd; 

3. Het betreft een sloot. Hier vindt het onderhoud plaats vanaf de weg. Hier is geen 

specifieke bescherming nodig binnen dit bestemmingsplan; 

4. Het betreft een sloot. Het onderhoud vindt plaats aan de zuidoostzijde van deze 

waterloop, aan deze zijde moet een onderhoudsstrook worden vrijgehouden. 

Aangezien dit buiten het onderhavige bestemmingsplangebied is gelegen, kan dit 

echter niet in onderhavig bestemmingsplan worden geregeld. 

 

 

Beheerkaart Waterschap De Brabantse Delta met ligging A-watergang 
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Rioleringssysteem 

De riolering in de dorpskern bestaat voornamelijk uit een gemengd rioolstelsel. Bij he-

vige regenval wordt het overtollige (hemel-)water via de overstort met bergbezinklei-

ding in de Brugweg afgevoerd naar de daaraan noordelijk gelegen waterloop aan de 

westzijde van de kern. Alleen bij zeer hevige regenval in korte tijd wordt ook een ge-

ringe hoeveelheid van het overtollige water afgevoerd via de nooduitlaat in de Eerste 

Boutweg. Om redenen van Duurzaam Waterbeheer is in overleg met het waterschap 

in de afgelopen jaren het verhard oppervlak in West Zandberg, Pastoor Antoniusstraat 

en Eerste Boutweg afgekoppeld van het gemengde rioolstelsel. Het hemelwater in de-

ze straten wordt rechtstreeks afgevoerd naar de sloot langs de Eerste Boutweg. In het 

plan Engels Dorp is een Verbeterd Gescheiden (VGS) rioolstelsel aangelegd. Het he-

melwater wordt via een retentievoorziening geloosd op de zuidelijk van het plan gele-

gen sloot. 

Het (huishoudelijk) afvalwater vanuit de gehele kern wordt afgevoerd naar het hoofdri-

oolgemaal van het waterschap aan de Langeweg ter hoogte van de Hoge Derriekreek. 

Dit gemaal verpomt het afvalwater vervolgens naar de rioolwaterzuivering van het wa-

terschap te Bath waar het wordt gezuiverd. Het gezuiverde water wordt vervolgens 

geloosd op de Westerschelde.  

5.5.4 Het toekomstig watersysteem 

Bestemmingsplan Kom Kruisland is een conserverend bestemmingsplan waarin geen 

nieuwe van invloed zijnde ontwikkelingen voorzien zijn. De MFA Siemburg wordt 

voorzien van een gescheiden rioolstelsel zodat het hemelwater direct kan worden af-

gevoerd naar de sloot in de Eerste Boutweg indien, gelijktijdig met groot onderhoud 

aan de weg, in de Graaf Engelbrechtstraat een hemelwaterriool wordt aangelegd. Als 

er desondanks, bijvoorbeeld door herstructurering nieuwbouwplannen ontwikkeld 

worden, waardoor het verhard oppervlak met meer dan 2000 m
2
 toeneemt moet com-

penserende retentie gerealiseerd worden. Voor de toename van verhard oppervlak > 

2000 m2 is een watervergunning van het waterschap benodigd. 

5.6 Leidingen en kabels 

Bestaande kabels en leidingen 

In het oosten van het plangebied ligt een rioolwaterpersleiding. Deze leiding heeft een 

zakelijk rechtstrook van 4 meter aan weerszijden van de leiding. Daarnaast komt in 

het plangebied een aantal andere soorten leidingen en kabels voor (rioolleidingen, lei-

dingen nutsvoorzieningen, drainageleidingen). Deze kabels en leidingen zijn veelal 

aangelegd langs / in combinatie met infrastructuur. 

 

Omgang met leidingen en kabels 

De bestaande rioolwaterpersleiding is in onderhavig bestemmingsplan opgenomen en 

beschermd middels een dubbelbestemming. Deze leiding is opgenomen op de ver-

beelding. 

Er zijn in het plangebied verder geen planologisch relevante leidingen aanwezig die 

als zodanig dienen te worden opgenomen in het bestemmingsplan. 
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6 Planopzet en juridische aspecten 

6.1 Algemeen 

 Dit bestemmingsplan bestaat uit een analoge en digitale verbeelding, planregels en 

een toelichting. De analoge en digitale verbeelding en de planregels vormen tezamen 

het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan. Beide planonderdelen die-

nen in onderlinge samenhang te worden bezien en toegepast. Op de analoge en digi-

tale verbeelding zijn de bestemmingen aangegeven. Aan deze bestemmingen zijn 

bouwregels en planregels betreffende het gebruik gekoppeld. 

De toelichting heeft geen juridische betekenis, maar vormt niettemin een belangrijk 

onderdeel van het plan. De toelichting van dit bestemmingsplan geeft een weergave 

van de beweegredenen, de onderzoeksresultaten en de beleidsuitgangspunten die 

aan het bestemmingsplan ten grondslag liggen. Tot slot is de toelichting van wezenlijk 

belang voor een juiste interpretatie en toepassing van het bestemmingsplan. 

De planregels van het bestemmingsplan zijn ondergebracht in vier hoofdstukken: 

 Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. Deze regels beogen een eenduidige inter-

pretatie en toepassing van de overige, meer inhoudelijke regels en van de analoge 

en digitale verbeelding te waarborgen. 

 Hoofdstuk 2 bevat de planregels in verband met de bestemmingsbepalingen. Per 

op de analoge en digitale verbeelding aangegeven bestemming bevat dit hoofdstuk 

planregels, welke specifiek voor die bestemming gelden. 

 Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels. Hierbij gaat het om planregels die op na-

genoeg alle bestemmingen betrekking hebben en die vooral om praktische rede-

nen zijn ondergebracht in dit hoofdstuk, alsmede een aantal specifieke planregels, 

waaronder een anti-dubbeltelbepaling en procedureregels.  

 Ten slotte bevat hoofdstuk 4 de overgangs- en slotregels. Deze planregels bevat-

ten onder meer het overgangsrecht en de titel. 

6.2 Wet- en regelgeving 

6.2.1 RO Standaarden 2012 

De RO Standaarden zorgen ervoor dat ruimtelijke plannen digitaal zijn uit te wisselen. 

Hierdoor is minder papier nodig en kunnen plannen in het afstemmingsproces veel 

sneller onderling worden gedeeld. Het toepassen van de RO Standaarden is wettelijk 

verplicht sinds 1 januari 2010.  

De RO Standaarden 2008 (versie 1.1) zijn de nu geldende standaarden. Dit verandert 

in de loop van 2012. Vanaf 1 juli 2012 mogen de nieuwe RO Standaarden 2012 toe-

gepast worden. Vanaf 1 juli 2013 zijn alle gemeenten verplicht de RO Standaarden 

2012 toe te passen.  

De regels van dit bestemmingsplan passen binnen de RO-standaarden 2012. 

6.2.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

Op 1 oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking 

getreden. Het doel van deze wet is om te komen tot een samenhangende beoordeling 

in één procedure van verschillende activiteiten die invloed hebben op de fysieke leef-

omgeving. 
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De Wabo heeft tot gevolg dat verschillende vergunningen worden verleend in één be-

sluit, de omgevingsvergunning. Ook de thans in de Wet ruimtelijke ordening opgeno-

men vergunningen en ontheffingen vallen onder de Wabo. 

Voor het bestemmingsplan heeft dit gevolgen voor de gebruikte terminologie. Termen 

als 'bouwvergunning', 'aanlegvergunning', 'sloopvergunning' en 'ontheffing' zijn ver-

vangen door 'omgevingsvergunning ten behoeve van…'. 

6.3 Planopzet 

6.3.1 Hoofdstuk 1: Inleidende regels 

De artikelen 1 en 2 bevatten begripsomschrijvingen respectievelijk planregels omtrent 

de wijze van meten. Het voert te ver om hier uitgebreid bij alle begrippen stil te staan, 

maar wel verdienen enkele voor de dagelijkse gebruikspraktijk belangrijke begrippen 

aandacht. Het betreft hier met name de begrippen bestemmingsvlak, bouwvlak en 

bouwperceel. Tevens wordt ingegaan op de definitie van woning. 

 

Bestemmingsvlak 

Een bestemmingsvlak is een op de analoge en digitale verbeelding aangegeven vlak 

met eenzelfde bestemming. De bij een bestemming behorende planregels gelden af-

zonderlijk voor elk bestemmingsvlak met die bestemming. 

 

Bouwvlak 

In een aantal bestemmingsvlakken is op de analoge en digitale verbeelding een 

bouwvlak aangegeven. Een bouwvlak is een op de analoge en digitale verbeelding 

aangegeven vlak, waarmee de gronden zijn aangeduid waarop gebouwen zijn toege-

staan. Hoofdregel is dat buiten het bouwvlak geen gebouwen mogen worden opge-

richt, doch uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 

 

Bouwperceel 

Het bouwperceel is niet op de analoge en digitale verbeelding aangegeven. In artikel 

van de planregels wordt bouwperceel omschreven als een aaneengesloten stuk 

grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is 

toegelaten. In feite gaat het daarbij om het stuk grond dat bij de beoordeling van een 

aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen moet worden aangemerkt 

als behorende bij het gevraagde bouwwerk. De visuele uitstraling van dat ene bouw-

perceel en het als één eenheid functioneren van dat bouwperceel is dan van belang. 

Een bouwperceel is altijd gelegen binnen een of meer bestemmingsvlakken, maar de 

begrenzing van een bouwperceel hoeft niet samen te vallen met de begrenzing van 

een bestemmingsvlak. Bouwvlakken geven aan waar binnen een bouwperceel ge-

bouwen mogen worden gebouwd. Op het bouwperceel voor zover gelegen buiten het 

bouwvlak, mogen echter ook worden gebouwd, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 

en bouwwerken waarvoor geen omgevingsvergunning voor het bouwen nodig is.  

 

Hiervoor is aangegeven dat de begrenzing van een bouwperceel niet hoeft samen te 

vallen met de begrenzing van een bestemmingsvlak. Met name in de woonbestem-

mingen komen meerdere bouwpercelen binnen één of meer bestemmingsvlakken 

voor. De grenzen van de bouwpercelen worden in de regel gevormd door de begren-

zing van het erf. Waar die begrenzing tevens de eigendomsgrens is - en dit is vrijwel 
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altijd het geval - vallen de grenzen van het bouwperceel samen met die van het ka-

dastrale perceel. De loop van kadastrale grenzen kan veranderen door, bijvoorbeeld, 

aan- of verkoop van grond. Dan verandert ook de grens van het bouwperceel. Een 

stuk grond kan nu nog niet bij een bouwperceel horen en over een tijdje wel. 

Via de anti-dubbeltelbepaling in dit bestemmingsplan wordt voorkomen dat één stuk 

grond tweemaal meegeteld wordt bij de behandeling van een aanvraag om een om-

gevingsvergunning voor het bouwen. 

 

Woning 

Een woning is gedefinieerd als 'een (gedeelte van een) gebouw dat dient voor de 

huisvesting van personen'. Deze definitie wordt gehanteerd omdat steeds meer vor-

men van samenleving in een woning plaatsvindt die niet behoren tot het traditionele 

(al dan niet één persoons-) huishouden. Hierbij kan gedacht wordt aan kamerbewo-

ning e.d. 

6.3.2 Hoofdstuk 2: Bestemmingsregels 

Algemeen 

De planregels komen, voor een groot deel van het plangebied, overeen met het huidig 

gebruik van de grond en van de bebouwing. Ook sluiten de bouwregels grotendeels 

aan bij de bestaande bebouwing. Dit impliceert dat er voor een groot deel van het 

plangebied het behoud van de huidige situatie als uitgangspunt geldt. 

De planregels bij de bestemmingen hebben voor elke bestemming dezelfde opbouw 

met achtereenvolgens, voor zover van toepassing, de volgende leden: 

 Bestemmingsomschrijving; 

 Bouwregels; 

 Nadere eisen; 

 Afwijken van de bouwregels; 

 Specifieke gebruiksregels; 

 Afwijken van de gebruiksregels; 

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

van werkzaamheden; 

 Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk; 

 Wijzigingsbevoegdheid. 

 

Enkelbestemmingen 

 

Agrarisch  

Deze bestemming heeft betrekking op de agrarische gronden en agrarische bedrijven 

die zijn gelegen verspreid in het plangebied. De gronden zijn hier bestemd voor een 

grondgebonden agrarisch bedrijf, ten hoogste één bedrijfswoning per perceel alsmede 

ondergeschikte aanvullende doeleinden bij het agrarische bedrijf. Gebouwen zijn toe-

gestaan binnen de agrarisch bouwvlakken. 

Afwijkingsmogelijkheden zijn opgenomen voor de ontplooiing van nevenactiviteiten 

alsmede kleinschalige verblijfrecreatie binnen de bestaande gebouwen van het be-

staande agrarisch bedrijf. 

Er is ten slotte een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor een wijziging naar wonen. 

Deze is beperkt tot de locatie waar nu een bouwvlak is gelegen binnen de bestem-

ming agrarisch. 
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Bedrijf 

 

Algemeen 

Deze bestemming heeft betrekking op de aanwezige niet-agrarische bedrijven binnen 

het plangebied. De agrarische bedrijven zijn opgenomen in de bestemming ‘Agra-

risch’. 

Middels aanduidingen op de verbeelding is aangegeven welk type bedrijf er nu aan-

wezig is. In de regels zijn de bestaande bedrijven vastgelegd. Omschakeling in milieu-

klasse 1 en 2 kan rechtstreeks. In een specifieke gebruiksregeling worden enkele 

soorten bedrijven uitgesloten, zoals vuurwerkopslag van meer dan 10.000 kg, detail-

handel en kantoren, bedrijven die vallen onder het Besluit-mer, en Bevi-inrichtingen. 

In algemene zin is geregeld dat per perceel één bedrijfswoning is toegestaan. Er zijn 

enkele uitzonderingen waar geen of meer woningen toegestaan zijn. Deze staan op 

de verbeelding aangeduid: 

 ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – bedrijfswoning op 

verdieping’ (sw-bov) is zowel op de eerste en tweede bouwlaag een woning is 

toegestaan; 

 ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen – twee bedrijfswo-

ningen’ (sw-2bw) zijn in totaal twee bedrijfswoningen zijn toegestaan bij het be-

staande bedrijf. De aanduiding is op de twee bestaande woningen gelegd, dus er 

zijn twee aanduidingsgebieden. Vanuit bestaand recht is er bij dit ene bestaande 

bedrijf in totaal een tweetal woningen toegestaan. 

 

Lijst bedrijven 

In onderstaand schema zijn alle bedrijven opgenomen en is vermeld hoe deze zijn be-

stemd (hierin staan ook de horeca- en agrarische bedrijven genoemd die niet in de 

bedrijfsbestemming opgenomen zijn, maar in de specifieke bestemmingen Agrarisch 

en Horeca). De indeling van de bedrijven is gebaseerd op de bedrijvenlijst uit de VNG-

publicatie ‘bedrijven en miliieuzonering’ uit 2009.  

 
Naam Adrest en huisnummer Regeling in nieuw BP 

Dingemanse Boutweg 1e 18 Agrarisch 

Merrienboer, J A J van Boutweg 1e 21 Agrarisch 

Gaans, C J J M van Boutweg 1e 23 Agrarisch 

Hagens, A Boutweg 1e 23 B B (hv) hovenier  

Hagens, A Boutwg 1e 23 B B (hv) hovenier  

Merrienboer bv., S van Brugweg 3 B (sb-cr) specifieke vorm van bedrijf- construc-

tie en reparatie t.b.v. landbouw 

Antes, J J  Brugweg 10 B (sb-ag) autohandel en garagebedrijf 

Koen van Osta, mts. Brugweg 12 B (sb-wk) witlofkwekerij 

Rijsdijk vof, P Brugweg 20 B (sb-tm) specifieke vorm van bedrijf-

timmerwerkplaats 

Jovel Brugweg 30 B (sb-pv) specifieke vorm van bedrijf-productie 

voedingsmiddelen 

Drukkerij Alpie / Raats Brugweg 9A B (sb-dr) specifieke vorm van bedrijf-drukkerij 

Martien Mooijman Brugweg 9b B (sb-ag) autohandel en garagebedrijf 

Kop Drietak 1 B (sb-tb) transportbedrijf 

Maas gastelseweg 4 B (sb-dr) specifieke vorm van bedrijf-drukkerij 

Jacobs timmerfabriek bv Langeweg  06 B (sb-tm) specifieke vorm van bedrijf-

timmerwerkplaats 

pension Langeweg 1 Horeca 

Vosje, 'T Langeweg  13/15 Horeca 

De Commerce Markt 5 Horeca 

Restaria 'T centrum Markt  6 Horeca 



SAB 47  

 

Garagebedrijf De Jong Molenstraat  13 B (sb-ag) autohandel en garagebedrijf 

Hoogkamer / plus super-

markt 

Molenstraat  20 B (op) opslag 

Lowieke Molenstraat 37 Horeca 

Schrauwen bv Molenstraat 44 B (sb-ag) autohandel en garagebedrijf 

(opslag bouwmateriaal) Molenstraat  50 B (op) opslag 

Hornicek Molenstraat 53 B (sb-ag) autohandel en garagebedrijf 

Testers, J A M Molenstraat 112 Agarisch 

Zaal Koch Molenstraat 120 Horeca 

Testers, mts J en W Molenstraat 131 Agarisch 

Hack bv Molenstraat 114-6 B (sb-lb) loonbedrijf 

Luyks Molenweg 21 Agarisch 

Arts Molenweg 25 Loonbedrijf 

Lauran Welten Roosendaalseweg 96 B (sb-dl) dienstverlenend bedrijf t.b.v. land-

bouw  

Cafe Liman Roosendaalseweg  116 Horeca 

Bosch, H F J D van de Roosendaalseweg 143 B (sb-ag) autohandel en garagebedrijf 

 

Nutsvoorzieningen 

In het plangebied zijn diverse nutsvoorzieningen aanwezig. Deze nutsvoorzieningen 

zijn specifiek aangeduid binnen de bestemming ‘Bedrijf’. Hiervoor geldt een specifieke 

bouwregeling. Verder zijn hier geen (bedrijfs-)woningen toegestaan. 

 

Flexibiliteitbepalingen 

Bij afwijking zijn bedrijven toegestaan die qua aard en schaal gelijk zijn aan categorie 

1 of 2. Bij vestiging van een bedrijf in categorie 3.1. dient een wijzigingsprocedure te 

worden gevoerd. Hiernaast zijn wijzigingsmogelijkheden opgenomen voor het wijzi-

ging van de Staat van bedrijfsactiviteiten en het wijzigen van de bestemming naar 

Wonen. 

 

Gemengd 

Binnen de bestemming 'Gemengd' zijn enkele van de verschillende niet-woonfuncties 

gelegd binnen het plangebied, die ruimtelijk gezien inwisselbaar zijn. Het betreft de-

tailhandelsvestigingen, dienstverlenende bedrijven en kantoren. Per perceel is verder 

één bedrijfswoning toegestaan. 

Uitgangspunt van de bestemming is dat overal de woonfunctie voorop staat, maar dat 

in combinatie hiermee diverse functies gelijkwaardig naast elkaar toegestaan worden. 

In principe zijn overal detailhandel, dienstverlening en zakelijke dienstverlening (kanto-

ren) toegestaan zijn, aangezien dit functies zijn die goed inpasbaar zijn in de woon-

omgeving. 

 

Groen 

De in het plangebied voorkomende (openbaar) hoofdgroenstructuur is gelegd binnen 

de bestemming ‘Groen’. Snippergroen, alsmede laanbeplanting langs straten, zijn ge-

legen binnen de bestemming ‘Verkeer-Verblijfsgebied’. Binnen deze bestemming zijn 

hiernaast speelvoorzieningen toegestaan. Ook zijn voorzieningen ten behoeve van de 

waterhuishouding en evenementen specifiek in de doeleinden benoemd.  

Binnen de bestemming 'Groen' zijn alleen gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, toegestaan.  

 

Horeca 

Deze bestemming is gelegd op de bestaande horeca-bedrijven in Kruisland. Er zijn 

horecabedrijven in de categorieën 1 en 2 conform de Staat van Horeca-activiteiten 
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toegestaan. Per perceel is één bedrijfswoning toegestaan. Ter plaatse van de be-

staande discotheek/dancing aan de Molenstraat en het bestaande partycentrum aan 

de Markt 5 geldt een specifieke aanduiding. 

 

Maatschappelijk 

In het plangebied komt een aantal maatschappelijke functies voor, zoals scholen, so-

ciaal-culturele, medische en religieuze voorzieningen. Deze voorzieningen hebben de 

bestemming 'Maatschappelijk' gekregen. De verschillende functies zijn inwisselbaar 

toegestaan. Wel zijn de bestaande begraafplaatsen specifiek aangeduid. Dienstwo-

ningen zijn niet toegestaan. 

 

Sport 

Deze bestemming is van toepassing op het bestaande sportcomplex ’t Hoogje in 

Kruisland. Gebouwen zijn toegestaan tot  Naast sportvoorzieningen zijn horeca-

activiteiten toegestaan bij deze functie, dit is gekwantificeerd. Ook recreatief medege-

bruik alsmede evenementen zijn specifiek toegestaan. Dienstwoningen zijn niet toe-

gestaan. In de specifieke gebruiksregels worden lawaaisporten uitgesloten. 

 

Tuin 

De voortuinen van de woningen zijn gelegd binnen de bestemming Tuin. Hier zijn de 

bouwmogelijkheden beperkt tot alleen bouwwerken geen gebouw zijnde (erfafschei-

dingen). Ook zijn erkers mogelijk. 

 

Verkeer - Verblijfsgebied 

De in het plangebied voorkomende wegen, straten en paden zijn als zodanig be-

stemd. Binnen de bestemming vallen naast de woonstraten ook groenvoorzieningen, 

parkeervoorzieningen en nutsvoorzieningen. Net als in de bestemming Groen zijn 

speelvoorzieningen toegestaan. Ook worden in de doeleindenomschrijving specifiek 

voorzieningen voor de waterhuishouding alsmede evenementen genoemd. Ten slotte 

is in deze bestemming een regeling opgenomen voor gebouwen en bouwwerken geen 

gebouw zijnde. 

 

Water 

Een kleine waterpartij binnen de recent gebouwde woonbuurt Herengoed is conform 

het vigerende bestemmingsplan binnen de bestemming 'Water' gelegd en verbonden 

aan een eenvoudige regeling die waterlopen, waterberging en waterhuishoudkundige 

doeleinden toestaat. Er is enige ruimte voor de realisatie van bouwwerken geen ge-

bouw zijnde. 

 

Wonen 

 

Algemeen 

De bestaande woningen behoren tot de bestemming Wonen. Hiermee is dit de be-

langrijkste bestemming. Toegestaan is het bestaande aantal woningen (en één huis-

houden per woning) in de bestaande woningtypologie. Deze staan aangeduid op de 

verbeelding: 

 vrijstaande woningen (vrij); 

 twee aaneengebouwde woningen (tae); 

 geschakelde woningen (aeg); 

 gestapelde woningen (gs). 
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Aan huis verbonden functies 

De planregels staan binnen specifiek beschreven gebruiksregels het uitoefenen van 

een beroepactiviteit en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten aan huis toe. De be-

drijfs- of beroepsactiviteit mag op kleine schaal in een woning en/of de daarbij beho-

rende bijgebouwen worden uitgeoefend, waarbij de woning in overwegende mate haar 

woonfunctie behoudt en de desbetreffende activiteit een ruimtelijke uitstraling heeft die 

in overeenstemming is met de woonfunctie ter plaatse.  

Enkele specifieke aanvullende doeleinden, zoals een kapsalon, een schoonheidssa-

lon, showroom en praktijkruimte, zijn alleen toegestaan daar waar ze zijn aangeduid.  

 

Garageboxen 

De in het plangebied voorkomende garageboxen zijn binnen de woonbestemming 

specifiek aangeduid. De goothoogte en bouwhoogte van een garagebox mogen 

maximaal 3 en 5 m bedragen. 

 

Bouwregeling 

Er is gekozen voor een eenvoudige bouwregeling. Hoofdgebouwen zijn toegestaan 

binnen de bouwvlakken, aan- of uitbouwen, bijgebouwen en/of overkappingen zijn aan 

een maximaal oppervlak verbonden (met een afwijkingsmogelijkheid voor ruimere ma-

ten). 

 

Dubbelbestemmingen 

Dubbelbestemmingen zijn bestemmingen die over een of meerdere onderliggende 

bestemmingen 'heen vallen' en een heel specifiek (ruimtelijk) belang beogen te rege-

len. De regels van een dubbelbestemming gaan vóór die van de onderliggende be-

stemming(en). Reden voor deze voorrangsregel is, dat de toegekende dubbelbe-

stemming een bijzonder belang vertegenwoordigt dat zo zwaarwegend is, dat andere 

ruimtelijke belangen daarvoor moeten wijken. 

 

Leiding - Riool 

De bestaande rioolwatertransportleiding in het plangebied is gelegd binnen de dub-

belbestemming ‘Leiding’, die gericht is op instandhouding van de leiding. 

 

Waarde - Archeologie 

In onderhavig bestemmingsplan is sprake van een dubbelbestemming inzake archeo-

logie. Middels de dubbelbestemming worden de mogelijke archeologische waarden 

beschermd, door de mogelijkheid archeologisch onderzoek of beschermende maatre-

gelen verplicht te stellen bij bouwontwikkelingen. De bestemming bevat voor ingrepen 

groter dan 100 m
2
 en dieper dan 50 cm-mv een verplichting archeologisch onderzoek 

te doen en als nodig aanvullende maatregelen te treffen. Aan de bestemming is ver-

der een omgevingsvergunning gekoppeld. 

 

Waterstaat - Waterlopen en Waterstaat - Overkluizing 

Deze laatste dubbelbestemming is bedoeld voor het beschermen van de A-watergang 

aan de zuidzijde van het plangebied. Ter plaatse van de dubbelbestemming Water-

staat – Waterlopen is de regeling gericht op het vrijhouden van de onderhoudsstrook. 

Ter plaatse van de dubbelbestemming Waterstaat – Overkluizing is de regeling gericht 

op het ongemoeid laten van de overkluisde watergang. 
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6.3.3 Algemene regels 

De algemene regels omvatten een aantal algemene en aanvullende regels die van 

toepassing zijn op de gronden behorende bij het onderhavige plangebied. Vanwege 

het algemene karakter van deze planregels zijn deze opgenomen in dit algemene 

hoofdstuk. 

 

Anti-dubbeltelbepaling 

Door wijziging in de begrenzing van het bouwperceel zouden regelingen die aan het 

bouwperceel zijn verbonden, kunnen worden ontdoken. De antidubbeltelregel verhin-

dert dat. 

 

Algemene bouwregels 

In deze regel is opgenomen dat bestaande afmetingen, afstanden of percentages die 

bestonden ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan, even-

eens toegestaan zijn. 

 

Algemene gebruiksregels 

In deze bepalingen wordt ongewenst van gronden (bijvoorbeeld als stortplaats of voor 

stalling of prostitutie c.q. een seksinrichting) specifiek uitgesloten. 

 

Algemene afwijkingsregels 

Deze bepaling voorziet in de mogelijkheid via omgevingsvergunning een afwijking van 

de in het plan genoemde maten of aanduidingen toe te staan (overschrijdingen maten 

tot 10%, overschrijding bouwgrenzen tot 2,5 m,  realisatie zendmast). 

 

Algemene wijzigingsregels 

 

Algemeen geldende wijzigingsmogelijkheden 

Deze bepaling voorziet ten eerste in de mogelijkheid om overeenkomstig het bepaalde 

in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening enkele zaken aan te passen. Het betreft 

de volgende zaken: 

 Geringe veranderingen van bestemmingsgrenzen; 

 Geringe onderlinge verschuivingen in bestemmingen Verkeer-Verblijfsdoeleinden, 

Groen en Water ten behoeve van goede inrichting openbaar gebied; 

 Geringe onderlinge verschuivingen in bestemmingen Verkeer-Verblijfsdoeleinden, 

Tuin en Wonen ten behoeve van gunstige uitgifte ruimte. 

 

Specifieke wijzigingsmogelijkheden 

Hiernaast gelden drie specifieke wijzigingsmogelijkheden die van toepassing zijn op 

drie locaties die specifiek zijn aangeduid op de verbeelding (wro-zone wijzigingsge-

bied 1,2 of 3). Het betreft de volgende locaties: 

 1. Centrumgebied 

Er wordt beoogd het centrumgebied van Kruisland verder te ontwikkelen. Hiervoor 

wordt ruimte geboden voor het onderling wijzigen van de bestemmingen Horeca, 

Wonen en Gemengd. 

 2. Agrarisch bedrijf Molenstraat 131 

De ruimte wordt geboden dit agrarisch bedrijf te saneren en plaats te laten maken 

voor een kleinschalige woningbouwontwikkeling. Hiervoor is wijziging van de be-

stemming Agrarisch naar Wonen mogelijk. Deze wijzigingsbevoegdheid wijkt af 



SAB 51  

 

van de wijzigingsbevoegdheid die in de bestemming Agrarisch naar wonen zit, in 

die zin dat deze ruimer is en niet is beperkt tot de locatie waar nu het bouwvlak is 

gelegen.  

De voorwaarden die hiervoor gelden staan vermeld in artikel 3.3 van de Verorde-

ning Ruimte (VR) van de provincie Noord-Brabant . Een van de bijkomende voor-

waarden voor het toestaan van ruimtelijke ontwikkelingen op dergelijke locaties 

buiten bestaand stedelijke gebied is, dat deze gepaard dienen te gaan met een 

kwaliteitsverbetering van het landschap als bedoeld in artikel 2.2 van de Verorde-

ning Ruimte. In het wijzigingsplan dient deze kwaliteitsverbetering toegelicht en 

zeker gesteld te worden. 

Deze voorwaarden gelden ook voor wijzigingsbevoegdheid 3. 

 3. Lokaal bedrijventerrein Brugweg 

Deze wijzigingsbevoegdheid beoogt de ontwikkeling van een lokaal bedrijventer-

rein ten zuiden van de Brugweg mogelijk te maken. Er is een speciale regeling op-

genomen dat als het bedrijf Brugweg 1c-5 hier naar toe verhuist, op de vrijkomen-

de locatie een aanduiding moet worden gelegd, die hier alleen bedrijven tot en met 

categorie 2 toestaat. 

6.3.4 Hoofdstuk 4: Overgangs- en slotregels 

Ten slotte zijn in het laatste hoofdstuk van de planregels de overgangs- en slotregels 

opgenomen. Ook deze regels hebben een algemeen karakter en zijn op het gehele 

plangebied van toepassing. 

 

Overgangsregels 

Deze bepaling regelt het regime van bebouwing en van gebruik van de grond dat strij-

dig is met het plan. Strijdigheid met het plan wordt voor zowel bebouwing als gebruik 

beoordeeld naar het moment waarop het plan in werking treedt. Voor het gebruik van 

de grond wordt, anders dan voor bebouwing, strijdigheid beoordeeld naar het moment 

waarop het plan van kracht wordt. 

 

Slotregel 

Hier staat de benaming van dit bestemmingsplan vermeld. 

6.4 Handhaving 

Het ontwikkelen van beleid en de vertaling daarvan in een bestemmingsplan heeft 

geen zin, indien na de vaststelling van het bestemmingsplan geen handhaving plaats-

vindt. Daarom is het belangrijk om reeds ten tijde van het opstellen van een bestem-

mingsplan aandacht te besteden aan de handhaafbaarheid van de voorgeschreven 

regels. Vier factoren zijn van wezenlijk belang voor een goed handhavingsbeleid. 

1. Voldoende kenbaarheid van het plan 

Een goed handhavingsbeleid begint bij de kenbaarheid van het bestemmingsplan 

bij degenen die het moeten naleven. De wet bevat enkele waarborgen ten aan-

zien van de te volgen procedure: deze heeft in de bestemmingsplanprocedure 

een aantal inspraakmomenten ingebouwd. 
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2. Voldoende draagvlak voor het beleid en de regeling in het plan 

De inhoud van het bestemmingsplan kan slechts gehandhaafd worden, indien het 

beleid en de regeling in grote kring ondersteund worden door de gebruikers van 

het plangebied. Uiteraard kan niet iedereen zich vinden in elk onderdeel van het 

plan. Een algemene positieve benadering van het bestemmingsplan is echter wel 

wenselijk. 

3. Realistische en inzichtelijke regeling 

Een juridische regeling dient inzichtelijk en realistisch te zijn; dat wil zeggen niet 

onnodig beperkend of inflexibel. Bovendien moeten de regels goed controleer-

baar zijn. De planregels moeten niet meer regelen dan noodzakelijk is. 

4. Handhavingsbeleid 

Er moet adequate maatregelen worden getroffen indien de planregels niet wor-

den nageleefd, met name als dit negatieve gevolgen heeft voor de veiligheid 

en/of de (volks)gezondheid. 

 

Voornoemde onderwerpen zijn als uitgangspunt opgenomen en als richtlijn gehan-

teerd bij het opstellen van dit bestemmingsplan. 
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7 Uitvoerbaarheid 

7.1 Inleiding 

In artikel art. 3.1.6 lid 1, aanhef en onder f van het Besluit ruimtelijke ordening is be-

paald dat onderzocht moet worden of een bestemmingsplan uitvoerbaar is. In deze 

toelichting wordt allereerst in paragraaf 7.2 ingegaan op de economische uitvoerbaar-

heid van dit bestemmingsplan. Vervolgens wordt in paragraaf 7.3 ingegaan op de 

'maatschappelijke uitvoerbaarheid'. 

7.2 Economische uitvoerbaarheid 

Voor zover er in het plan ontwikkelingen als bedoeld in artikel 6.2.1 Bro mogelijk zijn 

gemaakt, beperken deze zich tot particuliere initiatieven. Voor deze ontwikkelingen 

behoeven door de gemeente geen kosten te worden gemaakt: de ontsluiting van de 

nieuwe woningen kan direct op de bestaande infrastructuur plaatsvinden: boven-

gronds (wegen) en ondergronds (riolering en leidingen). Deze kosten voor de aanslui-

tingen zijn voor rekening van de initiatiefnemer.  

Het voorliggende bestemmingsplan betreft verder een bestaand bebouwd gebied en 

heeft een conserverend karakter. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan is der-

halve geen exploitatieplan benodigd. 

7.3 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

7.3.1 Melding voornemen bestemmingsplan 1.3.1 Bro 

Op 16 september 2011 is het voornemen om bestemmingsplan Kom Kruisland te ac-

tualiseren bekend gemaakt. 

7.3.2 Resultaten vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro. 

Het concept-ontwerpbestemmingsplan is voorgelegd aan de vooroverlegpartners. 

Hierop zijn twee reacties binnengekomen, van de provincie Noord-Brabant en het Wa-

terschap Brabantse Delta. Hieronder worden deze reacties kort samengevat en voor-

zien van een beantwoording. In de bijlage 1 zijn beide reacties opgenomen. 

 

Provincie Noord-Brabant (bij brief van 4 januari 2012, kenmerk C2057317/2866884). 

 

Inhoud reactie 

1. Verzocht wordt als wijzigingsregel bij het wijzigingsgebied 2 en 3 toe te voegen 

dat ruimtelijke ontwikkeling op deze locaties alleen mogelijk is als wordt aange-

toond dat deze gepaard gaat met een kwaliteitsverbetering van het landschap. 

2. Geconstateerd wordt dat wijzigingsgebied 3 momenteel nog buiten het zoekge-

bied stedelijke ontwikkeling valt zoals aangegeven in de Verordening Ruimte, 

maar dat de provincie hierop haar Verordening Ruimte nog zal aanpassen. Ver-

zocht wordt hiermee rekening te houden en het bestemmingsplan niet vast te 

stellen voor deze aanpassing heeft plaatsgevonden. 
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Beantwoording reactie 

1. Zoals gevraagd is een wijzigingsregel toegevoegd in de regeling inzake de beno-

digde kwalitatieve verbetering van het landschap bij een ruimtelijke ontwikkeling. 

2. De Verordening Ruimte is op 11 mei 2012 o.a. op het betreffende punt gewijzigd. 

De zoekgebieden stedelijke ontwikkeling zijn voor Kruisland aangepast zoals de 

gemeente verzocht heeft. Hiermee is de planning om het bestemmingsplan pas 

vast te stellen nadat de aanpassingen op de Verordening Ruimte verricht zijn, 

geen beletsel. 

 

Waterschap Brabantse Delta 

 

Inhoud reactie 

Het waterschap geeft aan onder voorwaarden een positief wateradvies te kunnen af-

geven. 

1. Wat betreft de toelichting wordt de aanvullende opmerking gemaakt dat als er 

plannen worden ontwikkeld waarbij het afvoerend verhard oppervlak met meer 

dan 2.000 m
2
 toeneemt, vooraf een Watervergunning nodig is en er compense-

rende retentie dient te worden gerealiseerd.  

2. Wat betreft de verbeelding wordt opgemerkt dat niet alle A-watergangen op de 

verbeelding zijn opgenomen. Verzocht wordt deze toe te voegen. 

 

Beantwoording reactie 

1. De toelichting is op basis van deze opmerking aangevuld. 

2. De verbeelding is aangevuld met de ontbrekende A-watergangen. 

7.3.3 Nota van zienswijzen 

Tijdens de gemeenteraad van 20 juni 2013 is de Nota van zienswijzen vastgesteld. 

Deze is opgenomen als bijlage 2. 
 
 




