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1. Beschrijving van het initiatief 
1.1 Aanleiding 
Door initiatiefnemers is januari 2014 een verzoek ingediend bij de gemeente Heeze-Leende 
voor medewerking aan de herbestemming van de agrarische locatie Langstraat 2c in 
Leende. Het plan is om op deze locatie een paardenhouderij te starten. Hiertoe dient de 
locatie voorzien te worden van een functie-aanduiding voor paardenhouderij. Ten behoeve 
van de paardenhouderij dienen enkele voorzieningen (buitenbak, longeercirkel) gerealiseerd 
te worden. Hiertoe is het nodig dat het bouwvlak vergroot wordt, aangezien deze 
bouwwerken alleen binnen een bouwvlak gerealiseerd mogen worden. In het vigerende 
bestemmingsplan Buitengebied is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk 
maakt om bij een agrarische bedrijfsbestemming een paardenhouderij toe te staan.  
 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Heeze-Leende heeft in haar brief van 15 mei 
2014 (zaaknummer 249054) aangegeven bereid te zijn medewerking te willen verlenen aan 
deze ontwikkeling. Aangezien het plan niet volledig voldoet aan de criteria van de 
wijzigingsbevoegdheid, maar de gemeente wel medewerking wenst te verlenen aan deze 
ruimtelijke ontwikkeling, is er voor dit plan een herziening van het bestemmingsplan 
opgesteld.  

1.2 Het plangebied 
Het plangebied is gelegen aan de Langstraat 2c in Leende. Deze locatie maakt deel uit van 
het buitengebied. Het ligt ten noordoosten van de bebouwde kom van Leende, aan de 
provinciale weg naar Heeze. Het plangebied omvat het huidige agrarische bouwvlak van 
0,22 hectare dat aan deze locatie is toegekend en de aangrenzende gronden waarop de 
uitbreiding van het bouwvlak is voorzien. Na herziening van het bestemmingsplan zal er 
sprake zijn van een bouwvlak van 0,5 hectare. 
 
Kadastraal is de locatie bekend als gemeente Leende, sectie F, nummers 850, 851 en 852. 
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 Figuur: situering plangebied   

 Figuur: kadastrale situatie 
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1.3 Gebiedsoriëntatie 
 
Het plangebied is gelegen in het buitengebied van Heeze-Leende. Het is gesitueerd aan de 
provinciale weg N634 tussen Heeze en Leende. Ten oosten van de Langstraat ligt het 
beekdal van de Groote Aa. Ten zuidwesten ligt de bebouwde kom van Leende op een 
afstand van circa 200 meter. De aangrenzende gronden zijn agrarische cultuurgronden die 
intensief worden bewerkt (asperges). Het landschap in de directe omgeving is een jong 
ontginningslandschap (lage zandgronden) dat zich kenmerkt door een relatieve openheid en 
weidsheid. De hoeveelheid bebouwing is relatief beperkt, welke zich naar de bebouwde kom 
toe verder verdicht. Hier bevinden zich (voormalige) agrarische bedrijven, bedrijven en 
woningen.  
 
Het plangebied is gelegen in de regio De Kempen. In het Gebiedspaspoort (behorende bij de Structuurvisie RO van de provincie), is daarvoor de volgende beschrijving opgenomen.  
‘De ruimtelijke identiteit van het ontginningslandschap van de Kempen wordt gevormd door de contrasten tussen beekdalen, oude en jonge ontginningen, beboste dekzandruggen en restanten van woeste gronden met heidevelden, vennen en zandverstuivingen. Dorpen 
liggen als linten over het landschap op de overgang tussen beekdalen en hogere zandgronden. De beken vormen dunnen snoeren, dwars op de bebouwingslinten. De oude 
zandontginningen van de regio zijn kleinschalig, hebben een onregelmatige verkavelingsstructuur en een besloten karakter (coulissen). De jonge ontginningen zijn 
grootschaliger en minder karakteristiek.’  
 

 Figuur: landschappelijke hoofdstructuur 
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 Figuur: luchtfoto omgeving 
 
 

1.4 De planlocatie 
 
Aan de Langstraat 2c is van oudsher een agrarisch bedrijf gevestigd. Het bedrijf beschikt 
over een milieuvergunning voor het houden van 160 stuks rundvee (kalveren). Door wijziging 
van de Wet milieubeheer valt deze inrichting inmiddels onder het Activiteitenbesluit. 
 

  
In de huidige situatie is op de locatie Langstraat 2c de volgende bebouwing aanwezig: - Veestal van circa 210 m2 - bedrijfswoning. 
 
Het bedrijfsperceel is groen omrandt, op de perceelsgrenzen met erfbeplanting in de vorm 
van een bomensingel met onderbegroeiing. Rond de woning is er een tuininrichting. 
De locatie wordt ontsloten via de Langstraat. Deze weg heeft ter weerszijden vrijliggende 
fietspaden en een bomensingels. De locatie zelf beschikt over een tweetal bestaande 
inritten. 
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Figuur: luchtfoto bestaande situatie 
 
 

  
Figuur: bestaande situatie 
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1.5 De nieuwe situatie 
 
Het doel is om op de agrarische bedrijfslocatie een paardenhouderij te starten ten behoeve 
van het fokken, houden, africhten en stalling van paarden.  
 
De bestaande veestal van 210 m2 zal gerenoveerd worden en dienst doen als 
paardenstalling. Hierbinnen wordt voor 15 paarden ruimte gerealiseerd. Voor de opslag van 
hooi/stro, voer en materieel wordt een nieuwe veldschuur gebouwd. Daarbij wordt ook een 
overdekte mesthoop gerealiseerd. Deze nieuwe veldschuur met een oppervlak van totaal 
circa 150 m2, wordt binnen het bestaande bouwvlak gerealiseerd. Aansluitend wordt een 
buitenrijbak van 60 x 20 meter en een longeercirkel gerealiseerd. Deze sluiten aan op de 
aangrenzende weilanden, voor de uitloop van de paarden. 
 
Op basis van het vigerende bestemmingsplan is op deze locatie het fokken van paarden 
toegestaan binnen de vigerende bestemming als Agrarisch Bedrijf. Op dit moment maakt het 
fokken van paarden geen deel uit van de bedrijfsvoering. Initiatiefnemers wensen deze 
mogelijkheid wel te behouden, op grond van de vigerende bestemming, om dit in de 
bedrijfsvoering op te kunnen nemen.  
 
Ontsluiting van de locatie blijft via de Langstraat verlopen. De locatie beschikt over twee 
bestaande inritten. Hierin zal geen verandering optreden ten opzichte van de bestaande 
situatie. Van hieruit wordt aangesloten op de regionale wegenstructuur. Parkeren gebeurt op 
eigen terrein. Rond de gebouwen en de buitenrijbak is voldoende ruimte om op eigen terrein 
te kunnen voorzien in de parkeerbehoefte. Er zullen 10 parkeerplaatsen aangelegd worden 
op eigen terrein. 
 
Voor situering en omvang van gebouwen en de overige voorzieningen wordt verwezen naar 
het bijgevoegde schetsplan voor de nieuwe situatie. Het nieuwe bouwperceel krijgt een 
omvang van 5000 m2 waarbinnen alle voorzieningen gerealiseerd zullen worden. Daarbij 
wordt onderscheid gemaakt tussen het deel van het bouwperceel waar gebouwen mogen 
worden opgericht, en het deel waar enkel de voorzieningen (geen gebouwen) ten behoeve 
van de paardenhouderij mogen worden opgericht. Het eerste gedeelte betreft het 
oorspronkelijke bouwvlak van 0,22 hectare. Op dit deel worden de gebouwen ten behoeve 
van de paardenhouderij gerealiseerd. De buitenrijbak en de longeercirkel zijn bouwwerken 
die binnen een bouwvlak gesitueerd moeten worden op grond van de Verordening ruimte. 
Hiertoe wordt het bouwvlak toegekend specifiek voor deze voorzieningen (bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde). Gebouwen mogen hier niet worden opgericht. 
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 Figuur: nieuwe situatie 
 
 
Het perceel zal landschappelijk ingepast worden, afgestemd op de nieuwe situatie. Dit houdt 
in dat op de perceelsranden regio specifieke beplanting aangebracht zal worden die past 
binnen de omgeving. Ook wordt voorzien in de aanleg van twee nieuwe sloten voor de 
opvang van regenwater. In onderstaande figuur is dit plan weergegeven. Voor de nadere 
toelichting en onderbouwing hiervan wordt verwezen naar het landschappelijk 
inpassingsplan dat als bijlage is opgenomen. 
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 Figuur: landschappelijke inpassing 
 
 

1.6 Advies AAB 
 
Het plan om op de locatie 15 paarden te gaan houden, africhten en stallen, is op verzoek van de gemeente voor advies voorgelegd aan de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen. 
Door de AAB is op 9 mei 2014 (zie bijlage) advies uitgebracht over het bedrijfsplan van initiatiefnemer. De AAB geeft in haar advies aan dat de aard van de voorgenomen 
activiteiten in overeenstemming is met hetgeen in de begripsbepaling van paardenhouderij is omschreven. Door de AAB wordt geconcludeerd dat de activiteiten in bedrijfseconomisch en arbeidstechnisch opzicht een zodanige omvang dat deze het hobbymatige karakter 
overstijgen en een bedrijfsmatig karakter zullen hebben. Er is echter geen sprake van een volwaardig agrarisch bedrijf. 
 Naar aanleiding van het AAB advies heeft de gemeente besloten dat er medewerking verleend kan worden om op de locatie een paardenhouderij toe te staan. 
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1.7 Economische uitvoerbaarheid 
 
Het plan zal geheel in particuliere handen uitgevoerd worden. Voor de gemeente zijn er geen 
financiële consequenties aan verbonden. Met de initiatiefnemer wordt een zogenaamde 
anterieure overeenkomst afgesloten waarin de afspraken over plankosten en planschade is 
geregeld.  
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2. De beleidskaders  
2.1 Provinciaal beleid 
 
De provincie Noord-Brabant beschikt over een Structuurvisie Ruimtelijke Ordening uit 2014, 
partieel herzien in 2015. In de Structuurvisie maakt de omgeving deel uit van de 
Groenblauwe Structuur. De locatie valt op de Structuren kaart binnen de aanduiding 
‘groenblauwe mantel’. In dergelijke gebieden gelden de volgende beleidsuitgangspunten: - alleen ontwikkeling van grondgebonden agrarische bedrijven is mogelijk; - behoud en ontwikkeling van natuur-, water-  en landschapswaarden; - nieuwe (extensieve) ontwikkelingen zijn mogelijk voor zover deze bestaande natuur, 

water en bodemfuncties respecteren en bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van 
deze functies en het landschap; - ruimte voor de groeiende vraag naar diensten die het landelijke gebied aan de 
samenleving kan bieden, waaronder vormen van agrarische verbreding die zijn 
gericht op beleving van rust en ruimte; - ruimte voor recreatieve ontwikkelingen. 

Nieuwe ontwikkelingen zijn mogelijk zolang er rekening wordt gehouden met genoemde 
waarden. De herbestemming naar paardenhouderij (als vorm van grondgebonden agrarisch 
bedrijf) en de landschappelijke inpassing van het geheel past daarmee binnen de 
beleidskaders voor dit gebied. 
 

  
Figuur: Structuurvisie Noord-Brabant, structurenkaart 
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De Verordening Ruimte 2014 (VR) van de provincie Noord-Brabant (herzien per januari 
2016) geeft enerzijds instructieregels aan gemeenten voor het opstellen van bestemmingsplannen en anderzijds concrete regels voor ruimtelijke ontwikkelingen. Op grond van de Verordening zijn op het plangebied de aanduidingen van toepassing: - groenblauwe mantel (hoofdstructuur). 
 In de provinciale Verordening Ruimte vormen de zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit en de versterking van het landschap, twee belangrijke onderdelen van het provinciale ruimtelijke 
beleid (artikel 3 van de Verordening Ruimte). Concreet komt dit er op neer dat voor iedere ruimtelijke ontwikkeling buiten het stedelijk gebied en de EHS, inzichtelijk gemaakt moet 
worden wat de bijdrage is aan de kwaliteitsverbetering van het landschap. In dit geval wordt er aan voldaan door de landschappelijke inpassing van de locatie. Voor het plan is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld, waarmee bijgedragen wordt aan de ruimtelijke 
kwaliteitsverbetering (zie paragraaf 2.2).  
De genoemde aanduidingen vormen geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. Op grond van artikel 6.6 van de Verordening is het plan mogelijk binnen de Groenblauwe Mantel. Dit artikel ziet op het omschakelen naar een overig agrarisch bedrijf tot ten hoogste 
1,5 hectare bouwperceel, mits: - deze ontwikkeling bijdraagt aan een afname van de uitstoot van milieubelastende 

stoffen: hieraan wordt invulling gegeven door de functieverandering van rundvee naar het houden van 15 paarden. De milieubelasting van deze functie is geringer dan die 
van een rundveehouderij met 160 stuks vee; - er een positieve bijdrage geleverd wordt aan de bescherming en ontwikkeling van 
onderkende ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken: hieraan wordt invulling gegeven door het uitvoeren van een erfbeplantingsplan met regiospecifieke 
soorten. Met het toevoegen van beplanting op de perceelsranden wordt nieuwe biotoop gecreëerd voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. Deze gronden worden momenteel intensief agrarisch gebruikt. Door de toevoeging van regiospecifieke 
beplanting wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van de ecologische en landschappelijke waarden. 

 Het houden en fokken van paarden is een vorm van een overig agrarisch bedrijf. Paarden 
vallen namelijk niet binnen de definitie van een veehouderij. Permanente voorzieningen voor een paardenhouderij, zoals een buitenrijbak en een longeercirkel, worden aangemerkt als bouwwerken (geen gebouwen zijnde). Op grond van de Verordening ruimte mogen 
bouwwerken alleen binnen een bouwperceel gerealiseerd worden. Om de buitenbak en de longeercirkel mogelijk te maken dient derhalve het bouwvlak vergroot te worden. 
 Geconcludeerd kan worden dat het plan voldoet aan de regels uit de Verordening Ruimte van de provincie Noord-Brabant. 
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 Figuur: Verordening Ruimte, kaart Natuur en Landschap  
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  Figuur: Verordening Ruimte, kaart Water  

2.2 Kwaliteitsverbetering landschap 
 
Over de uitvoering en het toepassingsbereik van artikel 3.2 van de Verordening ruimte wordt 
veelal in regionaal verband een afsprakenkader gemaakt. De gemeente Heeze-Leende heeft 
zich niet verbonden aan een dergelijk regionaal afsprakenkader, en wenst per situatie te 
beoordelen hoe bijgedragen wordt aan de kwaliteitsverbetering van het landschap.  
Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dienen een bijdrage te leveren aan de verbetering van de 
ruimtelijke kwaliteit van de omgeving. De omvang van deze bijdrage is afhankelijk van de 
aard en de omvang van de nieuwe ontwikkeling. Daarbij wordt veelal onderscheid gemaakt 
in drie categorieën ontwikkelingen: - Categorie 1: kleine ontwikkelingen met weinig tot geen impact. Hiervoor wordt geen 
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bijdrage vereist. - Categorie 2: ontwikkelingen met enige impact. Voor deze ontwikkelingen bestaat de 
bijdrage aan de kwaliteitsverbetering uit een goede landschappelijke inpassing. - Categorie 3: ontwikkelingen met grote impact. Voor deze ontwikkelingen wordt een 
berekende tegenprestatie verlangd die onder meer gebaseerd is op de waardestijging 
van de gronden. 

 
In dit geval kan het plan voor de Langstraat 2c aangemerkt worden als een categorie 2 
ontwikkeling. Er is sprake van een vergroting van het bouwvlak en een functieverandering 
(paardenhouderij) op een bestaande locatie, die gebiedseigen is en waartoe de mogelijkheid 
opgenomen is in het vigerende bestemmingsplan (via wijzigingsbevoegdheid). Dit betekent 
dat voor deze nieuwe ruimtelijke ontwikkeling volstaan kan worden met een landschappelijk 
inpassingsplan. Dit plan is als bijlage bijgevoegd. De realisatie en instandhouding van de 
landschappelijke inpassing is geborgd in het bestemmingsplan door middel van een 
voorwaardelijke bepaling in de regels en in een overeenkomst tussen initiatiefnemer en 
gemeente.  
 

2.3 Bestemmingsplan Buitengebied 
 
Op de gronden is het bestemmingsplan ‘Buitengebied Heeze-Leende 2014’ van de 
gemeente Heeze-Leende van kracht (vastgesteld door de Raad d.d. 25 november 2013).  
 
In het vigerende bestemmingsplan is de locatie gelegen in de bestemming Agrarisch. De 
bedrijfslocatie beschikt over een agrarisch bouwvlak van 0,22 hectare dat bestemd is als 
Agrarisch-Agrarisch Bedrijf. De overige gebiedsbestemmingen en aanduidingen zijn op de 
locatie van toepassing: - Groenblauwe mantel; - Recreatief agrarisch gebied - Verwevingsgebied - Archeologie 2. 
 

  Figuur: bestemmingsplan ‘Landelijk gebied’, uitsnede van de verbeelding 
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Artikel 4.6.11 van de regels van het bestemmingsplan bevat een wijzigingsbevoegdheid om de agrarische bestemming te voorzien van de aanduiding ‘paardenhouderij’, teneinde 
omschakeling naar paardenhouderij mogelijk te maken. Het plan zal getoetst dienen te worden aan de in het bestemmingsplan opgenomen wijzigingsvoorwaarden.  

 Figuur: wijzigingsbevoegdheid artikel 4.6.11 bestemmingsplan Buitengebied  
 In het bestemmingsplan is ook een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het vergroten 
van het bestemmingsvlak van een agrarisch bedrijf. In artikel 3.7.2 van de regels zijn hiervoor de voorwaarden opgenomen. Het voorliggende plan zal ook hieraan getoetst worden.  
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 Figuur: wijzigingsbevoegdheid artikel 3.7.2 bestemmingsplan Buitengebied  
 

2.4 Toetsing wijzigingsbevoegdheid 
  
Toetsing artikel 4.6.11 Een toets van het plan aan de voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheid voor de 
omschakeling naar paardenhouderij (artikel 4.6.11 van het bestemmingsplan Buitengebied) laat het volgende zien.  
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a. Het plangebied is niet gelegen binnen de Wro zone-wijzigingsgebied EHS, zoals die in het bestemmingsplan is opgenomen. 
b. Het plangebied is gelegen binnen de aanduiding ‘groenblauwe mantel’. Dit houdt in dat op basis van de wijzigingsvoorwaarden het bestemmingsvlak niet meer dan 5000 m2 mag bedragen. Het huidige bouwvlak heeft een omvang van 0,22 hectare,dit 

wordt vergroot ten behoeve van de voorzieningen voor het bedrijf (buitenrijbak, longeercirkel). Het totale bouwperceel wordt 5000 m2 groot. Er is sprake van een 
kleinschalig bedrijf met 15 paarden. Met deze beperkte omvang past het bedrijf binnen de omschrijving van een categorie 2 bedrijf.  

c. Er is geen sprake van onevenredige aantasting van de in het gebied aanwezige waarden. Dit vanwege het gegeven dat het plan ziet op een functieverandering en een beperkte vergroting van het bouwvlak. De functieverandering heeft betrekking op 
een specifieke vorm van agrarisch gebruik: paardenhouderij. Hiertoe wordt binnen het bestaande bouwvlak een nieuwe veldschuur opgericht van circa 150 m2, inclusief 
de ruimte voor de opslag van vaste mest. Deze nieuwe schuur wordt opgericht op het agrarische bedrijfsperceel. Ter plaatse van dit bedrijfsperceel zijn geen specifieke waarden aanwezig of in het geding. De vergroting van het bouwvlak vindt plaats op 
agrarische cultuurgrond die intensief gebruikt wordt. Voor de aanleg van de buitenrijbak en de longeercirkel hoeft geen beplanting gerooid te worden of bodem of 
waterhuishouding verstoord te worden. Deze intensief gebruikte cultuurgrond heeft geen specifieke gebiedswaarden. d. De bestaande bedrijfsbebouwing is reeds ingepast in de omgeving. Het perceel wordt 
omzoomd door bomen en struikbeplanting op de perceelsgrenzen. Ook de nieuwe bebouwing zal landschappelijk ingepast worden in het geheel. Hiertoe is een 
erfbeplantingsplan opgesteld. Om de aanleg en instandhouding van deze beplanting te borgen, wordt dit in de anterieure overeenkomst met de gemeente vastgelegd alsmede in de regels van het bestemmingsplan. 

e. Aangezien het plangebied gelegen is in de Groenblauwe mantel, dient er een positieve bijdrage geleverd te worden aan water, natuur en/of landschap op basis van 
de kenmerken van het gebied. Hieraan wordt invulling gegeven door middel van het erfbeplantingsplan (dat als bijlage is opgenomen), waarbij het perceel zorgvuldig ingepast wordt in het landschap. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van 
regiospecifieke beplanting en soorten. De positieve bijdrage bestaat er uit dat gronden die nu agrarisch in gebruik zijn, aangeplant worden en daarmee bijdragen 
aan de natuurlijke en landschappelijke waarden van het gebied.  

  Toetsing artikel 3.7.2 
Naast de functionele wijziging naar paardenhouderij, is ook aan de orde de vergroting van het bouwperceel. Hiertoe wordt getoetst aan de voorwaarden zoals die in artikel 3.7.2 zijn 
opgenomen voor vergroting bestemmingsvlak Agrarisch Bedrijf.  a. Het plangebied is niet gelegen binnen de aanduiding ‘wro-zone – wijzigingsgebied 

ehs’ of ‘wro-zone – wijzigingsgebied waterberging’.  b. Voorwaarde m.b.t. grondgebonden agrarisch bedrijf waar geen vee wordt gehouden 
niet van toepassing.  c. Voorwaarde m.b.t. intensieve veehouderij niet van toepassing, aangezien er geen intensieve veehouderij is toegestaan. 

d. Voorwaarde m.b.t. glastuinbouwbedrijven niet van toepassing, aangezien er geen glastuinbouw is toegestaan.  
e. Voor overige niet grondgebonden bedrijven ter plaatse van de aanduiding ‘intensieve kwekerij’, ‘viskwekerij’ of ‘paardenhouderij’ geldt, naast de voorwaarden genoemd in sub f, dat vergroting van het bestemmingsvlak is toegestaan tot een maximum van 

1,5 ha. Het plan blijft binnen deze maximaal toegestane omvang van het 
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bestemmingsvlak. Het nieuwe bestemmingsvlak wordt 5000 m2 groot. f. Naast de hiervoor per soort agrarisch bedrijf aangegeven voorwaarden, gelden in het 
algemeen de volgende voorwaarden: 1. de vergroting dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige agrarische bedrijfsontwikkeling van een volwaardig bedrijf. Uit het AAB advies van 9 mei 2014 is 
gebleken dat er geen sprake is van een volwaardig agrarisch bedrijf. De AAB schrijft in haar advies dat de aard van de voorgenomen activiteiten in overeenstemming is 
met hetgeen in de begripsbepaling van paardenhouderij is omschreven. De toekomstige activiteiten hebben in bedrijfseconomisch en arbeidstechnisch opzicht 
een zodanige omvang dat deze het hobbymatige karakter overstijgen en een bedrijfsmatig karakter zullen hebben. Aan de voorwaarde van volwaardigheid wordt echter (nog) niet voldaan. 

2. de vergroting dient plaats te vinden aansluitend aan het bestaande bestemmingsvlak. Hieraan wordt voldaan, de uitbreiding vindt plaats direct aansluitend aan het 
bestaande bestemmingsvlak. 3. De in het gebied aanwezige waarden mogen niet onevenredig worden aangetast.De vergroting van het bestemmingsvlak vindt plaats op agrarische cultuurgrond die 
intensief gebruikt wordt. Voor de aanleg van de buitenrijbak en de longeercirkel hoeft geen beplanting gerooid te worden of bodem of waterhuishouding verstoord te 
worden. Deze intensief gebruikte cultuurgrond heeft geen specifieke gebiedswaarden. 4. De voorwaarde m.b.t. de dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 1’ is niet van 
toepassing. Het plangebied ligt niet binnen deze dubbelbestemming. 5. Ter plaatse van de gebieden met de dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie 2’ is 
vergroting tot 5.000 m² toegestaan zonder nader archeologisch onderzoek, tenzij er binnen een straal van 50 m van het bestaande bestemmingsvlak archeologische vondsten zijn gedaan. Dit is niet aan de orde, aangezien de vergroting van het 
bestaande bestemmingsvlak 2800 m2 bedraagt en het nieuwe bestemmingsvlak 5000 m2 bedraagt.  

6. Er is sprake van een voldoende landschappelijke inpassing van de bedrijfsbebouwing op basis van een erfbeplantingsplan met verzekering van de aanleg en instandhouding ervan. Hiervoor is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld, 
waarvan uitvoering en instandhouding in de regels geborgd is. 7. Aangezien het plangebied gelegen is in de Groenblauwe mantel, dient er een 
positieve bijdrage geleverd te worden aan water, natuur en/of landschap op basis van de kenmerken van het gebied. Hieraan wordt invulling gegeven door middel van het 
erfbeplantingsplan (dat als bijlage is opgenomen), waarbij het perceel zorgvuldig ingepast wordt in het landschap. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van regiospecifieke beplanting en soorten. De positieve bijdrage bestaat er uit dat 
gronden die nu agrarisch in gebruik zijn, aangeplant worden en daarmee bijdragen aan de natuurlijke en landschappelijke waarden van het gebied. 

8. Het plan is voor advies voorgelegd aan de AAB. Dit advies is als bijlage bij het plan bijgevoegd. In het kader van het vooroverleg zal het Waterschap nog adviseren over het plan. De resultaten hiervan zullen in het plan opgenomen worden. 
  
Conclusie wijzigingsvoorwaarden Geconcludeerd kan worden dat, uitgezonderd de volwaardigheid van het bedrijf, aan de voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheid (artikel 3.7.2 en artikel 4.6.11) voldaan kan 
worden.  Op grond van artikel 3.7.2 voor vergroting van het bestemmingsvlak, is dit alleen mogelijk als 
er sprake is van een volwaardig bedrijf. Uit het advies van de AAB blijkt dat het bedrijf in haar beoogde omvang, arbeidstechnisch en bedrijfseconomisch een zodanige omvang heeft dat deze het hobbymatige karakter overstijgt en een bedrijfsmatig karakter zal hebben. Er wordt 
echter ook geconstateerd dat er nog geen sprake is van een volwaardig bedrijf. Om die 
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reden kan niet volledig voldaan worden aan de wijzigingsvoorwaarden van artikel 3.7.2 en is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. De gemeente heeft te kennen 
gegeven positief te staan ten opzichte van de planontwikkeling en haar medewerking te willen verlenen. Ruimtelijk ziet de gemeente geen bezwaar om haar medewerking aan het plan te verlenen. 
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3. Ruimtelijke aspecten 

3.1 Flora en fauna 
 
De bescherming van de natuur in Nederland vindt plaats door Europese en nationale 
wetgeving. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen soortbescherming en 
gebiedsbescherming. Deze staan los van elkaar en hebben ieder hun eigen werking. 
 
Gebiedsbescherming 
In de omgeving van het plangebied bevinden zich Natura2000 gebieden. Het meest nabij 
gelegen Natura2000 gebied is het gebied  ‘Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux’ op een 
afstand van circa 1,5 kilometer. Op ruim 3 kilometer afstand ligt het gebied ‘Strabrechtse 
Heide en Beuven’. Het beekdal van de Grote Aa is onderdeel van de Ecologische 
Hoofdstructuur, en ligt op een afstand van circa 270 meter ten oosten van de planlocatie. 
 

 Figuur: situering Natura2000 gebieden 
 
Gezien deze afstanden en de aard van de functie, zijn er voor de beschermde gebieden 
geen significante negatieve effecten te verwachten als gevolg van het plan. Het plan ziet op 
een wijziging van de gebruiksfunctie van het bestaande agrarische bedrijf naar 
paardenhouderij. Er vindt een extensivering van het gebruik plaats (15 paarden in plaats van 
160 stuks rundvee). Voor het houden van de paarden wordt een melding gedaan in het 
kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), zie paragraaf 3.5. 
 
Soortenbescherming 
De soortenbescherming is in Nederland geregeld in de Flora- en Faunawet. Deze heeft 
betrekking op alle in Nederland in het wild voorkomende diersoorten en vaatplanten. 
Hiervoor geldt een algemene zorgplicht die inhoudt dat schade aan flora en fauna zoveel 
mogelijk voorkomen dient te worden. Per 22 februari 2005 is een nieuwe AmvB in werking 
getreden die heeft geleid tot aanpassing van het ontheffingsregime dat op basis van de 
Flora- en faunawet geldt. Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in drie 
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beschermingsniveaus: - beschermingsniveau 1: een algemene vrijstelling voor algemeen voorkomende 
soorten. Bij ruimtelijke ontwikkeling en inrichting is geen ontheffing van de Flora- en 
faunawet nodig. - beschermingsniveau 2: een algemene vrijstelling met gedragscode voor een aantal 
beschermde soorten volgens tabel 2 van het Besluit vrijstelling beschermde dier- en 
plantensoorten en alle in het wild voorkomende vogelsoorten. - beschermingsniveau 3: de streng beschermde soorten waarvoor geen algemene 
vrijstelling kan worden gegeven en waarvoor een ontheffingsaanvraag noodzakelijk 
is. 

 
Het plan leidt tot handelingen en werkzaamheden die mogelijk negatieve consequenties 
kunnen hebben voor beschermde soorten. Dit betreft de bouw van een nieuwe veldschuur, 
en de aanleg van een buitenrijbak, longeercirkel en parkeerplaatsen. Voor de bouw en 
aanleg van deze voorzieningen wordt geen bebouwing gesloopt, geen beplanting gerooid of 
mogelijke biotopen verstoord. De nieuwe schuur wordt gebouwd binnen het bestaande 
bouwperceel. Ter plaatse waar de rijbak en de longeercirkel komen, buiten het bestaande 
bouwvlak, zijn de gronden intensief in gebruik als cultuurland. Deze gronden hebben geen 
specifieke ecologische betekenis. 
 
Het plan heeft mogelijk effecten op vogels. Alle vogelsoorten zijn beschermd volgens de 
Europese Vogelrichtlijn en de Flora- en Faunawet. Voor alle vogelsoorten geldt een verbod 
op handelingen die nesten of eieren beschadigen of verstoren. Ook handelingen die een 
vaste rust of verblijfplaats van beschermde vogels verstoren zijn niet toegestaan. Niet 
uitgesloten is dat deels vaste of tijdelijke verblijfplaatsen en/of fourageergebieden verdwijnen 
van vogelsoorten. Aangenomen mag worden dat er voor deze soorten in de omgeving van 
het plangebied ruim voldoende alternatief leefgebied aanwezig is. Hierdoor zal de eventuele 
vernietiging van leefgebied binnen het plangebied geen negatief effect hebben op de 
gunstige staat van instandhouding van deze soorten op lokaal, regionaal, provinciaal of 
landelijk niveau. Compenserende of mitigerende maatregelen worden dan ook niet 
noodzakelijk geacht. Met de uitvoering van het landschappelijk inpassingsplan wordt positief 
bijdragen aan de ecologische betekenis van het gebied voor vogels, insecten en kleine 
zoogdieren. Op de bedrijfslocatie zullen eveneens zwaluwkasten opgehangen worden. 
 
Activiteiten die een schadelijk effect hebben op soorten die beschermd zijn volgens de Flora- 
en faunawet in principe verboden. Van dit verbod kan onder voorwaarden worden afgeweken 
met een ontheffing of een vrijstelling. Er geldt een algemene vrijstelling op grond van artikel 
75 van de Flora- en faunawet. Wel geldt in het algemeen de zorgplicht. Ten aanzien van 
vogelsoorten geldt dat indien de werkzaamheden buiten het broedseizoen plaatsvinden (15 
maart tot 15 juli), geen overtreding plaats zal vinden van de wetgeving ten opzichte van 
vogels. Het aanvragen van een ontheffing is dan niet aan de orde. Daarbij wordt opgemerkt 
dat de Flora- en faunawet geen standaardperiode voor het broedseizoen kent. Het gaat er 
om of er een broedgeval is. De periode 15 maart tot en met 15 juli kan wel globaal 
aangehouden als broedperiode. 
 
Bij in achtneming van de hierboven genoemde voorwaarden kan voorkomen worden dat er 
geen overtreding van de Flora- en faunawet zal plaatsvinden. Verder kan aangenomen 
worden dat alle in het plangebied voorkomende vogelsoorten buiten het broedseizoen 
voldoende mobiel zijn om zich te verplaatsen naar geschikt leefgebied in de omgeving. 
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3.2 Cultuurhistorie en archeologie 
 
Cultuurhistorisch maakt het plangebied deel uit van het beekdal van de Dommel. Het betreft 
hier een agrarisch ontginningslandschap zonder specifieke waarden. De aanwezige 
bebouwing is evenmin van cultuurhistorische waarde. 
 
Archeologisch is de omgeving van het plangebied op basis van de Erfgoedkaart Kempen en A2 gemeenten aangemerkt als een terrein met een hoge archeologische 
verwachtingswaarde (waarde-archeologie 2). Dit zijn de terreinen waar op grond van de landschappelijke ligging een gerede kans is op het aantreffen van archeologische resten. Op grond van het gemeentelijk archeologiebeleid geldt in deze gebieden wanneer de ruimtelijke 
ontwikkeling betrekking heeft op een oppervlakte van meer dan 500 m2 en de bodemingreep dieper gaat dan 50 cm, een onderzoekverplichting. Op de archeologische 
verwachtingenkaart zijn ook de bekende reeds verstoorde gebieden aangeduid.  

 Figuur: Erfgoedkaart Kempen A2 gemeenten, archeologische verwachting   
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 Figuur:  Erfgoedkaart Kempen A2 gemeenten, Verstoringen en Esdekken  
 Het plan ziet op een functie-aanpassing binnen het bestaande bouwvlak. Bouwvlakken kennen geen archeologische bescherming op grond van het bestemmingsplan. Het plan ziet 
verder op de aanleg van een buitenrijbak en een longeercirkel, buiten het bestaande bouwvlak. De buitenrijbak is 1200 m2 groot. Deze buitenrijbak bestaat uit een zandbodem 
met een omheining. De longeercirkel heeft een oppervlakte van ongeveer 200 m2. Deze voorzieningen worden aangelegd op de onbebouwde agrarische cultuurgrond. Deze gronden 
zijn in gebruik (geweest) voor de aspergeteelt, zie onderstaande foto’s. Voor de teelt van asperges worden de gronden diep gespit tot minimaal één meter onder maaiveld. De oorspronkelijke bovenste bodemlaag (esdek) is daardoor volledig vernietigd.  
 Voor de buitenrijbak wordt een nieuwe zandbodem aangelegd. Hiertoe wordt de bouwvoor 
(de bovenste 30 cm van de bodem) afgegraven en wordt er een nieuwe zandlaag van circa 30 centimeter aangebracht die dient als ondergrond voor de paardenbak. De bovenlaag van de bodem wordt derhalve niet meer verstoord dan reeds gebeurd is. Een verkennend 
archeologisch onderzoek wordt dan ook niet zinvol geacht aangezien de eerste meter van de bodem reeds volledig verstoord is ten behoeve van de aspergeteelt. Wel geldt de wettelijke 
meldingsplicht op basis van de Monumentenwet indien waardevolle archeologische resten worden aangetroffen.  
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 Foto’s: aspergeteelt aan de Langstraat 2c  

3.3 Mobiliteit 
 
De ontsluiting van de locatie verloopt via de Langstraat. Dit is een provinciale weg. Er is een 
fysieke scheiding tussen fiets- en autoverkeer. Het profiel van de weg bestaat uit asfalt en 
grasbermen.  
 
Het plan genereert verkeersbewegingen doordat mensen die hun paard stallen op de locatie, 
het bedrijf zullen bezoeken. Wanneer er 15 paarden gehouden worden, en bezoekers 
gemiddeld 2x per week het bedrijf bezoeken, leidt dit tot 60 verkeersbewegingen per week. 
Deze hoeveelheid verkeersbewegingen als gevolg van het plan is beperkt te noemen en 
inpasbaar in het lokale verkeersbeeld. De locatie sluit direct aan op de provinciale weg, die 
hiervoor voldoende capaciteit heeft. Er wordt gebruik gemaakt van de twee bestaande 
inritten bij de locatie. 
 
Parkeren zal op eigen erf gebeuren. Hier is voldoende ruimte om te voorzien in de 
parkeerbehoefte. Er worden 10 parkeerplaatsen gerealiseerd rond de bebouwing. Tussen de 
bebouwing en de buitenrijbak is voldoende ruimte voor het laden en lossen van paarden in 
trailers. Daarmee wordt voorkomen dat er geparkeerd wordt op de openbare weg. 
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3.4 Technische infrastructuur 
De omgeving is aangesloten op alle gangbare technische infrastructuur en 
nutsvoorzieningen ( water en elektra). De bestaande capaciteit is toereikend.  
 
In de omgeving zijn geen zakelijke rechtstroken gesitueerd in verband met de aanwezigheid 
van (ondergrondse) kabels en/of leidingen. 

3.5 Milieuaspecten 
 
Bodem: 
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de kwaliteit van 
de bodem ter plaatse. Een eventueel aanwezige bodemverontreiniging kan namelijk van 
invloed zijn op de keuze voor een bepaalde bestemming of de uitvoerbaarheid van het plan. 
Aangezien het plan ziet op een functieverandering binnen de bestaande bestemming en de 
aanleg van buitenvoorzieningen, is een bodemonderzoek naar de milieuhygiënische 
gesteldheid van de bodem niet noodzakelijk. Dit omdat het plan niet leidt tot de oprichting 
van milieugevoelige objecten waar mensen langdurig verblijven, waarvoor een 
bodemonderzoek verplicht is. 
 
Geluid: 
Geluid is mogelijk van belang vanwege geluidsoverlast van wegverkeer. Er is geen sprake 
van nieuwe geluidsgevoelige bebouwing. Nader akoestisch onderzoek is derhalve niet 
noodzakelijk.  
 
Geur en luchtkwaliteit: 
Het plan leidt niet tot de oprichting van een nieuw geurgevoelig object.  
Voor de nieuwe gebruiksfunctie als paardenhouderij, geldt op basis van de Wet geurhinder 
en veehouderij een vaste afstand die in acht genomen moet worden ten opzichte van 
geurgevoelige objecten. Dit ter voorkoming van geurhinder voor derden. Deze vaste afstand 
bedraagt 50 meter tot objecten in het buitengebied en 100 meter tot objecten in de 
bebouwde kom. De feitelijke afstanden tot de meest nabij gelegen objecten bedragen: - In het buitengebied (Langstraat 1d: 65 meter en Langstraat 2: 135 meter) - Bebouwde kom Leende: 200 meter. 
Hiermee wordt voldaan aan de vereiste afstanden. 
 
Ammoniak: In het kader van de instandhouding doelstellingen voor beschermde natuurgebieden, dient 
voor ruimtelijke ontwikkelingen waarbij dieren worden gehouden, op voorhand inzichtelijk gemaakt te worden wat de effecten ervan zijn op beschermde natuurgebieden. In Noord-
Brabant wordt daarvoor het Programma Aanpak Stikstof (PAS) gebruikt als toetsingskader. Met dit plan wordt het mogelijk gemaakt om 15 paarden te houden. De locatie is gesitueerd in de nabijheid van beschermde natuurgebieden. Het meest nabij gelegen Natura2000 
gebied is het gebied  ‘Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux’ op een afstand van circa 1,5 kilometer. Op ruim 3 kilometer afstand ligt het gebied ‘Strabrechtse Heide en Beuven’. 
 Met behulp van het programma Aerius Calculator is berekend wat de bijdrage van het plan is aan de depositie op deze natuurgebieden (zie bijlage). Hieruit blijkt dat het plan een bijdrage 
heeft van 0,12 mol/hectare/jaar op het natuurgebied ‘Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux’. Met deze bijdrage geldt er een meldingsplicht in het kader van de PAS. 
  
Externe veiligheid: 
Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen moet gekeken worden of er in de omgeving zich 
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objecten of terreinen bevinden met een extern veiligheidsrisico die een mogelijke 
belemmering vormen voor de oprichting van nieuwe kwetsbare objecten in het kader van het 
Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI). Volgens de Risicokaart van de Provincie 
Noord-Brabant zijn er in de omgeving geen objecten, terreinen of leidingen met een 
veiligheidsrisico.  
 

3.6 Waterparagraaf 
 
Met betrekking tot de waterhuishouding zijn diverse beleidsstukken relevant. Genoemd 
kunnen worden: Provinciaal Waterhuishoudingsplan Noord-Brabant, Waterbeheersplan 
Waterschap, Keur, Vierde Nota Waterhuishouding, Waterbeleid in de 21e eeuw WB21, 
Nationaal bestuursakkoord water, Beleidsbrief regenwater en riolering. Centraal in het 
waterbeleid is dat water een belangrijk sturend element is in de ruimtelijke ordening. De 
waterhuishouding legt daarmee een ruimteclaim waaraan voldaan moet worden. Daarbij zijn 
de volgende strategieën leidend: - vasthouden-bergen-afvoeren (waterkwantiteit) - voorkomen-scheiden-zuiveren (waterkwaliteit). 
 
Het plangebied valt onder het beheersgebied van het Waterschap De Dommel. Het beleid 
van het Waterschap is gericht op duurzaam omgaan met water. Voor nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen hanteert het waterschap de volgende acht beleidsuitgangspunten om te 
komen tot het duurzaam omgaan met water: - scheiding van vuil water en schoon hemelwater:  - doorlopen van afwegingsstappen ‘hergebruik-infiltratie-buffering-afvoer’:  - hydrologisch neutraal ontwikkelen - water als kans - meervoudig ruimtegebruik - voorkomen vervuiling - wateroverlastvrij bestemmen - waterschapsbelangen. 
 
Tevens dienen voor alle waterhuishoudkundige werken waarvoor op grond van de Keur 
ontheffing noodzakelijk is, dit aangevraagd te worden bij het Waterschap. Het plan dient te 
gebeuren binnen de kaders van het duurzaam omgaan met water en de 
beleidsuitgangspunten van het waterschap.  
 
De belangrijkste bevindingen voor deze watertoets zijn de volgende: - het plan voorziet in de bouw van een nieuwe veldschuur van circa 150 m2. Deze 

wordt gerealiseerd binnen het bestaande bouwvlak; - voor de overige voorzieningen (rijbak, longeercirkel) wordt het bouwvlak vergroot van 
2200 m2 naar 5000 m2. Deze voorzieningen leiden niet tot toename van oppervlakte 
verharding, deze worden gerealiseerd met een doorlaatbare zandbodem. Het 
bestemmingsplan maakt echter wel een vergroting van het bouwvlak mogelijk met 
2800 m2, waar eventueel oppervlakteverharding gerealiseerd kan worden; - de aanleg van 10 parkeerplaatsen vindt plaats op bestaande verharding en nog aan 
te leggen verharding (maximaal 250 m2).  - het plangebied bestaat uit zandgrond (bodemtype zEZ21) met een gemiddeld 
hoogste grondwaterstand van 80-100 cm -mv, en is geclassificeerd als intermediair 
gebied (op de overgang tussen infiltratie en kwelgebied); - in de omgeving is riolering aanwezig. De bedrijfswoning is hierop aangesloten; - uitgangspunt is dat het totale verharde oppervlak afgekoppeld wordt.  
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- de afvoer van het regenwater gebeurt door infiltratie ter plaatse en door 
oppervlakkige afvloeiing naar de eigen aangrenzende gronden. 

 
Indien het verharde oppervlak als gevolg van de ruimtelijke ontwikkeling toeneemt met meer 
dan 2.000 m² dan is op grond van de Keur 2015 van het Waterschap retentie van 
hemelwater vereist binnen het plangebied.  
 
De drie Brabantse waterschappen (Aa & Maas; De Dommel; Brabantse Delta) hebben sinds 
1 maart 2015 dezelfde beleidsuitgangspunten voor het beoordelen van plannen waarbij het 
verhard oppervlak toeneemt. Bij toename van verhard oppervlak geldt het uitgangspunt dat 
de plannen zoveel mogelijk hydrologisch neutraal uitgevoerd moeten worden wat betekent 
dat voorkomen moet worden dat als gevolg van de uitbreiding versneld op het watersysteem 
wordt geloosd.  
 
Voor lozingen op het oppervlaktewater eist de nieuwe Keur een vervangende berging 
(compensatie) die de extra afvoer neutraliseert.  
Volgens artikel 3.6 van de Keur is het verboden om zonder vergunning neerslag door 
toename van verhard oppervlak tot afvoer naar oppervlakte waterlichaam te laten komen. 
Volgens de algemene regels van de Keur 2015 kan hiervoor vrijstelling verleend worden 
indien de toename van het verhard oppervlak minder dan 2000 m2 bedraagt. Indien het 
verhard oppervlak toeneemt met meer dan 2000 m2 maar minder dan 10.000 m2 kan 
hiervoor vrijstelling verleend worden indien er compenserende maatregelen worden 
getroffen om versnelde afvoer van hemelwater tegen te gaan. Deze vereiste compensatie 
wordt berekend door de toename van het verhard oppervlak (in m2) te vermenigvuldigen met 
een waterschijf van 60 mm  (0,06 m) en de gevoeligheidsfactor. De gevoeligheidsfactor is 
terug te vinden in de kaart “Algemene regel versnelde afvoer regenwater door verhard 
oppervlak” zoals die in februari 2015 is vastgesteld door de gezamenlijke waterschappen. 
(zie onderstaande afbeelding). Bij een toename van meer dan 10.000 m2 verhard oppervlak 
zal maatwerk geleverd moeten worden. 
Zoals uit de betreffende kaart is op te maken geldt voor de projectlocatie waar de uitbreiding 
van het bouwperceel wordt gerealiseerd, de gevoeligheidsfactor 1/4. 
 
Als gevolg van de ruimtelijke ontwikkeling die met dit plan mogelijk wordt gemaakt wordt het 
bouwperceel waar nieuwe verharding kan worden gerealiseerd, met 2800 m2 vergroot 
(huidig bouwvlak = 2200 m2, nieuw bouwvlak = 5000 m2).  
 
De vereiste compensatie zal in het onderhavige geval als volgt worden bepaald: 
2800 (toename verhard opp. )  x 0,06 (waterschijf) x 1/4 (gevoeligheidsfactor) = 42 m3 
Deze compensatie zal gerealiseerd worden middels de aanleg van een tweetal sloten die 
voorzien in deze capaciteit (zie landschappelijk inpassingsplan). Deze sloten zullen niet 
dieper worden dan 80 cm beneden maaiveld om boven de gemiddeld hoogste 
grondwaterstand te blijven en deze zullen niet rechtstreeks afvoeren op de 
hoofdwatergangen. 
 



 
 

Toelichting Bestemmingsplan Langstraat 2c Leende 31 
 

    

  
Figuur: situering en doorsnede nieuwe sloten 
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Figuur: uitsnede Kaart Algemene regel versnelde afvoer regenwater door verhard oppervlak 
(Waterschap de Dommel) 
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4. Afwegingen 

Ten aanzien van de functie verandering van het agrarisch bedrijf aan de Langstraat 2c in 
Leende naar paardenhouderij en de uitbreiding van het bouwperceel ten behoeve van een 
buitenrijbak en longeercirkel, kan de volgende afweging gemaakt worden: 

- Het plan past binnen de ruimtelijke beleidskaders van de provincie (Structuurvisie 
RO, Verordening RO). Van belang daarbij is dat de activiteiten grotendeels 
plaatsvinden bij een bestaand agrarisch bouwvlak. Voor de overige voorzieningen 
(buitenrijbak, longeercirkel) wordt het bouwvlak vergroot, met de bepaling dat op dit 
deel van het bouwvlak geen gebouwen mogen worden opgericht. De totale 
oppervlakte van het bouwperceel bedraagt 5000 m2 en blijft binnen de maximaal 
toegestane oppervlakte in de Groenblauwe Mantel; 

- voldaan wordt aan de eisen vanuit gemeente en provincie om bij iedere nieuwe 
ruimtelijke ontwikkeling bij te dragen aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, 
door middel van een erfbeplantingsplan; 

- er wordt voldaan aan de voorwaarden uit de wijzigingsbevoegdheid van artikel 4.6.11 
zoals opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied voor omschakeling naar 
paardenhouderij op bedrijfsniveau. Ook kan voldaan worden aan de voorwaarden 
van artikel 3.7.2 voor vergroting van het bestemmingsvlak. Uitzondering hierop vormt 
de volwaardigheid van het bedrijf. De gemeente vindt het plan een goede 
ontwikkeling waarvoor ruimtelijk verder geen belemmeringen bestaan. Derhalve 
wenst men planologisch medewerking te verlenen aan het plan; 

- door de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen positief geadviseerd is over 
het plan. Het bedrijf heeft arbeidstechnisch en bedrijfseconomisch een bedrijfsmatig 
karakter; 

- vanuit de omgeving zijn er geen belemmeringen vanuit natuur, landschap, 
cultuurhistorie, archeologie, waterhuishouding of milieu die het plan op deze locatie in 
de weg staan;  

- het plan leidt niet tot relevante waterhuishoudkundige effecten. Uitvoering vindt plaats 
binnen de uitgangspunten van het duurzaam waterbeheer van het Waterschap; 

- de te verwachten verkeerseffecten zijn zeer beperkt en passen in het lokale 
verkeersbeeld. Er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen erf; 

- het plan is maatschappelijk en economisch uitvoerbaar. 
 
Geconcludeerd kan worden dat het plan ruimtelijk inpasbaar is in de omgeving. 
 
 
5. Juridische toelichting 

Dit plan betreft een herziening van het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente 
Heeze-Leende. 
 
Regels 
Qua methodiek en opzet wordt aangesloten op de regels uit het vigerende bestemmingsplan 
‘Buitengebied Heeze-Leende 2014’ van de gemeente Heeze-Leende. Op het plangebied 
worden de betreffende regels voor de bestemming Agrarisch-Agrarisch bedrijf van 
toepassing verklaard. De herziening betreft het toevoegen van de aanduiding 
‘paardenhouderij’ en de vergroting van het bouwperceel. Alle overige dubbelbestemmingen 
en aanduidingen worden integraal overgenomen uit het vigerende bestemmingsplan. 
Uitzondering hierop vormt de dubbelbestemming Archeologie-2. Gebleken is dat als gevolg 
van de aspergeteelt die op de gronden heeft plaatsgevonden de bovenlaag van de bodem (- 
1 mv) verstoord is door het diepspitten. Dit is reden om de dubbelbestemming Archeologie-2 
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te laten vervallen op dit deel van de gronden. 
 
Verbeelding 
De verbeelding omvat de percelen met de vigerende bestemming ‘Agrarisch–Agrarisch 
bedrijf’, ter plaatse van het bouwvlak dat bij het agrarisch bedrijf Langstraat 2c behoort. 
Aangrenzend hieraan wordt het bouwperceel vergroot ten behoeve van de voorzieningen 
(rijbak, longeercirkel) behorende bij de paardenhouderij. Op dit perceelsgedeelte is een 
specifieke bouwaanduiding opgenomen die regelt dat in dit gedeelte alleen bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde mogen worden opgericht. Voor het hele plangebied is de functie-
aanduiding ‘paardenhouderij’ van toepassing. Het bouwperceel heeft in totaal een oppervlak 
van 5000 m2. Alle overige bestaande aanduidingen blijven ongewijzigd en worden in dit plan 
overgenomen.  
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6. Procedure 

6.1 Vooroverleg en inspraak 
 
Het bestemmingsplan Langstraat 2c Leende heeft als voorontwerp van 18 augustus 2016 
t/m 28 september 2016 ter inzage gelegen. In het kader van het vooroverleg zijn reacties 
ontvangen van de provincie Noord-Brabant en het Waterschap De Dommel. Voor het overige 
zijn er geen inspraakreacties ingediend. 
 
 
Provincie Noord-Brabant 
Door de provincie Noord-Brabant is een schriftelijke reactie ingediend op het voorontwerp 
bestemmingsplan (d.d. 15 september 2016, kenmerk C2194901/4056518). De reactie heeft 
betrekking op de volgende zaken. 
 
Groenblauwe Mantel 
Vooroverlegreactie provincie: 
De provincie verzoekt om in het plan te verduidelijken of sprake is van omschakeling naar 
een ‘overig agrarisch bedrijf’ of naar een ‘agrarisch verwant bedrijf’. Beide ontwikkelingen zijn 
op grond van de Verordening Ruimte mogelijk, alleen onder andere voorwaarden. 
 
Reactie gemeente: 
In onderhavig geval is sprake van een ‘overig agrarisch bedrijf’ conform de regeling in artikel 
6.6, lid 1 sub b. In de toelichting van het bestemmingsplan is in paragraaf 2.1 (blz.14) dit 
uiteengezet. Daar heeft ook de toetsing aan de voorwaarden vanuit de Verordening Ruimte 
plaatsgevonden. Hieruit blijkt dat voldaan wordt aan de criteria voor omschakeling. In dit 
geval is gekozen voor een omschakeling naar een ‘overig agrarisch bedrijf’ juist omdat 
binnen de definitie van deze categorie ook het fokken van paarden mogelijk is. Op grond van 
de vigerende regeling in het bestemmingsplan Buitengebied Heeze-Leende is het fokken van 
paarden mogelijk binnen de agrarische bestemming die op de locatie Langstraat 2c rust. De 
mogelijkheid voor deze bedrijfsactiviteit wensen initiatiefnemers te behouden. Op grond van 
de definities in het bestemmingsplan Buitengebied Heeze-Leende is een wijziging van de 
bestemming nodig middels het opnemen van een functie-aanduiding ‘paardenhouderij’ om 
de nieuwe activiteiten (het houden, africhten, stallen van paarden) mogelijk te maken. 
 
Conclusie: 
De reactie leidt niet tot aanpassing van de regels of verbeelding. In de toelichting is in 
paragraaf 1.5 toegevoegd dat het fokken van paarden nu geen deel uitmaakt van de 
bedrijfsvoering. Initiatiefnemers wensen de mogelijkheid daartoe op grond van de vigerende 
bestemming, wel te behouden. 
 
Kwaliteitsverbetering landschap 
Vooroverlegreactie provincie: 
De provincie wijst er op dat in de onderbouwing niet is meegenomen dat sprake is van 
uitbreiding van het bouwvlak. Verzocht wordt om dit in de onderbouwing aan te passen en te 
zorgen dat de kwaliteitsverbetering in het bestemmingsplan geborgd is met een 
voorwaardelijke (gebruiks)bepaling in de regeling. 
 
Reactie gemeente: 
In paragraaf 2.2 van de toelichting van het bestemmingsplan is onderbouwd hoe met de 
regeling kwaliteitsverbetering is omgegaan in deze situatie. De opmerking is terecht dat in 
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betreffende paragraaf niet voldoende duidelijk is gemaakt dat naast functieverandering 
tevens sprake is van een vergroting van het bouwvlak. In paragraaf 1.5 is dat overigens wel 
afdoende duidelijk. De toelichting zal op dit onderdeel aangevuld worden. Dit heeft voor de 
invulling van de kwaliteitsverbetering in deze situatie en de borging daarvan in het 
bestemmingsplan geen consequenties. De ontwikkeling wordt, zoals gemotiveerd in 
paragraaf 2.3 van de toelichting,  beschouwd als een zogenaamde categorie 2 ontwikkeling. 
In dergelijke gevallen kan volstaan worden met een goede landschappelijke inpassing. Voor 
deze ontwikkeling is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld en opgenomen in het 
bestemmingsplan. De planologische borging ervan door middel van een voorwaardelijke 
gebruiksbepaling is in artikel 3.4.3 van de regels van het bestemmingsplan reeds 
opgenomen. 
 
Conclusie: 
In de toelichting zal paragraaf 2.2 aangevuld worden dat naast functieverandering tevens 
sprake is van vergroting van het bouwvlak. 
 
 
Waterschap De Dommel 
Door het Waterschap De Dommel is per email van 1 september 2016 gereageerd op het 
voorontwerp bestemmingsplan. De reactie heeft betrekking op de volgende zaken. 
 
Berekening watercompensatie 
Vooroverlegreactie Waterschap: 
Door het Waterschap wordt opgemerkt dat bij de berekening van de watercompensatie 
gerekend is met een ‘worst case scenario’ op basis van de gehele vergroting van het 
bouwvlak. Door het Waterschap wordt normaliter gekeken naar de feitelijke toename van de 
verharding van het verharde oppervlak. Ook wordt aangegeven dat niet de juiste 
gevoeligheidsfactor is gehanteerd. Het Waterschap stelt voor om alleen de feitelijke toename 
te hanteren en in de regels een voorwaardelijke verplichting op te nemen voor eventueel 
toekomstige uitbreiding van oppervlakteverharding. 
 
Reactie gemeente: 
Naar aanleiding van de reactie van het Waterschap heeft er op 14 oktober 2016 telefonisch 
overleg plaats gevonden tussen de adviseur (dhr. Manders, ZLTO) en het Waterschap (dhr. 
Frenken). In dit overleg is afgesproken dat de berekening en uitwerking van de 
watercompensatie zoals die in het bestemmingsplan is opgenomen voldoet. Er is een 
verschil in uitgangspunten bij de uitwerking van de watercompensatie tussen waterschap en 
gemeente (feitelijke uitbreiding versus uitbreiding bouwvlak). Praktisch gezien is de 
hoeveelheid waterberging die nu gerealiseerd wordt en hoe die geborgd is in het 
bestemmingsplan echter ruim voldoende, ook bij een eventuele toekomstige situatie binnen 
de vergroting van het bouwvlak. In de berekening van de watercompensatie is uitgegaan van 
een planologisch maximale situatie. Deze is beduidend groter dan de feitelijke toename van 
de verharding, ook die binnen het bouwvlak. Ook de gehanteerde gevoeligheidsfactor van ¼ 
is akkoord bevonden aangezien de uitbreiding van het bouwvlak in dat betreffende gebied 
gerealiseerd wordt. 
 
Conclusie: 
De reactie leidt niet tot aanpassing van het plan. 
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6.2 Ontwerp bestemmingsplan 
 
Het bestemmingsplan heeft vanaf 22 december 2016 gedurende zes weken als ontwerp ter 
inzage gelegen. Een ieder is in de gelegenheid geweest om een zienswijze in te dienen op 
het ontwerp bestemmingsplan. Gedurende de ter inzage termijn zijn er geen zienswijzen 
ingediend. 
 


