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Inleiding 
Op 12 oktober hebben wij het besluit van 22 september 2011 tot vaststelling van het 
bestemmingsplan Buitengebied Halderberge ontvangen. Gelet op de provinciale 
belangen die in het geding zijn, vinden wij het noodzakelijk overeenkomstig artikel 3.8 lid 
6 Wet ruimtelijke ordening een aanwijzing te geven tegen dit plan. De aan dit besluit ten 
grondslag liggende feiten, omstandigheden en overwegingen die ons beletten het 
betrokken provinciaal belang met inzet van andere aan ons toekomende bevoegdheden te 
beschermen, geven wij hieronder weer. 

 

Procedureel 

Aangezien het besluit tot vaststelling van dit uitgebreide en complexe plan 20 dagen na 
de vaststelling aan ons is toegezonden is er geen sprake van onverwijlde toezending zoals 
de wetgever voorschrijft. Met dit formele gebrek is ons een aanmerkelijke periode 
onthouden waarbinnen wij een overgewogen en gemotiveerd besluit mogen voorbereiden 
en bekendmaken.  

Bij de vaststelling zijn een dertigtal amendementen aangenomen. Daarin werd vaak 
alleen de strekking aangegeven en zelden concreet op welke punten en hoe het plan bij de 
vaststelling werd gewijzigd ten opzichte van het ontwerpplan c.q. het voorstel van 
burgemeester en wethouders. Mede hierdoor bleek er tot kort voor het vervallen van 
onze termijn nog steeds geen duidelijkheid over definitieve regels en plankaarten gegeven 
te kunnen worden, omdat er nog voortdurend aanpassingen werden doorgevoerd. Dit 
heeft uiteraard onze beoordeling nog verder bemoeilijkt. Bovendien is de vraag 
gerechtvaardigd of de raad onder deze omstandigheden wel geacht kan worden op 22 
september 2011 het plan zoals dat binnenkort ter inzage gaat, vastgelegd en vastgesteld 
te hebben. 

 

Gevolg reactieve aanwijzing 

Dit aanwijzingsbesluit strekt ertoe dat het onderdeel van het bestemmingsplan waartegen 
van onze zijde bezwaren bestaan geen deel blijft uitmaken van het bestemmingsplan zoals 
het is vastgesteld. Ons besluit treedt op het moment van de bekendmaking in werking. 
Zodra ons aanwijzingsbesluit onherroepelijk is geworden, vervalt het vaststellingsbesluit 
voor dat onderdeel van het bestemmingsplan.  

 

Inzet aanwijzingsbevoegdheid 

Conform het bepaalde in de wet is een afweging vereist waarom het provinciaal belang 
niet met de inzet van andere aan ons toekomende instrumenten is beschermd.  
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In dit verband heeft de provincie de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 
2025 vast gelegd in de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening. De te beschermen 
provinciale ruimtelijke belangen zijn vastgelegd in de Verordening ruimte Noord-
Brabant 2011 (hierna: de verordening). De verordening is op 17 december 2010 door 
Provinciale Staten vastgesteld en op 1 maart 2011 in werking getreden. 

De verordening vormt het provinciaal toetsingskader voor ruimtelijke plannen. Voor de 
inhoudelijke afweging of er provinciale belangen in het geding zijn, baseren wij ons op de 
verordening.  

Daarbij zien wij de 'reactieve aanwijzing' als een slagvaardig en effectief middel om 
inwerkingtreding van een bestemmingsplan(onderdeel) tegen te houden wegens 
strijdigheid met een of meer regels van de verordening.  

Wij achten ons bevoegd om, indien het provinciaal belang dat vergt, de reactieve 
aanwijzing in te zetten voor die zaken die in de verordening zijn beschreven.  

Wij vinden het ook van belang dat bij het gebruik van dit instrument voor een ieder via 
www.ruimtelijkeplannen.nl direct kenbaar is waar plandelen niet in werking zijn getreden 
en welke overwegingen daarbij een rol spelen. Hier komt nog bij, dat wij de reactieve 
aanwijzing een aanmerkelijk doelmatiger en efficiënter instrument vinden dan de inzet 
van beroep en het in voorkomende gevallen vragen van een voorlopige voorziening waar 
het wijzigings- en afwijkingsbevoegdheden betreft die in strijd zijn met de verordening. 
Dit speelt ook een rol bij deze aanwijzing. 

De provinciale belangen zijn ook specifiek voor dit bestemmingsplan uiteengezet en 
kenbaar gemaakt. Onze directie Ruimtelijke Ontwikkeling in Handhaving heeft daartoe 
bij brief van 24 januari 2011, kenmerk C2005193, een vooroverlegreactie uitgebracht 
over het voorontwerp van dit plan. Vervolgens hebben wij een zienswijze tegen het 
ontwerp bestemmingsplan ingediend bij brief van 16 mei 2011, kenmerk C2022197. 

Gelet op het voorgaande zijn wij van mening dat de inzet van andere aan ons 
toekomende bevoegdheden in dit geval niet mogelijk was en dat de in het geding zijnde 
provinciale belangen genoegzaam bij de gemeenteraad bekend zijn.  

Ons is gebleken dat bij de vaststelling van het bestemmingsplan (op onderdelen) 
desondanks onvoldoende rekening is gehouden met provinciale belangen. Bij een 
ongewijzigde inwerkingtreding van het bestemmingsplan zullen deze belangen worden 
geschaad.  

Basis reactieve aanwijzing 
De reactieve aanwijzing is gericht tegen het vastgestelde bestemmingsplan. Voor het 
opstellen van deze reactieve aanwijzing hebben wij echter niet de beschikking over het 
authentieke plan zoals vastgesteld door de gemeenteraad omdat dit pas later via ro-online 
ter beschikking komt.  
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Er kunnen bij vaststelling percelen aan bestemmingen toegevoegd of eruit verwijderd 
zijn, bestemmingsvlakken kunnen vergroot of verkleind zijn, nieuwe aanduidingen 
kunnen zijn opgenomen. Deze wijzigingen die zijn doorgevoerd bij de vaststelling van het 
plan komen dus niet altijd tot uiting in de begrenzingen in deze aanwijzing. 
Verwijzingen naar tekst zijn ook gebaseerd op de nummering in ons ter beschikking 
staande gegevens, zoals het ontwerpplan en de stukken behorend bij het raadsvoorstel.  

 
Uit de tekst van de aanwijzing in combinatie met de motivering blijkt steeds waarop de 
aanwijzing ziet.  
Voor zover de door ons opgenomen referentie bij de vaststelling vernummerd of anders 
aangeduid is, dient deze aanwijzing dan ook conform de strekking van de motivering 
gelezen te worden als gericht op de relevante planonderdelen van het vastgestelde plan en 
ook op dat punt te worden verwerkt.  
Voor zover de aanwijzing gericht is op bestemmingen, bestemmingsvlakken, 
aanduidingen en dergelijke, dan dient deze conform de tekst geacht te zijn gericht op de 
begrenzingen en aanduidingen zoals deze voor de desbetreffende bestemming of 
aanduiding in het vastgestelde plan zijn verwerkt. 

Het is dan ook aan de gemeente om de reactieve aanwijzing op een juiste manier in het 
vastgestelde plan te verwerken en bij de verwerking de daarin opgenomen begrenzingen, 
aanduidingen en regels te hanteren. 

 

Aanwijzing(en) ten aanzien van begrenzing 

Aanwijzing 1, t.a.v. woning tussen Gastelsedijk-West 118 en 120 Stampersgat 

De bestemming Wonen inclusief de daarbij opgenomen aanduidingen op het perceel 
Gastelsedijk-west, dat is gelegen tussen de percelen Gastelsedijk-west 118 en 120 treedt 
niet in werking. 
 

Motivering 

Hoofdstuk 2 verordening 
Op grond van artikel 2.1 Vr dient voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen gebruik 
gemaakt te worden van een bestaand bouwblok of bestemmingsvlak dat al 
bouwmogelijkheden biedt. Uitzonderingen hierop zijn expliciet aangegeven elders in de 
verordening. 
Daarnaast dient op grond van artikel 2.2 Vr elke ruimtelijke ontwikkeling gepaard te 
gaan met een aantoonbare en uitvoerbare verbetering van de aanwezige en potentiële 
kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve 
recreatieve mogelijkheden van het gebied waarop de ontwikkeling haar werking heeft of 
van het gebied waarvan de gemeente de voorgenomen ontwikkeling in hoofdlijnen heeft 
beschreven.  



 

6/40  Reactieve aanwijzing tav Buitengebied Halderberge  

Aangezien met het opnemen van de woonbestemming sprake is van een ruimtelijke 
ontwikkeling en bij de vaststelling niet is voorzien in kwaliteitsverbetering als bedoeld in 
artikel 2.2 Vr is er op dit punt sprake van strijd met de Vr. 

Hoofdstuk 11 verordening 
Dit hoofdstuk van de verordening bevat regels voor wonen buiten bestaand stedelijk 
gebied. Op grond van 11.1 Vr is nieuwbouw van woningen niet toegestaan. Een 
uitzondering hierop vormen de zgn. ruimte-voor-ruimtewoningen die op basis van 
artikelen 11.2 en 11.3 Vr gerealiseerd kunnen worden. In artikel 11.2 Vr zijn hiervoor 
voorwaarden opgenomen en de Beleidsregel ruimte-voor-ruimte 2006 is aangemerkt als 
nadere regels als bedoeld in artikel 11.3 Vr eerste lid.  

Met de door de gemeenteraad van Halderberge bij amendement 30 vastgestelde woning 
beoogt de gemeenteraad een ruimte-voor-ruimtewoning mogelijk te maken. Op de 
verbeelding is een bouwvlak voor een burgerwoning opgenomen, in de ons ter 
beschikking gestelde pdf overigens zonder nadere aanduiding 'ruimte-voor-ruimte'. 

Door het enkel toekennen van een ruimte-voor-ruimtewoning zonder dat de in artikel 
11.3 sub 1 gestelde sloop in combinatie met realisering van milieuwinst planologisch is 
verzekerd is het rechtstreeks toekennen van een dergelijke woning strijdig met artikel 11 
lid 3 Vr.  

Nu er bij de vaststelling geen sprake was van een verantwoording conform 11.2 en 11.3 
Vr of het anderszins opnemen van de vereiste bewijsstukken, is er feitelijk ook sprake van 
het toevoegen van een burgerwoning in strijd met artikel 11, lid 1 sub a.  

Aanwijzing 2, t.a.v. woning aan de Vierschaarstraat/Lange Dreef  Oud-Gastel 

De bestemming 'Wonen' inclusief de daarbij opgenomen aanduidingen op het perceel 
aan de Vierschaarstraat/Lange Dreef treedt niet in werking. 

 

Motivering 

Hoofdstuk 2 verordening 
Op grond van artikel 2.1 Vr dient voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen gebruik 
gemaakt te worden van een bestaand bouwblok of bestemmingsvlak dat al 
bouwmogelijkheden biedt. Uitzonderingen hierop zijn expliciet aangegeven elders in de 
verordening. 
Daarnaast dient op grond van artikel 2.2 Vr elke ruimtelijke ontwikkeling gepaard te 
gaan met een aantoonbare en uitvoerbare verbetering van de aanwezige en potentiële 
kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve 
recreatieve mogelijkheden van het gebied waarop de ontwikkeling haar werking heeft of 
van het gebied waarvan de gemeente de voorgenomen ontwikkeling in hoofdlijnen heeft 
beschreven.  

Aangezien met het opnemen van de woonbestemming sprake is van een ruimtelijke 
ontwikkeling en bij de vaststelling niet is voorzien in kwaliteitsverbetering als bedoeld in 
artikel 2.2 Vr is er op dit punt sprake van strijd met de Vr. 
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Hoofdstuk 11 verordening 
Dit hoofdstuk van de verordening bevat regels voor wonen buiten bestaand stedelijk 
gebied. Op grond van 11.1 Vr is nieuwbouw van woningen niet toegestaan. Een 
uitzondering hierop vormen de zgn. ruimte-voor-ruimtewoningen die op basis van 
artikelen 11.2 en 11.3 Vr gerealiseerd kunnen worden. In artikel 11.2 Vr zijn hiervoor 
voorwaarden opgenomen en de Beleidsregel ruimte-voor-ruimte 2006 is aangemerkt als 
nadere regels als bedoeld in artikel 11.3 eerste lid Vr.  

De bestemming 'Wonen' op het perceel aan de Vierschaarstraat/Lange Dreef is 
opgenomen om ter plaatse een ruimte-voor-ruimtewoning mogelijk te maken. Ter plaatse 
is de bestemming 'wonen' vastgesteld, in de ons ter beschikking gestelde pdf overigens 
zonder nadere aanduiding 'ruimte-voor-ruimte'.  

Door het enkel toekennen van een (ruimte-voor-ruimte-)woning zonder dat de in artikel 
1, lid 11.3 sub 1 gestelde sloop in combinatie met realisering van milieuwinst 
planologisch is verzekerd, is het rechtstreeks toekennen van een dergelijke woning strijdig 
met artikel 11, lid 11.3 Vr.  

Nu er bij de vaststelling geen sprake was van een verantwoording conform 11.2 en 11.3 
Vr of het anderszins opnemen van de vereiste bewijsstukken, is er feitelijk ook sprake van 
het toevoegen van een burgerwoning in strijd met artikel 11, lid 1 sub a Vr.  

Aanwijzing 3, t.a.v. woning Gors 20 Hoeven 

De bestemming Wonen inclusief de daarbij opgenomen aanduidingen op het perceel 
Gors 20 treedt niet in werking. 

 

Motivering 

De vastgestelde bestemming 'wonen' op het perceel Gors 20 te Hoeven betekent de 
nieuwvestiging van een burgerwoning in gebied buiten bestaand stedelijk gebied. Feitelijk 
wordt een recreatiewoning omgezet in een burgerwoning. Als motief wordt aangevoerd 
dat deze woning al meer dan 20 jaar wordt bewoond.  

Hoofdstuk 2 verordening 
Op grond van artikel 2.1 Vr dient voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen gebruik 
gemaakt te worden van een bestaand bouwblok of bestemmingsvlak dat al 
bouwmogelijkheden biedt. Uitzonderingen hierop zijn expliciet aangegeven elders in de 
verordening. 
Daarnaast dient op grond van artikel 2.2 Vr elke ruimtelijke ontwikkeling gepaard te 
gaan met een aantoonbare en uitvoerbare verbetering van de aanwezige en potentiële 
kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve 
recreatieve mogelijkheden van het gebied waarop de ontwikkeling haar werking heeft of 
van het gebied waarvan de gemeente de voorgenomen ontwikkeling in hoofdlijnen heeft 
beschreven.  
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Aangezien met het opnemen van de woonbestemming sprake is van een ruimtelijke 
ontwikkeling en bij de vaststelling niet is voorzien in kwaliteitsverbetering als bedoeld in 
artikel 2.2 Vr is er op dit punt sprake van strijd met de Vr. 

Hoofdstuk 11 verordening 
Dit hoofdstuk van de verordening bevat regels voor wonen buiten bestaand stedelijk 
gebied. Een bestemmingsplan dient regels te stellen ter voorkoming van nieuwbouw van 
woningen of het gebruik van recreatiewoningen voor zelfstandige bewoning. Het artikel 
kent een beperkt aantal uitzonderingen op de regel dat er geen nieuwe woningen mogen 
ontstaan. Geen van de genoemde situaties is hier van toepassing. 

Het feit dat de recreatiewoning al enige tijd permanent wordt bewoond achten wij 
onvoldoende reden voor het toekennen van een burgerwoonbestemming. Wij constateren 
dat wij over het toekennen van deze bestemming al in een goedkeuringsbesluit over een 
voorgaand bestemmingsplan voor het buitengebied hebben beslist en de Raad van State 
daarover uitspraak heeft gedaan. Ten opzichte van deze eerdere procedures is er geen 
sprake van wijziging qua feiten of omstandigheden dan wel regelgeving waarmee wij 
rekening dienen te houden en die zouden moeten leiden tot een ander standpunt als 
destijds. 

Het opnemen van deze bestemming Wonen op het perceel Gors 20 is dan ook in strijd 
met de verordening. 

Aanwijzing 4, t.a.v. woning Gors 92a Hoeven 

De bestemming Wonen inclusief de daarbij opgenomen aanduidingen op het perceel 
Gors 92a treedt niet in werking. 

 

Motivering 

De vastgestelde bestemming 'wonen' (amendement 26) op het perceel Gors 92a te 
Hoeven betekent de nieuwvestiging van een burgerwoning in gebied buiten bestaand 
stedelijk gebied. 

Hoofdstuk 2 verordening 
Op grond van artikel 2.1 Vr dient voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen gebruik 
gemaakt te worden van een bestaand bouwblok of bestemmingsvlak dat al 
bouwmogelijkheden biedt. Uitzonderingen hierop zijn expliciet aangegeven elders in de 
verordening. 
Daarnaast dient op grond van artikel 2.2. Vr elke ruimtelijke ontwikkeling gepaard te 
gaan met een aantoonbare en uitvoerbare verbetering van de aanwezige en potentiële 
kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve 
recreatieve mogelijkheden van het gebied waarop de ontwikkeling haar werking heeft of 
van het gebied waarvan de gemeente de voorgenomen ontwikkeling in hoofdlijnen heeft 
beschreven.  
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Aangezien met het opnemen van de woonbestemming sprake is van een ruimtelijke 
ontwikkeling en bij de vaststelling niet is voorzien in kwaliteitsverbetering als bedoeld in 
artikel 2.2 Vr is er op dit punt sprake van strijd met de Vr. 

Hoofdstuk 11 verordening 
Dit hoofdstuk van de verordening bevat regels voor wonen buiten bestaand stedelijk 
gebied. Op grond van 11.1 Vr dient een bestemmingsplan regels te stellen ter 
voorkoming van nieuwbouw van woningen of het gebruik van recreatiewoningen voor 
zelfstandige bewoning. Het artikel kent een beperkt aantal uitzonderingen op de regel dat 
er geen nieuwe woningen mogen ontstaan. Geen van de genoemde situaties is hier van 
toepassing. 
Deze ontwikkeling is dan ook strijdig met artikel 11.1 van de Vr.  

Wij constateren dat wij over het toekennen van deze bestemming al in een 
goedkeuringsbesluit over een voorgaand bestemmingsplan voor het buitengebied hebben 
beslist en de Raad van State daarover uitspraak heeft gedaan. Ten opzichte van deze 
eerdere procedures is er geen sprake van wijziging qua feiten of omstandigheden dan wel 
regelgeving waarmee wij rekening dienen te houden en die zouden moeten leiden tot een 
ander standpunt als destijds. 

Aanwijzing 5, t.a.v. uitbreiding paardenstal tussen Heul 24 en 26 Hoeven 

De aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - paardenstal' en alle overige daarop 
betrekking hebbende aanduidingen waaronder de maatvoering opgenomen op het 
perceel tussen de Heul 24 en 26 te Hoeven treden niet in werking. 

 

Motivering 

Volgens de gewijzigde vaststelling (amendement 15) biedt het bestemmingsplan de 
mogelijkheid om de paardenstal op het bovengenoemde perceel te vergroten van 70 m2 
naar 110 m2. Deze verruiming van de bouwmogelijkheden beschouwen wij als een 
ruimtelijke ontwikkeling in de zin van de verordening ruimte.  
Gelet op de systematiek van het plan gaan wij ervan uit dat het verwerken van het 
amendement gestalte krijgt via  een verruiming van de maatvoeringsaanduiding bij de 
aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - paardenstal'.  

Deze aanduiding is opgenomen op een perceel waarvoor geen bouwblok geldt, maar 
waar de bestaande paardenstal door middel van een aanduiding 'specifieke vorm van 
agrarisch - paardenstal' positief is bestemd. De gronden hebben ook in het geldende 
bestemmingsplan geen bouwblok.  
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Hoofdstuk 2 verordening  
De genoemde wijziging is in strijd met artikel 2.1 lid 2a van de verordening. Daarin staat 
dat het principe van zorgvuldig ruimtegebruik in ieder geval inhoudt dat bij een 
ruimtelijke ontwikkeling is verzekerd dat gebruik wordt gemaakt van een 
bestemmingsvlak of bouwblok waarbinnen het geldend bestemmingsplan het bouwen van 
gebouwen en bouwwerken toestaat.  
Voor de wijziging geldt bovendien dat vergroting wordt toegelaten, zonder dat hiervoor 
een verantwoording met betrekking tot kwaliteitsverbetering van het landschap als 
bedoeld in artikel 2.2 van de verordening is opgenomen. 

Hoofdstuk 8 verordening 
Het desbetreffende perceel is in de Vr aangeduid als 'agrarisch gebied'.   
Het toelaten van genoemde bouwwerken en voorzieningen buiten een bouwblok is ook in 
strijd met artikel 8.3 en artikel 8.4 van de verordening. Daarin is bepaald dat gebouwen, 
bijbehorende bouwwerken en voorzieningen ten behoeve van een agrarisch bedrijf 
worden geconcentreerd binnen het bouwblok.  

Hoofdstuk 11 verordening 
Dit hoofdstuk van de verordening bevat regels voor niet-agrarische ruimtelijke 
ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied. Voor zover er uitgegaan moet worden 
van een niet-agrarische ontwikkeling geldt in feite hetzelfde omdat dergelijke 
ontwikkelingen alleen mogelijk zijn via VAB-vestiging. Dit houdt gelet op de 
begripsbepaling in dat er ook dan sprake is van gebruik van een (bestaand) bouwblok 
voor de nieuwe ontwikkeling. 

Nu er ter plaatse geen bouwblok aanwezig is in het geldende plan, is uitbreiding van de 
paardenstal strijdig met de Vr. 

Onderwerp van aanwijzing 
Op zich achten wij het aanvaardbaar dat een bestaande en legaal opgerichte paardenstal 
door middel van een aanduiding op de verbeelding positief wordt bestemd. Het in stand 
laten van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - paardenstal' en het enkel 
blokkeren van de inwerkingtreding van de maatvoering zou echter tot gevolg hebben dat 
er helemaal geen maximum maat meer aan deze bebouwing zou zijn verbonden. 
Daarom hebben wij moeten besluiten ook de functieaanduiding in de aanwijzing op te 
nemen. 

Aanwijzing 6, t.a.v. uitbreiding agrarisch hulpgebouw Palingstraat Hoeven 

De aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch – agrarisch hulpgebouw' en alle overige 
daarop betrekking hebbende aanduidingen op het perceel aan de Palingstraat, kadastraal 
bekend sectie L, nummer 123 te Hoeven treden niet in werking. 
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Motivering 

Volgens de gewijzigde vaststelling (amendement 27) biedt het bestemmingsplan de 
mogelijkheid om het agrarische hulpgebouw op het bovengenoemde perceel te vergroten 
van 165 m2 naar 2165 m2. Deze verruiming van de bouwmogelijkheden beschouwen wij 
als een ruimtelijke ontwikkeling in de zin van de verordening. 
Gelet op de systematiek van het plan gaan wij ervan uit dat het verwerken van het 
amendement gestalte krijgt via  een verruiming van de maatvoeringsaanduiding bij de 
aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - agrarisch hulpgebouw '.  

De aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch – agrarisch hulpgebouw' is opgenomen op 
een perceel waarvoor geen bouwblok geldt, maar waar de bestaande paardenstal door 
middel van genoemde functie aanduiding positief is bestemd. De gronden hebben ook in 
het geldende bestemmingsplan geen bouwblok.  

Hoofdstuk 2 verordening  
De genoemde wijziging is in strijd met artikel 2.1 lid 2a van de verordening. Daarin staat 
dat het principe van zorgvuldig ruimtegebruik in ieder geval inhoudt dat bij een 
ruimtelijke ontwikkeling is verzekerd dat gebruik wordt gemaakt van een 
bestemmingsvlak of bouwblok waarbinnen het geldend bestemmingsplan het bouwen van 
gebouwen en bouwwerken toestaat.  
Voor de wijziging geldt bovendien dat vergroting wordt toegelaten, zonder dat hiervoor 
een verantwoording met betrekking tot kwaliteitsverbetering van het landschap als 
bedoeld in artikel 2.2 van de verordening is opgenomen. 

Hoofdstuk 8 verordening 
Het desbetreffende perceel is in de Vr aangeduid als 'agrarisch gebied'.   
Het toelaten van genoemde bouwwerken en voorzieningen buiten een bouwblok is ook in 
strijd met artikel 8.3 en artikel 8.4 van de verordening. Daarin is bepaald dat gebouwen, 
bijbehorende bouwwerken en voorzieningen ten behoeve van een agrarisch bedrijf 
worden geconcentreerd binnen het bouwblok.  

Nu er ter plaatse geen bouwblok aanwezig is in het geldende plan, is uitbreiding van het 
agrarische hulpgebouw strijdig met de Vr. 

Onderwerp van aanwijzing 
Op zich achten wij het aanvaardbaar dat een bestaande en legaal opgericht agrarisch 
hulpgebouw door middel van een aanduiding op de verbeelding positief wordt bestemd. 
Het in stand laten van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - agrarisch 
hulpgebouw ' en het enkel blokkeren van de inwerkingtreding van de maatvoering zou 
echter tot gevolg hebben dat er helemaal geen maximum maat meer aan deze bebouwing 
zou zijn verbonden. Daarom hebben wij moeten besluiten ook de functieaanduiding in 
de aanwijzing op te nemen.  
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Aanwijzing 7, t.a.v. uitbreiding tuincentrum Bornhemweg 157 Oudenbosch 

De bestemming "Bedrijf" inclusief de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf-10-
tuincentrum' en alle overige aanduidingen, waaronder de aanduiding ‘maximum 
oppervlakte (m²)’, aan de Bornhemweg 157 te Oudenbosch treden niet in werking. 

 

Motivering 

Hoofdstuk 2 verordening 
Op grond van artikel 2.2. Vr dient elke ruimtelijke ontwikkeling gepaard te gaan met een 
aantoonbare en uitvoerbare verbetering van de landschappelijke kwaliteit. 

In dit bestemmingsplan is voor het tuincentrum aan de Bornhemweg 157 een 
bestemmingsvlak opgenomen, dat ten opzichte van het geldende bestemmingsplan is 
uitgebreid en dat ook aanzienlijk meer bebouwing toestaat. In het geldende 
bestemmingsplan geldt een maximaal bebouwingsoppervlak van 250 m2. Dit is exclusief 
de bestaande kassen. In het ontwerp-bestemmingsplan zijn de kassen en de 250 m2 
bedrijfsbebouwing positief bestemd dat resulteert in een bebouwingsoppervlak van 1080 
m2. In de Nota van Zienswijze geeft het college van burgemeester en wethouders aan dat 
het voorstel voor het vast te stellen plan voorziet in een uitbreidingsmogelijkheid van 
25%. 
Deze vergroting wordt toegelaten, zonder dat hiervoor een verantwoording met 
betrekking tot kwaliteitsverbetering van het landschap wordt gegeven. 

Bij amendement 18 heeft de gemeenteraad van Halderberge vervolgens1200 m2 extra 
bebouwing toegevoegd als zijnde noodzakelijk voor het hoveniersbedrijf.  
Overigens ontbreekt de maximale oppervlaktemaat voor bebouwing in de regeling en op 
de plankaart zoals deze in pdf-formaat aan ons ter beschikking zijn gesteld, zodat de 
uiteindelijke (wijze van) regeling moeilijk exact te beoordelen is.  

Nog afgezien van het feit dat het hoveniersbedrijf niet positief is bestemd bevat de 
toelichting op het bestemmingsplan over deze 1200 m2 extra bebouwing geen 
verantwoording als bedoeld in artikel 2.1 Vr en er is tevens niet voorzien in 
kwaliteitsverbetering van het landschap als bedoeld in artikel 2.2 Vr.  

Om deze redenen is de uitbreiding van het tuincentrum en de omvang van het 
bestemmingsvlak strijdig met de artikelen 2.1 en 2.2 Vr.  

Hoofdstuk 11 verordening 
Dit hoofdstuk van de verordening bevat regels voor niet-agrarische ruimtelijke 
ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied. Regels voor niet-agrarische 
bedrijvigheid zijn opgenomen in artikel 11.6 en verder. Wij constateren dat in de 
retrospectieve toets het bedrijf niet is aangemerkt als tuincentrum, maar als kwekerij 
(agrarisch verwant bedrijf). Dit is relevant voor de toepassing van genoemde artikelen.  
Een afdoende verantwoording over de bestemming en uitbreiding als bedoeld in artikel 
11.6 Vr en verder ontbreken ook.  
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Aanwijzing 8, t.a.v. Bedrijf aan de St. Antoinedijk 1 Oud Gastel 

De bestemming "Bedrijf" inclusief de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf-44-
jachthaven en onderhoudswerf' en alle overige aanduidingen zoals ‘maximum 
oppervlakte (m²)’ aan de St. Antoinedijk 1 te Oud Gastel treden niet in werking. 
 

Motivering 

In dit bestemmingsplan is voor het de onderhoudswerf aan de St. Antoinedijk 1 te Oud 
Gastel een bestemmingsvlak opgenomen, waarbij ten opzichte van de geldende 
bestemming en van het ontwerp-bestemmingsplan het bestemmingsvlak en het maximale 
bebouwingsoppervlak zijn vergroot en er ter plaatse een bedrijfswoning is toegevoegd. 

Hoofdstuk 2 verordening 
De uitbreiding van het bestemmingsvlak en de verruiming van de bouw- en 
gebruiksmogelijkheden vormen een ruimtelijke ontwikkeling als bedoeld in hoofdstuk  2 
van de Vr. Op grond van artikel 2.2. Vr dient elke ruimtelijke ontwikkeling gepaard te 
gaan met een aantoonbare en uitvoerbare verbetering van de landschappelijke kwaliteit. 
Deze verbetering van de landschappelijke kwaliteit ontbreekt geheel. 

Hoofdstuk 11 
Dit hoofdstuk van de verordening bevat regels voor niet-agrarische ruimtelijke 
ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied. Regels voor bedrijfswoningen zijn 
opgenomen in artikel 11.1, de regels voor niet-agrarische bedrijvigheid zijn opgenomen 
in artikel 11.6 en verder. 
 
Op grond van artikel 11.6, lid 3 kan een bestemmingsplan voorzien in een uitbreiding 
van een bestaand niet-agrarisch bedrijf, maar de toelichting dient daarvoor een 
verantwoording te bevatten. Een dergelijke verantwoording ontbreekt in de toelichting. 
Weliswaar is een separate 'herontwikkelingsvisie St Antoinedijk 1 te Oud-Gastel' 
toegezonden, maar deze visie bevat in onvoldoende mate een verantwoording als bedoeld 
in artikel 11.6, lid 3 sub a t/m e. De bovengenoemde visie is te algemeen om te kunnen 
dienen als verantwoording voor de onderhavige uitbreiding.  
In het bijzonder ontbreken de noodzaak voor de substantiële vergroting ten opzichte van 
het geldende bestemmingsvlak en de noodzaak van een bedrijfswoning, de noodzakelijke 
verantwoording in het kader van zorgvuldig ruimtegebruik en de maatvoering 
(bouwhoogte en bebouwingspercentage).  

 
De locatie is verder gelegen in een gebied dat in de verordening is aangeduid als 
groenblauwe mantel. Op grond van 11.6 Vr en verder dient een niet-agrarische 
ruimtelijke ontwikkeling in een dergelijk geval gepaard te gaan met een positieve bijdrage 
aan de bescherming en ontwikkeling van de onderkende ecologische en landschappelijke 
waarden en kenmerken. Een dergelijke bijdrage ontbreekt ook. 
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Verder constateren we dat deze bestemming ook voorziet in de nieuwvestiging van een 
jachthaven. Ook over deze functie bevat de toelichting geen dan wel onvoldoende 
motivering als bedoeld in artikel 2.1 Vr. Naar wij aannemen is voor wat de jachthaven 
betreft sprake van de nieuwvestiging van een niet-agrarisch bedrijf op een locatie buiten 
bestaand stedelijk gebied. Een jachthaven is namelijk geen activiteit die onderdeel is van 
een onderhoudswerf, maar een zelfstandig functionerend bedrijf.  
Door de vestiging van de jachthaven ontstaat een tweede zelfstandig bedrijf hetgeen ook 
strijdig is met artikel 11.6 lid 2 Vr. 

Aanwijzing 9, t.a.v. aanduiding recreatief-educatief centrum Bovenstraat 89 
Hoeven 

De bestemming 'Recreatie' voor wat betreft de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie 
– recreatief-educatief centrum' en alle overige daarop betrekking hebbende aanduidingen 
aan het perceel aan de Bovenstraat 89  te Hoeven treedt niet in werking 

 

Motivering 

De voormalige sterrenwacht aan de Bovenstraat 89 te Hoeven is in het voorliggende plan 
bestemd als Recreatie-recreatief-educatief centrum. Wij constateren dat de bestemming 
van dit perceel ten opzichte van het geldende bestemmingsplan is veranderd: het perceel 
was eerder bestemd als sterrenwacht, maar heeft deze functie niet meer.  

Hoofdstuk 2 verordening 
De verruiming van de gebruiksmogelijkheden vormt een ruimtelijke ontwikkeling als 
bedoeld in hoofdstuk 2 van de Vr. De toelichting van het bestemmingsplan dient volgens 
artikel 2.1 van de Vr, een motivering van deze gewijzigde bestemming te bevatten, maar 
een adequate motivering ontbreekt. In het bijzonder omdat het perceel omringd wordt 
door EHS vereist dit een speciale afweging. 
Op grond van artikel 2.2. Vr dient elke ruimtelijke ontwikkeling gepaard te gaan met een 
aantoonbare en uitvoerbare verbetering van de landschappelijke kwaliteit. Deze 
verbetering van de landschappelijke kwaliteit ontbreekt. 

Hoofdstuk 11 
Dit hoofdstuk van de verordening bevat regels voor niet-agrarische ruimtelijke 
ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied. Regels voor niet-agrarische activiteiten 
anders dan wonen zijn opgenomen in artikel 11.6 en verder. De gemeente Halderberge 
zoekt naar een passende herbestemming. Op zichzelf achten wij hiervoor op grond van 
hoofdstuk 11 diverse mogelijkheden aanwezig, hetzij op grond van artikel 11.6, hetzij op 
basis van de specifieke artikelen voor dagrecreatie of maatschappelijke voorzieningen. 
Het gemeentelijk besluit c.q. de toelichting geeft echter op dit punt onvoldoende 
duidelijkheid c.q. een motivering. 
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Aanwijzing 10, t.a.v. agrarisch bouwvlak Spijperstraat 13 Oudenbosch 

Het agrarisch bouwvlak inclusief de daarbij opgenomen aanduidingen op het perceel 
Spijperstraat 13 treedt niet in werking. 
 

Motivering 

Op het perceel is van oorsprong één agrarisch bedrijf in één bouwblok gevestigd, maar 
voor dit perceel zijn nu; twee agrarische bouwblokken vastgesteld, één waarbinnen de 
hoofdvestiging is opgenomen en één waarin een agrarische bedrijfsloods staat. Tussen 
beide bouwblokken is geen koppeling vastgesteld zodat sprake is van twee afzonderlijke 
agrarische bouwblokken. Dat betekent de splitsing van een van oorsprong enkel agrarisch 
bouwblok in twee agrarische bedrijven.  

Hoofdstuk 8 verordening 
Splitsing van een agrarisch bedrijf betekent dat sprake is van nieuwvestiging. Dat is in 
strijd met artikel 8.3, lid 1a Vr waarin is bepaald dat nieuwvestiging van een agrarisch 
bedrijf niet is toegestaan. Volgens de gemeentelijke reactie op onze zienswijze heeft de 
gemeenteraad wel aan onze zienswijze tegemoet willen komen door een strak bouwblok 
om de betreffende loods te leggen, maar daarmee is nog steeds niet voldaan aan de Vr 
zoals wij boven hebben verwoord. 

Het betreft overigens een kwestie waaraan wij eerder goedkeuring hebben onthouden 
evenals recent een reactieve aanwijzing hebben gegeven, waar recentelijk de Raad van 
State uitspraak over heeft gedaan (2 februari 2011, nr. 201009121). 

Aanwijzing 11, t.a.v. agrarisch bouwvlak Barlaqueseweg 4 Oud-Gastel 

De aanduiding 'bouwvlak' en alle overige daarop betrekking hebbende aanduidingen 
voor het agrarisch bedrijf op het perceel aan de Barlaqueseweg 4 te Oud-Gastel en 
overige in amendement 11 bedoelde stierenmesterijen treden niet in werking. 

 

Motivering 

Het perceel aan de Barlaqueseweg 4 te Oud-Gastel betreft een agrarisch bedrijf, specifiek 
een stierenmesterij. Omdat de gemeenteraad van Halderberge van mening is dat 
stierenmesterijen grondgebonden agrarische bedrijven zijn is bij amendement 11 ter 
plaatse de aanduiding 'IV' van de plankaart verwijderd en is artikel 1, sub 'agrarisch 
bedrijf, intensieve veehouderij' zodanig aangepast dat stierenmesterijen als 
grondgebonden agrarisch bedrijf worden aangemerkt. 
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Volgens artikel 1.1, lid 40 Vr dienen, in tegenstelling tot het standpunt van de 
gemeenteraad van Halderberge, rundveemesterijen, waartoe stierenmesterijen behoren, 
beschouwd te worden als intensieve veehouderijen. Voor het geval er in een bepaalde 
situatie sprake zou zijn van een grondgebonden stierenmesterij gaat het om een 
afwijkende situatie die nader onderbouwd dient te worden en een specifieke bestemming 
dient te krijgen.  
Omdat stierenmesterijen volgens de Vr beschouwd worden als intensieve veehouderijen 
en de voor het grondgebonden karakter van de stierenmesterij aan de Barlaqueseweg 4 te 
Oud-Gastel noodzakelijke motivering ontbreekt, achten wij het de bestemming agrarisch 
bouwvlak met weglating van de aanduiding 'IV' strijdig met de Vr.  
Hiermee ontstaan voor het bedrijf immers bouw- en gebruiksmogelijkheden in strijd met 
hoofdstuk 9 van de verordening. 

Verder merken wij op dat, voor het geval er wel sprake zou zijn van een grondgebonden 
stierenmesterij, wij vanwege het provinciaal belang met betrekking tot intensieve 
veehouderijen in dat geval ook een specifieke wijze van bestemmen nodig achten.  

Aanwijzing 12, t.a.v. agrarisch bouwvlak Kuivezand 2a Oud-Gastel 

De uitbreiding van 3000 m2 van de bestemming 'agrarisch' voor wat betreft de 
aanduidingen 'bouwvlak' en 'intensieve veehouderij' op het perceel aan de Kuivezand 2a 
treden niet in werking. 

 

Motivering 

De gemeenteraad van Halderberge heeft bij amendement (nr. 29) besloten tot uitbreiding 
van het bouwvlak de Kuivezand 2a tot een omvang van 1,8 ha. Het agrarisch bouwblok 
had een omvang van 1,5 ha en is uitgebreid om aan dierenwelzijnseisen te kunnen 
voldoen.  

Hoofdstuk 2 verordening 
De uitbreiding van het bestemmingsvlak en de bouwmogelijkheden vormt een ruimtelijke 
ontwikkeling als bedoeld in hoofdstuk  2 van de Vr. Op grond van artikel 2.2. Vr dient 
elke ruimtelijke ontwikkeling gepaard te gaan met een aantoonbare en uitvoerbare 
verbetering van de landschappelijke kwaliteit. Deze verbetering van de landschappelijke 
kwaliteit ontbreekt. 

Hoofdstuk 9 verordening 
Volgens artikel 9.3, lid 4 gelden voor een dergelijke uitbreiding o.a. de voorwaarden van 
eenmaligheid en van een tijdslimiet (tot uiterlijk 1 januari 2013). Uit de motivering dient 
ook te blijken dat het bestaande bouwvlak in zijn geheel is benut. Het raadsbesluit is op 
dit punt onvoldoende gemotiveerd. 

De uitbreiding van 3000 m2 (boven de bestaande 1,5 ha) beschouwen we daarom ook als 
strijdig met artikel 9.3, lid 4 Vr. 
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Aanwijzing 13, t.a.v. agrarisch bouwvlak Oude Antwerpsepostbaan 82 
Bosschenhoofd 

De aanduiding bouwvlak inclusief de daarbij opgenomen aanduidingen voor het 
agrarisch bedrijf op het perceel Oude Antwerpsepostbaan 82 treedt niet in werking. 

Motivering 

De gemeenteraad van Halderberge heeft bij amendement nr. 21 besloten om het 
bouwvlak Oude Antwerpsepostbaan (glastuinbouw) aan de zijde van de Kapelstraat uit te 
breiden ten behoeve van facilitaire voorzieningen.  

Hoofdstuk 2 verordening 
De uitbreiding van het bouwvlak en de bouwmogelijkheden vormt een ruimtelijke 
ontwikkeling als bedoeld in hoofdstuk  2 van de Vr. 
Er vindt een uitbreiding van het bouwvlak plaats voor 'facilitaire voorzieningen'. Uit een 
ons ter beschikking gestelde pdf van de aangepaste kaart blijkt dat het gaat om een forse 
vergroting ten opzichte van de huidige omvang van het bouwvlak. Bij het raadsbesluit 
ontbreekt een motivering als bedoeld in artikel 2.1 lid 2 en 3 Vr . 
Op grond van artikel 2.2. Vr dient bovendien elke ruimtelijke ontwikkeling gepaard te 
gaan met een aantoonbare en uitvoerbare verbetering van de landschappelijke kwaliteit. 
Deze verbetering van de landschappelijke kwaliteit ontbreekt geheel. 

Hoofdstuk 10 verordening 
Wij constateren dat het bestaande bouwvlak rechtstreeks zodanig wordt vergroot dat 
mogelijk ook sprake is van strijdigheid met artikel 10.5 Vr. Het betreft namelijk de 
vergroting van het bouwblok voor een solitair glastuinbouwbedrijf, dat al groter is dan 3 
ha netto glas. Voor dit glastuinbouwbedrijf betekent artikel 10.5 Vr dat de bestaande en 
vergunde omvang positief bestemd dient te worden en daarmee het maximum is bereikt. 
Nu uit het raadsbesluit niet duidelijk blijkt wat de wijziging voor de kaart en de regels 
exact inhoudt, sluiten wij niet uit dat het vergrote bouwvlak ook ruimte zal bieden aan de 
uitbreiding van de glasopstanden. Uit de ons ter beschikking gestelde pdf's van 
aangepaste kaart en regels blijkt namelijk niet dat er met bijvoorbeeld een 
differentiatievlak is gewerkt om te voorkomen dat de vergroting van het bouwvlak ook 
voor glas wordt benut. In dat geval is het gewijzigd vastgestelde plan ook in strijd met 
hoofdstuk 10 van de verordening. 

Aanwijzing 14, t.a.v. wro-zone wijzigingsgebied 1 

De aanduiding 'wro-zone wijzigingsgebied 1' treedt niet in werking 

Motivering 

De gemeenteraad van Halderberge heeft bij amendement nr. 20 besloten om een 
wijzigingsbevoegdheid op te nemen voor  verdere vergroting van het agrarisch bouwvlak 
Oude Antwerpsepostbaan 82 (glastuinbouw). Hiertoe is op de kaart een aanduiding 'wro-
zone wijzigingsgebied 1' opgenomen en is in artikellid 38.9 de wijzigingsbevoegdheid 
vastgelegd. Met wijziging is uitbreiding mogelijk tot een bouwvlak van maximaal 20 ha 
glas, waarvan maximaal 14 ha netto glas mogelijk is. 
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Hoofdstuk 10 verordening 
Wij constateren dat de  'wro-zone wijzigingsgebied 1' betrekking heeft op gronden die 
zijn gelegen buiten de op basis van artikel 10.1 Vr  aangewezen gebieden voor doorgroei 
of vestiging van glastuinbouw. Dit betekent dat hier op grond van 10.5 Vr ten hoogste 3 
ha glas toegestaan en uitbreiding niet meer mogelijk is. De hele regeling is dus in strijd 
met de Vr. 

Nu de aanduiding  'wro-zone wijzigingsgebied 1' is gericht op het bieden van 
uitbreidingsmogelijkheden is het ongewenst dat deze in werking treedt. 

Aanwijzing 15, t.a.v. wro-zone wijzigingsgebied 2 

De aanduiding 'wro-zone wijzigingsgebied 2' treedt niet in werking 

Motivering 

Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor 
nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf met de aanduiding 'intensieve veehouderij'. 
Hiertoe is op de kaart een aanduiding 'wro-zone wijzigingsgebied 2' opgenomen en is in 
artikellid 38.10 de wijzigingsbevoegdheid vastgelegd. 

Hoofdstuk 9 Verordening 
Nieuwvestiging van intensieve veehouderijen zijn volgens de Vr niet toegestaan. Dat 
geldt niet alleen voor extensiveringsgebieden (artikel 9.2, lid 1), maar ook voor 
verwevingsgebieden (artikel 9.3, lid 1) en Landbouwontwikkelingsgebieden (artikel 9.4, 
lid 1). De hele regeling is dus in strijd met de Vr. 

Nu de aanduiding  'wro-zone wijzigingsgebied 2' is gericht op het bieden van een 
mogelijkheid tot nieuwvestiging is het ongewenst dat deze in werking treedt . 

Aanwijzing 16, t.a.v. wro-zone wijzigingsgebied 3 

De aanduiding 'wro-zone wijzigingsgebied 3' treedt niet in werking 

Motivering 

Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de 
wijziging van een agrarisch bedrijf met de aanduiding 'intensieve veehouderij' in de 
bestemming 'Wonen'. Hiertoe is op de kaart een aanduiding 'wro-zone wijzigingsgebied 
3' opgenomen en is in artikellid 38.11 de wijzigingsbevoegdheid vastgelegd waarbij 
maximaal twee woningen mogen worden opgericht.  

Hoofdstuk 11 verordening 
Dit hoofdstuk van de verordening bevat regels voor wonen buiten bestaand stedelijk 
gebied. Op grond van 11.1 Vr is nieuwbouw van woningen niet toegestaan. Een aantal 
uitzonderingen is expliciet benoemd in artikelen 11.1 t/m 11.4. 
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Een uitzondering die hier van toepassing zou kunnen zijn, is te vinden in artikelen 11.2 
en 11.3 Vr : regels voor ruimte-voor-ruimtewoningen. In artikel 11.2 Vr zijn hiervoor 
voorwaarden opgenomen en de Beleidsregel ruimte-voor-ruimte 2006 is aangemerkt als 
nadere regels als bedoeld in artikel 11.3 eerste lid Vr.  
Mogelijk is daarom bedoeld met de wijzigingsbevoegdheid ruimte-voor-ruimtewoningen 
mogelijk te maken, maar dat is in bovengenoemde wijzigingsbevoegdheid niet expliciet 
aangegeven en overigens in amendement 31 ook niet. In dat  geval voldoet de regeling 
niet aan de Vr (artikel 11.3). Ten aanzien van deze wijzigingsbevoegdheid ontbreekt de 
verantwoording als bedoeld in artikel 2.1 Vr, ontbreekt de in het bestemmingsplan voor 
ruimte-voor ruimtewoningen toegepaste aanduiding en is ook de milieuwinst (inlevering 
3500 kg fosfaat, zoals aangegeven in artikel 7 van de Beleidsregel ruimte voor ruimte 
2006) niet als zodanig geobjectiveerd en als voorwaarde gesteld.  

Voor zover bedoeld is reguliere woning mogelijk te maken, is de regeling in strijd met 
artikel 11.1 Vr.. Overigens is de regeling dan ook in strijd met hoofdstuk 2 wegens het 
ontbreken van voorwaarden gericht op de verbetering van de landschappelijke kwaliteit. 

Nu de aanduiding  'wro-zone wijzigingsgebied 3' is gericht op het bieden van een 
mogelijkheid tot nieuwbouw van woningen is het ongewenst dat deze in werking treedt . 

Aanwijzing 17, t.a.v. gebiedsaanduiding Doorgroeigebied glastuinbouw 

De gebiedsaanduiding 'Doorgroeigebied glastuinbouw' treedt niet in werking.  

Motivering 

Artikel 3, lid 3.7.5 maakt met wijziging omschakeling naar glastuinbouw en 
nieuwvestiging van glastuinbouw mogelijk binnen gebieden die in het plan zijn aangeduid 
als 'doorgroeigebied glastuinbouw' (amendement 6).  

Hoofdstuk 2 verordening 
Uitbreiding van een bestemmingsvlak en bouwmogelijkheden vormt een ruimtelijke 
ontwikkeling als bedoeld in hoofdstuk  2 van de Vr. Op grond van artikel 2.2. Vr dient 
elke ruimtelijke ontwikkeling gepaard te gaan met een aantoonbare en uitvoerbare 
verbetering van de landschappelijke kwaliteit. Deze verbetering van de landschappelijke 
kwaliteit ontbreekt als voorwaarde in de wijzigingsbevoegdheid.  Ook de vereiste 
motivering op grond van artikel 2.1 Vr komt niet in de regels terug als vereiste bij het 
gebruik van de wijzigingsbevoegdheid. 

Hoofdstuk 10 verordening 
Wij constateren dat het als zodanig aangemerkte 'doorgroeigebied glastuinbouw' op zich 
overeenkomt met het in de Vr als mogelijk doorgroeigebied aangemerkte gebied. 
Voorwaarde voor het opnemen van deze omschakelings- en nieuwvestigingsmogelijkheid 
is dat aan de vereisten van artikel 10.2 Vr is voldaan.  Zo is een duidelijke motivering 
nodig ten aanzien van de mogelijke eindsituatie voor de ontwikkeling van de bestaande 
glastuinbouwbedrijven. Daaraan is in dit geval niet voldaan. Nu in het bestemmingsplan 
een motivering zoals genoemd in artikel 10.2, lid 2 ontbreekt , is de regeling ook in strijd 
met hoofdstuk 10 van de verordening. 
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Aanwijzing 18, t.a.v. onvoldoende bescherming ecologische hoofdstructuur 

De functieaanduidingen 'dagrecreatie', 'kampeerterrein', 'specifieke vorm van recreatie - 
recreatiewoningen', 'specifieke vorm van recreatie -recreatiecentrum', 'specifieke vorm 
van recreatie - kampeer- en caravanterrein' voor zover deze samenvallen met de 
ecologische hoofdstructuur zoals aangewezen in de verordening. 

Motivering 

 
Hoofdstuk 4 verordening 
Op grond van artikel 4.2 Vr dient een bestemmingsplan ter plaatse van de ecologische 
hoofdstructuur (ehs) te strekken tot behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van de 
ecologische waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden. 

Delen van de bestemmingen Recreatie, Recreatie - Recreatiepark 1 en - Recreatiepark 2 
vallen samen met de ehs zoals opgenomen in de Vr. Voor de bescherming van de ehs is 
in de doeleindenomschrijving van de bijbehorende regels als doel opgenomen:”behoud, 
herstel en/of ontwikkeling van de natuurwaarden, ecologische waarden en/of 
landschappelijke waarden”. Een deel van de bouwregels beperkt de bouwmogelijkheden 
tot gronden met een specifieke aanduiding zoals 'kampeerterrein'. Voor zover deze 
aanduidingen samenvallen met de ehs leidt deze manier van regelen ertoe dat de ehs kan 
worden aangetast. Wij zijn van mening dat het bestemmingsplan weliswaar ten doel heeft 
om de ehs te beschermen, maar dat deze niet adequaat wordt beschermd doordat er bij 
de aangeduide gebieden geen of onvoldoende rekening is gehouden met de aanwezigheid 
van ehs. Daarom achten wij het niet gewenst dat deze aanduidingen in werking treden op 
de plaatsen die in de Vr zijn aangeduid als ehs. 

Aanwijzing 19, t.a.v. vergroting bestemmingsvlakken Wonen 
� De bestemmingsvlakken Wonen met alle bijbehorende aanduidingen, voorzien van 

de aanduiding ruimte-voor-ruimte en groter dan 1500m2 en treden niet in werking; 
� De bestemmingsvlakken Wonen met alle bijbehorende aanduidingen, zonder 

aanduiding ruimte-voor-ruimte en groter dan 500m2 treden niet in werking. 

 

Motivering 

In het bestemmingsplan zijn bestemmingsvlakken Wonen opgenomen op basis van 
eigendomsgrenzen, ongeacht de omvang van het vlak dat hierdoor ontstaat. Ook is er 
daardoor niet altijd een direct relatie met het daadwerkelijke gebruik van de gronden. In 
het geldende plan is er sprake van bouwvlakken met een omvang van 500m2. 

Hoofdstuk 2 verordening 
Op grond van artikel 2.1 Vr dient er sprake te zijn van zorgvuldig ruimtegebruik. Dit 
houdt in dat er uitgegaan dient te worden van concentratie van bebouwing, maar ook 
van overige voorzieningen (erf- en tuinfunctie). Het zonder meer de eigendomsgrenzen 
als uitgangspunt nemen, ook als delen van het perceel nu niet benut worden voor de 
woonfunctie en in het geldend plan een gebiedsbestemming hebben, maakt het mogelijk 
meer gronden voor die functie te gaan benutten, ook al is dat niet altijd voor bebouwing. 
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Hierdoor breidt de invloed van de woonbestemming zich verder uit over het 
buitengebied. Deze wijze van bestemmen strookt niet met het uitgangspunt van 
zorgvuldig ruimtegebruik en de noodzaak hiertoe is ook onvoldoende onderbouwd vanuit 
2.1 Vr. 

 
Daarnaast dient op grond van artikel 2.2 Vr elke ruimtelijke ontwikkeling gepaard te 
gaan met een aantoonbare en uitvoerbare verbetering van de aanwezige en potentiële 
kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve 
recreatieve mogelijkheden van het gebied waarop de ontwikkeling haar werking heeft of 
van het gebied waarvan de gemeente de voorgenomen ontwikkeling in hoofdlijnen heeft 
beschreven.  
Door de gekozen wijze van bestemmen zijn er ten opzichte van het geldende plan -  soms 
aanzienlijk - verruimde bestemmingsvlakken ontstaan. Deze bestemmingsvlakvergroting 
is rechtstreeks in het plan opgenomen en vertegenwoordigt een behoorlijke 
waardevermeerdering van de betrokken gronden, zonder dat dit gepaard is gegaan met 
een navenante verbetering van de landschappelijke kwaliteit.  

Hoofdstuk 4 verordening 
Op grond van artikel 4.2 Vr dient een bestemmingsplan ter plaatse van de ecologische 
hoofdstructuur (ehs) te strekken tot behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van de 
ecologische waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden. 
Door niet de daadwerkelijke grenzen van de woonfuncties als uitgangspunt te nemen 
voor het bestemmingsvlak, maar de eigendomsgrenzen, zijn er gronden die voorheen een 
gebiedsbestemming hadden nu in de vergrote bestemmingsvlakken 
Wonen opgenomen. Dit geldt ook voor gronden die in de Vr zijn aangeduid als ehs. Dit 
doet zich met name voor bij een vijftal woonpercelen aan de Hogestraat te 
Bosschenhoofd. Voor de bescherming van de ehs is in de doeleindenomschrijving in 
artikel 24.1 onder j als doel opgenomen: ”behoud, herstel en/of ontwikkeling van de 
natuurwaarden, ecologische waarden en/of landschappelijke waarden”. Omdat de 
toegestane bebouwing binnen deze bestemming niet in een afzonderlijk bouwvlak is 
vastgelegd kunnen gebouwen over het hele perceel, inclusief het als ehs aangemerkte 
gebied worden gesitueerd.  
Dit houdt in, dat het vergroten van de bestemmingsvlakken ook in strijd is met hoofdstuk 
4 Vr voor zover daarbij nu als ehs aangeduide gebieden in de bestemming zijn 
opgenomen. 

Gelet op het bovenstaande achten wij het ongewenst dat de bestemmingsvlakken die 
groter zijn dan de voorheen opgenomen omvang van 500m2 in werking treden. Een 
uitzondering dient gemaakt te worden voor de woningen die tot stand zijn gekomen als 
ruimte-voor-ruimtewoning: deze regeling gaat uit van bouwen op ruime kavels van 1000 
tot 1500m2, hetgeen doorgaans ook tot uiting komt in de bestemmingsvlakken die 
hiervoor zijn opgenomen, meestal in aparte wijzigingsplannen of afwijkingsbesluiten. 
Daarom hanteren wij voor de als ruimte-voor-ruimte woning aangeduide 
bestemmingsvlakken een grens van 1500m2. 

Deze aanwijzing betekent dat voor de locaties in kwestie het geldende plan van kracht 
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blijft. 

Aanwijzing(en) ten aanzien van regels - Artikel 1 Begrippen 

Aanwijzing 20, t.a.v. het begrip agrarisch bedrijf, intensieve veehouderij 

Artikel 1 sub 'agrarisch bedrijf, intensieve veehouderij: “en stierenmesterij” treedt niet in 
werking 

 

Motivering 

Aanwijzing 11 , t.a.v. agrarisch bouwvlak Barlaqueseweg 4 Oud-Gastel 

Omdat de gemeenteraad van Halderberge van mening is dat stierenmesterijen 
grondgebonden agrarische bedrijven zijn is bij amendement 11 artikel 1, sub 'agrarisch 
bedrijf, intensieve veehouderij' zodanig aangepast dat stierenmesterijen als 
grondgebonden agrarisch bedrijf worden aangemerkt. 

Hoofdstuk 1 verordening 
Volgens artikel 1.1, lid 40 Vr dienen, in tegenstelling tot het standpunt van de 
gemeenteraad van Halderberge, rundveemesterijen, waartoe stierenmesterijen behoren, 
beschouwd te worden als intensieve veehouderijen. Door deze agrarische bedrijven als 
zodanig aan te merken is artikel 1 sub 'agrarisch bedrijf, intensieve veehouderij: “en 
stierenmesterij” strijdig met artikel 1.1, lid 40 Vr. 

” Door stierenmesterijen in artikel 1 sub 'agrarisch bedrijf, intensieve veehouderij' als 
grondgebonden agrarisch bedrijf aan te merken is deze definitiebepaling op dat 
onderdeel strijdig met de Vr 

Aanwijzing(en) ten aanzien van regels - Artikel 3 Agrarisch 

Aanwijzing 21, t.a.v. teeltondersteunende kassen in groenblauwe mantel 

De volgende delen van de regels treden niet in werking in het gebied dat in het 
bestemmingsplan de gebiedsaanduiding 'groenblauwe mantel' heeft : 

� 3.2.4  
� 3.3.5 

 

Motivering 
Wij constateren dat enkele beperkte gebieden met de bestemming Agrarisch tot de 
groenblauwe mantel van de Vr behoren. Het betreft gebieden ten zuiden van Hoeven. In 
de groenblauwe mantel zijn teeltondersteunende kassen echter uitgesloten:  

Hoofdstuk 1 verordening 
Voor beoordeling van deze bepalingen zijn de volgende begripsbepalingen in artikel 1.1 
van de verordening van belang: 
74) teeltondersteunende voorziening: ondersteunende voorziening die een  
onderdeel is van de vollegrondse bedrijfsvoering van een tuinbouwbedrijf of 
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boomkwekerij. 
62) permanente teeltondersteunende voorziening: teeltondersteunende voorziening die 
voor onbepaalde tijd wordt gebruikt, niet zijnde een kas. 
42) kas: agrarisch bedrijfsgebouw waarvan de wanden en het dek voornamelijk  
bestaan uit glas of een ander lichtdoorlatend materiaal en dienend voor de productie van 
gewassen onder geconditioneerde klimaatomstandigheden waaronder mede begrepen 
een schuurkas of een permanente tunnel- of boogkas hoger dan 1,5 meter. 

 
Hoofdstuk 6 verordening 
In artikel 6.4, lid 2 van de verordening wordt gesteld dat het bestemmingsplan kan 
voorzien in de bouw van teeltondersteunende voorzieningen. In de begripsbepaling in de 
verordening ruimte zijn kassen en daarmee ook permanente tunnels of boogkassen 
hiervan uitgesloten. Dergelijke bouwwerken mogen dus niet worden opgericht in de 
groenblauwe mantel. 

Waar de bestemming Agrarisch samenvalt met de aanwijzing tot groenblauwe mantel in 
de verordening is er dus sprake van strijd met de verordening. Op grond van de 3.2.4 is 
namelijk het oprichten van teeltondersteunende kassen mogelijk, zonder dat er een 
uitzondering is gemaakt voor het gebied aangeduid als groenblauwe mantel, hoewel dit 
gebied wel door middel van een gebiedsaanduiding in het plan is opgenomen. Artikel 
3.3.5 maakt het vervolgens mogelijk om met omgevingsvergunning een groter oppervlak 
aan teeltondersteunende kas toe te staan dan genoemd in 3.2.4. Vanuit een oogpunt van 
consistentie geldt de aanwijzing ook voor dit artikel. 

Aanwijzing 22, t.a.v. wijzigingsbevoegdheden tbv intensieve veehouderij 

De volgende delen van de regels treden niet in werking: 

� 3.7.3 sub b 
� 3.7.4 

 

Motivering 

Hoofdstuk 9 verordening 
Artikellid 3.7.3, sub b biedt de mogelijkheid om het agrarisch bouwblok voor intensieve 
veehouderijen uit te breiden tot een omvang die groter is dan 1,5 ha vanwege 
dierenwelzijn (amendement 12).  

Volgens artikel 9.3, lid 4 Vr gelden voor een dergelijke uitbreiding de voorwaarden van 
eenmaligheid en van een tijdslimiet (tot uiterlijk 1 januari 2013). Omdat deze 
voorwaarden ontbreken zijn de opgenomen regels strijdig met artikel 9.3, lid 4 Vr. 

Artikel 3, lid 3.7.4 maakt met wijzigingsbevoegdheid de vestiging van een neventak 
intensieve veehouderij mogelijk waarbij de maximale oppervlakte van de intensieve 
veehouderijtak maximaal 1 ha mag bedragen en het bouwblok maximaal 2 ha in omvang 
mag zijn.  
Het college is bevoegd de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - neventak intensieve 
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veehouderij' toe te kennen dan wel een bouwvlak met die aanduiding te vergroten. In de 
randvoorwaarden voor het gebruik van de wijzigingsbevoegdheid is geregeld dat de IV 
tak niet groter mag zijn dan 1 ha binnen een bouwvlak van 2ha. 

Is de aanduiding eenmaal toegekend, dan ontbreken er naar onze mening regels om het 
gebruik binnen het bouwblok ook daadwerkelijk te beperken tot de maximum maat. Op 
grond van 3.4.3 onder f mag voor de neventak namelijk niet meer oppervlak gebruikt 
worden dan in een aanduiding 'maximum oppervlakte (m2) intensieve veehouderij' is 
aangegeven. Nu de toekenning van een dergelijke aanduiding niet in de 
wijzigingsbevoegdheid is geregeld, zou dit tot gevolg hebben dat na gebruik van de 
wijzigingsbevoegdheid het oppervlak voor de IV tak niet beperkt is.  
In dat geval ontstaat er door deze wijzigingsbevoegdheid in feite een agrarisch bouwblok 
ten behoeve van intensieve veehouderij en deze kan dus tot 2ha bedragen. Voor 
intensieve veehouderijen geldt volgens artikel 9.3, lid 1 sub d Vr echter een maximum 
maat van 1,5 ha. De regeling zoals opgenomen is dan ook in strijd met de verordening. 

Aanwijzing 23, t.a.v. wijzigingsbevoegdheden glastuinbouw 

De volgende delen van de regels treden niet in werking: 

� 3.7.2 sub b de tekst: ..."Indien de beoogde uitbreiding leidt tot voordelen op het 
gebied van duurzaamheid en synergie mag het bouwvlak worden vergroot tot een 
maximum van 7ha, waarvan niet meer dan 5ha netto glas."... 

� 3.7.5 

 

Motivering 

Artikel 3, lid 3.7.2 sub b (wijzigingsbevoegdheid; amendement 8) maakt het mogelijk dat 
de als zodanig in het onderhavige bestemmingsplan bestemde glastuinbouwbedrijven hun 
bouwvlak uitbreiden tot maximaal 7 ha waarvan 5 ha glas.  

Hoofdstuk 2 verordening 
Uitbreiding van een bouwvlak en bouwmogelijkheden vormt een ruimtelijke ontwikkeling 
als bedoeld in hoofdstuk  2 van de Vr. Op grond van artikel 2.2. Vr dient elke ruimtelijke 
ontwikkeling gepaard te gaan met een aantoonbare en uitvoerbare verbetering van de 
landschappelijke kwaliteit. Deze verbetering van de landschappelijke kwaliteit ontbreekt 
als voorwaarde in de wijzigingsbevoegdheid.  Ook de vereiste motivering op grond van 
artikel 2.1 Vr komt niet in de regels terug als vereiste bij het gebruik van de 
wijzigingsbevoegdheid. 

Hoofdstuk 10 verordening 
Wij constateren dat de deze bevoegdheid ook betrekking heeft op gronden die zijn 
gelegen buiten de op basis van artikel 10.1 Vr  aangewezen gebieden voor doorgroei of 
vestiging van glastuinbouw. Dit betekent dat hier op grond van 10.5 Vr ten hoogste 3 ha 
glas toegestaan en dus uitbreiding tot 5 ha glas niet mogelijk is. De regeling is dan ook in 
strijd met de Vr.  
Voor zover het bestemmingsplan uitbreidingsmogelijkheden biedt aan 
glastuinbouwbedrijven in het gebied dat in de Vr wel als mogelijk doorgroeigebied is 



 

Reactieve aanwijzing tav Buitengebied Halderberge  25/40  

aangemerkt merken wij op dat daarbij niet aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 
10.2 Vr is voldaan. Zo is een duidelijke motivering nodig ten aanzien van de mogelijke 
eindsituatie voor de ontwikkeling van de bestaande glastuinbouwbedrijven. 

Artikel 3, lid 3.7.5 maakt met wijziging omschakeling naar glastuinbouw en 
nieuwvestiging van glastuinbouw mogelijk binnen gebieden die zijn aangeduid als 
'doorgroeigebied glastuinbouw' (amendement 6).  

Onder 'Aanwijzing 17 , t.a.v. gebiedsaanduiding Doorgroeigebied glastuinbouw' hebben 
wij bepaald dat de aanduiding 'Doorgroeigebied glastuinbouw' niet in werking treedt. In 
verband hiermee en ten behoeve van de consistentie in de regels van het plan treden ook 
de bijbehorende regels niet in werking. 

Voor de motivering verwijzen wij naar 'Aanwijzing 17 , t.a.v. gebiedsaanduiding 
Doorgroeigebied glastuinbouw'.  

Aanwijzing 24, t.a.v. wijzigingsbevoegdheid naar Wonen 

Artikellid 3.7.12  treedt niet in werking. 

Motivering 

In 3.7.12 is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de omzetting van een agrarisch 
bouwblok naar wonen (burgerwoning). 

Hoofdstuk 11 verordening 
Op grond van artikel 11 lid 3 is gebruik van een voormalige bedrijfswoning als 
burgerwoning toegestaan, mits er geen splitsing in meerdere wooneenheden plaatsvindt 
en overtollige bebouwing wordt gesloopt. Deze eis tot sloop van overtollige bebouwing 
ontbreekt in 3.7.12. 

Vanwege dit manco is de wijzigingsbevoegdheid strijdig met artikel 11.1, lid 3a.  

Aanwijzing(en) ten aanzien van regels - Artikel 4 Agrarisch met 
waarden - Landschapswaarden 

Aanwijzing 25, t.a.v. wijzigingsbevoegdheid glastuinbouw 

De volgende delen van de regels treden niet in werking: 

Artikellid 4.7.2 sub b de tekst: ..."Indien de beoogde uitbreiding leidt tot voordelen op 
het gebied van duurzaamheid en synergie mag het bouwvlak worden vergroot tot een 
maximum van 7ha, waarvan niet meer dan 5ha netto glas."...  

 

Motivering 

Artikellid 4.7.2 sub b (wijzigingsbevoegdheid; amendement 8) maakt het mogelijk dat de 
als zodanig in het onderhavige bestemmingsplan bestemde glastuinbouwbedrijven hun 
bouwvlak uitbreiden tot maximaal 7 ha waarvan 5 ha glas.  
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Hoofdstuk 2 verordening 
Uitbreiding van een bouwvlak en bouwmogelijkheden vormt een ruimtelijke ontwikkeling 
als bedoeld in hoofdstuk  2 van de Vr. Op grond van artikel 2.2. Vr dient elke ruimtelijke 
ontwikkeling gepaard te gaan met een aantoonbare en uitvoerbare verbetering van de 
landschappelijke kwaliteit. Deze verbetering van de landschappelijke kwaliteit ontbreekt 
als voorwaarde in de wijzigingsbevoegdheid.  Ook de vereiste motivering op grond van 
artikel 2.1 Vr komt niet in de regels terug als vereiste bij het gebruik van de 
wijzigingsbevoegdheid. 

Hoofdstuk 10 verordening 
Wij constateren dat de deze bevoegdheid ook betrekking heeft op gronden die zijn 
gelegen buiten de op basis van artikel 10.1 Vr  aangewezen gebieden voor doorgroei of 
vestiging van glastuinbouw. Dit betekent dat hier op grond van 10.5 Vr ten hoogste 3 ha 
glas toegestaan en dus uitbreiding tot 5ha glas niet mogelijk is. De regeling is dan ook in 
strijd met de Vr.  
Voor zover het bestemmingsplan uitbreidingsmogelijkheden biedt aan 
glastuinbouwbedrijven in het gebied dat in de Vr  wel als mogelijk doorgroeigebied is 
aangemerkt merken wij op dat daarbij niet aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 
10.2 Vr is voldaan. Zo is een duidelijke motivering nodig ten aanzien van de mogelijke 
eindsituatie voor de ontwikkeling van de bestaande glastuinbouwbedrijven.  

Aanwijzing 26, t.a.v. wijzigingsbevoegdheid intensieve veehouderij 

Artikellid 4.7.3 sub b treedt niet in werking 

Motivering 

Hoofdstuk 9 verordening 
Artikellid 4.7.3, sub b biedt de mogelijkheid om het agrarisch bouwblok voor intensieve 
veehouderijen uit te breiden tot een omvang die groter is dan 1,5 ha vanwege 
dierenwelzijn (amendement 12).  

Volgens artikel 9.3, lid 4 Vr gelden voor een dergelijke uitbreiding de voorwaarden van 
eenmaligheid en van een tijdslimiet (tot uiterlijk 1 januari 2013). Omdat deze 
voorwaarden ontbreken zijn de opgenomen regels strijdig met artikel 9.3, lid 4 Vr. 

Aanwijzing 27, t.a.v. wijzigingsbevoegdheid naar Wonen 

Artikellid 4.7.10  treedt niet in werking. 

Motivering 

In 4.7.10 is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de omzetting van een agrarisch 
bouwblok naar wonen (burgerwoning). 

Hoofdstuk 11 verordening 
Op grond van artikel 11 lid 3 is gebruik van een voormalige bedrijfswoning als 
burgerwoning toegestaan, mits er geen splitsing in meerdere wooneenheden plaatsvindt 
en overtollige bebouwing wordt gesloopt. Deze eis tot sloop van overtollige bebouwing 
ontbreekt in 4.7.10. 
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Vanwege dit manco is de wijzigingsbevoegdheid strijdig met artikel 11.1, lid 3a.  

Aanwijzing(en) ten aanzien van regels - Artikel 5 Agrarisch met 
waarden - Natuur- en landschapswaarden 
 

Aanwijzing 28, t.a.v. wijzigingsbevoegdheid glastuinbouw 

De volgende delen van de regels treden niet inwerking: 

Artikellid 5.7.2 sub b de tekst: .."Indien de beoogde uitbreiding leidt tot voordelen op het 
gebied van duurzaamheid en synergie mag het bouwvlak worden vergroot tot een 
maximum van 7ha, waarvan niet meer dan 5ha netto glas."...  

Motivering 

Artikellid  5.7.2 sub b (wijzigingsbevoegdheid; amendement 8) maakt het mogelijk dat de 
als zodanig in het onderhavige bestemmingsplan bestemde glastuinbouwbedrijven hun 
bouwvlak uitbreiden tot maximaal 7 ha waarvan 5 ha glas.  

Hoofdstuk 2 verordening 
Uitbreiding van een bouwvlak en bouwmogelijkheden vormt een ruimtelijke ontwikkeling 
als bedoeld in hoofdstuk  2 van de Vr. Op grond van artikel 2.2. Vr dient elke ruimtelijke 
ontwikkeling gepaard te gaan met een aantoonbare en uitvoerbare verbetering van de 
landschappelijke kwaliteit. Deze verbetering van de landschappelijke kwaliteit ontbreekt 
als voorwaarde in de wijzigingsbevoegdheid.  Ook de vereiste motivering op grond van 
artikel 2.1 Vr komt niet in de regels terug als vereiste bij het gebruik van de 
wijzigingsbevoegdheid. 

Hoofdstuk 10 verordening 
Wij constateren dat de deze bevoegdheid ook betrekking heeft op gronden die zijn 
gelegen buiten de op basis van artikel 10.1 Vr  aangewezen gebieden voor doorgroei of 
vestiging van glastuinbouw. Dit betekent dat hier op grond van 10.5 Vr ten hoogste 3 ha 
glas toegestaan en dus uitbreiding tot 5ha glas niet mogelijk is. De regeling is dan ook in 
strijd met de Vr.  
 
Voor zover het bestemmingsplan uitbreidingsmogelijkheden biedt aan 
glastuinbouwbedrijven in het gebied dat in de Vr  wel als mogelijk doorgroeigebied is 
aangemerkt merken wij op dat daarbij niet aan de vereisten zoals opgenomen in artikel 
10.2 Vr is voldaan. Zo is altijd een duidelijke motivering nodig ten aanzien van de 
mogelijke eindsituatie voor de ontwikkeling van de bestaande glastuinbouwbedrijven.  

Aanwijzing 29, t.a.v. wijzigingsbevoegdheid naar Wonen 

Artikellid 5.7.10  treedt niet in werking. 

Motivering 

In 5.7.10 is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de omzetting van een agrarisch 
bouwblok naar wonen (burgerwoning). 
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Hoofdstuk 11 verordening 
Op grond van artikel 11 lid 3 is gebruik van een voormalige bedrijfswoning als 
burgerwoning toegestaan, mits er geen splitsing in meerdere wooneenheden plaatsvindt 
en overtollige bebouwing wordt gesloopt. Deze eis tot sloop van overtollige bebouwing 
ontbreekt in 5.7.10. 

Vanwege dit manco is de wijzigingsbevoegdheid strijdig met artikel 11.1, lid 3a.  

Aanwijzing(en) ten aanzien van regels - Artikel 6 Bedrijf 
 

Aanwijzing 30, t.a.v. wijzigingsbevoegdheid uitbreiding bedrijfsbebouwing 

Artikellid 6.6.2 treedt niet in werking. 

Motivering 

Op grond van 6.6.2 kan de bestaande oppervlakte aan bedrijfsgebouwen door middel 
van een wijzigingsbevoegdheid met maximaal 15% worden uitgebreid. Voorwaarde is 
onder andere een zorgvuldige landschappelijke inpassing van deze bebouwing.  

Hoofdstuk 2 verordening 
Als voorwaarde voor wijziging ontbreekt de voorwaarde van kwaliteitsverbetering als 
bedoeld in artikel 2.2 Vr, namelijk dat deze ontwikkeling gepaard gaat met een 
aantoonbare en uitvoerbare verbetering van de aanwezige en potentiële kwaliteiten van 
bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve 
mogelijkheden van het gebied waarop de ontwikkeling haar werking heeft of van het 
gebied waarvan de gemeente de voorgenomen ontwikkeling in hoofdlijnen heeft 
beschreven.  
Om deze reden zijn de betreffende regels strijdig met de Vr. 

 

Aanwijzing(en) ten aanzien van regels - Artikel 10 Cultuur en 
ontspanning 

Aanwijzing 31, t.a.v. wijzigingsbevoegdheid uitbreiding bedrijfsbebouwing 

Artikellid 10.6.1 treedt niet in werking. 

Motivering 

Op grond van 10.6.1 kan de bestaande oppervlakte aan bedrijfsgebouwen door middel 
van een wijzigingsbevoegdheid met maximaal 15% worden uitgebreid. Voorwaarde is 
onder andere een zorgvuldige landschappelijke inpassing van deze bebouwing.  
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Hoofdstuk 2 verordening 
Als voorwaarde voor wijziging ontbreekt de voorwaarde van kwaliteitsverbetering als 
bedoeld in artikel 2.2 Vr, namelijk dat deze ontwikkeling gepaard gaat met een 
aantoonbare en uitvoerbare verbetering van de aanwezige en potentiële kwaliteiten van 
bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve 
mogelijkheden van het gebied waarop de ontwikkeling haar werking heeft of van het 
gebied waarvan de gemeente de voorgenomen ontwikkeling in hoofdlijnen heeft 
beschreven.  
Om deze reden zijn de betreffende regels strijdig met de Vr. 

Aanwijzing(en) ten aanzien van regels - Artikel 11 Detailhandel 

Aanwijzing 32, t.a.v. wijzigingsbevoegdheid uitbreiding bedrijfsbebouwing 

Artikellid 11.6.1 treedt niet in werking. 

Motivering 

Op grond van 11.6.1 kan de bestaande oppervlakte aan bedrijfsgebouwen door middel 
van een wijzigingsbevoegdheid met maximaal 15% worden uitgebreid. Voorwaarde is 
onder andere een zorgvuldige landschappelijke inpassing van deze bebouwing.   

Hoofdstuk 2 verordening  
Als voorwaarde voor wijziging ontbreekt de voorwaarde van kwaliteitsverbetering als 
bedoeld in artikel 2.2 Vr, namelijk dat deze ontwikkeling gepaard gaat met een 
aantoonbare en uitvoerbare verbetering van de aanwezige en potentiële kwaliteiten van 
bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve 
mogelijkheden van het gebied waarop de ontwikkeling haar werking heeft of van het 
gebied waarvan de gemeente de voorgenomen ontwikkeling in hoofdlijnen heeft 
beschreven.  
Om deze reden zijn de betreffende regels strijdig met de Vr. 

Aanwijzing(en) ten aanzien van regels - Artikel 12 Horeca 

Aanwijzing 33, t.a.v. wijzigingsbevoegdheid uitbreiding bedrijfsbebouwing 

Artikellid 12.6.1 treedt niet in werking. 

Motivering 

Op grond van 12.6.1 kan de bestaande oppervlakte aan bedrijfsgebouwen door middel 
van een wijzigingsbevoegdheid met maximaal 15% worden uitgebreid. Voorwaarde is 
onder andere een zorgvuldige landschappelijke inpassing van deze bebouwing.   
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Hoofdstuk 2 verordening  
Als voorwaarde voor wijziging ontbreekt de voorwaarde van kwaliteitsverbetering als 
bedoeld in artikel 2.2 Vr, namelijk dat deze ontwikkeling gepaard gaat met een 
aantoonbare en uitvoerbare verbetering van de aanwezige en potentiële kwaliteiten van 
bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve 
mogelijkheden van het gebied waarop de ontwikkeling haar werking heeft of van het 
gebied waarvan de gemeente de voorgenomen ontwikkeling in hoofdlijnen heeft 
beschreven.  
Om deze reden zijn de betreffende regels strijdig met de Vr. 

Aanwijzing(en) ten aanzien van regels - Artikel 13 Kantoor 

Aanwijzing 34, t.a.v. wijzigingsbevoegdheid uitbreiding bedrijfsbebouwing 

Artikellid 13.6.1 treedt niet in werking. 

 
Motivering 

Op grond van 13.6.1 kan de bestaande oppervlakte aan bedrijfsgebouwen door middel 
van een wijzigingsbevoegdheid met maximaal 15% worden uitgebreid. Voorwaarde is 
onder andere een zorgvuldige landschappelijke inpassing van deze bebouwing.   

Hoofdstuk 2 verordening  
Als voorwaarde voor wijziging ontbreekt de voorwaarde van kwaliteitsverbetering als 
bedoeld in artikel 2.2 Vr, namelijk dat deze ontwikkeling gepaard gaat met een 
aantoonbare en uitvoerbare verbetering van de aanwezige en potentiële kwaliteiten van 
bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve 
mogelijkheden van het gebied waarop de ontwikkeling haar werking heeft of van het 
gebied waarvan de gemeente de voorgenomen ontwikkeling in hoofdlijnen heeft 
beschreven.  
Om deze reden zijn de betreffende regels strijdig met de Vr. 

Aanwijzing(en) ten aanzien van regels - Artikel 14 
Maatschappelijk 

Aanwijzing 35, t.a.v. wijzigingsbevoegdheid uitbreiding bedrijfsbebouwing 

Artikellid 14.6.1 treedt niet in werking. 

Motivering 

Op grond van 14.6.1 kan de bestaande oppervlakte aan bedrijfsgebouwen door middel 
van een wijzigingsbevoegdheid met maximaal 15% worden uitgebreid. Voorwaarde is 
onder andere een zorgvuldige landschappelijke inpassing van deze bebouwing.   
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Hoofdstuk 2 verordening  
Als voorwaarde voor wijziging ontbreekt de voorwaarde van kwaliteitsverbetering als 
bedoeld in artikel 2.2 Vr, namelijk dat deze ontwikkeling gepaard gaat met een 
aantoonbare en uitvoerbare verbetering van de aanwezige en potentiële kwaliteiten van 
bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve 
mogelijkheden van het gebied waarop de ontwikkeling haar werking heeft of van het 
gebied waarvan de gemeente de voorgenomen ontwikkeling in hoofdlijnen heeft 
beschreven.  
Om deze reden zijn de betreffende regels strijdig met de Vr. 

 

Aanwijzing(en) ten aanzien van regels - Artikel 16 Recreatie 

Aanwijzing 36, t.a.v. onvoldoende bescherming ehs 

De regels in 16.2 treden niet in werking voor de gronden die in de Vr zijn aangeduid als 
ecologische hoofdstructuur : 

Motivering 

Hoofdstuk 4 verordening 

Op grond van artikel 4.2 Vr dient een bestemmingsplan ter plaatse van de ecologische 
hoofdstructuur (ehs) te strekken tot behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van de 
ecologische waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden. 

Delen van de bestemming Recreatie vallen samen met de ehs zoals opgenomen in de Vr. 
Voor de bescherming van de ehs is in de doeleindenomschrijving van artikellid 16.1 lid 
q, als doel opgenomen:”behoud, herstel en/of ontwikkeling van de natuurwaarden, 
ecologische waarden en/of landschappelijke waarden”. Omdat niet alle toegestane 
bebouwing binnen deze bestemming in een afzonderlijk bouwvlak is vastgelegd of tot een 
gebiedsdeel met een specifieke aanduiding wordt beperkt kunnen gebouwen over dit 
gehele gebied, inclusief het als ehs aangemerkte gebied worden gesitueerd. Wij zijn van 
mening dat het bestemmingsplan weliswaar ten doel heeft om de ehs te beschermen, 
maar dat deze door middel van de bouwbepalingen niet adequaat wordt beschermd.  

Het is daarom niet gewenst dat de bouwregels in 16.2 in werking treden voor de 
gebieden die in de Vr zijn aangeduid als ehs. 

 

Aanwijzing 37, t.a.v. wijzigingsbevoegdheid uitbreiding bedrijfsbebouwing 

Artikellid 16.6.1 treedt niet in werking. 

 
Motivering 

Op grond van 16.6.1 kan de bestaande oppervlakte aan bedrijfsgebouwen door middel 
van een wijzigingsbevoegdheid met maximaal 15% worden uitgebreid. Voorwaarde is 
onder andere een zorgvuldige landschappelijke inpassing van deze bebouwing.   
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Hoofdstuk 2 verordening  
Als voorwaarde voor wijziging ontbreekt de voorwaarde van kwaliteitsverbetering als 
bedoeld in artikel 2.2 Vr, namelijk dat deze ontwikkeling gepaard gaat met een 
aantoonbare en uitvoerbare verbetering van de aanwezige en potentiële kwaliteiten van 
bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve 
mogelijkheden van het gebied waarop de ontwikkeling haar werking heeft of van het 
gebied waarvan de gemeente de voorgenomen ontwikkeling in hoofdlijnen heeft 
beschreven.  
Om deze reden zijn de betreffende regels strijdig met de Vr. 

  

Aanwijzing(en) ten aanzien van regels - Artikel 17 Recreatie - 
Recreatiepark 1 

Aanwijzing 38, t.a.v. onvoldoende bescherming ehs 

De volgende delen van de regels treden niet in werking voor de gronden die in de Vr zijn 
aangeduid als ecologische hoofdstructuur : 

� 17.2.5 
� 17.2.6 
� 17.2.7 
� 17.2.8 
� 17.2.9 

 

Motivering 

Hoofdstuk 4 verordening 

Op grond van artikel 4.2 Vr dient een bestemmingsplan ter plaatse van de ecologische 
hoofdstructuur (ehs) te strekken tot behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van de 
ecologische waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden. 

Delen van de bestemming Recreatie - Recreatiepark 1 vallen samen met de ehs zoals 
opgenomen in de Vr. Voor de bescherming van de ehs is in de doeleindenomschrijving 
van artikellid 17.1 lid l, als doel opgenomen:”behoud, herstel en/of ontwikkeling van de 
natuurwaarden, ecologische waarden en/of landschappelijke waarden”. Omdat niet alle 
toegestane bebouwing binnen deze bestemming in een afzonderlijk bouwvlak is 
vastgelegd of beperkt wordt tot een gebiedsdeel met een specifieke functieaanduiding 
kunnen gebouwen ook in het als ehs aangemerkte gebied worden gesitueerd.   
Wij zijn van mening dat het bestemmingsplan weliswaar  ten doel heeft om de ehs te 
beschermen, maar dat deze waar het de bouwbepalingen betreft niet adequaat wordt 
beschermd.  

Het is daarom niet gewenst dat de bouwregels in 17.2.5 tot en met 17.2.9 in werking 
treden voor de gebieden die in de Vr zijn aangeduid als ehs. 
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Aanwijzing(en) ten aanzien van regels - Artikel 18 Recreatie - 
Recreatiepark 2 
 

Aanwijzing 39, t.a.v. onvoldoende bescherming ehs 

De volgende delen van de regels treden niet in werking voor de gronden die in de Vr zijn 
aangeduid als ecologische hoofdstructuur : 

� 18.2.4 
� 18.2.5 
� 18.2.6 

 

Motivering 

Hoofdstuk 4 verordening 

Op grond van artikel 4.2 Vr dient een bestemmingsplan ter plaatse van de ecologische 
hoofdstructuur (ehs) te strekken tot behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van de 
ecologische waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden. 

Delen van de bestemming Recreatie - Recreatiepark 2 vallen samen met de ehs zoals 
opgenomen in de Vr. Voor de bescherming van de ehs is in de doeleindenomschrijving 
van artikellid 18.1 lid k, als doel opgenomen:”behoud, herstel en/of ontwikkeling van de 
natuurwaarden, ecologische waarden en/of landschappelijke waarden”. Omdat niet alle 
toegestane bebouwing binnen deze bestemming in een afzonderlijk bouwvlak is 
vastgelegd of tot een gebiedsdeel met een specifieke aanduiding wordt beperkt kunnen 
gebouwen ook in het als ehs aangemerkte gebied worden gesitueerd.  
Wij zijn van mening dat het bestemmingsplan weliswaar ten doel heeft om de ehs te 
beschermen, maar dat deze waar het de bouwbepalingen betreft niet adequaat wordt 
beschermd.  

Het is daarom niet gewenst dat de bouwregels in 18.2.4 tot en met 18.2.6 in werking 
treden voor de gebieden die in de Vr zijn aangeduid als ehs. 

Aanwijzing(en) ten aanzien van regels - Artikel 24 Wonen 

Aanwijzing 40, t.a.v. bijgebouwen bij woningen 

De volgende delen van de regels treden niet in werking: 

� 24.4.2 sub b en c 
� 24.4.2 sub e  

 

Motivering 

Hoofdstuk 2 verordening 
Artikel 24, lid 4.2. sub b en c staan uitbreiding toe van de maximale oppervlakte van de 
gezamenlijke bijgebouwen tot 240 m2 (amendement 5). De geldende maximale 
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oppervlakte bedraagt 100 m2. 
Op zichzelf zijn bovengenoemde ruimtelijke ontwikkelingen op grond van de Vr 
afweegbaar, onder voorwaarde van een daaraan ten grondslag liggende motivering zoals 
bedoeld in artikel 2.1 (zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit) en kwaliteitsverbetering van 
het landschap zoals bedoeld in artikel 2.2 Vr.  
Voorwaarde op grond van artikel 2.2 Vr is dat deze ontwikkeling gepaard gaat met een 
aantoonbare en uitvoerbare verbetering van de aanwezige en potentiële kwaliteiten van 
bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve 
mogelijkheden van het gebied waarop de ontwikkeling haar werking heeft of van het 
gebied waarvan de gemeente de voorgenomen ontwikkeling in hoofdlijnen heeft 
beschreven. Aangezien in het bestemmingsplan ten aanzien van bovenbedoelde 
ruimtelijke ontwikkeling een motivering als bedoeld in artikel 2.1 Vr ontbreekt en niet is 
voorzien in de voorwaarde van kwaliteitsverbetering als bedoeld in artikel 2.2 Vr is er op 
dit punt sprake van strijd met de Vr.  

Artikel 24, lid 4.2. sub e biedt de mogelijkheid om met gebruikmaking van de 
omgevingsvergunning bijgebouwen mogelijk te maken op woonpercelen op een grotere 
afstand dan 25 meter van het hoofdgebouw.  

Wij constateren dat de woonpercelen ten opzichte van het geldende bestemmingsplan 
zijn verruimd. In het onderhavige bestemmingsplan hebben veel woonpercelen een veel 
ruimere woonbestemming gekregen. In de toelichting van het bestemmingsplan 
ontbreekt een motivering van deze gewijzigde manier van bestemmen. Naar wij 
aannemen heeft de gemeente thans de bestaande woonpercelen in zijn totaliteit een 
woonbestemming toegekend. Op zichzelf achten wij het in overeenstemming met de Vr 
dat de bestaande woonfunctie positief wordt bestemd, maar onder voorwaarde van 
toepassing van zorgvuldig ruimtegebruik zoals aangegeven in artikel 2.1 Vr. Dat betekent 
dat de toelichting van het bestemmingsplan een motivering dient te bevatten zoals 
bedoeld in artikel 2.1Vr. In de toelichting van het bestemmingsplan is de mogelijkheid 
om op een grotere afstand dan 25 m van het hoofdgebouw een bijgebouw op te richten 
niet nader gemotiveerd.  

 

Aanwijzing(en) ten aanzien van regels - Artikel 38 Algemene 
wijzigingsregels 

Aanwijzing 41, t.a.v. wijzigingsbevoegdheid glastuinbouw 

Artikellid 38.9 treedt niet in werking. 
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Motivering 

De gemeenteraad van Halderberge heeft bij amendement nr. 20 besloten om een 
wijzigingsbevoegdheid op te nemen voor  verdere vergroting van het agrarisch bouwvlak 
Oude Antwerpsepostbaan 82 (glastuinbouw). Hiertoe is op de kaart een aanduiding 'wro-
zone wijzigingsgebied 1' opgenomen en is in artikellid 38.9 de wijzigingsbevoegdheid 
vastgelegd. Met wijziging is uitbreiding mogelijk tot een bouwvlak van maximaal 20 ha 
glas, waarvan maximaal 14 ha netto glas mogelijk is. 

Onder 'Aanwijzing 14 , t.a.v. wro-zone wijzigingsgebied 1' hebben wij bepaald dat de 
aanduiding 'wro-zone wijzigingsgebied 1' niet in werking treedt. In verband hiermee en 
ten behoeve van de consistentie in de regels van het plan treden ook de bijbehorende 
regels niet in werking. 

Voor de motivering verwijzen wij naar 'Aanwijzing 14 , t.a.v. wro-zone wijzigingsgebied 
1'.  

Aanwijzing 42, t.a.v. wijzigingsbevoegdheid nieuwvestiging agrarisch bedrijf 

Artikellid 38.10 treedt niet in werking. 

Motivering 

Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor 
nieuwvestiging van een agrarisch bedrijf met de aanduiding 'intensieve veehouderij'. 
Hiertoe is op de kaart een aanduiding 'wro-zone wijzigingsgebied 2' opgenomen en is in 
artikellid 38.10 de wijzigingsbevoegdheid vastgelegd.  

Onder 'Aanwijzing 15 , t.a.v. wro-zone wijzigingsgebied 2' hebben wij bepaald dat de 
aanduiding 'wro-zone wijzigingsgebied 2' niet in werking treedt. In verband hiermee en 
ten behoeve van de consistentie in de regels van het plan treden ook de bijbehorende 
regels niet in werking. 

Voor de motivering verwijzen wij naar 'Aanwijzing 15 , t.a.v. wro-zone wijzigingsgebied 
2'.  

 

Aanwijzing 43, t.a.v. wijzigingsbevoegdheid naar Wonen 

Artikellid 38.11 treedt niet in werking. 

 

Motivering 

Artikel 38, lid 38.11 biedt de mogelijkheid om met wijzigingsbevoegdheid een agrarisch 
bouwvlak (IV) te verwijderen in ruil voor de bestemming Wonen, waarbij maximaal twee 
woningen mogen worden opgericht.  
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Onder 'Aanwijzing 16 , t.a.v. wro-zone wijzigingsgebied 3' hebben wij bepaald dat de 
aanduiding 'wro-zone wijzigingsgebied 2' niet in werking treedt. In verband hiermee en 
ten behoeve van de consistentie in de regels van het plan treden ook de bijbehorende 
regels niet in werking. 

Voor de motivering verwijzen wij naar 'Aanwijzing 16 , t.a.v. wro-zone wijzigingsgebied 
3'.  

 

Samenvatting 
Wij constateren dat bij een ongewijzigde inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
provinciale belangen worden geschaad. Wij besluiten op grond van artikel 3.8 lid 6 van 
de Wet ruimtelijke ordening de aanwijzing te geven dat het bestemmingsplan 
“Buitengebied Halderberge” zoals vastgesteld op 22 september 2011 met het 
plannummer NL.IMRO.1655.BP6000-C001 niet in stand blijft voor:  

1. de volgende begrenzingen en aanduidingen: 
a. de bestemming Wonen inclusief de daarbij opgenomen aanduidingen op het 

perceel Gastelsedijk-west, gelegen tussen de percelen Gastelsedijk-west 118 en 
120; 

b. de bestemming Wonen inclusief de daarbij opgenomen aanduidingen op het 
perceel aan de Vierschaarstraat/Lange Dreef;  

c. de bestemming Wonen inclusief de daarbij opgenomen aanduidingen op het 
perceel Gors 20;  

d. de bestemming Wonen inclusief de daarbij opgenomen aanduidingen op het 
perceel Gors 92a;  

e. de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - paardenstal' en alle overige 
daarop betrekking hebbende aanduidingen waaronder de maatvoering 
opgenomen op het perceel tussen de Heul 24 en 26 te Hoeven;  

f. de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch – agrarisch hulpgebouw' en alle 
overige daarop betrekking hebbende aanduidingen op het perceel aan de 
Palingstraat, kadastraal bekend sectie L, nummer 123 te Hoeven; 

g. de bestemming "Bedrijf" inclusief de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf-10-
tuincentrum' en alle overige aanduidingen aan de Bornhemweg 157 te 
Oudenbosch;  

h. de bestemming "Bedrijf" inclusief de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf-44-
jachthaven en onderhoudswerf' en alle overige aanduidingen aan de St. 
Antoinedijk 1 te Oud Gastel;  

i. de bestemming 'Recreatie' voor wat betreft de aanduiding 'specifieke vorm van 
recreatie – recreatief-educatief centrum' en alle overige daarop betrekking 
hebbende aanduidingen aan het perceel aan de Bovenstraat 89  te Hoeven; 

j. het agrarisch bouwvlak inclusief de daarbij opgenomen aanduidingen op het 
perceel Spijperstraat 13;  
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k. de aanduiding 'bouwvlak' en alle overige daarop betrekking hebbende 
aanduidingen voor het agrarisch bedrijf op het perceel aan de Barlaqueseweg 4 
te Oud-Gastel en overige in amendement 11 bedoelde stierenmesterijen;  

l. de uitbreiding van 3000 m2 van de bestemming 'agrarisch' voor wat betreft de 
aanduidingen 'bouwvlak' en 'intensieve veehouderij' op het perceel aan de 
Kuivezand 2a;  

m. het agrarisch bouwvlak inclusief de daarbij opgenomen aanduidingen voor het 
agrarisch bedrijf op het perceel Oude Antwerpsepostbaan 82;  

n. de aanduiding 'wro-zone wijzigingsgebied 1;  
o. de aanduiding 'wro-zone wijzigingsgebied 2 ; 
p. de aanduiding 'wro-zone wijzigingsgebied 3;  
q. de gebiedsaanduiding 'Doorgroeigebied glastuinbouw';  
r. de functieaanduidingen 'dagrecreatie', 'kampeerterrein', 'specifieke vorm van 

recreatie - recreatiewoningen', 'specifieke vorm van recreatie -recreatiecentrum', 
'specifieke vorm van recreatie - kampeer- en caravanterrein' voor zover deze 
samenvallen met de ecologische hoofdstructuur zoals aangewezen in de 
verordening;  

s. de bestemmingsvlakken Wonen met alle bijbehorende aanduidingen, voorzien 
van de aanduiding ruimte-voor-ruimte en groter dan 1500m2; 

t. de bestemmingsvlakken Wonen met alle bijbehorende aanduidingen, zonder 
aanduiding ruimte-voor-ruimte en groter dan 500m2. 

2. de volgende delen van de regels:  
a. Artikel 1 sub 'agrarisch bedrijf, intensieve veehouderij: “en stierenmesterij" 
b. Artikel 3:  

1. 3.2.4 en 3.3.5 in het gebied dat in het bestemmingsplan de 
gebiedsaanduiding 'groenblauwe mantel' heeft;  

2. 3.7.2 sub b de tekst: ..."Indien de beoogde uitbreiding leidt tot voordelen op 
het gebied van duurzaamheid en synergie mag het bouwvlak worden 
vergroot tot een maximum van 7ha, waarvan niet meer dan 5ha netto 
glas."... ; 

3. 3.7.3 sub b; 
4. 3.7.4; 
5. 3.7.5; 
6. 3.7.12;  

c. Artikel 4: 
1. 4.7.2 sub b de tekst: ..."Indien de beoogde uitbreiding leidt tot voordelen op 

het gebied van duurzaamheid en synergie mag het bouwvlak worden 
vergroot tot een maximum van 7ha, waarvan niet meer dan 5ha netto 
glas."...;  

2. 4.7.3 sub b; 
3. 4.7.10;  

d. Artikel 5:  
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1. 5.7.2 sub b de tekst: .."Indien de beoogde uitbreiding leidt tot voordelen op 
het gebied van duurzaamheid en synergie mag het bouwvlak worden 
vergroot tot een maximum van 7ha, waarvan niet meer dan 5ha netto 
glas."...;  

2. 5.7.10;  
e. Artikel 6: 6.6.2  
f. Artikel 10: 10.6.1 
g. Artikel 11: 11.6.1 
h. Artikel 12: 12.6.1 
i. Artikel 13: 13.6.1 
j. Artikel 14: 14.6.1 
k. Artikel 16: 

1. 16.2 voor de gronden die in de Vr zijn aangeduid als ecologische 
hoofdstructuur; 

2. 16.6.1; 
l. Artikel 17: 17.2.5 t/m17.2.9 voor de gronden die in de Vr zijn aangeduid als 

ecologische hoofdstructuur;  
m. Artikel 18: 18.2.4 t/m18.2.6 voor de gronden die in de Vr zijn aangeduid als 

ecologische hoofdstructuur; 
n. Artikel 24: 24.4.2 sub b, c en e 
o. Artikel 38: 38.9 t/m 38.11 

 



 

 

Vaststellingsbesluit 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

overwegende dat  

� wij op 1 november 2011 de "Reactieve aanwijzing tav Buitengebied Halderberge" 
hebben vastgelegd en vastgesteld en deze langs elektronische weg ter beschikking 
hebben gesteld met planIDN NL.IMRO.9930.ra1655bghalderb-va01; 

� de reactieve aanwijzing zoals vastgesteld op 1 november 2011 door omstandigheden 
gebaseerd is op een eenvoudige geometrie waarbij de integrale tekst van de reactieve 
aanwijzing binnen het hele plangebied leesbaar is; 

� er zowel bij de gemeente als bij burgers en bedrijven behoefte bestaat aan gerichtere 
informatie, waarbij per onderdeel van de aanwijzing het plangebied zichtbaar is 
waarvoor dit relevant is;  

� wij daarom besloten hebben binnen 6 weken na aanbieding van het raadsbesluit 
aanvullend een exemplaar van de reactieve aanwijzing met gedetailleerdere 
geometrie ter beschikking te stellen met planIDN 
NL.IMRO.9930.ra1655bghalderb-va02; 
 

opmerkend dat  

� zoals al is overwogen in de tekst van de aanwijzing zelf, deze gebaseerd moet worden 
op de geometrie van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat via ro-online ter 
beschikking is gesteld en daarom dus niet geheel overeen komt met de begrenzingen 
en aanduidingen in het plan zoals de gemeenteraad dat heeft vastgesteld; 

� ook daarom de geometrie in deze versie van de reactieve aanwijzing slechts 
informatief en dus niet leidend kan zijn.  

 

gelet op de Wet ruimtelijke ordening; 

 

BESLUITEN: 
 

aanvullend op het besluit van 1 november 2011 een gedetailleerde geometrie vast te 
leggen bij het besluit "Reactieve aanwijzing tav Buitengebied Halderberge" en een 
integraal digitaal exemplaar als geconsolideerde versie langs elektronische weg 
beschikbaar te stellen onder planIDN: NL.IMRO.9930.ra1655bghalderb-va02; 
 

's-Hertogenbosch, 15 november 2011. 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 
P.M.A. van Beek, 
bureauhoofd Toezicht Ruimtelijke Ontwikkeling. 
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Beroep 
Een belanghebbende kan op grond van het bepaalde in artikel 8.2 Wet ruimtelijke 
ordening rechtstreeks beroep instellen tegen dit besluit bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De 
termijn voor indiening van een beroepschrift tegen het aanwijzingsbesluit vangt aan met 
ingang van de dag na die waarop dit besluit door burgemeester en wethouders ter inzage 
is gelegd.  

Belanghebbenden hebben ingevolge artikel 8.81 Algemene wet bestuursrecht de 
mogelijkheid om, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dit vereist, 
gelijktijdig met of na de indiening van het beroepschrift, een verzoek om voorlopige 
voorziening in te dienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State.   
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