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Figuur 2: Ligging plangebieden luchtfoto (Google maps 2009). 

 
Figuur 1: Ligging plangebied topografische kaart (RLG Atlas provincie Noord-Brabant 2007). 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Voorliggend bestemmingsplan betreft de planologische verankering voor een initiatief 

binnen de gemeente Cuijk. Het plan betreft de verplaatsing van twee intensieve vee-

houderijbedrijven aan de Beerseweg 14 en 19 te Haps naar de Kampsestraat en 

Steenakkerstraat 57 te Haps, de bouw van 6 BiO-woningen en 1 ruimte voor ruimte 

woning, het omzetten van de bedrijfswoning aan de Beerseweg 19 naar een burgerwo-

ning, de herbouw van de bedrijfswoning van de Beerseweg 14 als burgerwoning en het 

realiseren van natuurcompensatie van 0,5 ha aansluitend aan een klein bosschage bij 

de Kampse Plas aan de Steenakkerstraat. De nieuw agrarische bouwvlakken worden 

respectievelijk 2,5 ha en 2,05 ha groot. De verplaatsing van de intensieve veehouderij-

bedrijven naar het LOG levert een ruimtelijke kwaliteitswinst op die in goede verhou-

ding staat tot de realisatie van zes BiO-woningen en één ruimte voor ruimte woning op 

twee locaties aan de Beerseweg. De zekerstelling ten aanzien van de sloop van de stal-

len en het inleveren van de milieurechten voor de ruimte voor ruimte woning zijn gelijk-

tijdig met de vaststelling van het bestemmingsplan geborgd. 

 

De beoogde ontwikkeling is in strijd met het ter plaatse vigerende bestemmingsplan. 

Op de gronden van de huidige bedrijven is de bestemming ‘Agrarisch’ en ‘Agrarisch met 

landschaps- en natuurwaarden’ met de aanduiding ‘intensieve veehouderij’ van toe-

passing. De op de kaart als zodanig aangewezen gronden zijn bestemd voor de uitoe-

fening van een agrarisch bedrijf. Het omschakelen naar burgerwoningen en realisatie 

van de BiO-woningen is in de voorschriften niet toegestaan. Ook is hierin het vergroten 

van het agrarisch bouwblok tot 2,5 ha niet toegestaan in LOG De Ass. Om medewerking 

te kunnen verlenen aan het initiatief is het noodzakelijk een bestemmingsplanherzie-

ning door te voeren. Deze bestemmingsplanherziening betreft de motivatie en planolo-

gische verankering van het initiatief.  

 

1.2 Opbouw van dit bestemmingsplan  

In hoofdstuk 2 worden de huidige en de toekomstige situatie geschetst. Hoofdstuk 3 

bevat het vigerend beleid, voor zover relevant. In hoofdstuk 4 wordt de toelaatbaarheid 

van het initiatief vanuit omgevingsaspecten onderbouwd. Hoofdstuk 5 behandelt de ju-

ridische aspecten van het plan. De financiële onderbouwing is opgenomen in hoofd-

stuk 6. Tenslotte wordt in hoofdstuk 7 de procedure geschetst. 
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2 Huidige en toekomstige situatie 

2.1 Huidige situatie 

Algemeen 

De plangebieden zijn gelegen in de gemeente Cuijk, aan de: 

———— Beerseweg 14: bestaand intensieve veehouderij, kadastraal bekend als gemeente 
Haps, sectie A, nummer 1386;  

———— Beerseweg 19: bestaand intensieve veehouderij, kadastraal bekend als gemeente 
Haps, sectie A, nummer 1192; 

———— Kampsestraat nr. onbekend: vervangend perceel voor het bedrijf aan de Beerseweg 
14, kadastraal bekend als gemeente Cuijk, sectie L, nummers 3248 en 3249 be-

staand uit agrarisch landbouwgrond; 

———— Steenakkerstraat ong.: vervangend perceel Beerseweg 19, kadastraal bekend als 
gemeente Cuijk, sectie L, nummer 3251 bestaand uit agrarisch landbouwgrond; 

———— Steenakkerstraat ten zuiden van de Kampse Plas: agrarisch landbouwgrond. 
 

    

    

Figuur 3: Huidige bedrijf van de familie De  Figuur 4: Huidige bedrijf van de familie Ardts    
Haas aan de Beerseweg 19. aan de Beerseweg 14. 

     

Figuur 5: Reeds aanwezige stal van het Figuur 6: Maïsakker op de toekomstige   
bedrijf van de familie De Haas aan de locatie van de familie Ardts aan de  
Steenakkerstraat 19. Kampsestraat 49. 
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Locaties Beerseweg 14 en 19 

De 2 locaties bevinden zich ten westen van de kern van Haps, in de kernrandzone. De 

percelen worden omgeven door agrarisch landbouwgrond. In de directe omgeving be-

vinden zich woningen en (agrarische) bedrijven. De woningen bevinden zich op minder 

dan 50 meter van de bedrijven.  

Op de percelen zijn intensieve (varkens)houderijen aanwezig, inclusief een bedrijfswo-

ning. De bedrijfsgebouwen bestaan uit meerdere veestallen, loodsen en silo’s.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Locaties Kampsestraat en Steenakkerstraat 

De locaties bevinden zich ten westen van de kern Haps op circa 1 km afstand. Het ge-

bied is aangewezen als Landbouwontwikkelingsgebied (LOG). Een LOG is aangewezen 

als gebied waar agrarische bedrijven, voornamelijk intensieve veehouderijen, zich kun-

nen vestigen en groeien zonder kwetsbare functies te belemmeren. Eén perceel ligt 

achter de Kampsestraat tegen de Steenakkerstraat aan en betreft een bestaand 

bouwblok (van het bedrijf van familie De Haas). Het andere perceel grenst in het wes-

ten aan het eerste perceel en bezit geen bouwblok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7: Ligging intensieve veehouderijen Beerseweg 19 en 14 (google maps 2009). 

19191919    

14141414    

Figuur 8: Ligging percelen Kampsestraat (Google maps 2009). 
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Locatie Steenakkerstraat 

Aan de Steenakkerstraat net ten zuiden van de Kampse Plas is een klein bosschage 

aanwezig. Hieraan grenst (ten zuiden) een perceel dat in gebruik is als agrarisch land-

bouwgrond.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Toekomstige situatie 

Locaties Kampsestraat en Steenakkerstraat (realisatie intensieve veehouderijen) 

In de toekomstige situatie zullen de twee intensieve veehouderijen verplaatst worden 

uit het extensiveringsgebied naar respectievelijk een nieuw en een bestaand bouwper-

ceel in LOG De Ass.  

 

Het bedrijf van de familie De Haas zal worden gevestigd aan de Steenakkerstraat 19. 

Een varkensstal en een silo van dit bedrijf zijn op deze locatie reeds aanwezig. Het be-

staande agrarisch bouwvlak zal vergroot worden van 1 ha naar 2,05 ha. Om het bedrijf 

compleet te maken zal nieuwe bedrijfsbebouwing worden opgericht en zal een be-

drijfswoning worden gebouwd. Rondom de bedrijfsgebouwen en de bedrijfswoning zul-

len verhardingen aangebracht worden. 15% van het bouwvlak (0,31 ha) zal worden 

aangewend voor landschappelijk inpassing. 

 

De familie Ardts zal een nieuw bedrijf oprichten aan de Kampsestraat 49. Het nieuwe 

agrarisch bouwvlak zal een omvang van 2,5 ha krijgen. Op het nieuwe perceel zullen 

een varkensstal, een schuur en een woonhuis worden gebouwd. Ten behoeve van de 

intensieve veehouderij zal maximaal 1 hectare van het nieuwe bouwvlak gebruikt (mo-

gen) worden ten behoeve van de dieren van deze intensieve tak.  

Binnen het perceel wordt ook een infiltratievijver aangelegd. 20% van het bouwvlak 

(0,5 ha)zal worden aangewend voor landschappelijk inpassing. 

 

Er is voor het LOG een ontwikkelingsplan opgezet waarin de aspecten die een rol spe-

len rond de ontwikkeling en inrichting van een LOG op een rijtje zijn gezet. Het LOG is 

aangewezen als aandachtsgebied struweelvogels/dassen. 

Figuur 9: Ligging perceel locatie natuurcompensatie (google maps 2009). 
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Er mag geen afbreuk gedaan worden aan de voorkomende soorten en waarden in het 

gebied. Een versterking van de landschapsstructuur wordt nagestreefd door de land-

schappelijke inpassing van de bedrijven.  

Er is sprake van een landschappelijke inpassing van de beide bedrijven op hun nieuwe 

bouwvlakken met heggen en/of bomen (erfbeplanting). Hiermee wordt aangesloten op 

de landschappelijke structuur van de omliggende bedrijven. 

 

Locaties Beerseweg 14 en 19 (realisatie woningen) 

De voormalige bedrijfsgebouwen van beide intensieve veehouderijbedrijven aan de 

Beerseweg zullen worden gesloopt. De beoogde bouwlocatie wordt ingevuld middels 

herschikking van bestaande bebouwing. In totaal worden er 7 nieuwe burgerwoningen 

gerealiseerd, daarnaast worden twee bestaande bedrijfswoningen omgezet in burger-

woningen.  

 

Op de locatie Beerseweg 19 komen 4 nieuwbouwwoningen (drie woningen via de BiO-

regeling en één woning via de ruimte voor ruimte regeling) en één bestaande bedrijfs-

woning welke als burgerwoning in gebruik wordt genomen.  

 

Op de locatie Beerseweg 14 komen 4 nieuwbouwwoningen (drie woningen via de BiO-

regeling en één herbouw van een bestaande bedrijfswoning).  

 

De locaties zijn geschikt bevonden op basis van de Visie Buitengebied in Ontwikkeling. 

De verruimde ontwikkelmogelijkheden voor de nieuwe woningen (zowel Ruimte-voor-

Ruimte als de BiO-woningen) zijn gekoppeld aan kwaliteitsverbeteringen door sloop van 

de overtollige bebouwing en verplaatsing van de intensieve veehouderijen vanuit het 

extensiveringsgebied aan de Beerseweg naar het landbouwontwikkelingsgebied aan de 

Kampsestraat. Tevens zal natuurcompensatie van 0,5 hectare plaatsvinden aan de 

Steenakkerstraat (zie alinea ‘Steenakkerstraat (realisatie natuurontwikkeling)’. Het ba-

sisprincipe van beide regelingen is dat de verruiming van mogelijkheden aanvaardbaar 

is, doordat er ter plaatse en elders een substantiële verbetering van de ruimtelijke kwa-

liteit wordt bereikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 10: Overzicht indeling Beerseweg (Gemeente Cuijk, 2009). 
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Locatie Steenakkerstraat (realisatie natuurontwikkeling) 

In het ontwikkelingsplan is aangegeven dat voorwaarde voor de inplaatsing van één 

bedrijf in struweelvogelgebied is dat 0,5 ha nieuwe landschapselementen aangelegd 

dient te worden. Bij de locatiekeuzen is getracht één of meer locaties vast te stellen die 

zowel landschappelijk, als in het belang van struweelvogels en dassen het meest ge-

schikt zijn en die aansluiten op bestaande (berm- en laan)beplanting. Deze compensa-

tie wordt gerealiseerd op het agrarisch perceel aangrenzend aan de bosschage ten 

zuiden van de Kampse Plas. Alle momenteel nog aanwezige laanbeplanting rond het 

LOG zal in stand blijven. Erfbeplanting is verplicht.  

In de omgeving van de plangebieden is een vijftal dassenburchten aanwezig binnen 

een straal van 1 km ten opzichte van het LOG. Hierdoor is het LOG van waarde voor de 

das (als foerageergebied). Er dient aandacht besteed te worden aan de verbetering, 

het herstel dan wel inrichting van de migratieroutes voor de das binnen het LOG, waar-

door het leefgebied van de das niet negatief beïnvloed zal worden bij de inplaatsing. 

Hier kan aansluiting gezocht worden bij de bestaande waardevolle lanen en de wegen-

structuur binnen het LOG en de 0,5 ha landschapselement. Dit landschapselement is 

gesitueerd op een locatie waar de das veelvuldig wordt aangetroffen. 
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3 Beleid 

3.1 Provinciaal beleid 

3.1.1 Structuurvisie ruimtelijke ordening 

Op 1 oktober 2010 is de Structuurvisie ruimtelijke ordening in werking getreden. Op de 

‘Structurenkaart’ van de Structuurvisie (figuur 11) ligt het plangebied in een groter ge-

bied dat is aangeduid als ‘Agrarische structuur –Gemengd agrarisch gebied’. Binnen 

het gemengd agrarisch gebied is naast ruimte voor de land- en tuinbouw ook ruimte 

voor de ontwikkeling van niet-agrarische functies.  

 

In de primair agrarische gebieden wil de provincie de ruimte voor de aanwezige agrari-

sche functie behouden, versterken en voorkomen dat menging met andere functies 

leidt tot aantasting van de primaire productiestructuur. De landbouwontwikkelingsge-

bieden beschouwt de provincie in ieder geval als primair agrarisch gebied. Binnen de 

primair agrarische gebieden is de provincie terughoudend met de (verdere) ontwikke-

ling van niet-agrarische functies. De land- en tuinbouw heeft in deze gebieden het pri-

maat. De ontwikkelingsmogelijkheden van de intensieve veehouderij zijn opgenomen in 

de Verordening ruimte.  

 

 
Figuur 11: uitsnede plangebied en omgeving Structurenkaart Structuurvisie Ruimtelijke ordening 
(Provincie Noord-Brabant, 2010a).  
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Het gemengd landelijk gebied is een veelzijdige gebruiksruimte. Ontwikkelingen, zoals 

wonen, werken, (historische) landgoederen, recreatie en toerisme, passen qua aard, 

schaal en functie bij de omgeving en houden rekening met de omgevingskwaliteiten. 

De ontwikkeling van functies is in beginsel alleen mogelijk op vrijkomende locaties. Er 

wordt rekening gehouden met (ontwikkelingsmogelijkheden van) omliggende bestaan-

de functies, zoals volwaardige agrarische bedrijven, recreatiebedrijven of woonfuncties.  

 

3.1.2 Verordening Ruimte 

Fase 1 van de Verordening Ruimte is op 23 april 2010 vastgesteld door Provinciale 

Staten en op 1 juni 2010 in werking getreden. Momenteel werkt de provincie Noord-

Brabant aan de Verordening Ruimte fase 2. Deze zal naar verwachting eind 2010 vast-

gesteld worden en begin 2011 in werking treden. Het beleid van de (voormalige) Inte-

rimstructuurvisie is hier in doorvertaald.  

 

Fase 1 

Ten aanzien van de ontwikkeling van de intensieve veehouderijen aan de 

Kampsestraat en Steenakkerstraat kan worden vermeld dat sprake is van ‘lopende za-

ken’. Op die wijze is toegestaan dat de oppervlakte van het nieuwe bouwvlak groter is 

dan de maximale maat van 1,5 ha uit de verordening ruimte fase 1. In het kader van 

de Verordening Ruimte is ontheffing voor de realisatie van de agrarische bouwvlakken 

boven de 1,5 ha aangevraagd en verleend op 19-10-2010 onder voorwaarden van 

landschappelijke inpassing. Daarnaast zal maximaal 1 bouwlaag worden gebruikt voor 

het houden van dieren en zal voor nieuwe of te verplaatsen bedrijven in een LOG  res-

pectievelijk 20% en 15% van het bouwvlak worden aangewend voor een goede land-

schappelijke inpassing.   

 

In Fase 1 van de Verordening Ruimte is opgenomen dat nieuwbouw van woningen in 

principe alleen op locaties mag plaatsvinden die in een vastgesteld bestemmingsplan 

als zodanig zijn aangemerkt, waarbij de bestemming nog niet is verwezenlijkt. Daar-

naast moet verantwoord worden op welke manier de nieuwbouw zich verhoudt tot de 

afspraken die hierover zijn gemaakt in het regionaal planningsoverleg en de beschikba-

re harde plancapaciteit voor woningbouw. In uitzondering hierop, kan een bestem-

mingsplan gelegen binnen een bebouwingsconcentratie of een zoekgebied voor stede-

lijke ontwikkeling voorzien in ruimte voor ruimte kavels indien de toelichting daarom-

trent een verantwoording bevat, waaruit blijkt dat : 

a de cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden in de nabijheid van 

de te bouwen woning worden behouden dan wel versterkt; 

b de ontwikkeling van agrarische bedrijven in de nabijheid van de te bouwen woning 

niet wordt beperkt; 

c een goede landschappelijke en architectonische inpassing van de te bouwen wo-

ning is verzekerd door een beeldkwaliteitplan of daarmee vergelijkbaar instrument;  

d is verzekerd dat is voldaan aan nadere regels, vooralsnog de Beleidsregel Ruimte-

voor-Ruimte 2006. 
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Op de kaart met daarop het stedelijk gebied liggen de drie locaties in een landelijke re-

gio. 

 

Op de kaart met daarop de Ecologische hoofdstructuur in de provincie Noord-Brabant 

zijn voor de drie locaties geen specifieke aanduidingen opgenomen. In de (directe) om-

geving van de locatie aan de Steenakkerstraat (natuurontwikkeling) liggen enkele ge-

bieden die zijn aangeduid als ‘Ecologische hoofdstructuur’ of ‘ecologische verbindings-

zone’. Dit is echter enkel gunstig voor die locatie omdat de natuurontwikkeling de ge-

bieden versterkt en aanvult.  

 

 
Figuur 12: uitsnede plangebied en omgeving Verordening Ruimte fase 1 
(Provincie Noord-Brabant, 2010a).  

 

Op de kaart met de integrale zonering van het buitengebied ligt de locatie Kam-

psestraat/Steenakker als vanzelfsprekend in ‘landbouwontwikkelingsgebied’. De beide 

locaties Beerseweg en de Steenakkerstraat liggen in ‘extensiveringsgebied’. Deze zo-

nering heeft geen consequenties voor het initiatief. De realisatie van het initiatief past 

binnen het beleid dat de provincie voor ogen heeft met dergelijke gebieden. 

 

Ontwerp Fase 2 

In de ontwerpversie van fase 2 van de Verordening zijn geen nadere, specifieke regels 

opgenomen ten aanzien van nieuwbouw van woningen in het buitengebied. De land-

goedregeling en mogelijkheden om een complex van recreatiewoningen te realiseren 

zijn niet van toepassing op voorliggend initiatief. 

 

Op de kaarten ‘water’ en ‘cultuurhistorie zijn voor het plangebied en de omgeving van 

het plangebied geen specifieke aanduidingen opgenomen. 

 

Op de kaart ‘agrarisch gebied’ is het plangebied aangeduid als ‘agrarisch gebied’.  
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3.1.3 Verordening stikstof   

Op 9 juli 2010 hebben Provinciale Staten van Noord-Brabant ingestemd met de ‘Veror-

dening stikstof en natura 2000 Noord-Brabant’. De verordening is op 15 juli 2010 in 

werking getreden. De verordening is van toepassing op alle veehouderijbedrijven in de 

provincie Noord-Brabant. De verordening is gebaseerd op een convenant dat op 29 

september 2009 met diverse partijen is bereikt. Deze partijen zijn de provincie Noord-

Brabant, provincie Limburg, Brabantse Milieufederatie (BMF), Zuidelijke Land- en Tuin-

bouworganisatie (ZLTO), Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Stuurgroep Dyna-

misch Platteland, Brabants Landschap, Limburgs Landschap, Staatsbosbeheer en Ver-

eniging Natuurmonumenten. 

 

Tevens is in de verordening stikstof de lijn uit de provinciale ‘knoppennotitie’ (2010) 

verwerkt. Die knoppennotitie is opgesteld om feitelijke informatie over de ontwikkelin-

gen in de intensieve veehouderij te verzamelen en omdat de omstandigheden rond de 

intensieve veehouderij sinds de in werkingtreding van de Reconstructiewet zijn gewij-

zigd. Met betrekking tot varkensbedrijven wordt met name gefocust op de maximale 

invulling van bouwvlakken. Hierbij wordt de vraag gesteld of de in de Reconstructie-

plannen gehanteerde norm van een gesloten zeugenbedrijf van 750 zeugen wel de 

maximale invulling van een bouwvlak van 2,5 ha biedt. 

 

Met het convenant en de daaruit voortvloeiende verordening is een balans gevonden 

tussen de bescherming van waardevolle natuur enerzijds en ontwikkelingsmogelijkhe-

den voor de agrarische sector anderzijds. De verordening stelt (extra) technische eisen 

aan stallen. Ook gelden er voorwaarden aan het salderen van de uitstoot van ammoni-

ak, via een provinciale depositiebank. Uitvoering van de verordening leidt tot een daling 

van de uitstoot van ammoniak vanuit de veehouderij en geeft duidelijkheid over moge-

lijkheden voor agrarische bedrijfsontwikkeling. 

 

Door de wijziging van de NB-wet (referentiedatum 2004) en de inwerkingtreding van de 

provinciale verordening stikstof en Natura 2000-gebieden, zijn er voldoende mogelijk-

heden voor veehouderijbedrijven die willen uitbreiden om binnen de wettelijke kaders 

te passen. 

 

3.1.4 Reconstructieplan Peel en Maas  

Het Reconstructieplan Peel en Maas is, na vaststelling door de provincie en goedkeu-

ring door het rijk, in 2005 in werking getreden. Onderdelen van een reconstructieplan 

zijn met toepassing van artikel 27 van de Reconstructiewet aangewezen voor (directe) 

planologische doorwerking. Het reconstructieplan streeft er naar de problemen in het 

landelijke gebied structureel en op een samenhangende manier aan te pakken. Een 

belangrijk onderwerp daarbij is de zonering van de conflicterende functies intensieve 

veehouderij en natuur, landschap, recreatie en wonen. De integrale zonering geeft in-

zicht in de ontwikkelingsmogelijkheden voor intensieve veehouderijen in extensive-

rings-, verwevings- en landbouwontwikkelingsgebieden. Deze zonering heeft een recht-

streekse doorwerking in het bestemmingsplan. Verder zijn er richtlijnen opgenomen 

voor het aangeven van duurzame locaties intensieve veehouderij.  
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In het reconstructieplan zijn tevens de begrenzingen van natte natuurparels en bijbe-

horende beschermingszones, inundatiegebieden en in te richten waterbergingsgebie-

den, beekherstelgebieden en de RNLE’s opgenomen.  

 

Op 27 juni 2008 hebben Provinciale Staten de ontwerpen correctieve herziening re-

constructieplannen, de Nota van zienswijze en de Nota van wijziging vastgesteld. Na 

goedkeuring door de ministeries van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit en 

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer zullen ontwerp en nota van 

wijziging in één document worden samengevoegd en aan de Reconstructiecommissies 

en anderen ter beschikking worden gesteld. De correctieve herziening heeft geen wijzi-

gingen opgeleverd voor de plangebieden. 

 

Door de inwerkingtreding van de Verordening Ruimte (fase 1) is een deel van het beleid 

uit het reconstructieplan, ten aanzien van onder andere de intensieve veehouderij, 

komen te vervallen. 

 

 
Figuur 13: Uitsnede Reconstructieplan Peel en Maas (provincie Noord-Brabant 2008). 
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Op de kaart zijn de plangebieden aan de Beersestraat aangeduid als ‘extensiverings-

gebied – overig’. De plangebieden aan de Kampsestraat staan aangeduid als ‘Land-

bouwontwikkelingsgebied – primair, aandacht voor struweelvogels/dassen’ en het 

plangebied aan de Steenakkerstraat staat aangeduid als extensiveringsgebied – overig 

(zie figuur 13).  

Een extensiveringsgebied is een ruimtelijk begrensd gedeelte van het reconstructiege-

bied met het primaat wonen of natuur, waar uitbreiding, hervestiging of nieuwvestiging 

van in ieder geval intensieve veehouderij onmogelijk is of in het kader van de recon-

structie onmogelijk wordt gemaakt.  

Een landbouwontwikkelingsgebied is een ruimtelijk begrensd gedeelte van het recon-

structiegebied met het primaat landbouw, dat geheel of gedeeltelijk voorziet, of in het 

kader van de reconstructie zal voorzien in de mogelijkheid tot uitbreiding, hervestiging 

of nieuwvestiging van intensieve veehouderij. Binnen de primaire landbouwontwikke-

lingsgebieden; aandachtsgebieden struweelvogels/dassen is nieuwvestiging alleen 

mogelijk op basis van een door de regionale reconstructiecommissie aan Gedeputeer-

de Staten aangeboden en door hen geaccordeerd plan van aanpak, waarin de invulling 

van de genoemde randvoorwaarden in ieder geval zijn opgenomen.  

 

3.1.5 Beleidsregel Ruimte-voor-Ruimte  

De regeling Ruimte-voor-Ruimte is opgenomen in het streekplan van Noord-Brabant 

‘Brabant in Balans’, vastgesteld op 22 februari 2002 en daarna verankerd in de Inte-

rimstructuurvisie en de Paraplunota. De regeling heeft tot doel dat de ruimtelijke kwali-

teit verbeterd wordt door – zonodig in afwijking van de programmering voor de woning-

bouw of in afwijking van de regel dat geen burgerwoningen mogen worden toegevoegd 

aan het buitengebied - de bouw van woningen op passende locaties toe te staan in ruil 

voor de sloop van agrarische bedrijfsgebouwen die in gebruik zijn of waren voor de in-

tensieve veehouderij. De sanering van de intensieve veehouderij vindt plaats in het ka-

der van de regeling Ruimte voor Ruimte en dient te voldoen aan een aantal voorwaar-

den (zie ook hoofdstuk 4.1 ). Bij sanering van de intensieve veehouderij ter plaatse en 

voor vaststelling van het nieuwe planologische regime zal de initiatiefnemer ervoor 

moeten zorgdragen dat een bewijsstukkendossier Ruimte voor Ruimte is opgesteld en 

aangeleverd. 

 

3.1.6 Nota Buitengebied in Ontwikkeling 

In de nota Buitengebied in Ontwikkeling (nota BiO) staat onder andere het provinciale 

beleid verwoord met betrekking tot hergebruiksmogelijkheden van Voormalige Agrari-

sche Bedrijfslocaties (VAB’s) in het buitengebied. Deze verruiming van hergebruiksmo-

gelijkheden van VAB’s in het buitengebied moet passen binnen de functies die aan het 

buitengebied worden toebedeeld, te weten landbouw, natuur en recreatie en stedelijk 

uitloopgebied. De hergebruiksmogelijkheden van VAB’s in het buitengebied zijn daarom 

beperkt. 

 

Het is mogelijk om nieuwe burgerwoningen te realiseren in het buitengebied door mid-

del van de sloop-bonus regeling. Door het slopen van overtollige bedrijfsgebouwen 

kunnen er een bepaalde hoeveelheid woningen voor terug gebouwd worden.  
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Er is een aantal regelingen die mogelijk zijn voor hergebruiksmogelijkheden. Ontwikke-

lingsconstructies als rood-voor-groen en ruimte voor ruimte (RvR) zijn systematische 

uitruilmechanismen die verruimde ontwikkelmogelijkheden koppelen aan kwaliteits-

verbeteringen door bijvoorbeeld enerzijds sloop van de overtollige bebouwing en an-

derzijds groenontwikkeling en/of het toevoegen van bouwvolume. Het basisprincipe 

van beide constructies is dat de verruiming van mogelijkheden alleen aanvaardbaar is, 

doordat er ter plaatse (of elders) een substantiële verbetering van de ruimtelijke kwali-

teit wordt bereikt. 

 

Ruimte voor ruimte is een soort koepelterm. Naast de RvR zijn er ook de BiO-woningen. 

Deze lijken op de RvR woningen. RvR woningen zijn mogelijk door middel van een pro-

vinciale aanwijzing met betrekking tot de sloop en de bouwtitel (hoeveel bouwvolume 

er extra gebouwd mag worden bij de woning). Een BiO-woning wordt meestal door de 

gemeente verevend en in een bebouwingsconcentratie aangewezen. De gemeente 

moet akkoord gaan met de verevening door middel van bijvoorbeeld natuurcompensa-

tie, financiële bijdrage aan een fonds of door inplaatsing (de kosten kunnen dan in 

mindering gebracht worden omdat er een planologische en milieuhygiënische kwali-

teitsverbetering plaats vindt). Beide vormen van ontwikkelmogelijkheden komen voor 

in de bestemmingsplanherziening.  

 

3.1.7 Conclusie provinciaal beleid  

De voorgestane ontwikkeling sluit aan bij het provinciaal beleid, zoals in voornoemde 

documenten geformuleerd, indien er sprake is van ‘lopende zaken’ en er wordt voldaan 

aan de vereiste voorwaarden ten aanzien van de intensieve veehouderijen en ruimte 

voor ruimte woning (zie ook hoofdstuk 4.1). Aan deze voorwaarden wordt voldaan aan 

de eisen aangezien de intensieve veehouderijen zich in een landbouwontwikkelingsge-

bied gaan vestigen. In het kader van de Verordening Ruimte is ontheffing voor de reali-

satie van de agrarische bouwvlakken boven de 1,5 ha aangevraagd en verleend op 19-

10-2010 onder voorwaarden van landschappelijke inpassing. De nieuwe woningen 

passen binnen een extensiveringsgebied. De ruimtelijke kwaliteit zal worden gewaar-

borgd. 

 

3.2 Gemeentelijk Beleid 

3.2.1 Bestemmingsplan Buitengebied  

In het ter plaatse van de plangebieden vigerende bestemmingsplan ‘Buitengebied 

Haps’ (vastgesteld door GS op 15 november 1994) zijn de plangebieden bestemd als 

‘Agrarisch gebied met bijzondere landschappelijke en natuurlijke kenmerken’ (Beerse-

weg 14) en ‘Agrarisch gebied’ (Beerseweg 19, Kampsestraat en Steenakkerstraat). Ter 

plaatse van de Beerseweg 19 is er ook sprake van een houtopstand. De voorgenoem-

de gronden zijn bestemd voor de uitoefening van een agrarisch bedrijf en voor behoud 

van landschappelijke en aardkundige waarden. Het vigerend bestemmingplan voorziet 

niet in de beoogde ontwikkeling. Daarnaast zijn geen vrijstellings- of wijzigingsbe-

voegdheden opgenomen die dit mogelijk maken. Er is derhalve een partiële herziening 

van het bestemmingsplan nodig om de voorgestane ontwikkeling mogelijk te maken.  
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3.2.2 StructuurvisiePlus Land van Cuijk 

De StructuurvisiePlus Land van Cuijk is in 2001 vastgesteld. De StructuurvisiePlus 

biedt een duurzaam en kwalitatief georiënteerd ruimtelijk kader waarmee sturing wordt 

gegeven aan de regionale ontwikkelingen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Figuur 15: Uitsnede StructuurvisiePlus (gemeente Cuijk 2001). 

 

Een belangrijke bouwsteen van de StructuurvisiePlus Land van Cuijk is het Structuur-

beeld. Het Structuurbeeld geeft op basis van de onderkende ruimtelijke kwaliteiten en 

knelpunten richting aan de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in het Land van 

Cuijk. Het Structuurbeeld fungeert als het integrale ruimtelijke kwaliteitskader.  

 

Op de Structuurbeeld van het Land van Cuijk vallen de initiatieflocaties onder ‘beheer 

van primair agrarisch gebied’ en ‘bestaande en te versterken kwel’. In deze gebieden 

moeten de agrarische bedrijven de mogelijkheden krijgen om zich verder te ontwikke-

len binnen de geldende milieuhygiënische randvoorwaarden. Het gaat hierbij bijvoor-

beeld om de mogelijkheden die bedrijven moeten hebben om mee te gaan in de voort-

gaande autonome schaalvergrotingsprocessen in de landbouw (bijvoorbeeld bouwen 

van meer bedrijfsbebouwing, aanpassing verkaveling). Er dient verder rekening gehou-

den te worden met de kwelgebieden.  

 

Het onderhavig initiatief past binnen de doelstellingen van de StructuurvisiePlus Land 

van Cuijk. 
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3.2.3 Archeologisch beleidsplan Cuijk  

Het Archeologisch Beleidsplan Cuijk is vastgesteld op 11 mei 2009 en geeft inhoud 

aan de wijze waarop de gemeente Cuijk met archeologie wil omgaan. Hierbij wordt een 

kader geschetst waarmee er op het grensvlak van Ruimtelijke Ordening, de bouw en 

archeologie gewerkt kan worden. Daarnaast biedt de gemeente met dit kader de richt-

lijnen voor uitwerking van het archeologisch beleidskader in bestemmingsplannen. 

Op de Archeologische beleidskaart gemeente Cuijk is te zien dat de plangebieden aan 

de Kampsestraat de waarde ‘gebied met lage archeologische verwachting – geen on-

derzoek’ hebben. De plangebieden aan de Beerseweg hebben voor de waarde ‘archeo-

logie 5: 2.500 m²’. In haar gemeentelijke archeologiebeleid heeft de gemeente in dit 

type gebied (lage archeologische verwachting of archeologische waarde 5 (2.500 m²)) 

de norm vastgesteld op een oppervlakte van 2.500 m² en een diepte van 50 cm. Voor 

bodemverstoringen met een oppervlakte groter dan 2.500 m² en dieper dan 50 cm 

dient een archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. Bodemverstoringen die daar-

onder blijven (kleiner dan 2.500 m² en minder diep dan 50 cm) zijn daarmee dus uit-

gesloten van een archeologische onderzoeksplicht.  

 

 
Figuur 16: Uitsnede Archeologisch Beleidskaart (gemeente Cuijk 2009). 

 

3.2.4 Beleidsnotitie ‘Bebouwingsconcentraties voor kwaliteitsverbetering in het 

buitengebied’ 

Deze beleidsnotitie dient als gemeentelijke uitwerking van de ‘Nota Buitengebied in 

Ontwikkeling’ van de provincie Brabant. Het omvat een gebiedsgerichte visie, die benut 

kan worden als ontwikkelingskader voor concrete initiatieven. De daarbij beoogde kwa-

liteitswinst (onder andere sloop, gewenste beeldkwaliteit en landschappelijke inpas-

sing) dient de gemeente vast te leggen in projectbesluiten, partiële bestemmingsplan-

herzieningen en eventueel privaatrechtelijke overeenkomsten. 

 

De notitie dient als inspiratiekader, ontwikkelingskader en toetsingskader voor ruimte-

lijke initiatieven in bebouwingsconcentraties, welke via een aparte planologische pro-

cedure kunnen worden afgewikkeld. Het is dus richtinggevend. Vanuit dit ‘basispro-

duct’ zal dus voor de initiatieven maatwerk plaats moeten vinden.  
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In deze beleidsnotitie zijn de bebouwingsconcentraties nader begrensd en uitgewerkt.  

 

 

 
Figuur 17: Visie ontwikkeling en versterking beleidsnotitie bebouwingsconcentraties 

 

Voor zaken als het toevoegen van nieuwe functies en nieuw bouwvolume zullen sepa-

rate planologische procedures worden gevoerd, zoals het voorliggende bestemmings-

plan. De locatie waar de nieuwe BiO-woningen zijn gepland is gelegen in de bebou-

wingsconcentratie Beerseweg. Mogelijkheden voor ‘rode’ ontwikkelingen liggen aan de 

Beerseweg aan de zijde van de kern Haps.  

De beide locaties Beerseweg 14 en 19 zijn aangegeven als ‘herschikking van bebou-

wing’ en ‘zoekgebied nieuwe bebouwingsmogelijkheden’. Het accent in de bebou-

wingsconcentratie Beerseweg ligt op de woonfunctie (BiO-woningen en RvR-woningen) 

en op bedrijfsmatige activiteiten (overige functies werken).  

 

3.2.5 Conclusie gemeentelijk beleid 

De voorgestane ontwikkeling sluit aan bij het gemeentelijk beleid, zoals in voornoemde 

documenten geformuleerd, met name ten aanzien van de beleidsnotitie bebouwings-

concentraties. Er wordt voldaan aan de eisen c.q voorwaarden voor de nieuwe ruimte 

voor ruimte woning en de nieuwe BiO-woningen. De ruimtelijke kwaliteit zal worden ge-

waarborgd. 
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4 Verantwoording ontwikkelingen 

In de navolgende alinea’s is een verantwoording gegeven voor de voorgestane ontwik-

keling. Dit is gedaan op basis van de voorwaarden die vanuit het beleidskader en de 

diverse regelingen gesteld worden ten aanzien van de realisatie van de twee intensieve 

veehouderijen in het LOG De Ass en de realisatie van de ruimte voor ruimte woning en 

de BiO-woningen. Hierna zijn per ontwikkeling de voorwaarden opgenomen en voorzien 

van een onderbouwing (gearceerd weergegeven). 

  

4.1.1 Locaties Kampsestraat en Steenakkerstraat (realisatie intensieve veehouderijen) 

 

Kampsestraat 

———— Gedeputeerde Staten kunnen in het geval van een lopende zaak tot verplaatsing 
van een intensieve veehouderij tot uiterlijk 1 januari 2011 ontheffing verlenen voor 

een bestemmingsplan dat voorziet in nieuwvestiging van een intensieve veehouderij 

in een landbouwontwikkelingsgebied. 

Op deze locatie is sprake van nieuwvestiging van een intensieve veehouderij op een 

nieuw bouwvlak. Het oude bouwvlak van het bedrijf aan de Beerseweg 14 wordt 

opgeheven.  

———— Binnen gebouwen mag ten hoogste één bouwlaag gebruikt worden voor het houden 
van dieren. 

Binnen de nieuwe gebouwen wordt ten hoogste één bouwlaag gebruikt voor het 

houden van dieren. 

———— Er is sprake van een aantoonbaar concreet initiatief tot verplaatsing. 
Er is sprake van een concreet initiatief tot verplaatsing van het agrarisch bedrijf 

aan de Beerseweg 14 naar een locatie in het LOG aan de Kampsestraat. Voorlig-

gend bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische verankering daarvan. 

———— Er is verzekerd dat een bouwblok voor intensieve veehouderij gelegen buiten een 
verwevings- of landbouwontwikkelingsgebied, planologisch, juridisch en feitelijk 

wordt opgeheven. 

Er is sprake van verplaatsing van het agrarisch bedrijf aan de Beerseweg 14 naar 

een locatie in het LOG aan de Kampsestraat. Het bouwvlak aan de Beerseweg 14 

wordt opgeheven. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de juridisch-

planologische verankering daarvan. In de overeenkomst met de betreffende onder-

nemers zijn afspraken vastgelegd over de feitelijke beëindiging van het bedrijf aan 

de Beerseweg 14.  

———— Er is verzekerd dat op de uitplaatsingslocatie de bedrijfsgebouwen worden gesloopt 
die door de verplaatsing overbodig zijn geworden. 

Er is sprake van verplaatsing van het agrarisch bedrijf aan de Beerseweg 14 naar 

een locatie in het LOG aan de Kampsestraat. De voormalige bedrijfsbebouwing op 

de locatie Beerseweg 14 wordt gesloopt. 

In de overeenkomst met de betreffende ondernemers zijn afspraken vastgelegd 

over de feitelijke beëindiging van het bedrijf aan de Beerseweg 14. 
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———— Er is verzekerd dat ten minste 20 % van het bouwblok wordt aangewend voor een 
goede landschappelijke inpassing. 

Op basis van deze voorwaarde is de ontheffing door de provincie verleend. Daar-

naast is deze landschappelijke inpassing ook planologisch vastgelegd in het voor-

liggende bestemmingsplan. 

———— De gezamenlijke omvang van de op te heffen bouwblokken bedraagt ten minste de 
omvang van één volwaardig bedrijf per nieuw bouwblok. 

Er is sprake van verplaatsing van één agrarisch bedrijf aan de Beerseweg 14 naar 

een locatie in het LOG aan de Kampsestraat. Daar wordt een bouwvlak ten behoe-

ve van één intensieve veehouderij gerealiseerd. 

———— Er wordt op het nieuwe bouwblok een volwaardige intensieve veehouderij gevestigd. 
In overeenkomst is met de initiatiefnemers is vastgelegd dat sprake is van ver-

plaatsing van een volwaardig bedrijf. Bij het opstellen van plannen voor de inten-

sieve veehouderij aan de Kampsestraat is uitgegaan van een maximale omvang 

van 750 zeugen gesloten (= 188 kraamzeugen, 563 gust/dragende zeugen, 2.700 

gespeende biggen en 5.250 vleesvarkens/opfokzeugen). Hierbij is daarom zeker 

sprake van een volwaardig bedrijf.  

———— De nieuwvestiging verhoudt zich tot een efficiënte inrichting van het totale land-
bouwontwikkelingsgebied waarbij rekening is gehouden met: 

– de mogelijkheden voor (her)vestiging op bestaande locaties; 

In het LOG De Ass is slechts één ander bouwvlak aanwezig. Dit bouwvlak wordt 

in gebruik genomen door het te verplaatsen agrarisch bedrijf van de Beerseweg 

19. Hervestiging op een locatie binnen het LOG is niet mogelijk. 

– een goede beeldkwaliteit en landschappelijke inpassing; 

In het Ontwikkelingsplan/Strategische Milieubeoordeling is ruimschoots aan-

dacht besteed aan het Beeldkwaliteitsplan dat in het kader van de vaststelling 

van het Reconstructieplan Peel en Maas is opgesteld. In het Beeldkwaliteitsplan 

is een aantal criteria voor de erven van de bedrijven opgenomen. Dit betreft bij-

voorbeeld ruimtelijke scheiding tussen erven, de maximale grootte van een 

bouwvlak van 3 ha, een goede landschappelijke inpassing en de eis dat er een 

bedrijfswoning op het erf aanwezig moet zijn. Aan deze eisen kan worden vol-

daan. Daarnaast is het LOG de Ass na zorgvuldige overweging aangeduid als 

landbouwontwikkelingsgebied. Deze gebieden zijn juist gekozen, naast bedrijfs-

technische aspecten als bereikbaarheid etc, om de afwezigheid van bijzondere 

landschaps- en natuurwaarden. Het LOG de Ass kenmerkt zich door intensief 

agrarisch gebruik, de openheid en de laanstructuren. Aan deze kenmerken 

wordt door de positionering van de bouwvlakken, waarvan er één reeds bestaat, 

weinig afbreuk gedaan.  

Natuurlijk heeft de bouw van stallen, gezien de aard en omvang ervan, een ne-

gatief effect op de belevingswaarde van een agrarisch, onbebouwd landschap. 

Hier staat echter tegenover dat op de huidige locatie aan de Beerseweg een 

aanzienlijke ruimtelijke kwaliteitswinst kan worden geboekt. De aanwezigheid 

van een verzameling van bedrijfsgebouwen in de directe nabijheid van de dorps-

rand van Haps zorgt voor een rommelig beeld. De verzameling aan bedrijfsge-

bouwen wordt gesloopt. 
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Op de nieuwe locatie in het LOG komen hier moderne bedrijfsgebouwen in een 

zorgvuldige compositie voor terug. Dit om te kunnen voldoen aan de eisen van 

het Beeldkwaliteitsplan. Tevens zal op het bouwvlak 20% benut worden voor 

landschappelijke inpassing met streekeigen beplanting. 

– een verdergaande verduurzaming dan wettelijk is vereist. 

In het ontwikkelingsplan zijn de kaders aangegeven op welke wijze de bedrijven 

ontwikkeld kunnen worden. Dit ontwikkelingsplan/strategische milieubeoorde-

ling is door de provincie goedgekeurd.  

———— Er bij nieuwvestiging in een landbouwontwikkelingsgebied, aandacht voor struweel-
vogels/dassen is verzekerd dat: 

– in het leefgebied struweelvogels een halve hectare nieuwe landschapselemen-

ten wordt aangelegd en de bestaande landschapselementen rond zandwegen in 

het desbetreffende landbouwontwikkelingsgebied worden verbeterd; 

In het ontwikkelingsplan wordt aangegeven dat voorwaarde voor de inplaatsing 

van één bedrijf in struweelvogelgebied is dat 0,5 ha nieuwe landschapselemen-

ten aangelegd dient te worden. Bij de locatiekeuzen wordt getracht één of meer 

locaties vast te stellen die zowel landschappelijk, als in het belang van struweel-

vogels en dassen het meest geschikt zijn en die aansluiten op bestaande (berm- 

en laan)beplanting. Deze compensatie wordt gerealiseerd op het agrarisch per-

ceel aangrenzend aan de bosschage ten zuiden van de Kampse Plas. Dit wordt 

middels dit plan planologisch vastgelegd. 

– in het leefgebied voor dassen de aanwezige burchten en specifieke foerageer-

gebieden niet nadelig worden beïnvloed en migratieroutes, groenstructuren en 

landschapselementen worden hersteld of verbeterd. 

Met de inrichting van de bouwblokken, de landschappelijke inpassing en de na-

tuurcompensatie vindt geen onevenredige aantasting en zelfs versterking hier-

van plaats. Bij de landschappelijke inpassing vindt aansluiting plaats bij de be-

staande waardevolle lanen en de wegenstructuur binnen het LOG. Het land-

schapselement dat ter compensatie aan de Steenakkerstraat wordt gereali-

seerd is gesitueerd op een locatie waar de das veelvuldig wordt aangetroffen. 

———— Een verantwoording dat de beoogde ontwikkeling zowel vanuit milieuoogpunt, in het 
bijzonder wat betreft ammoniak, geur, fijnstof en gezondheid voor mensen, als van-

uit ruimtelijk oogpunt, in bijzonder wat betreft natuur, landschap en cultuurhistorie, 

aanvaardbaar is. 

De verantwoording ten aanzien van de voorgenoemde aspecten is verwoord in de 

paragraven 4.2 t/m 4.5. 
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Steenakkerstraat 

———— Hervestiging van en omschakeling naar intensieve veehouderij binnen een be-
staand bouwblok zijn toegestaan; 

Op deze locatie is sprake van uitbreiding van een bestaande intensieve veehoude-

rij. Het bouwvlak van het bedrijf aan de Beerseweg 19 wordt opgeheven. 

———— Binnen gebouwen ten hoogste één bouwlaag gebruikt mag worden voor het houden 
van dieren; 

Binnen de nieuwe gebouwen wordt ten hoogste één bouwlaag gebruikt voor het 

houden van dieren. 

———— Een verantwoording dat zuinig ruimtegebruik wordt toegepast door aan te sluiten bij 
bestaande bebouwing of, al dan niet door herschikking, optimaal gebruik te maken 

van de beschikbare ruimte; 

De ruimte op het bouwblok wordt op een voor het bedrijf zo efficiënt mogelijke wijze 

ingericht. Dit resulteert in een invulling van het bouwvlak waarin optimaal gebruik 

wordt gemaakt van de beschikbare ruimte.  

———— Een verantwoording dat is verzekerd dat ten minste 15 % van het bouwblok wordt 
aangewend voor een goede landschappelijke inpassing; 

Op basis van deze voorwaarde is de ontheffing door de provincie verleend. Daar-

naast is deze landschappelijke inpassing ook planologisch vastgelegd in het voor-

liggende bestemmingsplan. 

———— Een verantwoording dat de beoogde ontwikkeling zowel vanuit milieuoogpunt, in het 
bijzonder wat betreft ammoniak, geur, fijnstof en gezondheid voor mensen, als van-

uit ruimtelijk oogpunt, in bijzonder wat betreft natuur, landschap en cultuurhistorie, 

aanvaardbaar is. 

De verantwoording ten aanzien van de voorgenoemde aspecten is verwoord in de 

paragraven 4.2 t/m 4.5. 

 

4.1.2 Locaties Beerseweg 14 en 19 (realisatie woningen) 

 

BiO-woningen Beerseweg 14 en 19 

Op grond van de provinciale nota Buitengebied in Ontwikkeling zijn mogelijkheden voor 

woningbouw in het buitengebied aanwezig. Daarbij is van belang dat de locatie steden-

bouwkundig aanvaardbaar is en binnen een aangewezen bebouwingsconcentratie ligt. 

Tevens dient de woningbouw gepaard te gaan met een voldoende investering in ruimte-

lijke kwaliteit.  

 

Ruimtelijke/stedenbouwkundige aanvaardbaarheid van de locatie. 

In de op 4 oktober 2010 vastgestelde gemeentelijke beleidsnota Bebouwingsconcen-

traties voor kwaliteitsverbetering in het buitengebied zijn bebouwingsconcentraties be-

grensd. De locatie Beerseweg te Haps is gelegen binnen de bebouwingsconcentratie 5, 

Beerseweg. In deze bebouwingsconcentratie ligt het ontwikkelingsaccent op wonen 

(RvR en BiO) en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten. In de nota is aangegeven dat 

mogelijkheden voor ‘rode’ ontwikkelingen liggen aan de Beerseweg aan de zijde van de 

kern Haps. De Beerseweg als uitloper van Haps kan worden verdicht in een open struc-

tuur, zodat een natuurlijke overgang naar het buitengebied ontstaat. 
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Een ruimtelijke kwaliteitswinst kan tevens geboekt worden door aan alle bebouwde 

percelen herschikkingsmogelijkheden te bieden. 

De beoogde bouwlocatie wordt ingevuld middels herschikking van bestaande bebou-

wing. Op de locatie Beerseweg 19 komen 4 nieuwbouwwoningen (3 BiO-woningen, 1 

ruimte voor ruimte) en één bestaande bedrijfswoning welke als burgerwoning in ge-

bruik woprdt genomen. Op de locatie Beerseweg 14 komen 4 nieuwbouwwoningen (3 

BiO-woningen en 1 herbouw van een bestaande bedrijfswoning). Er is een beeldkwali-

teitsplan opgesteld aan de hand waarvan tot een nadere uitwerking van de locaties 

kan worden gekomen. Het beeldkwaliteitsplan maakt onderdeel uit van dit bestem-

mingsplan.  

 

Investeren in ruimtelijke kwaliteit 

De bouw van een BiO-woning dient gepaard te gaan met ruimtelijke kwaliteitswinst. De 

gemeente hanteert hierbij als uitgangspunt dat per BiO-woning een investering in kwali-

teitsverbetering moet plaatsvinden die overeenkomt met het bedrag dat benodigd is 

voor de aankoop van een ruimte voor ruimte titel bij de Ontwikkelingsmaatschappij 

Ruimte voor Ruimte.  

In concreto gaat het hierbij om de verplaatsing van twee agrarische bedrijven uit de 

kernrandzone, waardoor het geurprobleem op die locaties wordt opgelost. De investe-

ring in de bedrijfsverplaatsing (sloop van de voormalige bedrijfsbebouwing, het stop-

pen van de intensieve veehouderijbedrijven aan de Beerseweg, het inleveren van mili-

eurechten en realisatie van de intensieve veehouderij in het LOG wordt aangemerkt als 

bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteitswinst.  

Daarnaast vindt kwaliteitsverbetering plaats door realisatie van nieuwe woningen, wel-

ke passen in de karakteristiek van de bebouwing in de omgeving, en aanleg van nieu-

we groenstructuren op beide locaties. 

 

Het planvoornemen betreft een geringe uitbreiding van een aantal woningen op de be-

treffende beide locaties. Het is niet te verwachten dat de verkeersveiligheid hierdoor 

onder druk komt te staan. Er is rekening gehouden met een veilig in te richten erfaan-

sluiting zodat bij het verlaten van het perceel goed overzicht is op de rijbaan. Er is vol-

doende parkeergelegenheid aanwezig op eigen terrein om parkeerproblemen in het 

openbaar gebied te voorkomen. Het plan voorziet in voldoende ruimte op de percelen 

om op eigen terrein auto's op te stellen. Het initiatief voorziet daarmee in voldoende 

parkeergelegenheid.  

Voor wonen geldt dat er geen nieuwe woningen mogen worden opgericht in een geur-

contour van een nabijgelegen agrarisch bedrijf; of geen belemmering mogen vormen 

voor de bedrijfsvoering van omliggende bedrijven. Bij de opstelling van dit plan is reke-

ning gehouden met de geurcontouren van agrarische bedrijven in de omgeving van het 

plangebied. Door het plan worden geen landbouwbedrijven beknot in hun ontwikke-

lingsmogelijkheden. Ook hebben de agrarische bedrijven in de omgeving geen negatie-

ve invloed op het leefklimaat in het plangebied. 
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De initiatiefnemers hebben aangetoond dat met de investeringen ten behoeve van de 

bedrijfsverplaatsingen wordt voldaan aan de gemeentelijke eisen. 

 

Ruimte voor ruimte woning Beerseweg 19 

Het provinciale ruimtelijke beleid maakt het mogelijk om ruimte voor ruimte woning-

bouw in het buitengebied toe te staan. Een en ander is nader uitgewerkt in de Beleids-

regel Ruimte voor Ruimte. Hierbij is van belang dat in samenhang met de ontwikkeling 

van een ruimte voor ruimte woning voldoende is zeker gesteld dat stallen gesloopt 

worden en dat milieurechten (fosfaatrechten) worden ingetrokken en dat de bouwloca-

tie stedenbouwkundig aanvaardbaar is. 

 

Ruimtelijke/stedenbouwkundige aanvaardbaarheid van de locatie. 

In de op 4 oktober 2010 vastgestelde gemeentelijke beleidsnota Bebouwingsconcen-

traties voor kwaliteitsverbetering in het buitengebied zijn bebouwingsconcentraties be-

grensd. De locatie Beerseweg te Haps is gelegen binnen de bebouwingsconcentratie 5, 

Beerseweg. In deze bebouwingsconcentratie ligt het ontwikkelingsaccent op wonen 

(RvR en BiO) en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten. In de nota is aangegeven dat 

mogelijkheden voor ‘rode’ ontwikkelingen liggen aan de Beerseweg aan de zijde van de 

kern Haps. De Beerseweg als uitloper van Haps kan worden verdicht in een open struc-

tuur, zodat een natuurlijke overgang naar het buitengebied ontstaat. Een ruimtelijke 

kwaliteitswinst kan tevens geboekt worden door aan alle bebouwde percelen herschik-

kingsmogelijkheden te bieden.  

De beoogde bouwlocatie wordt ingevuld middels herschikking van bestaande bebou-

wing. Op de locatie Beerseweg 19 komt 1 RvR-woning. Er is een beeldkwaliteitsplan 

opgesteld aan de hand waarvan tot een nadere uitwerking van de locaties kan worden 

gekomen. Het beeldkwaliteitsplan maakt onderdeel uit van dit bestemmingsplan.  

 

Ten aanzien van de sloop van de bedrijfsgebouwen is van belang dat privaatrechtelijk 

is vastgelegd dat sloop dient plaats te vinden in samenhang met de bedrijfsverplaat-

sing. Tevens is de ontwikkeling van de locatie slechts mogelijk indien de bedrijfsge-

bouwen worden gesloopt.  

In de overeenkomst met de initiatiefnemer is vastgelegd dat de bedrijfsbebouwing 

moet worden gesloopt. 

 

Beleidsregel Ruimte voor Ruimte 

De realiseren van één van de nieuwe woningen op de locatie aan de Beerseweg zal 

plaatsvinden door middel van het gebruik maken van de regeling Ruimte voor Ruimte. 

De regeling Ruimte voor Ruimte wordt hieronder per punt besproken en toegepast op 

onderhavig initiatief: 

1 De bouw van een woning is toegestaan als sloop plaatsvindt van agrarische be-

drijfsgebouwen met een gezamenlijke oppervlakte van tenminste 1.000 m2; er geldt 

een ondergrens van tenminste 200 m2 voor saldering. 

In het plangebied wordt de intensieve veehouderij gesaneerd. De opstallen die ge-

bruikt zijn in het kader van de intensieve veehouderij hebben een gezamenlijke op-

pervlakte van meer dan 1000 m2. 
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2 De bouw van de woningen mag uitsluitend binnen de bebouwde kom plaatsvinden 

dan wel binnen een kernrandzone of een bebouwingscluster en dient bovendien zo-

veel mogelijk aan te sluiten op de bestaande bebouwing. Tevens kan een locatie 

worden benut die in het kader van een StructuurvisiePlus door Gedeputeerde Sta-

ten als geschikt voor woningbouw is aanvaard. 

Het plangebied is gelegen in de bebouwingsconcentratie Beerseweg in de gemeen-

te Cuijk. De realisatie van de betreffende woning wordt optimaal ingepast in het 

straatbeeld ter plaatse. Het beeldkwaliteitplan is als bijlage bij het bestemmings-

plan opgenomen. 

3 De bouw van de woningen dient te passen binnen de ruimtelijke structuur van de 

gemeente.  

De bouw van de woning past binnen het kader en de voorwaarden uit de gemeente-

lijke beleidsnotitie bebouwingsconcentraties. Daarnaast is voor de ontwikkeling een 

Beeldkwaliteitsplan opgesteld. De nabijheid van de kern Haps is functioneel gezien 

een kwaliteit. Ruimtelijk gezien is juist het landelijke karakter van de twee bebou-

wingslinten waardevol. Door de aanwezige historische bomenstructuur langs met 

name de Beerseweg is het profiel van de weg minimaal hetgeen het authentieke 

landelijke karakter van dit gebied onderstreept. De zichten naar het omliggende 

landschap zijn waardevol en dienen behouden te blijven. Er zijn overwegend bur-
gerwoningen gelegen. De burgerwoningen zijn allen ruim van opzet en gelegen op 

grote percelen. De beoogde woningbouw in het kader van de regeling Ruimte voor 

Ruimte past binnen deze bebouwingsstructuur.  

4 De bouw van een woning in de Groene Hoofdstructuur is niet toegestaan. 

Het plangebied is niet gelegen in de Groene Hoofdstructuur 

5 Cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarden moeten behouden 

dan wel versterkt worden. De milieuhygiënische en waterhuishoudkundige situatie 

ter plaatse moet zoveel mogelijk verbeterd worden. 

Met de beoogde herontwikkeling wordt een reeds bestaande intensieve veehouderij 

gesaneerd. De locatie wordt herontwikkeld. 

De grond is ter plaatse reeds geroerd. Uit dit bestemmingsplan blijkt (zie ook para-

graaf 4.2 t/m 4.5) dat er geen landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische 

waarden verloren gaan bij de beoogde ontwikkeling. In onderhavige ruimtelijke on-

derbouwing is een waterparagraaf opgenomen waaruit blijkt hoe ter plaatse met 

water wordt omgegaan. 

6 Voor zover het gaat om de extra beleidsruimte die beschikbaar is gesteld in het ka-

der van de reconstructie van het landelijk gebied worden de extra te realiseren wo-

ningen buiten het gemeentelijk woningbouwprogramma gelaten. 

De extra woning komt niet ten laste van het gemeentelijke contingent maar hangen 

samen met de sloop van meer dan 1.000 m² stallen en de intrekking van milieu-

rechten. 
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7 De agrarische ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijven in de nabijheid van de 

woning worden niet beknot. 

Bij de opstelling van dit plan is rekening gehouden met de geurcontouren van agra-

rische bedrijven in de omgeving van het plangebied. Door het plan worden geen 

landbouwbedrijven beknot in hun ontwikkelingsmogelijkheden. Ook hebben de 

agrarische bedrijven in de omgeving geen negatieve invloed op het leefklimaat in 

het plangebied. 

8 Een goede landschappelijke en architectonische inpassing van de woning in de om-

geving dient gewaarborgd te zijn door middel van een beeldkwaliteitplan dan wel 

een vergelijkbaar instrument. 

De nieuw op te richten woning zal qua beeldkwaliteit ingepast worden in de omge-

ving. De woning zal worden opgericht in een landelijke stijl, aansluitend bij de direc-

te omgeving. In dit bestemmingsplan is een beeldkwaliteitsplan opgenomen als bij-

lage. 

9 De te slopen bedrijfsgebouwen mogen geen bijzondere cultuurhistorische waarde 

hebben. 

De huidige bebouwing ter plaatse heeft geen cultuurhistorische waarde. 

10 Zeker gesteld moet zijn dat de realisering van de woning plaatsvindt in samenhang 
met de sloop van agrarische bedrijfsgebouwen en met de inlevering van de milieu-

rechten van de agrarische activiteit ter plaatse. Per woning dient te worden aange-

toond dat tenminste 1.000m2 agrarische bedrijfsgebouwen zijn gesloopt en milieu-

winst op de desbetreffende locatie is bereikt. 

Voor vaststelling van het bestemmingsplan waarin onderhavige herontwikkeling zal 

worden meegenomen zal een bewijsstukkendossier Ruimte voor Ruimte worden 

aangeleverd waarin aangetoond wordt dat voldaan is aan de eisen voor deelname 

in het kader van sloop en doorhaling van milieurechten.  

11 Zeker gesteld moet zijn dat op de plaats van de te slopen bedrijfsgebouwen geen 
nieuwe bedrijfsgebouwen kunnen worden opgericht en dat aan de voormalige agra-

rische bedrijfslocatie een passende andere bestemming wordt toegekend. Van het 

eerste vereiste kan worden afgeweken in het belang van de reconstructie zand-

gronden. 

De intensieve veehouderij wordt naar de locatie aan de Kampsestraat 49 ver-

plaatst. De voormalige bedrijfsbebouwing aan de Beerseweg wordt gesloopt en 

herontwikkeld als locatie voor nieuwe woningen (BiO-woningen en ruimte voor 

ruimte Woning). Hiermee wordt tevens zeker gesteld dat een passende andere be-

stemming van het gebied plaatsvindt. 

12 Planologische medewerking wordt niet verleend als in redelijkheid langs andere wij-
ze tot sanering van de bedrijfsgebouwen kan worden gekomen.  

De locatie kan enkel herontwikkeld worden middels een combinatie van toepassing 

van de regeling Ruimte voor Ruimte en de beleidsnota Buitengebied in ontwikke-

ling. 
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13 Bij sanering van de intensieve veehouderij ter plaatse en voor vaststelling van het 
nieuwe planologische regime zal de initiatiefnemer ervoor zorgdragen dat een be-

wijsstukkendossier Ruimte voor Ruimte is opgesteld en aangeleverd. Het bewijs-

stukkendossier Ruimte voor Ruimte bestaat uit diverse documenten.  

De betreffende informatie is aanwezig. Door middel van deze informatie is de ruim-

te voor ruimte voorwaarde geborgd. 

 

4.1.3 Ontwikkeling in relatie tot de doelstellingen uit het Reconstructieplan 

In het reconstructieplan Peel en Maas is het gebied De Ass nabij Haps, gelegen in de 

gemeente Cuijk, aangewezen als landbouwontwikkelingsgebied (LOG). In een LOG is in 

het beleid ruimte gecreëerd voor nieuwvestiging van intensieve veehouderijen op voor-

waarde dat er voor het LOG een ontwikkelingsplan wordt vastgesteld. Dit ontwikke-

lingsplan is vastgesteld en er zijn twee ondernemers gevonden die naar het LOG willen 

verplaatsen. Dit betreft de bedrijven van de families Ardts en De Haas, beiden geves-

tigd aan de Beerseweg in het extensiveringsgebied rond de kern Haps. 

 

Onderliggende doelstelling vanuit het Reconstructieplan voor de verplaatsing van de 

twee intensieve veehouderijen uit het extensiveringsgebied rond Haps richting LOG de 

Ass is het streven om de geurhinder op deze locatie te minimaliseren. In de huidige si-

tuatie is er sprake van een aantal overbelaste situaties nabij de veehouderijen aan de 

Beerseweg. Na verplaatsing naar het LOG is dit niet langer het geval. Dan geldt voor de 

gehele kern Haps dat sprake is van een goede tot zeer goede leefkwaliteit. Binnen de 

kern Haps ondervinden dan minder mensen stankhinder als gevolg van de veehoude-

rijen, terwijl in de omgeving van het LOG minder mensen wonen, zodat hier geen one-

venredige toename van het aantal gehinderden optreedt. Dit houdt in dat er minder 

geurgevoelige objecten aanwezig zijn van de veehouderijen en dat de leefkwaliteit in de 

kern Haps verbetert.  

 

Naast een verbetering ten aanzien van de geursituatie vindt ook een ruimtelijke kwali-

teitsslag plaats. Deze kwaliteitsverbetering vindt plaats door sloop van de voormalige 

bedrijfsbebouwing, het stoppen van de intensieve veehouderijbedrijven aan de Beer-

seweg, het inleveren van milieurechten, realisatie van nieuwe woningen welke passen 

in de karakteristiek van de bebouwing in de omgeving en aanleg van nieuwe 

groenstructuren op beide locaties.  
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5 Planologische- en milieuaspecten 

Aan de hand van de volgende aspecten zal inzicht gegeven worden in de planologische, 

fysieke en functionele aspecten van de ruimtelijke structuur van het gebied waarin het 

project gelegen is. De aspecten zijn de verantwoording voor de ontwikkeling, flora en 

fauna, water, milieu (geluid, bodem, veiligheid), cultuurhistorie en archeologie en infra-

structuur. Een deel van deze verantwoording van de aspecten is afkomstig uit de opge-

stelde plan-MER voor LOG de Ass. 

 

5.1 Kampsestraat en Steenakker (ontwikkeling intensieve veehouderijen) 

5.1.1 Bodemkwaliteit 

 

Algemeen 

In verband met de aanvraag van de bouwvergunning is een verkennend milieukundig 

bodemonderzoek worden uitgevoerd (d.d. 5 oktober 2009, Kragten, zie bijlage). In het 

onderzoek wordt het volgende geconcludeerd: 

 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN 5725. Op basis van het vooronderzoek 

is grond van de onderzoekslocatie aangemerkt als onverdacht ten aanzien van het 

voorkomen van verontreiniging in de grond. Vanwege de regionale verontreinigingssitu-

atie kunnen in het grondwater verhoogde gehalten aan zware metalen worden ver-

wacht. 

 

De bodem van de locatie is vervolgens verkennend onderzocht conform NEN 5740 en 

volgens de strategie voor onverdachte locaties (ONV). Het veldwerk is uitgevoerd onder 

certificaat op grond van de BRL 2000 en conform het VKB-protocol 2001 en het VKB-

protocol 2002. Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd conform AS3000. 

Hiermee voldoet het onderzoek aan de eisen van het Kwalibo. Op basis van de resulta-

ten van het veldwerk en het laboratoriumonderzoek kan met betrekking tot de milieu-

hygiënische kwaliteit van de bodem van de deellocaties aan de Kampsestraat en 

Steenakkerstraat in de gemeente Cuijk, het volgende worden geconcludeerd: 

 

Zintuiglijk 

De grond van de deellocaties bestaat tot een diepte van circa 0,5 m-mv uit donker-

bruin, zwak humeus, zeer fijn zand. Vanaf 0,50 tot 3,0 m-mv bestaat de bodem over-

wegend uit matig fijn tot matig grof zand. Ter plaatse van de boringen B002 en B003 is 

op een diepte van circa 0,5 m-mv een kleilaag van circa 0,25 meter aangetroffen. Be-

houdens enkele sporen en resten baksteenpuin en kooltjes zijn in de grond geen bo-

demvreemde bijmengingen aangetroffen. Op de deellocaties zijn geen asbestverdachte 

materialen aangetroffen. 
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Chemisch 

In de grond (tot 2 m-mv) van de deellocaties zijn geen verhoogde gehalten aan veront-

reinigende stoffen conform het Standaardpakket-grond aangetoond. In het grondwater 

van deellocatie 1 (peilbuis Pb017) en deellocatie 2 (peilbuis Pb026) zijn sterk ver-

hoogde gehalten aan nikkel aangetoond. Daarnaast overschrijden in de peilbuizen 

Pb011, Pb017 en Pb022 de gehalten aan kobalt en nikkel de tussenwaarden. In alle 

zes de peilbuizen zijn licht verhoogde gehalten aan barium, kobalt, koper en/of nikkel 

aangetoond. De grondwaterverontreinigingen zijn waarschijnlijk regionaal van aard. 

 

5.1.2 Water 

 

Proces 

Inleiding 

Kragten heeft in september 2009 in het kader van een planm.e.r. een watertoetspro-

cedure gestart voor de verplaatsing van een 2-tal veehouderijbedrijven aan de Beerse-

weg te Haps. Op de plaats waar de bedrijven vertrekken (Beerseweg) wordt woning-

bouw ontwikkeld. Één van de bedrijven verhuist naar de Kampsestraat 49 en het ande-

re bedrijft verhuist naar de Steenakkerstraat 19, beide locatie zijn gesitueerd rond de 

woonkern Haps. 

De waterhuishoudkundige gevolgen van de voorgenomen plannen zijn onderzocht en 

beschreven in de onderstaande rapportages: 

———— vertreklocatie Beerseweg, rapportnr. BOD09.100 d.d. 22 september 2009 
———— ontvangende locatie Kampsestraat, rapportnr. BOD09.098 d.d.d 23 september 

2009 

———— ontvangende locatie Steenakkerstraat, rapportnr. BOD09.099 d.d. 21 september 
2009 

 

Bovengenoemde rapportages zijn opgesteld in samenspraak met de waterbeheerders. 

De Watertoets-procedure kent geen éénmalig toetsmoment maar is naar haar aard een 

procedure waarbinnen de waterbeheerders adviserend betrokken blijven bij de tot-

standkoming van het plan. In dat kader ontving de gemeente Cuijk van het Waterschap 

Aa en Maas een reactie met het kenmerk 2010/1421 d.d. 28 januari 2010. Daarin 

wordt gesteld dat met name de bergingseis volgens het Waterschap naar boven moet 

worden bijgesteld. In een telefoongesprek tussen Kragten en het Waterschap in maart 

2010 bleek deze reactie achterhaald en adviseert het waterschap de bergingscapaci-

teit nogmaals naar boven toe bij te stellen. Het waterschap is namelijk gelijktijdig met 

de planontwikkeling bezig haar waterbeleid te actualiseren. Met het waterschap is af-

gesproken dat we na de verschillende wijzigingen nu in deze oplegnotitie de bergings-

capaciteit definitief vastleggen. Het waterschap kan op grond van deze oplegnotitie uit-

spraak doen waarna de waterhuishoudkundige eisen voor de bouwplannen definitief 

zullen worden gemaakt. 

 

Definitieve bergingseis waterschap 

Het waterschap heeft op grond van de verharde oppervlakten binnen de toekomstige 

plannen op 17 maart 2010 per locatie de definitieve bergingseis geformuleerd.  
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De bergingseisen zoals verwoord in de bovengenoemde rapportages komt daarmee te 

vervallen. In de besteksfase zullen de bergingscapaciteit van de infiltratievoorzieningen 

wordt aan gepast naar de m3 zoals onderstaand per locatie vermeld staat. Daarbij zijn 

twee neerslaggebeurtenissen gegeven waaraan getoetst wordt. Ten eerste een neer-

slaggebeurtenis met een herhalingstermijn van T = 10 jaar waarbij ervan uit is gegaan 

dat deze in de toekomst zal intensiveren met 10%. Deze zogenaamde T=10 + 10% bui 

is maatgevend voor het ontwerp van de voorziening. Tevens dient een doorkijk te wor-

den gemaakt naar een calamiteitsituatie; een neerslaggebeurtenis met een herhalings-

termijn van T = 100 jaar waarbij ervan uit is gegaan dat deze in de toekomst eveneens 

met 10% zal intensiveren.  

Bij een dergelijke T = 100 + 10% bui moet de wateroverlast beperkt blijven, op terrein 

van derden mag in een dergelijke situatie geen wateroverlast worden veroorzaakt door 

het aan te leggen infiltratiesysteem. 

 

Kampsestraat 

Er is niet gerekend met een afvoercoëfficiënt maar met een op januari 2010 gedateer-

de HNOtool. Hier geldt eveneens dat de opmerking met het accepteren van de ber-

gingseis van 17 maart 2010 komt te vervallen. Uitgaande van 8.300 m2 verhard op-

pervlak is gekomen tot de volgende bergingseis: 

———— T = 10 + 10% = 422 m3 (T = 10 + 10%) (is gelijk aan 51 mm gerekend over het 

aangesloten verharde oppervlak). 

———— T = 100 + 10% = 574 m3 (is gelijk aan 69 mm gerekend over het aangesloten ver-

harde oppervlak). 

 

Ten behoeve van de bedrijfsverplaatsing van de varkenshouderij van de heer G. De 

Haas zijn de mogelijkheden voor infiltratie van hemelwater op de locatie onderzocht1. 

Op basis van de locatiespecifieke mogelijkheden enerzijds en het vigerende beleid an-

derzijds is een wadi voorgesteld om regenwater te bergen en te infiltreren. Het voorge-

stelde ontwerp gaat uit van de aanleg van een wadi aan de voorzijde van het perceel 

langs de Kampsestraat. Alle hemelwater wordt op conventionele wijze ingezameld en 

verbuisd getransporteerd naar deze wadi. In de wadi vindt berging en infiltratie plaats.  

 

Indien bij een extreme neerslaggebeurtenis de bergingscapaciteit ontoereikend is zal 

op gecontroleerde wijze worden overgestort op de leggerwatergang langs de 

Kampsestraat.  

Met betrekking tot de aanleg en het beheer van de wadi dient rekening te worden ge-

houden met het feit dat de bodem en taluds functioneren als infiltratie-oppervlak. Het 

berijden van de bodem met materieel dat de toplaag verdicht moet vermeden of tot 

een minimum beperkt worden. Het tijdstip van maaien dient afgestemd te zijn op de 

bodemgesteldheid. Met name in natte omstandigheden leidt belasting van het bodem-

oppervlak tot vermindering van de waterdoorlatendheid.  

                                                             
1 Kragten, landbouwontwikkelingsgebied Kampsestraat te Haps, BOD09098, 23 september 2009 
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Indien na verloop van tijd de waterdoorlatendheid te gering wordt, kan gekozen worden 

voor het nemen van de navolgende maatregelen: 

———— opheffen van de verdichting; 
———— verwijderen zode/slib; 
———— opwaarderen toplaag; 
———— vervangen toplaag. 
 

Steenakkerstraat 

Evenals bij de voorgaande locaties geld voor de locatie Steenakkerstraat 19 dat ook 

hier de bergingseis van 17 maart 2010 geaccepteerd is. Het blijft wel voor alle locaties 

gelden dat veranderingen in de grootte van het verharde oppervlak directe consequen-

ties heeft voor de inhoud van de hemelwaterbergingsvoorzieningen.  

In de besteksfase zal derhalve nogmaals moeten worden beoordeeld of de inhoud van 

de bergingsvoorzieningen afgestemd is op de daadwerkelijk aangesloten verharde op-

pervlakte.  

Mocht er verschil bestaan dan zal de bergingsvoorziening naar rato moeten worden 

aangepast.  

De eigenaar heeft aangegeven dat er een bovengrondse berging gerealiseerd kan wor-

den waardoor gebruikmaking van het bestaande slotenstelsel overbodig wordt. Op het 

noordoostelijke terreingedeelte, aan de zijde van de Kampsestraat komt een boven-

grondse bergings- en infiltratievoorziening waarin minimaal een T=10 jaar + 10% bui in 

geborgen kan worden. Overtollig water zal overstorten op de omliggende lossingen. Ge-

let op de situering van de voorziening is wateroverlast tijdens een T=100 jaar +10% bui 

is niet te verwachten. 

Uitgaande van 7.700 m2 verhard oppervlak is gekomen tot de volgende bergingseis: 

———— T = 10 + 10% = 391 m3 (T = 10 + 10%) (is gelijk aan 51 mm gerekend over het 

aangesloten verharde oppervlak). 

———— T = 100 + 10% = 533 m3 (is gelijk aan 69 mm gerekend over het aangesloten ver-

harde oppervlak). 

 

Ten behoeve van de bedrijfsverplaatsing van de varkenshouderij van de heer G. De 

Haas zijn de mogelijkheden voor infiltratie van hemelwater op de ontvangende locatie 

onderzocht2. Op basis van de locatiespecifieke mogelijkheden enerzijds en het vigeren-

de beleid anderzijds is een bergings- en infiltratievoorziening voorgesteld bestaande uit 

de aanwezige sloten rondom de locatie. 

Het bruto oppervlak van de locatie bedraagt circa 2,1 ha. In totaal wordt er op de loca-

tie 0,77 ha verhard gerealiseerd. Veranderingen in de terreininrichting hebben invloed 

op de dimensionering van de bergings- en infiltratievoorziening. In de bestekfase die-

nen de gegevens te worden geverifieerd en waar nodig moet het ontwerp worden aan-

gepast.  

Het regenwater wordt op conventionele wijze ingezameld en geloosd op de aanwezige 

sloten rondom de locatie. De leggerwatergang kan daarvoor niet worden gebruikt. Dit is 

alleen mogelijk indien een leggerwijziging plaatsvindt.  

                                                             
2 Kragten, Landbouwontwikkelingsgebied Steenakkerstraat te Haps, BOD09.099, 21 september 2009 
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Indien geen leggerwijziging plaatsvindt zal de huidige lozing van de varkensstal in zui-

delijke richting verplaatst moeten worden naar het begin van de leggerwatergang waar 

de watergang in een sloot 

overgaat. 

De verhardingen kunnen (deels) vrij afwateren op de sloten. In de sloten kan het water 

infiltreren. Omdat rekening moet worden gehouden met berging boven de GHG is de 

beschikbare berging in de huidige sloten niet toereikend om aan de wateropgave te 

voldoen. Bij een gemiddelde verbreding met 0.4 meter kan T=10 worden geborgen. 

Buien die zwaarder zijn dan T=10 en die tot meer neerslag leiden dan geborgen kan 

worden, zorgen voor een gecontroleerde overstort op de leggerwatergang langs de 

Steenakkerstraat. 

 

5.1.3 Natuur 

 

Flora en fauna 

De bescherming van zowel inheemse als uitheemse, in het wild levende dier- en plan-

tensoorten is vastgelegd in de Flora- en faunawet. De Flora- en faunawet bevat een al-

gemeen (passief) beschermingsregime voor aangewezen planten- en diersoorten. 

Daarnaast zijn in de Flora- en faunawet beschermde leefgebieden aangewezen voor de 

instandhouding van beschermde soorten. De Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn 

zijn in onze nationale Flora- en faunawet geïmplementeerd. Er mogen geen ontwikke-

lingen plaatsvinden die op onoverkomelijke bezwaren stuiten door effecten op be-

schermde natuurgebieden en/of flora en fauna. In dit kader is inzicht gewenst in de 

aanwezige natuurwaarden en de mogelijk daarmee samenhangende consequenties 

vanuit de actuele natuurwetgeving. Hiervoor is een verkennend onderzoek uitgevoerd 

(d.d. juni 2009, zie bijlage). 

Geconcludeerd kan worden dat door de voorgenomen nieuwbouw van de beide var-

kenshouderijen in het landbouwontwikkelingsgebied geen negatieve effecten heeft op 

beschermde planten- dan wel diersoorten. Wel dient rekening gehouden te worden met 

eventueel aanwezige broedgevallen van vogels. Er zal geen ontheffing van de Flora- en 

faunawet noodzakelijk zijn voor de nieuwbouw binnen het landbouwontwikkelingsge-

bied. 

 

Ecologische hoofdstructuur 

De beide locaties in het LOG zijn niet aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur. Wel 

is in het kader van de plan-MER onderzoek gedaan naar de effecten van de ontwikke-

ling op EHS-gebieden in de omgeving van de beide locaties. Hierin is het volgende ge-

concludeerd: Voor beide bedrijven kan geconcludeerd worden dat de situatie ten aan 

zien van stikstofdepositie op EHS-gebieden licht verbetert wanneer het voorkeursalter-

natief wordt uitgevoerd. De lichte toename van de depositie op het gebied Ossenbroek 

en de ecologische verbindingszone als gevolg van verplaatsing van het bedrijf van de 

heer Ardts wordt gecompenseerd door een forse afname van de depositie op het EHS-

gebied ten noordwesten van Haps. Voor de toename van depositie op gebieden die niet 

onder de werking van de Wet ammoniak en veehouderij vallen, is geen vergunning be-

nodigd. 
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Passende beoordeling 

De Natuurbeschermingswet 1998 richt zich op beheer, herstel en bescherming van de 

Natura 2000-gebieden. Ter bescherming van de natuurwaarden waarvoor de verschil-

lende Natura 2000-gebieden zijn aangewezen, mogen projecten die de kwaliteit van de 

habitats kunnen verslechteren of die een verstorend effect hebben op soorten, niet 

worden uitgevoerd zonder een vergunning. Hierbij is het van belang dat de Natuurbe-

schermingswet 1998 een zogenaamde ‘externe werking' kent. Dit houdt in dat ook pro-

jecten buiten beschermde gebieden vergunningplichtig kunnen zijn, wanneer zij een 

negatief effect hebben op het beschermde gebied. Hiertoe is een passende beoorde-

ling uitgevoerd (d.d. juni 2010, zie bijlage) waarin de volgende conclusie is opgenomen. 

 

In de passende beoordeling zijn de effecten van de voorgenomen activiteiten in de 

vorm van stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied Oeffelter Meent in beeld ge-

bracht. De stikstofdepositie van verschillende alternatieven van deze activiteiten zijn 

daarbij vergeleken met de kritische depositiewaarde van het meest gevoelige habitat-

type binnen de Oeffelter Meent, de kalkminnende graslanden op dorre zandgrond. In 

het voorliggende hoofdstuk wordt een beoordeling van deze effecten gegeven en wordt 

aangegeven in hoeverre sprake zal zijn van significant negatieve effecten op het Natu-

ra 2000-gebied Oeffelter Meent. 

Allereerst kan geconcludeerd worden dat, voor welk alternatief ook gekozen wordt, het 

effect op de stikstofdepositie als gevolg van de beide veehouderijen op het Natu-

ra 2000-gebied Oeffelter Meent zeer gering is in vergelijking tot de achtergronddeposi-

tie die optreedt. 

Daarbij dient echter te worden opgemerkt dat de achtergronddepositie reeds fors ho-

ger is dan de kritische depositiewaarde van de Oeffelter Meent, zodat iedere toename 

van de stikstofdepositie kan leiden tot significant negatieve effecten op de kwetsbare 

habitattypen binnen het gebied. Wanneer ten aanzien van de beide veehouderijen bij 

Haps gekozen wordt voor realisatie van het voorkeursalternatief of de alternatieve be-

drijfsvoering, treedt een (geringe) afname op van de stikstofdepositie op de Oeffelter 

Meent. De afname is hoger bij keuze van de alternatieve bedrijfsvoering, aangezien de 

alternatieve bedrijfsvoering leidt tot een aanzienlijke afname van de stikstofemissie bij 

beide bedrijven. Beide alternatieven leiden derhalve niet tot (significant) negatieve ef-

fecten op het Natura 2000-gebied, zodat een vergunning in het kader van de Natuur-

beschermingswet 1998 niet noodzakelijk is. 

 

Er wordt overigens weI aangeraden een vergunningaanvraag te doen in het kader van 

de Natuurbeschermingswet. Op deze wijze kan schriftelijk vastgelegd worden dat een 

vergunning voor de geplande veehouderijen in LOG De Ass niet noodzakelijk is. In het 

maximale scenario, waarbij een maximale invulling gegeven wordt aan de mogelijkhe-

den binnen het bestemmingsplan voor LOG De Ass, ontstaat een fors hogere emissie 

van ammoniak vanuit beide bedrijven. Dit leidt tevens tot een hogere stikstofdepositie 

op het Natura 2000-gebied Oeffelter Meent dan in de huidige situatie, bij het voorkeur-

salternatief of bij de alternatieve bedrijfsvoering optreedt.  
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Hoewel de toename procentueel gezien gering is (voor het bedrijf van de heer Ardts 

bedraagt de toename 0,317%, voor het bedrijf van de Maatschap De Haas is de toe-

name 0,293%), is toename van de depositie ongewenst, daar momenteel reeds de kri-

tische depositiewaarde overschreden wordt door de achtergronddepositie. Het kan dan 

ook niet worden uitgesloten dat bij realisatie van de maximale variant significant nega-

tieve effecten optreden op de Oeffelter Meent. Deze variant is daarom niet zonder 

meer vergunbaar in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998.Wel is het moge-

lijk dat in het licht van maatregelen die in het beheerplan of op grond van de Program-

matische Aanpak Stikstof genomen worden, de geringe toename van de depositie als 

gevolg van de maximale variant uiteindelijk niet zal leiden tot significant negatieve ef-

fecten. Dit kan echter momenteel niet worden voorspeld. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat het onwaarschijnlijk is dat de maximale variant 

daadwerkelijk tot stand komt. Zoals in hoofdstuk 2 beschreven is, hebben beide bedrij-

ven reeds een milieuvergunning aangevraagd op basis van het voorkeursalternatief. 

Tevens hebben de ondernemers en de gemeente Cuijk een overeenkomst getekend, 

die realisatie van de maximale variant uitsluit. Tenslotte is reeds een stal van het toe-

komstige bedrijf van de Maatschap De Haas gebouwd. Voor de realisatie van de maxi-

male variant zou deze stal afgebroken moeten worden, wat zeer onwaarschijnlijk is. Er 

kan dan ook worden aangenomen dat de maximale variant slechts een theoretische 

variant is. 

Uiteindelijk zal voor LOG De Ass een keuze gemaakt worden uit realisatie van de voor-

keursvariant of realisatie van de alternatieve bedrijfsvoering. Deze beide varianten lei-

den, zoals gezegd, niet tot negatieve effecten op het Natura 2000-gebied Oeffelter 

Meent daar zij niet leiden tot een toename van de stikstofdepositie op het gebied. 

 

5.1.4 Akoestiek 

 

Kampsestraat 

Uit de resultaten van de berekeningen die in het kader van het akoestisch onderzoek 

(d.d. 18 september 2009, zie bijlage) zijn uitgevoerd worden  de volgende conclusies 

getrokken: 

———— Met betrekking tot de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus kan gesteld worden 
dat in de representatieve bedrijfssituatie voldaan wordt aan de grenswaarde bij de 

woningen. 

———— Met betrekking tot de maximale geluidniveaus kan gesteld worden dat deze de ge-
stelde grenswaarde niet overschrijden 

———— Met betrekking tot het aan- en afvoerende verkeer naar en van de inrichting gaan 
alle voertuigbewegingen via de Kampsestraat. De meest nabijgelegen woningen lig-

gen op een afstand van meer dan 50 m uit de grens van de inrichting, het verkeer is 

dan opgenomen in het reguliere verkeer. Het verkeer vanwege de inrichting kan niet 

als dominant worden onderscheiden. Het aspect Indirecte Hinder is derhalve verder 

niet meer beschouwd. 
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Steenakkerstraat 

Uit de resultaten van de berekeningen die in het kader van het akoestisch onderzoek 

(d.d. 18 september 2009, zie bijlage) zijn uitgevoerd worden  de volgende conclusies 

getrokken: 

———— In de representatieve bedrijfssituatie voldoen de langtijdgemiddelde beoordelings-
niveaus aan de vergunde geluidgrenswaarde bij de woningen. 

———— In de representatieve bedrijfssituatie wordt in de avondperiode in waarneempunt 6 
de piekgeluidniveaus de vergunde geluidgrenswaarde overschreden met 1 dB(A). 

Worden de geluidbelastingen getoetst aan de standaard geluidvoorschriften uit het 

Activiteitenbesluit dan voldoen de maximale geluidniveaus. 

———— In de incidentele bedrijfssituatie, die maximaal 12-maal per jaar voorkomt, zijn 
overschrijdingen van zowel de langtijdgemiddelden geluidniveaus als de maximale 

geluidniveaus vastgesteld. Worden de geluidbelastingen getoetst aan de standaard 

geluidvoorschriften uit het Activiteitenbesluit dan voldoen de langtijdgemiddelde ge-

luidniveaus wel, de piekgeluidbelastingen voldoen niet. 

———— Met betrekking tot het aan- en afvoerende verkeer naar en van de inrichting gaan 
alle voertuigbewegingen via de Steenakkerstraat. De meest nabijgelegen woningen 

liggen op een afstand van meer dan 50 m uit de grens van de inrichting, het verkeer 

is dan opgenomen in het reguliere verkeer. Het verkeer vanwege de inrichting kan 

niet als dominant worden onderscheiden. Het aspect Indirecte Hinder is derhalve 

verder niet meer beschouwd. 

 

5.1.5 Milieuaspecten 

In het kader van de plan-MER (d.d. juni 2010) voor het LOG De Ass is onderzoek uitge-

voerd voor een aantal milieuaspecten waaronder geur, ammoniak, luchtkwaliteit en 

volksgezondheid3. In de navolgende paragraven zijn de conclusies uit de plan-MER ten 

aanzien van de betreffende aspecten opgenomen. Voor de volledige onderzoeken 

wordt verwezen naar de bijlage plan-MER. 

 

Geur 

In de huidige situatie is voor de locatie Beerseweg 14 en 19 sprake van een overbe-

lastte geursituatie. De leefkwaliteit qua geurbeleving in de huidige situatie in de kern 

Haps is voor het merendeel zeer goed. Rondom de veehouderijen aan de Beerseweg 

14 en 19 is de leefkwaliteit redelijk goed tot goed (zie bijlage plan-MER). 

Wanneer de voorkeursvariant wordt uitgevoerd, is de leefkwaliteit qua geurbeleving in 

de kern Haps beter dan in de huidige situatie. Bijna de gehele kern heeft dan een zeer 

goede leefkwaliteit, slechts een klein deel heeft een goede leefkwaliteit. De leefkwali-

teit in en rondom Log De Ass neemt af, maar heeft slechts een beperkte invloed gezien 

de spaarzame bebouwing van het gebied 

 

Ammoniak 

Uit het onderzoek blijkt dat zowel voor het bedrijf van de heer Ardts als voor het bedrijf 

van de maatschap De Haas wordt voldaan aan de maximale emissiewaarden uit het 

Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij. 

                                                             
3 Kragten, PlanMER LOG de Ass, juni 2010 
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Binnen een straal van 50 meter rondom de nieuwbouwlocaties aan de Steenakker-

straat en de Kampsestraat bevinden zich geen gewassen die gevoelig zijn voor directe 

ammoniakschade. De omringende gronden zijn alle in gebruik als (maïs)akker of gras-

land. 

 

Ten aanzien van de ammoniakbelasting op omliggende natuurgebieden wordt verwe-

zen naar de paragraaf natuur. 

 

Luchtkwaliteit 

Bij verlening van de milieuvergunningen voor de nieuwe bedrijven is de ontwikkeling 

getoetst aan de grenswaarden uit de Wet milieubeheer en akkoord bevonden. Gezien 

de achtergrondconcentratie, de lage emissie uit de nieuwe stallen en de aanwezige 

omgevingsbronnen levert de luchtkwaliteit geen beperkingen op. 

 

Indien 25 zware en 25 lichte voertuigen de inrichtingen elke dag bezoeken de toename 

van PM10 en NOx nog altijd 'niet in betekenende mate is'. Deze verkeersaantrekkende 

werking geld als een zware overschatting voor een veehouderij van dergelijke grootte. 

 

Volksgezondheid 

Ten aanzien van gezondheidsrisico's van intensieve veehouderijen bestaan er momen-

teel nog enkele leemten in kennis. Gesteld kan echter worden dat door de verplaatsing 

van de beide varkenshouderijen, waarbij zij verder van de bebouwde kom van Haps 

komen te liggen, de gezondheidsrisico’s zullen verminderen. Rondom LOG De Ass zijn 

immers minder woningen, dus minder gevoelige objecten, gelegen dan rondom de hui-

dige vestigingslocatie van de bedrijven. 

 

5.1.6 Archeologie 

Op de Archeologische beleidskaart gemeente Cuijk is te zien dat de locaties aan de 

Kampsestraat en Steenakkerstraat de waarde ‘gebied met lage archeologische ver-

wachting – geen onderzoek’ hebben. Nader archeologisch onderzoek is niet noodzake-

lijk. 

 

5.1.7 Externe veiligheid 

Op basis van De Risicokaart Noord-Brabant kan worden geconcludeerd dat de gewens-

te ontwikkeling niet wordt belemmerd door aspecten met betrekking tot de externe vei-

ligheid. Verder zijn er in de nabije omgeving geen bedrijven met opslag van gevaarlijke 

stoffen zoals lpg-tanks en propaantanks. Ook zijn geen routes voor gevaarlijke stoffen 

aanwezig. 

 

5.1.8 Verkeer 

In de huidige situatie aan de Kampsestraat is er sprake van een bestaand agrarisch 

bedrijf en een perceel met akkerbouw. Door het vergroten van het bestaand agrarisch 

perceel zal er een minimale toename zijn van de verkeersbewegingen. 
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Door het realiseren van een nieuw agrarisch bedrijf zal het aantal verkeersbewegingen 

toenemen, het gaat hier met name om landbouwverkeer. Er dienen geen nieuwe we-

gen aangelegd te worden. De huidige wegen kunnen de verwachte verkeersbewegin-

gen aan.  

 

5.1.9 Financieel 

 

Kampsestraat 

Inzichtelijk is gemaakt dat de 95% luchtwasser zowel in aanschaf als in exploitatie 

duurder is dan de 70% luchtwasser. Indien de extra exploitatiekosten en de extra in-

vesteringskosten worden uitgedrukt in euro’s per dierplaats, betekent dit voor de 70% 

luchtwasser € 2,44 en de 95% luchtwasser € 2,93 per dierplaats per jaar. Doordat een 

95% luchtwasser een hoger zuurverbruik, waterverbruik, elektriciteitsverbruik en een 

grotere afvalwaterstroom heeft, is dit niet alleen financieel nadelig maar wordt ook een 

grotere milieudruk veroorzaakt op deze aspecten.  

 

Steenakkerstraat 

Voor de Steenakkerstraat is het effect van het plaatsen van een 95% luchtwasser in-

zichtelijk gemaakt ten opzichte van een situatie waarin geen luchtwassers aanwezig 

zijn. Indien de extra exploitatiekosten en de extra investeringskosten worden uitgedrukt 

in euro’s per dierplaats, betekent dit voor de 95% luchtwassers € 3,61 per dierplaats 

per jaar. Naast de reductie van ammoniak zorgt de luchtwasser ook voor een milieu-

druk door het verbruik van energie, water en zuur. Daarnaast zorgt de luchtwasser voor 

een afvalwaterstroom.  

 

5.2 Beerseweg 14 en 19 (realisatie woningen) 

5.2.1 Bodemkwaliteit 

Voor elke functiewijziging op een bepaalde locatie, al of niet naar een gevoelige functie, 

zal een onderzoek moeten worden verricht naar de bodem en grondwaterkwaliteit. De 

bodem moet geschikt zijn voor het voorgenomen gebruik.  

 

Beerseweg 14 

Algemeen 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN 5725. Op basis van het vooronderzoek 

is het verhard terreindeel van de onderzoekslocatie aangemerkt als verdacht ten aan-

zien van het voorkomen van verontreiniging in de grond. Het onverhard terreindeel 

(weiland) is aangemerkt als onverdacht. Vanwege de regionale verontreinigingssituatie 

kunnen in het grondwater verhoogde gehalten aan zware metalen worden verwacht. 

De bodem van de locatie is vervolgens verkennend onderzocht conform NEN 5740 en 

volgens de strategie voor verdachte locaties (verharding en bovengrondse tank) en on-

verdachte locatie (weiland). Het veldwerk is uitgevoerd onder certificaat op grond van 

de BRL 2000 en conform het protocol 2001 en het protocol 2002.  

Het laboratorium onderzoek is uitgevoerd conform AS3000. Hiermee voldoet het on-

derzoek aan de eisen van het Kwalibo. 
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Op basis van de resultaten van het veldwerk en het laboratoriumonderzoek kan met 

betrekking tot de milieuhygienische kwaliteit van de bodem van de onderzoekslocatie 

aan de Beerseweg nr. 14 te Haps (gemeente Cuijk), het volgende worden geconclu-

deerd: 

 

Zintuiglijk (verhard terreindeel) 

De verhardingen op de onderzoekslocatie bestaan uit asfalt (circa 0,10 meter), beton 

(circa 0,07 a0,13 meter) en grind/puin (circa 0,2 a0,7 m ·mv). Het asfalt is op basis 

van de resultaten met de PAKMMarker waarschijnlijk niet·teerhoudend. De grond be-

staat tot een diepte van 3 m -mY overwegend uit zeer fijn zand. In de bovenste meter 

ter plaatse van de boringen B04, BOS, B07 en B12 zijn bodemvreemde bijmengingen 

van (baksteen-)puin, dakpanresten en/of kooltjes aangetroffen. Op of in de grand zijn 

geen asbestverdachte materialen aangetroffen.  

 

Zintuiglijk (weiland) 

De bovengrond (tot circa 0,5 m -my) bestaat uit zwak humeus, zeer fijn zand of uit zan-

dige klei. De ondergrond bestaat tot een diepte van 2,0 m -mv overwegend uit zeer fijn 

tot matig fijn zand. Op of in de grand zijn geen asbestverdachte materialen waargeno-

men. 

 

Chemisch (grond) 

In de bovengrond rondom de dieseltank zijn gehalten aan minerale olie, kwik en lood 

aangetoond hoger dan de AW. Het gehalte aan minerale olie is tevens hoger dan de 

WNW. In de boven- en ondergrond (tot 2 m -mv) van het overig verhard terreindeel zijn 

geen gehalten aangetoond hoger dan de AW. In de bovengrond van het weiland is 

plaatselijk (mengrnonster MM4) een gehalte aan cadmium aangetoond hoger dan de 

AW, doch lager dan de MWW. In de overige mengmonsters (MMS en MM6) van de bo-

ven- en ondergrond zijn geen gehalten aangetoond hoger dan de AW. 

 

Chemisch (grondwater) 

Het grondwater is in peilbuis Pb01 op 11 december 2009 aangetroffen op een diepte 

van circa 1,4 m -mv. In het grondwater is een licht verhoogd gehalte aan barium aange-

toond. Het verhoogd gehalte is waarschijnlijk regionaal van aard. 

 

Beerseweg 19 

Algemeen 

Het vooronderzoek is uitgevoerd conform NEN 5725. Op basis van bet vooronderzoek 

is grond van de onderzoekslocatie aangemerkt als verdacht ten aanzien van bet voor-

komen van verontreiniging in de grond. Vanwege de regionale verontreinigingssituatie 

kunnen in bet grondwater verboogde gehalten aan zware metalen worden verwacht. De 

bodem van de locatie is vervolgens verkennend onderzocht conform NEN 5740 en vol-

gens de strategie voor een verdachte locatie. Het veldwerk is uitgevoerd onder certifi-

caat op grond van de BRL 2000 en conform bet protocol 2001 en het protocol 2002. 

Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd conform AS3000. Hiermee voldoet het onder-

zoek aan de eisen van bet Kwalibo. 
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Op basis van de resultaten van het veldwerk en het labaratoriumonderzoek kan met 

betrekking tot de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem van de onderzoekslocatie 

aan de Beerseweg nr. 19 te Haps (gemeente Cuijk), het volgende worden geconclu-

deerd: 

 

Zintuiglijk 

De verharding op de onderzoekslocatie bestaat uit klinkers (circa 0,08 meter) of uit be-

ton (dikte circa 0,12 a 0,24 meter). De grond bestaat tot een diepte van 3 m-mv over-

wegend uit zeer fijn tot matig fijn zand. In de bovengrond tot 1 m-mv ter plaatse van de 

boringen B02, B04, B05, B10, B13 en B21 zijn bodemvreemde bijmengingen van (bak-

steen-)puin aangetroffen. De daken van de stallen zijn voorzien van asbestcement 

golfplaten. Op of in de grand zijn geen asbestverdachte materialen aangetroffen. 

 

Chemisch (grond) 

In de bovengrond ter plaatse van de bovengrondse dieseltanks is geen verhoogd gehal-

te aan minerale olie aangetoond. In de bovengrond onder de erfverharding (tot circa 

0,5 m-mv) van het zuidelijk perceelsgedeelte is een gehalte aan PAK-totaal aangetoond 

hoger dan de AW, doch lager dan de MWW. In de grond ter plaatse van de overige bo-

ringen van het verhard en onverhard terreindeel zijn geen gehalten aangetoond hoger 

dan de AW. 

 

Chemisch (grondwater) 

Het grondwater (peilbuis Pb18) is op 11 december 2009 aangetroffen op een diepte 

van circa 0,9 m-mv. In het grondwater is een licht verhoogd gehalte aan barium 

aangetoond. Het verhoogd gehalte is waarschijnlijk regionaal van aard. 

 

5.2.2 Water 

 

Proces 

Inleiding 

Kragten heeft in september 2009 in het kader van een planm.e.r. een watertoetspro-

cedure gestart voor de verplaatsing van een 2-tal veehouderijbedrijven aan de Beerse-

weg te Haps. Op de plaats waar de bedrijven vertrekken (Beerseweg) wordt woning-

bouw ontwikkeld. Één van de bedrijven verhuist naar de Kampsestraat 49 en het ande-

re bedrijft verhuist naar de Steenakkerstraat 19, beide locatie zijn gesitueerd rond de 

woonkern Haps. 

De waterhuishoudkundige gevolgen van de voorgenomen plannen zijn onderzocht en 

beschreven in de onderstaande rapportages: 

———— vertreklocatie Beerseweg, rapportnr. BOD09.100 d.d. 22 september 2009; 
———— ontvangende locatie Kampsestraat, rapportnr. BOD09.098 d.d 23 september 2009; 
———— ontvangende locatie Steenakkerstraat, rapportnr. BOD09.099 d.d. 21 september 

2009. 
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Voorgenoemde rapportages zijn opgesteld in samenspraak met de waterbeheerders. 

De Watertoets-procedure kent geen eenmalig toetsmoment maar is naar haar aard een 

procedure waarbinnen de waterbeheerders adviserend betrokken blijven bij de tot-

standkoming van het plan. In dat kader ontving de gemeente Cuijk van het Waterschap 

Aa en Maas een reactie met het kenmerk 2010/1421 d.d. 28 januari 2010. Daarin 

wordt gesteld dat met name de bergingseis volgens het Waterschap naar boven moet 

worden bijgesteld. In een telefoongesprek tussen Kragten en het Waterschap in maart 

2010 bleek deze reactie achterhaald en adviseert het waterschap de bergingscapaci-

teit nogmaals naar boven toe bij te stellen. Het waterschap is namelijk gelijktijdig met 

de planontwikkeling bezig haar waterbeleid te actualiseren. Met het waterschap is af-

gesproken dat we na de verschillende wijzigingen nu in deze oplegnotitie de bergings-

capaciteit definitief vastleggen. Het waterschap kan op grond van deze oplegnotitie uit-

spraak doen waarna de waterhuishoudkundige eisen voor de bouwplannen definitief 

zullen worden gemaakt. 

 

Definitieve bergingseis waterschap 

Het waterschap heeft op grond van de verharde oppervlakten binnen de toekomstige 

plannen op 17 maart 2010 per locatie de definitieve bergingseis geformuleerd. De 

bergingseisen zoals verwoord in de bovengenoemde rapportages komt daarmee te ver-

vallen. In de besteksfase zullen de bergingscapaciteit van de infiltratievoorzieningen 

wordt aan gepast naar de m3 zoals onderstaand per locatie vermeld staat. Daarbij zijn 

twee neerslaggebeurtenissen gegeven waaraan getoetst wordt. Ten eerste een neer-

slaggebeurtenis met een herhalingstermijn van T = 10 jaar waarbij ervan uit is gegaan 

dat deze in de toekomst zal intensiveren met 10%. Deze zogenaamde T =10 + 10% bui 

is maatgevend voor het ontwerp van de voorziening. Tevens dient een doorkijk te wor-

den gemaakt naar een calamiteitsituatie; een neerslaggebeurtenis met een herhalings-

termijn van T = 100 jaar waarbij ervan uit is gegaan dat deze in de toekomst eveneens 

met 10% zal intensiveren. Bij een dergelijke T = 100 + 10% bui moet de wateroverlast 

beperkt blijven, op terrein van derden mag in een dergelijke situatie geen wateroverlast 

worden veroorzaakt door het aan te leggen infiltratiesysteem. 

 

Beerseweg 14 en 19 

Met de realisatie van de bergingseis van 17 maart 2010 is het aandachtspunt voor de 

locatie Beerseweg komen te vervallen. Uitgaande van 2.300 m2 verhard oppervlak is 

gekomen tot de volgende bergingseis: 

———— T = 10 + 10% = 117 m3 (is gelijk aan 51 mm gerekend over het aangesloten ver-
harde oppervlak). 

———— T = 100 + 10% = 159 m3 (is gelijk aan 69 mm gerekend over het aangesloten ver-
harde oppervlak). 

 

Ten behoeve van de bestemmingwijziging van het terrein aan de Beerseweg 14 en 19 

zijn de mogelijkheden voor infiltratie van hemelwater op de locatie onderzocht4. De 

bruto planoppervlakte bedraagt circa 1,5 ha. Op deze locatie worden 9 woningen gere-

aliseerd. Daarmee neemt het verhard oppervlak af.  

                                                             
4 Kragten, Bestemmingswijziging Beerseweg 14 en 19 te Haps, BOD009.100, 22 september 2009 



Bestemmingsplan Buitengebied LOG De Ass Gemeente Cuijk 

 

Croonen Adviseurs 

42 

Het dakoppervlak en overige verhardingen zal niet worden aangekoppeld op het riool-

stelsel en het afstromende hemelwater wordt geborgen in voorzieningen met een tota-

le capaciteit van 245 m3. Het ontwerp dient zodanig te zijn dat het overtollige water via 

maaiveld onder vrij verval zonder problemen kan afstromen naar het openbare gebied. 

Er is sprake van een hydrologische positief ontwikkeling. 

 

5.2.3 Natuur 

 

Flora en fauna 

Er is in het kader van flora en fauna een bronnenonderzoek en inventarisatie uitge-

voerd5. Op basis van de onderzoeken kan worden gesteld dat de voorgenomen ingre-

pen in de plangebieden nadelige effecten kunnen hebben voor enkele beschermde 

soorten.  

De herinrichting van de plangebieden kan voor de ter plaatse aanwezige kleine zoog-

diersoorten als individu nadelige effecten hebben. Voor de instandhouding van deze 

soorten hebben de plangebieden echter geen betekenis. De (mogelijk) aanwezige klei-

ne zoogdiersoorten komen allemaal algemeen voor. Voor deze beschermde soorten 

hoeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet aangevraagd te worden.  

De vegetatie in de plangebieden kan voor verschillende vogelsoorten dienen als nest-

gelegenheid en/of foerageergebied. 

Daarnaast kan de bebouwing aan de Beerseweg dienst doen als nestgelegenheid voor 

steenuil, kerkuil en/of huismus. Het verwijderen van de begroeiing en de bebouwing 

zal (met name in het broedseizoen) een nadelige uitwerking hebben op vogels. Vrijwel 

alle in het wild voorkomende vogelsoorten zijn beschermd krachtens de Flora- en fau-

nawet (tabel 2, AMvB artikel 75). 

Tenslotte is het niet uitgesloten dat in de bebouwing aan de Beerseweg vaste verblijf-

plaatsen van vleermuizen voorkomen. Alleen de bestaande woonhuizen zijn geschikt 

als vaste verblijfplaatsen voor vleermuizen, de bedrijfsgebouwen zijn ongeschikt. 

Vleermuizen zijn streng beschermd krachtens de Flora- en faunawet (tabel 3, AMvB ar-

tikel 75) en vaste verblijfplaatsen van vleermuizen mogen niet zonder meer worden 

vernietigd. Door middel van aanvullend onderzoek dient te worden vastgesteld of 

daadwerkelijk sprake is van vaste verblijfplaatsen in het te slopen woonhuis aan Beer-

seweg 14. Indien dit het geval is, kan sloop van het woonhuis pas plaatsvinden nadat 

een ontheffing van de Flora- en faunawet is verkregen. Een onderzoek naar de eventu-

ele aanwezigheid van vleermuizen in het woonhuis wordt te zijner tijd uitgevoerd als 

het woonhuis ook daadwerkelijk gesloopt gaat worden. Een onderzoek op dit moment 

zou tegen de tijd dat er daadwerkelijk gesloopt gaat worden namelijk alweer verouderd 

kunnen zijn. 

 

Beschermde natuurgebieden 

De beide locaties zijn niet aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur en maken ook 

geen onderdeel uit van of zijn niet gelegen in de nabijheid van Natura2000 gebieden of 

natuurbeschermingswetgebieden. Het initiatief heeft geen gevolgen voor de voorge-

noemde gebieden. 

                                                             
5 Kragten, Fam. De Haas en Fam. Ardts LOG de Ass, CUY006, 17 september 2009 



Bestemmingsplan Buitengebied LOG De Ass Gemeente Cuijk 

 

Croonen Adviseurs 

43 

5.2.4 Akoestiek 

Voor het buitengebied van de gemeente Cuijk is een akoestisch onderzoek uitgevoerd 

(RMB, september 2010). Uit dit akoestisch onderzoek kan het volgende worden gecon-

cludeerd voor de locaties Beerseweg 14 en 19. 

De beide locaties zijn op kaart 1 ‘geluidscontouren Wet Geluidhinder gelegen binnen 

een gebied met een waarde < 48 dB. Dit betekent dat op de beide locaties de voor-

keursgrenswaarde niet wordt overschreden. In het rapport wordt daarover het volgende 

geconcludeerd: Voor woningen met een geluidbelasting tot de voorkeursgrenswaarde 

gelden geen beperkingen. Het aspect geluidhinder vormt geen belemmering voor de 

voorgestane ontwikkeling van een ruimte voor ruimte woning en de BiO-woningen. 

 

  
Figuur 17a uitsnede kaart geluidscontouren wet geluidhinder 

 

Bij ontwikkeling in het plan dient rekening te worden gehouden met het akoestisch 

woon- en leefklimaat. Afhankelijk van het gewenste akoestische klimaat kunnen maat-

regelen worden afgewogen. 

 

  
Figuur 17b uitsnede kaart geluidscontouren woon- en leefklimaat 

 

5.2.5 Milieuaspecten 

In het kader van de plan-MER (d.d. juni 2010) voor het LOG De Ass is onderzoek uitge-

voerd voor een aantal milieuaspecten waaronder geur en luchtkwaliteit 6. In de navol-

gende paragraven zijn de conclusies uit de plan-MER ten aanzien van de betreffende 

aspecten opgenomen. Voor de volledige onderzoeken wordt verwezen naar de bijlage 

plan-MER. 

 

                                                             
6 Kragten, PlanMER LOG de Ass, juni 2010 
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Geur-/hindercirkels 

Wanneer op het perceel een ruimte voor ruimte woning of BiO-woning wordt gereali-

seerd gelden de vaste afstanden ten opzichte van omliggende agrarische bedrijven en 

niet de analyse ‘omgekeerde werking’. In dit geval dient een vaste afstand in acht te 

worden genomen van minimaal 50 meter tussen de nieuwe woningen en omliggende 

veehouderijbedrijven. Wanneer hieraan voldaan kan worden hoeft geen nader geuron-

derzoek te worden uitgevoerd. In het kader van Milieu geldt deze vaste afstand alleen 

in de hiervoor geschetste situatie. Daar waar door particulieren bouwtitels worden ge-

kocht en niet op eigen perceel wordt gesloopt geldt voor Milieu de nieuwe woning als 

toevoeging van een burgerwoning waarvoor de analyse ‘omgekeerde werking’ moet 

worden gemaakt.  

Er zijn geen omliggende bedrijven met een milieuhindercirkel die een belemmering 

voor de voorgestane ontwikkeling van een ruimte voor ruimte woning en de BiO-

woningen vormen.  

 

Luchtkwaliteit 

De wet van 11 oktober 2007 tot wijziging van de Wet milieubeheer (luchtkwaliteitsei-

sen) is op 15 november 2007 in werking getreden. Het plan moet voldoen aan de ei-

sen die daarin neergelegd zijn. In de op het ‘Besluit niet in betekenende mate bijdra-

gen (luchtkwaliteitseisen)’ gebaseerde ‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen 

(luchtkwaliteitseisen)’ zijn categorieën van gevallen genoemd die in elk geval als ‘niet 

in betekenende mate’ (nibm) worden aangemerkt. Voor deze categorieën staat name-

lijk vast dat zij ‘niet in betekenende mate’ bijdragen, en hoeft er geen onderzoek ver-

richt te worden. Voor de bouw van woningen (minder dan 500) is een luchtkwaliteits-

onderzoek niet noodzakelijk. 

 

5.2.6 Archeologie 

Op de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) van de provincie Noord-Brabant (2006) 

heeft het plangebied een hoge en middelhoge archeologische verwachtingswaarde. In 

deze gebieden bestaat er een grote kans dat er archeologische waarden aanwezig zijn.  

 

In maart 2010 is door ADC ArcheoProjecten een bureauonderzoek uitgevoerd voor de 

locaties Beerseweg 14 en 19. Op basis van dit onderzoek wordt het volgende gecon-

cludeerd. 

 

Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het plangebied aanwezig en, zo 

ja, wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard, datering en waardestelling hier-

van? 

Het grootste deel van het plangebied heeft in het verleden waarschijnlijk natte om-

standigheden gekend, waardoor het ongeschikt was voor bewoning. Volgens aangele-

verde informatie is een groot deel, zo niet het gehele plangebied verstoord. Archeologi-

sche waarden worden daarom niet verwacht. 
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In welke mate worden deze waarden verstoord door realisatie van de geplande bo-

demingreep? 

Niet van toepassing. 

 

Hoe kan deze verstoring door planaanpassing tot een minimum worden beperkt? 

Is niet van toepassing. 

 

Indien de eventuele archeologische waarden niet kunnen worden behouden: Welke 

vorm van nader onderzoek is nodig om de aanwezigheid van archeologische waarden 

en hun omvang, ligging, aard en datering voldoende te kunnen bepalen om te komen 

tot een selectiebesluit? 

ADC ArcheoProjecten adviseert om geen aanvullend archeologisch onderzoek uit te la-

ten voeren. 

 

5.2.7 Externe veiligheid 

Op basis van De Risicokaart Noord-Brabant kan worden geconcludeerd dat de gewens-

te ontwikkeling niet wordt belemmerd door aspecten met betrekking tot de externe vei-

ligheid. Verder zijn er in de nabije omgeving geen bedrijven met opslag van gevaarlijke 

stoffen zoals lpg-tanks en propaantanks. Ook zijn geen routes voor gevaarlijke stoffen 

aanwezig. 

 

5.2.8 Verkeer 

In de huidige situatie aan de Beerseweg is sprake van verkeersbewegingen behorende 

bij de varkenshouderijen. In de toekomstige situatie zullen deze bedrijven verplaatst 

worden naar LOG de Ass. Het aantal verkeersbewegingen behorend bij een agrarisch 

bedrijf is meer dan in vergelijking bij een burgerwoning.  

Er kan aangenomen worden dat het aantal verkeersbewegingen in de toekomstige si-

tuatie aan de Beerseweg zal afnemen. Dit is met name het geval voor het (relatief zwa-

re) landbouwverkeer, wat zich zal verplaatsen naar de wegen in en om LOG de Ass. 

 

5.2.9 Beeldkwaliteit 

In het beeldkwaliteitsplan ‘woningen Beerseweg Haps’ (d.d. september 2010, zie bijla-

ge) zijn de toekomstige woningen aan de Beerseweg beschreven. De overgang tussen 

dorp en landschap dient geaccentueerd te worden. In de beeldkwaliteit is de sfeer van 

de omgeving besproken als ook de situering van de woningen, bouwhoogtes, dakvorm, 

materiaal en kleurgebruik, detaillering en overgang tussen privé en openbaar. Aspec-

ten zoals een verspringende rooilijn, de nok- en goothoogte en oude elementen worden 

opnieuw toegepast, evenals een groene erfafscheiding.  

 

De sfeer 

De bijzondere locatie, de overgang tussen dorp en landschap, vraagt om een bijzonde-

re benadering van de beeldkwaliteit. De sfeer van de bebouwing zal deze overgang 

moeten accentueren. De woningen zijn niet zomaar een voortzetting van de bestaande 

woningen. De bebouwing is in een losse setting gepositioneerd op de kavels.  
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Vanuit het dorp gezien staat de bebouwing dichter aan de weg dan de bebouwing aan 

de rand van het buitengebied. De groene voortuinen scheiden de openbare ruimte en 

de bebouwing op het erf. Het beeld van het erf is een eigentijdse vertaling van traditio-

nele architectuur van boerderijen en schuren. De kappen spelen een belangrijke rol in 

de totale uitstraling. Notariswoningen zijn niet toegestaan. 

 

Situering van de woningen 

Ten noorden van de Beerseweg wordt een verspringende rooilijn toegepast. De rooilijn 

bedraagt min 5 m uit de erfgrens aan de dorpse kant tot max 8 m richting het buiten-

gebied. De woningen ten zuiden van de Beerseweg nemen een bescheidenere rol in 

ten opzichte van de weg, zij liggen achter de rooilijn van Beerseweg 15 op min 10 m uit 

de erfgrens.    

Om het erfgevoel te benadrukken mag slechts 25% van de voortuin worden verhard.  

 

Bouwhoogtes 

De nokhoogte is min 8 m tot max 10 m.  

De goothoogte is max 3,5 m. 

De garages komen onder hetzelfde dak als de woning te staan (in het volume opgeno-

men) ofwel los op het erf te staan achter de achtergevellijn of achter op het perceel. Op 

het erf dienen minimaal 2 parkeerplaatsen te worden gerealiseerd.  

 

Dakvorm 

Een kap is verplicht. De kapvorm kan een zadeldak, schilddak, mansardedak of tent-

dak. Er mogen geen wolfseinden en lessenaardaken worden toegepast.   

 

Materiaal en kleurgebruik 

De materialen zijn een combinatie van veel gebruikte materialen in de omgeving 

(rood/bruine baksteen en gebakken donkere pannen) met nieuwe duurzame materia-

len (grotere glaselementen, hout, keien, riet, rode gebakken pannen en keimwerk).  

Voor de kappen gelden de volgende materialen: antraciete gebakken pannen, rode ge-

bakken pannen of een rieten dak. Bij de kavels 1 tm 4 dient minimaal 1 kap in rode 

gebakken pan en 1 kap in riet te worden gerealiseerd. Deze verdeling geldt ook voor de 

kappen van de kavels 5 tm 8. De kap bij kavel 9 dient in een antraciete kleur te wor-

den gerealiseerd.  

 

Detaillering  

Er wordt aandacht besteedt aan de detaillering van de woningen. Oude elementen krij-

gen een nieuw jasje, bijvoorbeeld het toepassen van luiken. Er wordt een duidelijke 

neggenmaat toegepast ofwel verdiept dan wel bijna gelijk aan de gevel.  
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Overgang privé en openbaar 

De bestaande bomen die de Beerseweg begeleiden worden gehandhaafd. Ook de 

groene erfafscheiding ten westen van de nieuwe woningen blijft gehandhaafd.  

De erfafscheiding aan de voorzijde van de nieuwe woningen dient ofwel open te zijn in 

de vorm van een gazon, of afgesloten middels een haag of een laag hekwerk (max 

1.20 m hoog) met begroeiing.  

 

 
Figuur 18: de verkaveling 
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5.3 Plan-MER LOG de Ass 

Door adviesbureau Kragten is een plan-MER opgesteld voor landbouwontwikkelingsge-

bied De Ass (d.d. juni 2010). Deze plan-MER is opgesteld omdat voorliggend bestem-

mingsplan als kaderstellend besluit plan-m.e.r.-plichtig is. In het plan-MER worden de 

milieueffecten van de realisatie van het LOG in beeld gebracht. Hiertoe wordt het voor-

keursalternatief vergeleken met alternatief 1. Beide alternatieven worden vervolgens 

vergeleken met de referentiesituatie. Voor het vaststellen van het voorkeursalternatief 

wordt uitgegaan van de gewenste bedrijfssituatie, zoals die in de aanvraag milieuver-

gunning is verwoord. 

 

Voor beide bedrijven zijn alternatieven af te wegen op basis van de toe te passen huis-

vestingssystemen. Om meer ammoniakreductie te realiseren wordt als alternatief voor 

de chemische luchtwassystemen met een emissiereductie van 70% in het voorkeursal-

ternatief (voor de Kampsestraat) en de stallen met emissiereducerende mest- en wa-

terkanalen (voor de Steenakkerstraat) gekozen voor chemische luchtwassystemen met 

een emissiereductie van 95%. 

 

De voorgenomen bedrijfsvoering biedt niet de maximale invulling van de mogelijkheden 

die het nieuwe bestemmingsplan biedt. Het agrarisch bedrijf aan de Kampsestraat 

krijgt een bouwvlak van 2,5 ha ter beschikking. Het bedrijf aan de Steenakkerstraat is 

een bouwvlak van 2,05 ha toegewezen. Dit biedt planologische ruimte voor het realise-

ren van een grotere bedrijven dan nu zijn aangevraagd. Bij het zoeken naar een maxi-

male invulling van de bouwvlakken wordt aangesloten bij de “Technische Knoppennoti-

tie” van de provincie Noord-Brabant die is opgesteld naar aanleiding van de behande-

ling van het Burgerinitiatief “Megastallen - nee” in de vergadering van Provinciale Sta-

ten afgelopen voorjaar 2010. Het bouwvlak aan de Kampsestraat is 2,5 ha groot. Hier 

wordt dus uitgegaan van een bedrijf met 1500 zeugen gesloten. Het bouwvlak aan de 

Steenakkerstraat is 2 ha groot. Hier wordt uitgegaan van een bedrijf met 1000 zeugen 

gesloten.  
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In de overeenkomst wordt zowel voor de Steenakkerstraat als de Kampsestraat uitge-

gaan van 750 zeugen gesloten. De maximale planologische ruimte komt niet per defi-

nitie overeen met de feitelijke planologische ruimte. Redelijkerwijs moet worden aan-

genomen dat Wet-  en regelgeving (onder andere Wet milieubeheer, Natuurbescher-

mingswet, Verordening ruimte) het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen waar-

borgt. 

 

In het plan-MER is een effectbeoordeling uitgevoerd voor de aspecten luchtkwaliteit 

(geur, ammoniak, fijn stof), bodem en water, akoestiek, transport, flora en fauna, land-

schap en energieverbruik. Daarnaast is een vergelijking van de kosten van alternatie-

ven uitgevoerd. In de nabijheid van zowel de huidige bedrijfslocaties als het LOG is Na-

tura 2000-gebied de Oeffelter Meent gelegen. Omdat niet op voorhand kan worden uit-

gesloten dat de ontwikkeling van het LOG nadelige effecten heeft op dit gebied, is een 

passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet uitgevoerd. Deze 

nadelig effecten worden veroorzaakt door ammoniakdepositie. Op basis van de provin-

ciale Verordening Stikstof en Natura 2000, die op 15 juli 2010 in werking is getreden, 

zal de stikstofdepositie van stallen met een aangevraagde, dan wel verleende milieu-

vergunning tussen 7 december 2004 en 25 mei 2010 ambtshalve gesaldeerd worden. 

Dat betekent dat de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden 'geneutraliseerd' 

wordt. 

 

Het concept van het plan-MER is beoordeeld door de MER-commissie die vervolgens 

heeft verzocht om aanvullingen. Dit heeft geleid tot de definitieve versie van juni 2010. 

De commissie heeft haar advies op de stukken heeft gegeven (d.d. 15 juli 2010, rap-

portnummer 2424-54). Dit advies en de reactie van de gemeente op dat advies is als 

bijlage bij het plan opgenomen.  
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6 Uitgangspunten verbeelding en regels 

Doel van dit bestemmingsplan is het opstellen van een adequate en actuele juridisch-

planologische regeling om de verplaatsing van agrarische bedrijven binnen het Land-

bouwontwikkelingsgebied de Ass nabij Haps mogelijk te maken. De planregels zijn ge-

baseerd op het SVBP2008 en het nieuwe bestemmingsplan buitengebied van de ge-

meente Cuijk. 

  

In dit bestemmingsplan komen de volgende bestemmingen voor: 

 

Agrarisch met waarden – Landschaps- en natuurwaarden 

De voor Agrarisch met waarden – Landschaps- en natuurwaarden aangewezen gron-

den zijn bestemd voor agrarisch gebruik en tevens wordt de landschappelijke, natuur-

lijke, cultuurhistorische karakteristiek bewaakt. Daarnaast worden de aanwezige na-

tuurwaarden beschermd. Extensieve openluchtrecreatie, zoals fietsen en wandelen, 

waarvan geen verstoring op de aanwezige waarden uitgaat, is eveneens toegestaan.  

 

In deze bestemmingen gelden verregaande beperkingen wat betreft bebouwingsmoge-

lijkheden en is er een aanlegvergunningenstelsel, met betrekking tot eventuele werk-

zaamheden die de landschappelijke en natuurwaarden kunnen verstoren, van toepas-

sing. In dit plan is een aanlegvergunningenstelsel opgenomen voor dassen en stru-

weelvogels. 

 

Natuur 

De voor Natuur aangewezen gronden zijn met name bestemd voor de ontwikkeling en 

bescherming van natuur- en landschapswaarden alsmede waterpartijen en recreatieve 

doeleinden.  

 

Een aanlegvergunningenstelsel beperkt activiteiten die een verstorend effect hebben 

op de natuurwaarden. De bebouwingsregels voor gebouwen, met name bedoeld voor 

algemeen nut en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn in de planregels bij deze be-

stemming opgenomen.  

 

Wonen 

De voor Wonen aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen en beroepen aan huis. 

Daarnaast maken ontsluitende paden, wegen en parkeervoorzieningen alsmede 

groenvoorzieningen en dergelijke deel uit van de bestemming Wonen. 

 

De bebouwingsregels voor woningen, inclusief bijgebouwen en bouwwerken, geen ge-

bouwen zijnde, zijn in de planregels bij deze bestemming opgenomen. Voor de bestaande 

voormalige bedrijfswoning is een maximale inhoud toegestaan van 600 m³. De nieuwe 

woningen hebben een specifieke bouwaanduiding ‘afwijkende inhoudsmaat’ gekregen. 

Deze woningen mogen een inhoudsmaat tussen de 600 en 1000 m³ hebben. De bijge-

bouwen mogen een maximale oppervlakte van 100 m² hebben. 
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Waarde – Archeologie  

De voor ‘Waarde – Archeologie 5’ aangewezen gronden zijn mede bestemd voor de be-

scherming van te verwachten archeologische waarden.  

 

Voor bodemverstoringen met een oppervlakte groter dan 2500 m² en dieper dan 

50 cm dient een archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. Bodemverstoringen 

die daaronder blijven (kleiner dan 2.500 m² of minder diep dan 50 cm) zijn daarmee 

dus uitgesloten van een archeologische onderzoeksplicht. In geval van mogelijke ver-

storing kunnen een aantal voorwaarden worden gesteld om instandhouding te waar-

borgen. De voorwaarden kunnen zijn: planaanpassing, het nemen van technische 

maatregelen om aantasting van het bodemarchief tegen te gaan, het uitvoeren van een 

definitief archeologisch onderzoek, het archeologisch begeleiden van grondwerk of een 

combinatie daarvan. Voor zover archeologische verwachtingswaarden afdoende in 

kaart zijn gebracht kunnen burgemeester en wethouders ontheffing van de plicht tot 

overlegging van een rapport verlenen. 

 

Daarnaast is een aanlegvergunningenstelsel van toepassing om schadelijke werk-

zaamheden tot een minimum te beperken. Regulier onderhoud en dergelijke is zonder 

aanlegvergunning mogelijk. 
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7 Financiële haalbaarheid 

In de overeenkomst met betrekking tot de bedrijfsverplaatsing staat opgenomen dat de 

gemeente de kosten voor de procedure van het bestemmingsplan (inclusief het plan-

MER) voor haar rekening neemt en dat de kosten voor alle onderliggende onderzoeken 

voor rekening komen van de betrokken ondernemers. Daarnaast is door hen een plan-

schadeovereenkomst ondertekend om de gemeente te vrijwaren van eventuele plan-

schadeclaims. 
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8 Procedure 

8.1 Voorontwerpbestemmingsplan 

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Haps, LOG De Ass’ is in vooroverleg 

gezonden naar de betreffende personen en instanties, in dit geval Gedeputeerde Sta-

ten van Noord-Brabant, VROM Inspectie Regio-Zuid en Waterschap Aa en Maas. Daar-

naast heeft het voorontwerpbestemmingsplan overeenkomstig de gemeentelijke in-

spraakverordening ‘Inspraakverordening Cuijk 2005’ met ingang van 4 november 

2009 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Het voorontwerpbestemmingsplan en 

de verbeelding waren gedurende die termijn ook in te zien via de gemeentelijke websi-

te www.cuijk.nl. Gedurende de termijn van terinzagelegging heeft iedereen mondeling 

of schriftelijk zijn zienswijze kenbaar kunnen maken. 

 

De resultaten van deze procedure zijn in als bijlage bij deze toelichting opgenomen. 

 

8.2 Ontwerpbestemmingsplan 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter visie gelegen van 8 april tot 19 mei 2010. Naar 

aanleiding hiervan is door de provincie Noord Brabant een zienswijze ingediend. De be-

langrijkste aandachtspunten betreffen de verordening Ruimte Noord Brabant fase 1 

die op 1 juni 2010 in werking zal (is) getreden. Deze zienswijze is in het definitieve be-

stemmingsplan verwerkt. 

Abusievelijk heeft het planMER niet ter inzage gelegen bij het ontwerpbestemmings-

plan. Om deze omissie ongedaan te maken is de definitieve versie inclusief passende 

beoordeling en ontwerpbestemmingsplan nogmaals ter visie gelegd. Hierop zijn geen 

zienswijzen ingebracht. 

 

De resultaten van deze procedure zijn in als bijlage bij deze toelichting opgenomen. 

 

8.3 Vastgesteld bestemmingsplan 

Vanwege de rechtstreekse doorwerking van de provinciale verordening kan het be-

stemmingsplan niet worden vastgesteld zonder ontheffing op grond van de Verordening 

ruimte Noord-Brabant, fase 1 artikel 3.3.5 lid 4 -uitbreiding bouwblok voor een inten-

sieve veehouderij tot ten hoogste 2.5 ha in een aangewezen (deel van een) landbouw-

ontwikkelingsgebied (LOG)-  en artikel 3.3.6 lid 1 -verplaatsing van een intensieve vee-

houderij in het geval van een lopende zaak voor sub c: nieuwvestiging van een inten-

sieve veehouderij in een landbouwontwikkelingsgebied. Deze ontheffing is verleend op 

19 oktober 2010. 

 

Het bestemmingsplan buitengebied LOG de Ass is vastgesteld door de gemeenteraad 

op 13 december 2010. 
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8.4 PlanMER 

Tegelijkertijd met het voorontwerpbestemmingsplan en de verbeelding heeft ook het 

PlanMER ter visie gelegen van 4 november tot 17 december 2009. Gedurende de ter-

mijn van ter inzage legging heeft iedereen mondeling of schriftelijk zijn inspraakreactie 

kenbaar kunnen maken. Ten aanzien van de PlanMER zijn geen reacties binnengeko-

men. 

 

Na consultatie van de Commissie voor de milieueffectrapportage is het PlanMER op 

een aantal aspecten aangevuld. Dit heeft geleid tot de definitieve versie van juni 2010. 

Deze heeft tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegen. Op 15 juli 

heeft de commissie het toetsingsadvies uitgebracht. De commissie is van mening dat 

in het PlanMER en de aanvulling (tezamen de versie van juni 2010) de essentiële in-

formatie aanwezig is. Er zijn tegen het PlanMER geen zienswijzen ingediend. 

 

8.5 Beeldkwaliteitplan 

Het beeldkwaliteitplan voor de locaties Beerseweg 14 en 19 maakt onderdeel uit van 

de toelichting van het bestemmingsplan en wordt hiermee samen vastgesteld. 

 

 

 


