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 Inleiding 
Toelichting wijzigingsplan 

 

 
 
De initiatiefnemer dhr. M. van Munsteren (hierna: aanvrager) exploiteert aan de Hapseweg 
21 te Cuijk (hierna: plangebied) een rundveehouderij onder de naam Maatschap Van 
Munsteren.  
De aanvrager is voornemens de melkveehouderijtak uit te breiden. Deze uitbreiding wordt 
mede mogelijk gemaakt door de agrarische activiteiten binnen het rundvee- en 
varkensbedrijf aan de Schuttersweg 4 te Haps (tevens in eigendom van de aanvrager) te 
beëindigen en te verplaatsen naar de Hapseweg 21. De uitbreiding van de 
melkveehouderij aan de Hapseweg 21 is noodzakelijk om het hoofd te kunnen bieden aan 
toenemende druk op de kostprijs per liter melk. De uitbreiding maakt het mogelijk 
efficiënter te werken met een betere benutting van de beschikbare arbeid en middelen. 
 
Het bouwplan heeft betrekking op het realiseren van een nieuwe melkveeligboxenstal met 
bijbehorende sleufsilo’s en mestvaalt. De huidige vorm van het bouwvlak biedt wel de 
benodigde oppervlakte, maar niet de juiste vorm om de gewenste melkveestal en 
sleufsilo’s te bouwen. 
 
In 2012 is een principeverzoek (P2012-013) ingediend voor de vormverandering van het 
agrarische bouwvlak ter plaatse van de melkveehouderij aan de Hapseweg 21 te Cuijk. 
Het geldende bestemmingsplan “Buitengebied 2010” biedt de mogelijkheid de vorm van 
het bouwvlak onder voorwaarden te veranderen. Uit het principeverzoek kan opgemaakt 
worden dat aan alle voorwaarden kan worden voldaan. 

 
Op 3 april 2013 heeft het college besloten in principe akkoord te gaan met de verzochte 
vormverandering van het bouwvlak ter plaatse van het plangebied, onder voorwaarden 
dat: 
· een wijzigingsplan wordt aangeleverd met een goede ruimtelijke onderbouwing; 
· een inpassings-/erfbeplantingsplan wordt aangeleverd, waarin voldoende rekening is 

gehouden met de aanwezige of potentiële waarden van de omgeving; 
· een planschadeovereenkomst wordt getekend. 
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hoofdstuk 1 

1 Beschrijving situatie 
 

 

 
 

1.1  Aanleiding 
 
De uitbreiding heeft betrekking op het realiseren van een nieuwe melkveeligboxenstal met 
bijbehorende sleufsilo’s en mestvaalt. De huidige vorm van het bouwvlak biedt wel de 
benodigde oppervlakte, maar niet de juiste vorm om de gewenste melkveestal en 
sleufsilo’s te bouwen.  
Het geldende bestemmingsplan “Buitengebied 2010” biedt de mogelijkheid de vorm van 
het bouwvlak onder voorwaarden te veranderen. Het college gaat in principe akkoord met 
de verzochte vormverandering van het bouwvlak ter plaatse van het plangebied. 
 
Voorliggende onderbouwing maakt onderdeel uit van de omgevingsvergunning welke toe 
ziet op de activiteit bouwen en handelden in strijd met regels ruimtelijke ordening. 
 
 

1.2  Het project 
 
In de huidige situatie zijn er verschillende bedrijfsgebouwen binnen de inrichting aanwezig. 
Naast de bedrijfswoning zijn twee rundveestallen aanwezig. Naast de rundveestal zijn 
twee sleufsilo’s gelegen. Het bestaande bouwvlak heeft een oppervlakte van 1,01 ha. 
 
Voor de inrichting is een revisievergunning verleend voor het houden van 120 
melkkoeien. In de gewenste situatie wordt een nieuwe melkveestal gerealiseerd voor 
het huisvesten van 139 melkkoeien. Daarnaast worden twee extra sleufsilo’s en een 
mestvaalt gerealiseerd om de opslagcapaciteit te vergroten en de maten van de 
sleufsilo’s af te stemmen op de te verwachten voersnelheid na realisatie van de 
ontwikkeling. De veebezetting zal in de gewenste situatie uitgebreid worden naar 
totaal 139 stuks melkvee en 157 stuks jongvee.  
De oppervlakte van het gewenste bouwvlak blijft 1,01 ha bedragen. Enkel de vorm 
van het bouwvlak verandert.  

 

  
· Afbeelding 1 Milieu vergunde bedrijfssituatie gebouwen en vigerend bouwvlak1

 

 

                                                      
1 Bron: Agrifirm Exlan 
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· Afbeelding 2: Gewenste situatie gebouwen en gewenst bouwvlak2 

 

 

1.3 Plangebied 
 
Onderstaande afbeelding omvat een luchtfoto waarop het plangebied is omlijnd. 
 

 
· Afbeelding 3 Luchtfoto plangebied Hapseweg 21 te Cuijk 

 
Het plangebied is gelegen aan de Hapseweg 21 te Cuijk. Kadastraal bekend als de  
gemeente Cuijk, sectie C, nummer 4019. Het plangebied is ten zuiden van de kern 
Cuijk gelegen.  

 

 

  

                                                      
2 Bron: Agrifirm Exlan 
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1.4 Vigerende bestemmingsplan 
 
De planlocatie maakt onderdeel uit van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied 
2010’, vastgesteld op 19 september 2011 (hierna: het bestemmingsplan). 
De planlocatie heeft in het bestemmingsplan de (dubbel)bestemming ‘Agrarisch met 
waarden-Landschapswaarden’. Hierin zijn de aangewezen gronden bestemd voor 
agrarische doeleinden. De voor ‘Waarde - Archeologie 5’ aangewezen gronden zijn, 
behalve voor de andere daar voorkomende bestemming, mede bestemd voor het behoud 
en de bescherming van de archeologische waarden van de gronden. Deze bestemming is 
primair ten opzichte van de overige aan deze gronden toegekende bestemmingen.  
De (dubbel)bestemming is aangevuld met de aanduidingen: ‘boom- en vaste plantenteelt 
categorie 2’, ‘reconstructiewetzone-verwevingsgebied’, ‘dassencorridor’, - ‘funnel’, 
‘radarverstoringsgebied’, ‘monumentale boom’, ‘specifieke vorm van agrarisch met 
waarden – aardkundig waardevol gebied’, ‘specifieke vorm van agrarisch met 
waarden – dassen’, ‘karakteristiek’ en ‘bouwvlak’. 

 

 
· Figuur 1 Uitsnede plankaart geldend bestemmingsplan “Buitengebied 2010” (bron: ruimtelijkeplannen.nl) 

 
Strijdigheid met bestemmingsplan 
Uit de planologische toets is naar voren gekomen dat het bouwplan op de volgende 
punten strijdig is met de regels van het bestemmingsplan: 
1. artikel 4.2.1 sub a bepaalt dat bouwwerken uitsluitend binnen het bouwvlak 
gebouwd mogen worden, met uitzondering van veldschuren, kazematten en 
bouwwerken geen gebouwen zijnde. De rundveestal ligt deels buiten het bouwvlak; 
2. artikel 4.2.2 sub b bepaalt dat de bouwhoogte maximaal 8 meter mag zijn. De 
gewenste bouwhoogte is maximaal 10 meter hoog. 
 
Overige aandachtspunten 
Artikel 4.1 sub l ziet toe op het behoud, herstel en/of ontwikkeling van de aanwezige 
aardkundige waarden. De rundveestal wordt deels gebouwd op aardkundig 
waardevolle gronden; 
Artikel 4.1 sub m ziet toe op het behoud, herstel en/of ontwikkeling van de dassen. De 
rundveestal wordt deels gebouwd op gronden waar de das voorkomt; 

 

Binnenplanse afwijking 
Het bestemmingsplan biedt een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid zoals bedoeld in 
artikel 2.12 lid 1 sub a onder 1 van de Wabo op grond waarvan medewerking kan 
worden verleend aan strijdigheid 2: 
1. artikel 4.3.2 sub a bepaalt dat een hogere bouwhoogte tot maximaal 12 meter is 

toegestaan, mits dit stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is en dit 
noodzakelijk is voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering.  
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Het bestemmingsplan biedt geen ontheffingsmogelijkheden voor de overige strijdigheid. 

 
Wijzigingsbevoegdheid 
Het bestemmingsplan biedt in artikel 4.7.1 een wijzigingsbevoegdheid voor de 
vormverandering van een bouwvlak. Het bouwplan is uitvoerbaar als de vorm van het 
bouwvlak wordt veranderd. Het bouwplan moet voldoen aan de volgende 
voorwaarden: 
1. artikel 4.7.1 sub a bepaalt dat de wijziging niet is toegestaan ter plaatse van de 
combinatie van aanduidingen ‘intensieve veehouderij’ en ‘reconstructiewetzone-
extensiveringsgebied’. De wijziging ligt niet ter plaatse van de aanduiding ‘intensieve 
veehouderij’, wel ter plaatse van de aanduiding ‘reconstructiewetzone-
extensiveringsgebied’. Het bouwvlak is gelegen in een extensiveringsgebied, maar is 
niet aangeduid als ‘intensieve veehouderij’. 
2. artikel 4.7.1 sub b bepaalt dat de totale oppervlakte niet mag worden vergroot. Het 
vastgestelde bouwvlak heeft een oppervlakte van 10.100 m². Na de vormverandering 
blijft de oppervlakte 10.100 m². 
3. artikel 4.7.1 sub c bepaalt dat de in de bestemmingsomschrijving opgenomen 
waarden niet onevenredig mogen worden aangetast. Het betreft concreet de 
aanwezige aardkundige waarden en natuurwaarden in het bijzonder voor de das.  
4. artikel 4.7.1 sub d bepaalt dat er geen milieuhygiënische belemmeringen mogen 
zijn. Het meest nabij gelegen bouwvlak van een agrarische bedrijf (Beerseweg 45) ligt 
op 675 meter afstand. Het meest nabij gelegen bouwvlak met een burgerwoning ligt 
op 30 meter afstand. Beide afstanden zijn minimaal gemeten van bouwvlakgrens tot 
bouwvlakgrens. Bij de vormverandering wordt de voorste bouwvlakgrens 5 meter 
verder van de Hapseweg en de woningen Hapseweg 38 en 40 gelegd. De afstand 
van het (verwachte) emissiepunt bij de deur van de nieuwe rundveestal tot de 
voorgevel van Hapseweg 38 wordt 50 meter en 60 meter voor Hapseweg 40. 
Daarmee wordt voldaan aan de vaste afstand van 50 meter voor rundveehouderijen.  
5. artikel 4.7.1 sub e bepaalt dat ter plaatse van de aanduiding ‘groene mantel’ een 
positieve bijdrage moet worden geleverd aan ecologische, hydrologische en 
landschappelijke waarden en kenmerken. Het bouwplan ligt niet in de aanduiding 
‘groene mantel’. 
6. artikel 4.7.1 sub f bepaalt dat de wijziging gepaard moet gaan met een 
aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële 
kwaliteiten van de bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van 
extensieve recreatieve mogelijkheden in het plangebied.  
7. artikel 4.7.1 sub g bepaalt dat moet worden voorzien in een zorgvuldige 
landschappelijke inpassing op basis van een erfbeplantingsplan. In het 
erfbeplantingsplan is rekening gehouden met de aanwezige aardkundige waarden, 
het leefgebied van de das, de reeds aanwezige monumentale bomen en het 
omliggende gebied.  
8. artikel 4.7.1 sub h bepaalt dat het behoud en het beheer van een ecologische 
verbindingszone niet mag worden belemmerd of aangetast. Het bouwplan ligt niet in 
of nabij een ecologische verbindingszone. 
 
Middels een wijzigingsplan kan medewerking worden verleend aan de vormverandering 
van het bouwvlak. Het is hierbij noodzakelijk dat inzichtelijk wordt gemaakt of een 
dergelijke aanpassing van het bouwvlak planologisch aanvaardbaar is.  
 
  

1.5 Ruimtelijke effecten op omgeving 
 
Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente Cuijk. Rondom het perceel 
zijn verschillende agrarische bedrijven en burgerwoningen aanwezig. Het plangebied 
is binnen 200 meter van de verbindingsweg A73 Venlo-Nijmegen gelegen. 
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Het voornemen leidt tot een vormverandering van het bouwvlak van 1,01 ha. Het 
zwaartepunt van de verschuiving van het bouwvlak is gelegen aan de noordoostzijde 
van het plangebied.  
 
Vanuit het bestemmingsplan bestaat er de verplichting het te wijzigingen bouwvlak 
goed landschappelijk in te passen. Door middel van een zorgvuldige landschappelijke 
inpassing wordt rekening gehouden met de aanwezige aardkundige waarden, het 
leefgebied van de das en de reeds aanwezige monumentale bomen en het 
omliggende gebied.  
 
Het aantal verkeersbewegingen zal niet of nauwelijks wijzigen door de ontwikkeling 
ten opzichte van de milieu vergunde situatie.  
 
De milieubelasting met betrekking tot de aspecten ammoniak, geur en stof geeft geen 
overschrijding van de geldende normen.  
 
In voorliggende onderbouwing worden de mogelijke ruimtelijke effecten verder 
uitgediept.  
 
 

1.6  Opzet wijzigingsplan 

 
Het voorliggende wijzigingsplan is het resultaat van het toepassen van een 
wijzigingsbevoegdheid ex artikel 3.9a WRO, zoals die is opgenomen in het 
bestemmingsplan “Buitengebied 2010”, vastgesteld op 19 september 2011 en deels in 
werking getreden op 5 december 2011. Bij het opstellen van een wijzigingsplan dient het 
college van Burgemeester en Wethouders zich te houden aan de door de raad 
vastgestelde regels. Het wijzigingsplan vormt daarom geen zelfstandig bestemmingsplan. 
De gronden gelegen binnen het plangebied, zoals aangeduid op de verbeelding van dit 
wijzigingsplan, krijgt de bestemming 'Agrarisch met waarden - Landschapswaarden', 
waarbij de regels van het vigerende bestemmingsplan "Buitengebied 2010" onverkort van 
toepassing worden verklaard. De enige verandering die het wijzigingsplan bewerkstelligt, is 
de vormverandering van het agrarische bouwvlak.  
 
Het wijzigingsplan bestaat uit drie delen: 

a) de toelichting: De toelichting vormt de goede ruimtelijke onderbouwing van het 
plan. In de toelichting wordt ingegaan op het doel van het bestemmingsplan, het 
relevante beleid, een beschrijving van het plangebied / de planontwikkeling, de 
relevante omgevingsaspecten 

b) de voorschriften: De structuur van de regels van bestemmingsplannen moet 
voldoen aan de landelijke standaarden: SVBP (Standaard Vergelijkbare 
Bestemmingsplannen).  

c) een verbeelding: De verbeelding is een digitale kaart opgebouwd uit 
(dubbel)bestemmingen (in kleurvlakken) en aanduidingen. De verbeelding moet 
voldoen aan de landelijke standaarden (SVBP). 
 

De inhoud van de toelichting is als volgt opgebouwd: 
- Hoofdstuk 1 geeft een toelichting van het project en een beschrijving van het 

plangebied. Daarnaast wordt ingegaan op vigerend bestemmingsplan, de van 
toepassing zijnde wijzigingsbevoegdheid en de opzet van het wijzigingsplan.  

- In hoofdstuk 2 gaat in op het van toepassing zijnde beleid van de verschillende 
overheden. 

- De gevolgen of effecten op de planologische- en milieutechnische aspecten 
worden in hoofdstuk 3 beschreven.  

- Hoofdstuk 4 heeft betrekking op de uitvoerbaarheid van het plan.  
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hoofdstuk 2 

2 Beleidskader 
 

 

 
 

2.1  Provinciaal beleid 
 
Structuurvisie ruimtelijke ordening 
Op 1 januari 2011 is de Structuurvisie ruimtelijke ordening Noord-Brabant in werking 
getreden. Provinciale Staten stelden deze op 1 oktober 2010 vast. De structuurvisie is 
opgebouwd uit twee delen (A en B) en een uitwerking. Deel A bevat de hoofdlijnen van het 
beleid. In deel B beschrijft de provincie vier ruimtelijke structuren en de ambities en het 
beleid per structuur. De uitwerking wordt vormgegeven middels gebiedspaspoorten en 
deelstructuurvisies.  
De provincie geeft in de structuurvisie de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid tot 2025 (met 
een doorkijk naar 2040). De visie is bindend voor het ruimtelijk handelen van de provincie 
en beoogt met name richting te geven aan de vraagstukken over ruimtelijke ordening in 
Noord-Brabant waarover bestuurders een beslissing over dienen te nemen.  
 
In het landelijk gebied komt de ontwikkeling van agrarische bedrijven door schaalvergroting 
en intensivering steeds vaker in strijd met de doelen voor een gezonde en schone 
leefomgeving en behoud en ontwikkeling van natuur en landschap. Daarom kiest de 
provincie voor een integrale aanpak van de opgaven, waarbij multifunctioneel gebruik van 
het landelijk gebied uitgangspunt is. 
In gebieden waar de ontwikkeling van de landbouw samen met ontwikkeling van natuur, 
landschap, recreatie, wonen, werken en zorg van belang is voor de plattelandseconomie, 
biedt de provincie ruimte voor menging van deze functies. De provincie wil dat de 
verschillende functies zich daar in evenwicht met elkaar ontwikkelen. Het gaat hier om 
gebieden als de Meierij, de Baronie, Het Groene Woud, de Kempen, de Maashorst, de 
Brabantse Wal en de oeverwallen langs de rivieren.  
In een aantal gebieden is de landbouw dominant en wil de provincie de aanwezige ruimte 
behouden voor agrarische ontwikkelingen. Hier streeft de provincie naar een optimale en 
duurzame ontwikkeling van in die gebieden aanwezige landbouwsectoren. In de 
gebiedspaspoorten is verder uitwerking gegeven aan de ambities per gebied. 
 
Ruimtelijke structuren 
De ruimtelijke belangen en keuzes zijn in vier ruimtelijke structuren geordend. De 
structuren geven een hoofdkoers aan. Binnen de structuren worden verschillende 
perspectieven onderscheiden: 
· Groenblauwe structuur 

- Kerngebied groenblauw 
- Groenblauwe mantel 
- Waterbergingsgebied 

· Landelijk gebied 
- Gemengd landelijk gebied 
- Accentgebied agrarische ontwikkeling 

· Stedelijke structuur 
- Stedelijk concentratiegebied 
- Hoogstedelijke zone 

· Infrastructuur 
 
De planlocatie is gelegen in een gemengd landelijk gebied. Binnen het gemengd landelijk 
gebied is multifunctioneel gebruik het uitgangspunt.  
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Gebiedspaspoort Maasvallei 
Langs de oostgrens van Brabant heeft de Maas zich ingesneden in het landschap. 
Hierdoor hebben zich Maasterrasvlakte en -ruggen en het huidige rivierdal van de Maas 
gevormd. Ook oude stroomgeulen van de Maas, zoals de Vilt, zijn als geomorfologische 
relicten nog duidelijk herkenbaar in het landschap. Het lager gelegen westelijk deel van het 
gebied is mede gevormd onder invloed van de Raam die uit het zandplateau richting 
Grave stroomt. Kenmerkend voor de Maasvallei is het aanwezige microreliëf. 
 
Het oude rivierenlandschap van de Maasvallei is van oost naar west te verdelen in 
rivierdal, Maasterrasrug en Maasterrasvlakte. De Maasheggen zijn kenmerkend voor het 
rivierdal. Karakteristiek voor de Maasterrasrug zijn de oude bebouwingslinten van 
afzonderlijke dorpen met elk hun eigen karakteristieke formaat en kenmerken, afgewisseld 
door open akkercomplexen. Deze zone, met daarin Boxmeer en Cuijk, kent van oudsher 
de hoogste graad van ruimtelijke (stedelijke) dynamiek in de Maasvallei. Cuijk was in de 
Romeinse tijd al een belangrijke nederzetting. In het gebied ten westen van de spoorlijn 
Nijmegen-Venlo, de Maasterrasvlakte, is de bebouwingsgraad geringer. Het landschap is 
er relatief vlak en open. De kernen Rijkevoort en Haps liggen als 'eilanden' in het 
landschap. Grave, een oude vestingstad aan de Maas, vormt aan de noordzijde de 
beëindiging van de open en lager gelegen Maasterrasvlakte, waarin zich ook het dal van 
de Raam bevindt. Door de aanwezigheid van het microreliëf en de afwisseling tussen 
bosschages en open akkers is de Maasvallei een leefgebied voor de das.  
Kenmerkende landschapselementen voor de Maasvallei zijn: de open akkercomplexen 
met aanliggende buurtschappen en groen, de Maasheggen, de oude geulen en 
steilranden. De Maasheggen nemen in Noord-Brabant een unieke plek in door de schaal 
waarop het zich voordoet. Eeuwenoude hagen omzomen kleine landbouwpercelen. 
 
Op de Maasterrasrug liggen de meeste voorzieningen, de bovenregionale infrastructuur en 
grootste kernen, Boxmeer en Cuijk. Kenmerkend verschil tussen beide kernen is de relatie 
tot het landschap en de infrastructuur: Boxmeer is omgeven door groen (bos, akkers en 
Maasheggenlandschap) en Cuijk heeft een stedelijk front direct naar de Maas en de A73. 
Grave vormt een belangrijke schakel tussen de Middenpeelweg en de A73 bij Cuijk. De 
Maasterrasvlakte is een meer laagdynamisch gebied, met kleinere kernen en halfopen 
landschap. De landbouw is een belangrijke drager van het buitengebied. Intensieve 
vormen van landbouw (tuinbouw, boomteelt, maar ook intensieve veehouderij) zijn 
kenmerkend voor dit gebied. De belangrijkste recreatieve en toeristische ontwikkelingen 
zijn gekoppeld aan de Maas, het Maasheggengebied en aan de grootschalige ontzanding 
van de Kraaijenbergse Plassen.  

 

De ambities voor de Maasvallei regio worden als het volgt geformuleerd:  
· Versterken van contrasten tussen landschappen binnen Maasvallei. Dit kan door:  

a) mogelijkheden te bieden voor ruimtelijke verdichting op de Maasterrasvlakte door 
onder andere boomteelt sierteelt, grootschalige veehouderij en nieuwe 
landgoederen. Dit versterkt het contrast met de open akkers op de terrasrug; 

b) verdere vernatting van de Maasterrasvlakte in het dal van de Raam; 
c) ruimte te geven aan de intensivering van de landbouw in combinatie met het 

versterken van de ecologische waarden van de Maasterrasvlakte. Versterking van 
de ecologische waarde van de beken en landgoederenstructuur van het Raamdal 
heeft daarbij prioriteit; 

d) instandhouding, herstel en uitbreiding van de Maasheggen, zodat het 
Maasheggengebied zich ontwikkelt tot een robuust natuurgebied, waarbij rekening 
wordt gehouden met het rivierbelang van het winterbed;  

e) via beheersvergoedingen in het Maasdal grasland te stimuleren, door verplaatsing 
van boomteelt en tuinbouwteelten, zodat ruimtelijke eenheid van het rivierdal 
wordt versterkt; 

f) toegankelijk maken van het rivierdal door het optimaliseren van de 
padenstructuur. 

· Aandacht voor de relatie van de kernen met het landschap. Dit kan door:  
a) de beleving van het landschap van de Maasvallei vanaf A73 en de A77 als een 

groen en afwisselend landschap als uitgangspunt te nemen voor nieuwe 
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ontwikkelingen. Alleen Cuijk presenteert zich ter hoogte van het bedrijventerrein 
naar de A73. Dit betekent dat stedelijke ontwikkelingen zoals bij Boxmeer afstand 
houden tot het hoofdwegennet en ingebed worden in een groene omgeving; 

· De cultuurhistorische waarden van de Maasvallei in hun samenhang verder 
ontwikkelen, beschermen en toeristisch-recreatief ontsluiten. Dit geldt in het bijzonder 
voor de cultuurhistorische landschappen: “Maasvallei” en “Maaskant” (grotendeels in 
gebiedspaspoort Maaskant). Dit kan door:  
a) bij de uitbreiding van dorpen en steden meer aandacht te geven aan het beeld 

van het dorp of de stad vanuit het landschap; 
b) rekening te houden met belangrijke, vaak kwetsbare details, zoals steilranden en 

geulen, oude verkavelingen, sporen van oude wegen, oude heggen die 
karakteristiek zijn voor het landschap van de Maasvallei; 

c) alleen ruimte te geven aan de ontwikkeling van teelten die het bodemarchief in de 
archeologische en aardkundig waardevolle gebieden niet aantasten; 

d) afwisseling van kernen en open akkers op Maasterrasrug; 
· Het duurzaam en in samenhang behouden van het bodemarchief (o.a. door 

afstemming van het gemeentelijk archeologiebeleid) van het archeologisch landschap: 
“Maasvallei”.  

· Het versterken van de ecologische waarden van het landschap van de Maasvallei 
door te sturen op te behouden of te ontwikkelen kenmerken van het landschap, 
waarbij kenmerkende plant- en diersoorten van heggen en houtwallen (bijv. de 
nachtegaal, grasmus en das), het kleinschalig besloten landschap (bijv. steenuil, grote 
lijster), het half open landschap en akkerranden (bijv. geelgors en akkerandoorn), 
perceelsranden, wegbermen en waterlopen (bijv. roodborsttapuit, rapunzelklokje en 
drijvende waterweegbree) goede indicatoren zijn. In de Maasvallei speelt in het 
bijzonder het behoud van het leefgebied voor de das als schakel tussen de 
leefgebieden in Brabant, Gelderland en Limburg. Versterking van het leefgebied das 
kan door:  
a) de open akkercomplexen te behouden als robuuste groene geleding ten behoeve 

van het leefgebied van de das;  
b) ontwikkeling van nieuwe landgoederen en andere vormen van wonen tussen de 

kernen is mogelijk als de openheid van de akkercomplexen behouden blijft en de 
geschiktheid van het gebied voor de das wordt verbeterd; 

c) ontwikkeling van intensieve vormen van landbouw (tuinbouw, boomteelt, 
intensieve veehouderij) in combinatie met het versterken van de kwaliteiten als 
leefgebied van de das en struweelvogels; 

d) ontwikkeling van een recreatief watersportknooppunt Kraaijenbergseplassen-
Dommelsvoort, waarbij optimaal wordt rekening gehouden met de das, 
cultuurhistorische en aardkundige waarden; 

e) het aanleggen en onderhouden van lanen, hagen en andere 
perceelrandbegroeiingen. 

 
Verordening ruimte  
De Verordening ruimte (fase1) is op 23 april 2010 vastgesteld door Provinciale Staten. Op 
1 juni 2010 is de Verordening Ruimte (fase 1) in werking getreden. Gedeputeerde Staten 
hebben de Paraplunota ruimtelijke ordening per 1 juni 2010 ingetrokken. Hierdoor geldt 
een complex aan beleidsdocumenten, dat aan de paraplunota was gekoppeld, niet meer 
als beleidskader. De Verordening Ruimte fase 2 is een aanvulling op fase 1, de twee fases 
vormen samen de Verordening Ruimte. De Verordening Ruimte fase 2 is op 17 december 
2010 vastgesteld en is per 1 maart 2011 in werking. Vanaf 1 juni 2012 is de Verordening 
ruimte 2012 in werking. De Verordening ruimte 2012 betreft een actualisatie van de 
Verordening ruimte Noord-Brabant 2011. De Verordening ruimte bevat o.a. regels ter 
bescherming van de ruimtelijke kwaliteit, natuurgebieden en andere gebieden met 
waarden. Daarnaast bevat de Verordening ruimte regels voor agrarische ontwikkeling, 
ontwikkeling van de intensieve veehouderij (integrale zonering) en overige ontwikkelingen 
in het landelijk gebied. In deze paragraaf komen de van toepassing zijnde 
gebiedsaanduidingen en zoneringen met de daaraan verbonden regels aan bod. 
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Grondgebondenheid 
Het begrip ‘grondgebonden veehouderij’ wordt gedefinieerd als ‘een agrarisch bedrijf 
met een bedrijfsvoering die geheel of in overwegende mate niet in gebouwen 
plaatsvindt’.  Dit zijn in ieder geval melkrundveehouderijen die op de huiskavel en de 
directe omgeving voldoende areaal grond ter beschikking hebben voor 
ruwvoederproductie en/of weidegang. 
In de huidige en toekomstige situatie is weidegang een vast onderdeel van de 
bedrijfsvoering. Er is reeds voldoende areaal voor het beweiden van 139 melkkoeien. 
Hieruit kan geconcludeerd worden dat er sprake is en blijft van een grondgebonden 
melkrundveehouderijbedrijf.  
 
Op onderhavige ontwikkeling zijn derhalve de regels van artikel 8.3 van de 
Verordening ruimte van toepassing:  
1. Een bestemmingsplan dat is gelegen in een agrarisch gebied:  

a) bepaalt dat nieuwvestiging van een grondgebonden agrarisch bedrijf niet is 
toegestaan; 

b) kan bepalen dat hervestiging van en omschakeling naar een grondgebonden 
agrarisch bedrijf zijn toegestaan;  

c) kan voorzien in een uitbreiding van een grondgebonden agrarisch bedrijf mits uit 
de toelichting blijkt dat deze uitbreiding noodzakelijk is voor de agrarische 
bedrijfsvoering; 

d) bepaalt dat gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere permanente 
voorzieningen ten behoeve van een grondgebonden agrarisch bedrijf worden 
geconcentreerd in een bouwblok.  

Om te kunnen voldoen aan de voorwaarde gesteld in lid 1 sub d) is het noodzakelijk 
de vorm van het bouwvlak te wijzigen. Er is geen sprake van een uitbreiding als 
bedoeld onder lid c). Onder een uitbreiding in de zin van de Verordening ruimte wordt 
het vergroten van het bouwvlak verstaan. 

 
EHS 
De begrenzing en bescherming van de EHS is opgenomen in de Verordening Ruimte. 
Het beleid in de aangewezen gebieden sterkt tot behoud, herstel en ontwikkeling van 
de EHS. Ontwikkelingen die dit beleid kunnen frustreren, kunnen geen doorgang 
vinden. De locatie is niet gelegen in de EHS of in een zoekgebied ecologische 
verbindingszone.  

 
Kwaliteitsverbetering landschap 
Het algemene artikel 2.1.1. van de verordening geeft aan dat een bestemmingsplan 
dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied bijdraagt 
aan de zorg voor behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van het 
daarbij betrokken gebied en de naaste omgeving, in het bijzonder aan het principe 
van zorgvuldig ruimtegebruik. Voor de ontwikkelingen binnen het plangebied is een 
landschappelijke inpassing uitgewerkt. Middels de landschappelijke inpassing wordt 
een invulling gegeven aan de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit.  

 
De overige regels van de Verordening Ruimte hebben geen betrekking op onderhavig 
project of komen verderop in dit rapport aan de orde en zijn daarom in deze paragraaf 
buiten beschouwing gelaten.  
 
Conclusie 
De Verordening bepaalt dat alle gebouwen en voorzieningen geconcentreerd dienen te 
worden binnen het agrarisch bouwvlak. Uit oogpunt van een doelmatige agrarische 
bedrijfsvoering is het gewenst een gebouw op te richten buiten het vigerend agrarisch 
bouwvlak. Vormverandering van het bouwvlak is noodzakelijk. Er is sprake van zorgvuldig 
ruimtegebruik en er is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld ter bevordering van 
de ruimtelijke kwaliteit. Hiermee voldoet de gewenste ontwikkeling aan het provinciale 
beleid. 
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2.2  Gemeentelijk beleid 

 
Binnen het plangebied vigeert het bestemmingsplan Buitengebied 2010. Het 
plangebied is gelegen in een agrarisch gebied met waarden. De voor ‘Agrarisch met 
waarden – Landschapswaarden’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
· agrarische doeleinden, in de vorm van agrarische bodemexploitatie met 

bijbehorende agrarische voorzieningen; 
· grondgebonden agrarische bedrijven met dien verstande dat ter plaatse van de 

aanduiding: 
1. 'intensieve veehouderij' tevens intensieve veehouderijen zijn toegestaan; 
2. ‘paardenhouderij’ tevens paardenhouderijen zijn toegestaan; 
3. ‘glastuinbouw’ tevens glastuinbouw is toegestaan; 
4. ‘specifieke vorm van agrarisch met waarden – intensieve geiten- en 

schapenhouderij’ tevens een intensieve geiten- en schapenhouderij is 
toegestaan; 

waarbij niet meer dan één agrarisch bedrijf aanwezig mag zijn per bouwvlak; 
· één bedrijfswoning per bouwvlak met dien verstande dat ter plaatse van de 

aanduiding: 
1. ‘bedrijfswoning uitgesloten’ geen bedrijfswoningen zijn toegestaan; 
2. 'maximum aantal wooneenheden' het aantal bedrijfswoningen niet meer mag 

bedragen dan is aangegeven; 
· een zorgboerderij ter plaatse van de aanduiding ‘zorgboerderij’; 
· een museum ter plaatse van de aanduiding ‘museum’; 
· verspreid liggende bebouwing ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van 

agrarisch met waarden – veldschuur’; 
· behoud van karakteristieke bebouwing ter plaatse van de aanduiding 

‘karakteristiek’; 
· behoud van graslanden ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van 

agrarisch met waarden – grasland’; 
· permanente teeltondersteunende voorzieningen ter plaatse van de aanduiding 

‘specifieke vorm van agrarisch met waarden – permanente teeltondersteunende 
voorzieningen’; 

· rijbakken ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch met 
waarden – rijbak’; 

· een ki-station ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch met 
waarden – ki-station; 

· behoud, herstel en/of ontwikkeling van de landschapswaarden in het algemeen 
en in het bijzonder voor: 
1. aardkundig waardevolle gebieden, ter plaatse van de aanduiding ´specifieke 

vorm van agrarisch met waarden – aardkundig waardevol gebied´; 
2. cultuurhistorisch waardevolle akker ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke 

vorm van agrarisch met waarden – cultuurhistorisch waardevolle akker’; 
3. cultuurhistorische waardevolle gebieden ter plaatse van de aanduiding 

´specifieke vorm van agrarisch met waarden – cultuurhistorisch waardevol 
gebied´; 

4. maasheggen ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch 
met waarden – maasheggen’; 

5. landschappelijk besloten gebied, ter plaatse van de aanduiding ´specifieke 
vorm van agrarisch met waarden – landschappelijke beslotenheid´; 

6. landschappelijke openheid ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm 
van agrarisch met waarden– openheid’. 

· behoud, herstel en/of ontwikkeling van de natuurwaarden in het algemeen en in 
het bijzonder voor: 
1. dassen ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch met 

waarden – dassen’. 
· de bescherming c.q. instandhouding van de groeiplaats van (potentieel) 

monumentale bomen ter plaatse van de aanduiding 'monumentale boom'. 
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· een zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen ter plaatse van de 
aanduiding ‘zoekgebied voor behoud en herstel watersystemen’; 

· behoud en bescherming van de kazematten; 
· nevenfuncties in de vorm van statische opslag binnen bestaande gebouwen; 
· (onverharde) paden, wegen en parkeervoorzieningen; 
· groenvoorzieningen; 
· water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
· extensief recreatief medegebruik; 
· nutsvoorzieningen. 
 
Toetsing beleid 
Uit toetsing komt naar voren dat het bouwplan op de volgende punten overeenstemt 
met het bestemmingsplan: 
· artikel 4.1 sub b bepaalt dat grondgebonden agrarische bedrijvigheid is 

toegestaan. De aangevraagde rundveestal en sleufsilo’s vallen onder het 
toegestane gebruik; 

· artikel 4.1 sub g bepaalt dat karakteristieke bebouwing behouden moet blijven. De 
bedrijfswoning is aangemerkt als karakteristiek bouwwerk, maar maakt geen 
onderdeel uit van de aanvraag; 

· artikel 4.2.1 sub a bepaalt dat bouwwerken uitsluitend binnen het bouwvlak 
gebouwd mogen worden, met uitzondering van veldschuren, kazematten en 
bouwwerken geen gebouwen zijnde. De sleufsilo’s liggen binnen het bouwvlak; 

· artikel 4.2.1 sub c.1 bepaalt dat een bouwwerk minimaal 15 meter uit de as van 
de weg gebouwd moet worden. De aangevraagde afstand is circa 48 meter; 

· artikel 4.2.1 sub c.2 bepaalt dat een bouwwerk minimaal 3 meter uit de zijdelingse 
en achterste perceelsgrens gebouwd moet worden. De te bebouwen gronden zijn 
in eigendom van de aanvrager; 

· artikel 4.2.1 sub d bepaalt dat het verboden is om bouwwerken te bouwen bij een 
monumentale boom. De monumentale bomen staan aan de west- en zuidzijde 
van de bedrijfswoning, buiten de geplande bouwlocatie; 

· artikel 4.2.2 sub a bepaalt dat de goothoogte maximaal 4,5 m mag zijn. De 
goothoogte is maximaal 4 meter hoog; 

· artikel 4.2.8 sub d bepaalt dat de bouwhoogte van sleufsilo’s maximaal 2,5 meter 
mag zijn. De wanden van de sleufsilo’s zijn maximaal 2,5 meter hoog; 

· artikel 29 bepaalt dat voor bouwwerken met een oppervlakte groter dan 2.500 m² 
en dieper dan 0,5 meter een archeologisch rapport moet worden overlegd. De 
rundveestal krijgt een oppervlakte van circa 1.800 m², de sleufsilo’s elk 500 m²; 

· artikel 36.1 bepaalt dat buiten het bouwvlak geen hekwerken en rasters gebouwd 
mogen worden die de doorgang van dassen beperken. Er wordt nieuwe 
bebouwing aangevraagd, maar geen hekwerken of rasters die de doorgang van 
dassen beperken; 

· artikel 36.2 bepaalt dat bebouwing niet hoger mag zijn dan 150 meter boven NAP 
in verband met de aanvliegroute van vliegbasis Volkel. Het hoogste punt van de 
rundveestal ligt ruim onder de 150 meter boven NAP; 

· artikel 36.6 bepaalt dat bebouwing niet hoger mag zijn dan 65 meter boven NAP 
in verband met het functioneren van radarinstallaties in de omgeving. Het hoogste 
punt van de rundveestal ligt ruim onder de 65 meter boven NAP; 

· artikel 36.12 bepaalt dat geen vaste plantenteelt mag plaatsvinden: dit wordt niet 
aangevraagd. 

 
Uit de toetsing komt verder naar voren dat het bouwplan op de volgende punten 
strijdig is met de regels van het bestemmingsplan: 
1. artikel 4.2.1 sub a bepaalt dat bouwwerken uitsluitend binnen het bouwvlak 

gebouwd mogen worden, met uitzondering van veldschuren, kazematten en 
bouwwerken geen gebouwen zijnde. De rundveestal ligt deels buiten het 
bouwvlak; 

2. artikel 4.2.2 sub b bepaalt dat de bouwhoogte maximaal 8 meter mag zijn. De 
bouwhoogte is maximaal 10 meter hoog. 
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Het bestemmingsplan biedt een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid zoals bedoeld in 
artikel 2.12 lid 1 sub a onder 1 van de Wabo op grond waarvan medewerking kan 
worden verleend aan strijdigheid 2: artikel 4.3.2 sub a bepaalt dat een hogere 
bouwhoogte tot maximaal 12 meter is toegestaan, mits dit stedenbouwkundig en 
landschappelijk aanvaardbaar is en dit noodzakelijk is voor een doelmatige 
agrarische bedrijfsvoering.  
 
Conclusie 
Na toepassing van de wijzigingsbevoegdheid (vormverandering) en 
ontheffingsbevoegdheid (bouwhoogte) wordt, op voorwaarde dat er landschappelijke 
inpassing plaats vindt, voldaan aan het gemeentelijke beleid.  
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hoofdstuk 3 

3 Ruimtelijke aspecten  
Planologisch en milieukundig 

 

 
 
In dit hoofdstuk worden de planologische en milieukundige aspecten besproken. 
Milieuaspecten worden weliswaar geregeld via de daartoe geëigende wetgeving, maar 
daar waar het de ruimtelijke ordening raakt, dient met deze aspecten rekening te worden 
gehouden. 
 
 

3.1  Geurhinder 
 
De VNG-uitgave “Bedrijven en milieuzonering” geeft, gebaseerd op het aspect geur, 
voor rundveehouderijen een richtafstand van 50 meter (gemengd gebied) ten 
opzichte van een voor geur gevoelig object. Deze afstand komt overeen met de 
afstand zoals deze geldt in het kader van de Wet geurhinder en veehouderij.Ten 
opzichte van een geur gevoelig object in het kader van de Wet geurhinder en 
veehouderij wordt aan deze richtafstand voldaan. De afstand vanaf het emissiepunt 
tot aan een geurgevoelig object bedraagt ten minste 55 meter.  
 
De richtafstanden in het Groene Boekje geven een indicatie van de te verwachten 
milieubelasting. De daadwerkelijke milieubelasting van concrete activiteiten kan 
relevant afwijken als gevolg van specifieke bedrijfsprocessen, hinderbeperkende 
maatregelen, de concrete inrichting van het bedrijf en de geldende milieuvergunning. 
Voor de beoordeling van concrete activiteiten kan daarom concreet en gedetailleerd 
onderzoek naar de werkelijke milieubelasting zinvol of noodzakelijk zijn. Gezien aan 
de richtafstanden wordt voldaan, is nader onderzoek binnen het plangebied niet 
noodzakelijk.  
 
Conclusie  
Het aspect geur vormt geen belemmering voor de gewenste ontwikkeling. 
 

3.2  Infrastructuur 
 
Verkeersinfrastructuur 
Het perceel is gelegen aan de Hapseweg. Het betreft een bestaande verharde 
doorgaande weg, waar ontsluiting vanuit de inrichting plaatsvindt. De Hapseweg is 
goed begaanbaar voor vrachtverkeer. Het verrichten van activiteiten binnen het 
plangebied zorgt voor vervoersbewegingen van en naar het perceel. De 
vervoersbewegingen hebben betrekking op met name de aanvoer van mengvoer en 
de afvoer van melk en mest. Door de uitbreiding van de inrichting zullen de 
vervoersbewegingen van en naar het perceel niet of slechts beperkt mate toenemen. 
In het algemeen kan gesteld worden dat door opschaling de te laden en/of te lossen 
vrachten groter zullen zijn van omvang waarmee een hogere efficiëntie (vollere 
vrachten) van de vervoersbewegingen wordt bereikt. De aanwezige infrastructuur is 
afdoende voor de gewenste ontwikkeling. 
 
Technische infrastructuur 
Binnen het plangebied zijn geen kabels en leidingen aanwezig die een belemmering 
kunnen vormen voor de voorgestane ontwikkeling binnen het plangebied. 
 
Conclusie  
Het initiatief is in relatie tot de aanwezige infrastructuur aanvaardbaar. 
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3.3  Bodemkwaliteit 

 

Voor de aangevraagde situatie vindt er een uitbreiding plaats ten aanzien van 
bodembedreigende processen. Hierbij kunnen worden genoemd, de opslag van mest, 
en krachtvoer. In het kader van de omgevingsvergunning zijn en worden er in de 
voorschriften bodembeschermende maatregelen opgenomen.  
 
Bij het opstellen van een bestemmingsplan, een wijziging daarvan of een ontheffing 
moet, ingevolge het Besluit ruimtelijke ordening, worden onderzocht of 
bodemverontreiniging de voorgenomen bestemming niet onmogelijk maakt of 
belemmert.  Als gevolg van het Besluit ruimtelijke ordening moet tenminste middels 
een historisch onderzoek (HO) worden onderzocht of eventuele bodemverontreiniging 
een belemmering vormt. In sommige gevallen kan hiervan gemotiveerd worden 
afgeweken. Indien een vermoeden van verontreiniging bestaat of het HO hiertoe 
aanleiding geeft dient een daadwerkelijk bodemonderzoek NEN 5740 te worden 
uitgevoerd.  
Een bodemonderzoek wordt tevens noodzakelijk geacht bij een eventueel aan te 
vragen bouwvergunning. Hiervan kan worden afgeweken als het gewenste bouwwerk 
niet bestemd is als verblijfsgebied (> 2h/dag). 
 
Het plangebied waarop de uitbreiding is voorzien is in gebruik als landbouwgrond. 
Buiten de gebruikelijke bodembewerkende activiteiten hebben er binnen het 
plangebied waarop de uitbreiding is voorzien geen bedrijfsactiviteiten 
plaatsgevonden. Het bouwwerk is niet bestemd als verblijfsgebied.  
 
In het verleden is binnen het plangebied een hoeveelheid zand afgegraven. De 
afgraving is vervolgens opgevuld met ongebroken puin. Naar aanleiding van deze 
gegevens is door Öko-care B.V. een onderzoek verricht naar de samenstelling van 
het puin (NEN 5897). Hieruit is gebleken dat het puin verontreinigd is met asbest. Er 
zijn geen duidelijke verontreinigingskernen aanwezig. De gehele partij ongebroken 
puin dient als met asbest verontreinigt te worden aangemerkt. Uit de berekening is 
gebleken dat het om een hoeveelheid gaat van 3200 m³/4800 ton. De verontreiniging 
is afgedekt met een laag schone grond. Hierdoor is sprake van een immobile 
verontreiniging. Hierdoor is geen kans op verspreiding aanwezig waardoor de 
verontreiniging geen gevaar oplevert voor de volksgezondheid. Naar aanleiding van 
het uitgevoerde onderzoek is door Öko-care B.V. melding gedaan bij de provincie 
Noord-Brabant. Zij zijn bevoegd gezag inzake de verontreiniging. 
 
De verontreiniging ligt (gedeeltelijk) op de plek waar de nieuw te bouwen rundveestal 
dient te komen. Het bouwplan hoeft echter geen belemmeringen te ondervinden door 
de verontreiniging. De stal kan gerealiseerd worden zonder de verontreiniging te 
saneren. Dit omdat de stal boven op de verontreiniging gebouwd kan worden. Of de 
verontreiniging weggenomen wordt hangt af van onder andere de financiële 
haalbaarheid. Hier zal  in een later stadium meer bekend over worden. 
 
Conclusie  
De bodemgesteldheid vormt geen belemmering  voor de voorgenomen activiteiten. 
 
 

3.4  Geluid 

 

Bestemmingen die als geluidsbron c.q. hinderbron kunnen functioneren, kunnen 
onderverdeeld worden in geluidsbronnen in het kader van de Wgh en geluidsbronnen in 
meer algemeen in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). In de Wro wordt geen 
lijst van geluidsbronnen gegeven, het leidmotief is "een goede ruimtelijke ordening". Naast 
de geluidsbronnen uit de Wgh zullen onder de Wro meer bestemmingen in het 
voorkomende geval als geluidsbron beschouwd dienen te worden.  
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De VNG-brochure “bedrijven en milieuzonering” is hierbij een belangrijk hulpmiddel. Wordt 
aan de richtwaarden van deze brochure voldaan dan kan worden aangenomen dat het 
akoestisch klimaat bij de bestaande geluidsgevoelige bestemming(en) voldoende is en dat 
het bedrijf zich daar kan vestigen zonder vergaande voorschriften in het milieuspoor. Er 
moet in de akoestische beschouwing worden uitgegaan van wat binnen de nieuwe 
bestemming redelijkerwijs akoestisch mogelijk is en niet van een eventuele 
vergunningsaanvraag.  
 
De rundveehouderij valt onder de categorie ‘Fokken en houden van rundvee’ (SBI-code 
0121). Voor deze categorie geldt een richtafstand van 30 meter voor het milieuaspect 
‘geluid’. De richtafstanden kunnen met één afstandstap (van 30 naar 10 meter) worden 
verlaagd indien sprake is van omgevingstype gemend gebied. In de onderhavige situatie is 
er sprake van een gemengd gebied. De afstand vanaf de rand van het bouwblok tot de 
meest nabij gelegen gevoelige bestemming bedraagt meer dan 10 meter. Er wordt, gezien 
vanuit de grens van het bestemmingsvlak, voldaan aan de richtafstand.  
 
Conclusie  
Het initiatief is in relatie tot het aspect geluid aanvaardbaar. 
 
 

3.5  Luchtkwaliteit 

 

In het kader van ruimtelijke inpassing bij bestemmingsplan procedures dient rekening 
gehouden te worden met (fijn)stof. De VNG-brochure “bedrijven en milieuzonering” is 
hierbij een belangrijk hulpmiddel. De brochure bevat lijsten met richtafstanden voor de vier 
ruimtelijk relevante milieuaspecten waaronder stof. Bij het bepalen van deze richtafstanden 
zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  
· Het betreft ‘gemiddeld’ moderne bedrijfsactiviteiten met gebruikelijke 

productieprocessen en voorzieningen;  
· De richtafstanden hebben betrekking op de omgevingstypen ‘rustige woonwijk’ en 

‘rustig buitengebied;  
· De richtafstanden bieden in beginsel ruimte voor normale groei van de 

bedrijfsactiviteiten;  
· Bij activiteiten met ruimtelijk duidelijk te onderscheiden deelactiviteiten, kunnen deze 

deelactiviteiten desgewenst als afzonderlijk te zoneren activiteiten worden beschouwd.  
 
De richtafstand geldt tussen enerzijds de grens van de bestemming (bouwvlak) en 
anderzijds de uiterste situering van de gevel van een woning. De gegeven afstanden zijn in 
het algemeen richtafstanden en geen harde afstandeisen.  
De uitstoot van schadelijke stoffen naar de lucht is niet te vertalen in een richtafstand. Toch 
kan de uitstoot van schadelijke stoffen in planologisch opzicht relevant zijn. Bij activiteiten 
waar dit mogelijk relevant is, is de letter L van luchtverontreiniging opgenomen.  
 
De rundveehouderij valt onder de categorie ‘Fokken en houden van rundvee’ (SBI-
code 0121). Voor deze categorie geldt een richtafstand van 30 meter voor het 
milieuaspect ‘stof’. De richtafstanden kunnen met één afstandstap (van 30 naar 10 
meter) worden verlaagd indien sprake is van omgevingstype gemend gebied. In de 
onderhavige situatie is er sprake van een gemengd gebied. Aan deze richtafstand 
wordt vanuit de grens van het bouwvlak tot aan een gevoelige bestemming (bv: 
wonen) voldaan. 
 
Wet Luchtkwaliteit 2007 
De Wet Luchtkwaliteit 2007 (Wlk 2007) vormt het toetsingskader voor 
stofconcentraties in de lucht bij een omgevingsvergunning. In de Wet Luchtkwaliteit 
worden wettelijke luchtkwaliteitsnormen genoemd van de luchtverontreinigende 
stoffen: stikstofdioxiden (NO2 en Nox (als NO2)), koolmonoxide (CO), fijn stof (PM10), 
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benzeen (C6H6), zwaveldioxide (SO2) en lood (Pb). Volgens het besluit dient rekening 
gehouden te worden met de grenswaarden voor deze stoffen.  
 
Vanwege hoge achtergrondconcentraties bestaat er een kans dat voor PM10 (24-
uurgemiddelden) en, in mindere mate, NO2 de grenswaarden in delen van Nederland 
worden overschreden. Indien een inrichting PM10 emitteert, is het noodzakelijk dat de 
bijdrage van deze inrichting aan de achtergrondniveaus inzichtelijk wordt gemaakt. 
De stof NO2 komt voornamelijk vrij bij verbrandingsprocessen.  
 
De concentratie van de overige stoffen koolmonoxide (CO), benzeen (C6H6), 
zwaveldioxide (SO2) en lood (Pb) in de buitenlucht is van nature zo laag dat voor 
deze stoffen geen overschrijding van de grenswaarde wordt verwacht. Voor deze 
stoffen kan worden voldaan aan de gestelde grenswaarden uit de Wet Luchtkwaliteit 
2007.  

 
Besluit Niet In Betekende Mate (NIBM)  
In de algemene maatregel van bestuur ‘Niet in betekenende mate bijdragen’ (Besluit 
NIBM) en de ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels 
vastgelegd die betrekking hebben op het begrip NIBM. Het Besluit NIBM, legt vast 
wanneer de onderzoekslocatie niet in betekenende mate bijdraagt aan de concentratie van 
een bepaalde stof. Dat is het geval wanneer aannemelijk is dat de onderzoekslocatie een 
toename van de concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2) veroorzaakt die 
niet meer bedraagt dan 3% van de jaargemiddelde concentratie van die stof. Dit komt 
overeen met een toename van maximaal 1,2 μg/m³ voor zowel PM10 als NO2. Als de 
toename voor één of beide stoffen hoger is, dan is het project in betekende mate (IBM). 
Als de activiteit binnen de onderzoekslocatie niet leidt tot een toename groter dan 3% voor 
zowel NO2 als PM10, dan vindt geen verdere toetsing aan grenswaarden plaats.  
 
Fijn stofemissie onderzoekslocatie  
In de Regeling NIBM zijn categorieën opgenomen die NIBM bijdragen aan de 
luchtverontreiniging. Een aantal landbouwbedrijven is opgenomen maar veehouderijen 
niet. Plannen die niet in betekenende mate (NIBM) bijdragen aan de luchtkwaliteit hoeven 
niet meer afzonderlijk te worden getoetst aan de grenswaarden voor de buitenlucht. In de 
‘Handreiking fijn stof en veehouderijen’ (VROM, mei 2010) is een vuistregel opgenomen 
waarmee bepaald kan worden of bij een uitbreiding van een veehouderij sprake is van 
NIBM (zie onderstaande tabel, gebaseerd op de 3% NIBM grens).  
 

 
 
In de tabel kan bij de betreffende afstand de hoeveelheid emissie worden afgelezen 
waarmee een veehouderij nog kan uitbreiden om niet in betekende mate bij te dragen. De 
getallen in de tabel zijn worstcase genomen inclusief een veiligheidsmarge. Indien bij een 
bepaalde afstand niet méér wordt geëmitteerd dan is opgenomen in de tabel dan is de 
oprichting/uitbreiding zeker NIBM. Met behulp van de emissiefactorenlijst, uitgegeven door 
het ministerie van I&M, kan uitgerekend worden of de totale toename in emissie onder de 
NIBM grens blijft.  
 
De toename aan emissie van fijn stof bedraagt (22.368-14.160=) 8.208 gram fijn stof. De 
afstand tussen het dichtstbijzijnde emissiepunt tot de te toetsen plaats bedraagt ca. 55 
meter. Omdat op 70 meter de vuistregelgrens op 324.000 gram/jr ligt en de totale toename 
8.208 gram per jaar bedraagt, kan hier geconcludeerd worden dat op 70 meter geen 
sprake kan zijn van een IBM toename. 
 
Conclusie  
Het initiatief is uit een oogpunt van luchtkwaliteit aanvaardbaar. 
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3.6  Water 
 
Bij de watertoets gaat het om het van meet af aan meenemen van water in de ruimtelijke 
plan- en besluitvorming. Daarvoor is overleg nodig met de waterbeheerder in een zo vroeg 
mogelijk stadium. Het gaat bij de watertoets niet zozeer om een toets achteraf maar om 
vroegtijdige en actieve inbreng van de waterbeheerder. Met de Watertoets wordt er naar 
gestreefd om het reeds bestaande waterhuishoudkundig en ruimtelijke beleid goed toe te 
passen en uit te voeren; het is niet de bedoeling dat er met de watertoets nieuw beleid 
wordt gemaakt. De werking van de Watertoets is uitgebreid beschreven in de Bestuurlijke 
Notitie Watertoets en de nadere toelichting in de Handreiking die in oktober 2001 zijn 
vastgesteld in het bestuurlijk overleg Waterbeleid 21ste eeuw.  
 
Per 1 november 2003 is een wijziging op het Besluit op de Ruimtelijke Ordening (Bro) van 
kracht waarmee de watertoets ook wettelijk verankerd is. Een watertoets geeft aan wat de 
gevolgen zijn van een ruimtelijk plan voor de waterhuishouding in het betreffende gebied. 
Een dergelijke waterparagraaf is bijvoorbeeld opgenomen in de toelichting bij een 
regionaal structuurplan, een gemeentelijk structuurplan, een bestemmingsplan en bij de 
ruimtelijke onderbouwing bij vrijstelling procedures. Deze verplichting vloeit voort uit het 
Besluit tot wijziging van het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985, dat op 3 juli 2003 is 
vastgesteld. Een waterparagraaf wordt niet voorgeschreven voor ruimtelijke plannen van 
het Rijk.  
 
Het plan dient te voldoen aan het beleid van waterschap Aa en Maas ten aanzien van 
nieuwe ontwikkelingen (zie www.aaenmaas.nl). 

 
Ontwikkelen met duurzaam wateroogmerk 
Voor Waterschap De Dommel en Waterschap Aa en Maas is de beleidsterm "hydrologisch 
neutraal ontwikkelen" in de notitie ‘Ontwikkelen met duurzaamwateroogmerk’ inhoudelijke 
uitgewerkt en onderbouwd. Bovendien zijn de (nieuwe) uitgangspunten en 
randvoorwaarden van beide waterschappen bij dit project geïntegreerd. Deze 
uitgangspunten en randvoorwaarden worden toegepast in het proces van de watertoets. 
 
De beleidsterm "hydrologisch neutraal ontwikkelen" geeft invulling aan het "niet 
afwentelen" principe, zoals door de commissie waterbeheer 21e eeuw (WB21) is gegeven. 
In principe heeft elke ruimtelijke ontwikkeling invloed op de hydrologie. De beleidsterm 
"hydrologisch neutraal" heeft dan ook vooral betrekking op het zo veel mogelijk (binnen de 
ontwikkeling) neutraliseren van de negatieve hydrologische gevolgen van toekomstige 
ruimtelijke ontwikkelingen in ruimte en tijd. De ontwikkeling mag geen hydrologische 
achteruitgang aan de randen van het plangebied ten opzichte van de referentiesituatie tot 
gevolg hebben. Zo mogen bijvoorbeeld geen hydrologische knelpunten worden gecreëerd 
voor de te handhaven en de vastgelegde toekomstige landgebruikfuncties in het 
plangebied en het beïnvloedingsgebied. 
 
De definitie van 'hydrologisch neutraal ontwikkelen' is vertaald in een aantal toetsbare 
criteria: 
· Er is geen toe- of afname van de waterafvoer op de rand van het plangebied; 
· Er mogen geen veranderingen van oppervlaktewaterstanden optreden op de grens 

van het plangebied en daarbuiten (tenzij veranderingen gewenst zijn); 
· Er mag geen overlast optreden door extreme gebeurtenissen; 
· De omvang van grondwateraanvulling blijft gelijk (dit is de som van infiltratie vanaf 

oppervlak, inzijging vanuit oppervlaktewater, kwel en drainage); 
· Er mogen geen veranderingen van grondwaterstanden optreden op de grens van het 

plangebied en daarbuiten (tenzij veranderingen gewenst zijn). 
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Plangebied 
De locatie is niet gelegen in een attentie of beschermingsgebied zoals bedoeld in de 
verordening waterhuishouding.  
 
Het plangebied heeft een bestaand verhard oppervlakte van ongeveer 3.000 m2. Al het 
regenwater wordt afgevoerd naar de omliggende sloten en terreinen. Door de bouw van 
de nieuwe stal die daardoor mogelijk wordt, zal het verhard oppervlak met ca. 3.500 m2 
toenemen.  

 
Afvalwater 
De locatie is voorzien van riolering, waar het huishoudelijk afvalwater op wordt geloosd. In 
de voorgenomen activiteit wordt geen afvalwater geloosd op het oppervlaktewater. Het 
erfafspoelwater stroomt af naar de omliggende sloten en terreinen. De daken en het erf 
zijn schoon. Het afstromend hemelwater is zodoende niet verontreinigd.   
 
Om negatieve effecten op de huidige goede waterkwaliteit te voorkomen en 
waterbesparing te bereiken, wordt: 
· zoveel mogelijk maatregelen getroffen om het waterverbruik zo gering mogelijk te 

laten zijn en verontreiniging van het regenwater en oppervlaktewater te voorkomen; 
· duurzame, niet- uitloogbare bouwmaterialen toegepast; 
· het erf bezemschoon houden; 
· een bergingsvoorziening gerealiseerd. 

 
Bergingscapaciteit 
Vanuit het begrip ‘hydrologisch neutraal ontwikkelingen’ is men verplicht bij ruimtelijke 
ingrepen retentievoorzieningen aan te leggen om versnelde afvoer van hemelwater te 
voorkomen. Zo ook binnen de het plangebied. Binnen het plangebied wordt de 
retentievoorziening gerealiseerd in de vorm van een sloot. De gekozen locatie van de 
voorziening houdt rekening met de natuurlijke glooiing van het terrein. Het talud heeft een 
minimale hellingshoek van 1:1. De gemiddelde hoogte van het grondwater (GHG) 
bedraagt ter plaatse ca. 80-100 cm – mv. Op advies van het waterschap wordt een 
maximale bergingsdiepte van 75 cm-mv gehanteerd. 
De infiltratievoorziening dient minimaal 178 m³ (T10+10%) te bergen/infiltreren. Bij extreme 
weersomstandigheden (extra volume hemelwater T100+10%) dient er 242 m³ te worden 
geborgen. Het bergen van de situatie T=100 is niet verplicht, wel moet inzichtelijk worden 
gemaakt of er in deze situatie overlast op treedt. De kenmerken van de 
infiltratievoorziening zijn opgenomen in het Toetsinstrumentarium Hydrologisch Neutraal 
Ontwikkelen van Waterschap Aa en Maas in de bijlage.  
 
Retentievoorziening 
Er wordt een nieuwe waterbuffer binnen de inrichting gerealiseerd in de vorm van een 
sloot. De werking van de buffer is gebaseerd op berging en infiltratie. In de buffer kan 
regenwater tijdelijk worden geborgen en kan het water infiltreren in de ondergrond. De 
waterbuffer helpt verdroging van de bodem tegen te gaan, vormt een buffer bij 
overvloedige regenval, en draagt bij aan de zuivering van het water. De sloot dient mimaal 
178 m3 te kunnen bergen. Uit de rekenresultaten van de HNO berekening blijkt dat een 
sloot met een lengte van 50 meter en een oppervlakte van ca. 350 m2 voldoende inhoud 
heeft voor het bergen van een T=10 en T=100 bui. De exacte locatie van de buffer is in het 
inpassingsplan opgenomen.  
 
Effecten en conclusie m.b.t. water: 
De waarborging dat bij extreme neerslag de hoeveelheid water ook daadwerkelijk kan 
worden opgevangen is aanwezig. De nieuwe waterbuffer heeft voldoende capaciteit voor 
de situatie T=10 en T=100. Omdat het regenwater afkomstig van het nieuw verharde 
oppervlak niet tot afvoer komt geldt er geen vergunningplicht. 
 
In de aangevraagde situatie is er geen sprake van verontreiniging van grondwater. 
Uitspoeling naar en verontreiniging van het grondwater wordt voorkomen door het 
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toepassen van bodembeschermende maatregelen (erfverharding, gestorte vloeren, lekbak 
onder dieseltank) en opvang van hemelwater. Er wordt geen water geloosd op het 
oppervlaktewater. De hoeveelheid hemelwater varieert per jaar, met een gemiddelde van ± 
0,8 m³ per m² verhard oppervlak. Het hemelwater dat infiltreert, vormt geen risico voor 
zowel de volksgezondheid als voor collega veehouders in verband met het eventueel 
overbrengen van dierziekten. Doordat het hemelwater dat wordt geïnfiltreerd geen 
schadelijke stoffen bevat, heeft dit ook geen negatieve invloed op de kwaliteit van het 
grondwater. 
 
Het voornemen heeft geen consequenties voor een eventuele bodemdaling. Bij berging in 
de waterbuffer is geen sprake van invloed op het grondwater omdat er geen structurele 
peilverhoging ontstaat. Doordat er geen grondwater aan de bodem wordt onttrokken heeft 
de exploitatie van dit bedrijf ook geen invloed op de verdroging. In de bodem komt matig 
kwel voor. Aangezien de kwel niet sterk is ontwikkeld, zal infiltratie van hemelwater naar de 
bodem niet voor problemen zorgen.  
 
Alle aspecten rondom water vormen geen belemmering voor onderliggend plan. 
 
 
 

3.7  Externe veiligheid 

 
Externe veiligheid betreft het risico dat aan bepaalde activiteiten verbonden is voor 
niet bij de activiteit betrokken personen. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het 
voorkomen en beheersen van risicovolle bedrijfsactiviteiten en van risicovol transport. 
Het gaat daarbij om de bescherming van individuele burgers en groepen tegen 
ongevallen met gevaarlijke stoffen of omstandigheden. Daarbij gaat het enerzijds om 
de risico’s verbonden aan ‘risicovolle inrichtingen’, waar gevaarlijke stoffen worden 
geproduceerd, opgeslagen of gebruikt en anderzijds om het ‘vervoer van gevaarlijke 
stoffen’ via wegen, spoorwegen, waterwegen en buisleidingen. 
 
Bij de realisering van dit project is geen sprake van de vestiging van (brand-) 
gevaarlijke functies. Het plangebied is gelegen in de PR 10-8 risicocontour van de 
A73, dit levert geen belemmering voor de gewenste ontwikkeling op. Omdat als 
gevolg van de gewenste ontwikkeling de personen dichtheid in het buitengebied niet 
toeneemt hoeft het groepsrisico niet te worden bezien. Ook in de omgeving komen 
geen (brand)gevaarlijke functies voor (zie ook de uitsnede van de risicokaart Brabant 
in de bijlage). 
 
Conclusie  
Uit een oogpunt van externe veiligheid is het beoogde initiatief aanvaardbaar. 
 
 

3.8  Natura 2000  

 

Natuurbeschermingswet 
De Europese Unie heeft een zeer gevarieerde en rijke natuur, die van grote 
biologische, esthetische en economische waarde is. Om deze natuur te behouden 
heeft de Europese Unie het initiatief genomen voor Natura 2000. Dit is een 
samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden. Voor Nederland gaat het 
in totaal om 162 gebieden. Natura 2000 is niet enkel ter bescherming van gebieden 
(habitats), maar draagt ook bij aan soortenbescherming. Bescherming van de 
gebieden vindt in Nederland plaats middels de Natuurbeschermingswet. Momenteel 
ontbreekt een eenduidig toetsingskader voor ontwikkelingen rondom Natura 2000-
gebieden.  
 
Op 31 maart 2010 is, als uitvloeisel van de Crisis- en herstelwet, artikel 19kd van de 
Nbw in werking getreden. In artikel 19kd is bepaald dat effecten van stikstofdepositie 
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buiten beschouwing gelaten dienen te worden als er per saldo geen toename t.o.v. 7 
december 2004 plaatsvindt van de stikstofdepositie op voor stikstofgevoelige Natura-
2000. Dit wil echter niet zeggen dat er geen vergunning op grond van artikel 19d is 
vereist (uitspraak RvS 201003301/1/R2). In voor vermelde uitspraak is tevens gesteld 
dat 7 december 2004 niet het referentiemoment is voor Vogelrichtlijngebieden die 
reeds vóór 7 december 2004 zijn aangewezen. Als referentiedatum voor 
Vogelrichtlijngebieden geldt de datum van aanwijzing van het gebied in de zin van de 
Vogelrichtlijn, echter deze datum kan nooit vóór 10 juni 1994 gelegen zijn. 
 
De locatie ligt binnen 10 kilometer van de Natura 2000-gebieden ‘Oeffelter Meent’, ‘Sint 
Jansberg’, ‘De Bruuk’ en ‘Maasduinen’. De gebieden zijn gelegen in de provincies Noord-
Brabant, Gelderland en Limburg. Voor de gewenste ontwikkeling is reeds een vergunning 
in het kader van de Natuurbeschermingswet aangevraagd.  
 
Verordening Stikstof en Natura 2000 Noord Brabant 2013 
De provincie Noord-Brabant werkt momenteel met de gewijzigde Provinciale verordening 
stikstof en Natura 2000 Noord Brabant (vastgesteld op 22 maart 2013). Deze verordening 
vormt het toetsingskader voor ontwikkelingen rondom Natura 2000-gebieden in Noord-
Brabant. De verordening rust op drie peilers te weten: 
· (extra) technische eisen aan nieuwe stallen m.b.t. emissiearme technieken; 
· Groeibeperking piekbelasters; 
· Salderingsbank. 
De Provinciale verordening stikstof haakt aan bij de Crisis en Herstelwet (CHW) waarin 
een wijziging van de Natuurbeschermingswet is opgenomen. Deze wijziging houdt in dat 
effecten van stikstofdepositie buiten beschouwing worden gelaten als deze niet toenemen 
in vergelijking met de depositie op 7 december 2004.  
 
Het is vanuit de verordening verplicht een stalsysteem conform de bijlage van de 
verordening toe te passen in de nieuwe te bouwen stal. Hieraan wordt voldaan. In de 
uitgangssituatie was er sprake van een emissieplafond van 1.140 kg NH3. De gewenste 
ontwikkeling ziet toe op een NH3 emissie van in totaal  1.599,2 kg NH3. Omdat er sprake is 
van een bedrijfsverplaatsing en de voormalige locatie (1.964 kg NH3) uit gebruik wordt 
genomen, kan de uitbreiding op de nieuwe locatie hiermee gecompenseerd worden. 

 
Conclusie 
In het kader van het voorgestane plan is de benodigde aanvraag reeds in procedure 
gebracht. Vanwege de grote afstand tot de gevoelige gebieden en het staken van de 
bedrijfsactiviteiten op de oude bedrijfslocatie, worden er geen belemmeringen vanuit 
de actuele natuurwetgeving verwacht. 
 
 

3.9  Archeologie en Cultuurhistorie 

 

Archeologie en cultuurhistorie 
Archeologische waarden dienen vanwege de Wet op de archeologische 
monumentenzorg (Wamz, 1 september 2007) en de op grond daarvan gewijzigde 
Monumentenwet 1988 te worden mee gewogen in de besluitvorming over ruimtelijke 
ingrepen. Doel van de Wet op de archeologische monumentenzorg is namelijk: 
'bescherming van aanwezige en te verwachten archeologische waarden door het 
reguleren van bodemverstorende activiteiten'.  
 
Gemeentelijke beleidsnota archeologie 
In het archeologisch beleidsplan dat op 11 mei 2009 is vastgesteld door de gemeenteraad 
van de gemeente Cuijk zijn zones met verschillende archeologische waarden vastgesteld.  
Het op praktische wijze omgaan met behoud en beheer van archeologische waarden 
staan in het beleidsplan centraal. De ambitie van de gemeente Cuijk is daarnaast om 
archeologie meer te gaan benutten als inspiratiebron voor de ruimtelijke kwaliteit. 
Uitgangspunt daarbij is het vinden van een goede balans tussen het zo min mogelijk 
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belasten van vergunningaanvragers en een verantwoorde omgang met het bodemarchief. 
Daarom is er een onderverdeling gemaakt tussen gebieden met een lage archeologische 
verwachting en gebieden met een hoge en middelhoge archeologische verwachting.  
De planlocatie bevindt zich in een gebied met de aanduiding ‘waarde - archeologie 5’. Een 
archeologisch onderzoek dient plaats te vinden bij bouwwerken met een oppervlakte 
groter dan 2.500 m² en dieper dan 0,5 meter. De nieuw te realiseren rundveestal krijgt een 
oppervlakte van ca. 1.800 m². Een archeologisch rapport hoeft niet te worden overlegd. 
 
Conclusie 
De te verwachte archeologische en cultuurhistorische waarden vormen geen 
belemmering voor de gewenste ontwikkeling. 
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3.10  Landschappelijke inpassing 

 
Beleid 
Om de kwaliteit van het landschap te versterken heeft de provincie in haar Structuurvisie 
ruimtelijke ordening en de Verordening ruimte het principe ‘rood-met-groen’ 
geïntroduceerd. Daarnaast is een goede landschappelijke inpassing ook vanuit het 
gemeentelijk beleid een vereiste.  
 
Het rood-met-groen principe omvat kort samengevat dat er enerzijds ontwikkelingsruimte 
wordt geboden mits deze tevens gepaard gaat met maatregelen die het landschap 
versterken. Middels een handreiking worden handvaten geboden om een invulling te 
geven aan de rood-met-groen koppeling. 
 
Een verandering van het bouwvlak moet gepaard gaan met een aantoonbare en 
uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiele kwaliteiten van de bodem, 
water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van extensieve recreatieve mogelijkheden in 
het plangebied. Een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een 
landschappelijk inpassingsplan voorziet hierin. In het erfbeplantingplan is rekening 
gehouden met de aanwezige aardkundige waarden, het leefgebied van de das, de reeds 
aanwezige monumentale bomen en het omliggende gebied. 
 
Landschap 
Het oude rivierenlandschap van de Maasvallei is van oost naar west te verdelen in 
rivierdal, Maasterrasrug en Maasterrasvlakte. Het plangebied ligt binnen de 
Maasterrasvlakte. Het landschap is er relatief vlak en (half) open. De landbouw is een 
belangrijke drager van het gebied. Door de aanwezigheid van het microreliëf en de 
afwisseling tussen bosschages en open akkers is de Maasvallei een leefgebied voor de 
das.  
 
Alle omliggende groenstructuren blijven behouden, waardoor de kenmerkende 
landschapskarakteristiek behouden blijft.  De nieuwe te bouwen stal wordt landschappelijk 
ingepast middels boomgroepen. De stal blijft zo goed (natuurlijk) geventileerd, de weide 
blijft bereikbaar voor het vee en verbinding van het bedrijf met de omliggende grond blijft 
herkenbaar (zie landschappelijk inpassingsplan). 
 
Toets beleid 
Voor het uitbreiden van bestemmingen en/of bebouwingsmogelijkheden is vastgesteld dat 
de basisinspanning minimaal 20% van de waardevermeerdering van de locatie moet 
bedragen. Omdat er door de ontwikkeling enkel andere bouwmogelijkheden worden 
geboden en niet zo zeer ruimere bouwmogelijkheden is er geen waardevermeerdering 
vast te stellen. Desalniettemin zal de gewenste ontwikkeling gepaard moeten gaan met 
een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van het landschap. De aanleg en het 
beheer van het landschappelijk inpassingsplan wordt hiertoe vastgelegd middels een 
privaatrechtelijke overeenkomst. 
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3.11  Flora- en fauna 
 
Voor alle soorten, dus ook voor de soorten die zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht, 
geldt een zogenaamde ‘algemene zorgplicht’ (art. 2 Flora- en faunawet). Deze zorgplicht 
houdt in dat de initiatiefnemer passende maatregelen neemt om schade aanwezige 
soorten te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het 
niet verontrusten of verstoren in de kwetsbare perioden zoals de winterslaap, de 
voortplantingstijd en de periode van afhankelijkheid van de jongen. De zorgplicht geldt 
altijd en voor alle planten en dieren, of ze beschermd zijn of niet, en in het geval dat ze 
beschermd zijn ook als er ontheffing of vrijstelling is verleend. In dit kader is daarom in de 
praktijk niet mogelijk om een ontheffing te verkrijgen voor het verwijderen of verstoren van 
aanwezige vogelnesten.  
 
In het kader van de algemene zorgplicht is het aan te bevelen om de benodigde 
werkzaamheden voor de herontwikkeling buiten het algemene broedseizoen te laten 
plaatsvinden. Dit is ruwweg de periode van maart tot september. Indien dit niet mogelijk is 
dient het terrein voorafgaande aan de activiteiten onderzocht te worden op het voorkomen 
van broedende vogels. Als geen broedgevallen op het terrein of in de opgaande structuren 
direct rondom het plangebied aanwezig zijn, kan het plan in haar huidige vorm doorgang 
vinden. Met inachtneming van bovenbeschreven voorwaarden kan het plan in 
overeenstemming met de natuurwetgeving en het natuurbeleid in Nederland plaatsvinden. 
Er is geen aanleiding tot het uitvoeren van een vervolgonderzoek en er zijn geen overige 
voorwaarden aan het plan verbonden vanuit de Flora- en faunawet. 
 
Omdat alle omliggende groenstructuren onaangetast blijven en er sprake blijft van een 
halfopen landschap wordt er geen verstoring van de das verwacht. De das heeft baat bij 
een afwisselend landschap van akkers/weide en bosjes. Daarbij worden er geen hekken 
geplaatst waardoor de das in zijn routes gestoord kan worden.  
 
Conclusie 
Door behoud van de bestaande verkavelingsstructuur en groenelementen en met 
inachtneming van bovenbeschreven voorwaarden wordt er geen verstoring van aanwezige 
flora en fauna verwacht. 
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hoofdstuk 4 

4 Uitvoerbaarheid  
Van het wijzigingsplan 

 

 

 

 

 
4.1 Financiële uitvoerbaarheid 

 
Het wijzigingsplan ‘Hapseweg 21’ heeft als doel het planologisch mogelijk maken van het 
realiseren van een nieuwe veestal met nieuwe sleufsilo’s. Met de initiatiefnemer wordt een 
anterieure overeenkomst gesloten waarin alle kosten (waaronder plankosten en kosten als 
gevolg van planschade) zijn opgenomen. Het opstellen van een exploitatieplan is derhalve 
niet nodig. 
 

4.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

 
Op de voorbereiding van het wijzigingsplan is afdeling 3.4 van de Awb van toepassing. Dit 
wijzigingsplan is gebaseerd op het bestemmingsplan "Buitengebied" (moederplan). 
 
Inspraak 
Een groot deel van het voorbereidende onderzoek is al gedaan bij de voorbereiding van 
het moederplan. Het wordt om die reden niet nodig geacht om het wijzigingsplan aan 
inspraak te onderwerpen.  
 
Vooroverleg  
Op grond van artikel 3.1.1 van het Bro wordt bij de voorbereiding van een 
bestemmingsplan overleg gepleegd met het waterschap, diensten van het rijk en provincie 
die betrokken zijn bij de ruimtelijke ordening en eventueel andere gemeenten.  
 
Ontwerp 
Het ontwerp heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Eenieder kon in deze periode 
schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken. Er zijn geen zienswijzen binnengekomen.  
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Bijlagen 
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1 Bijlage 
Kaarten  

 

 
 

· Uitsnede Wav kaart 
 

· Uitsnede kaart ‘Water’ Verordening ruimte 
 

· Kaarten archeologie en cultuurhistorie 
 

· Uitsnede wateratlas ‘GHG’ 
 

· Uitsnede wateratlas ‘huidige kwel en infiltratie’ 
 

· Uitsnede risicokaart Brabant 
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· Uitsnede Wav kaart 
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· Uitsnede kaart ‘Water’ Verordening ruimte 
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· Kaarten archeologie en cultuurhistorie 
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· Uitsnede wateratlas ‘GHG’ 
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· Uitsnede wateratlas ‘huidige kwel en infiltratie’ 
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· Uitsnede risicokaart Brabant  
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2 Bijlage 
 Berekeningen  

 

 
 
· Diertabellen 
 
· Hydrologisch neutraal ontwikkelen 
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·  Diertabellen 

 

 
  

Rav code Omschrijving conform Rav Aantal 

dieren

NH3/ 

dier

ouE/ 

dier/s

Fijnstof 

g/dier/jaar

NH3 

totaal

ouE/s 

Totaal

Fijnstof 

/g/jaar

  

A 1.100.1 Melkkoeien; overige huisvestingssystemen; bew eiden 120 9,5 0 118,0 1140,0 0,0 14160,0

Totaal 1140,0 0,0 14160,0

Rav code Omschrijving conform Rav Aantal 

dieren

NH3/ 

dier

ouE/ 

dier/s

Fijnstof 

g/dier/jaar

NH3 

totaal

ouE/s 

Totaal

Fijnstof 

/g/jaar

 A

A 3 Vrouw elijk jongvee tot 2 jaar 28 3,9 0 38,0 109,2 0,0 1064,0

 B

A 3 Vrouw elijk jongvee tot 2 jaar 89 3,9 0 38,0 347,1 0,0 3382,0

C

A 3 Vrouw elijk jongvee tot 2 jaar 40 3,9 0 38,0 156,0 0,0 1520,0

D

A 1.14.1 Melkkoeien: Ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer 

met hellende gleuven, regelmatige mestafstorten voorzien 

139 7,1 0 118,0 986,9 0,0 16402,0

Totaal 1599,2 0,0 22368,0

Nieuwe situatie

Vergunde situatie
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· Hydrologisch neutraal ontwikkelen 
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3 Bijlage 
 Inpassingsplan  

 

 




