
Strategle, Beleld en Proces Bultengebled 

Notitie 

Aan: Projectgroep 
Van: Projectteam 

Betreft: Notitie Boomteelt 
Datum: Juni 2011 

1. Inlelding 

CROONEN 
ADVISEURS 

Het doel van deze notitle Is het aanrelken van een aanzet voor de verdere ultwerking 

van het planthema boomteelt. 

2. Notltle Boomteelt 

Inleldln~ 

Deze notltie omvat de gemeentelijke vlsle op de boomteelt in de gemeente in het ka

der van het bestemmingsplan buitengebled. De eerder opgestelde ZLTO visle 800m

kwekerlJ in Sint-Oedenrode Is blJ de opstelling van deze notitle betrokken. In deze na

tItle zal met name gekeken worden naar de gewenste ontwlkkellngsmogelljkheden In 

relatie tot aanwezlge natuur- en landschapswaarden. 

Inmlddels zljn verschlllende gemeenten blnnen Het Groene Woud aan de slag om te 

komen tot een duurzame boomteelt. Greenport Midden Brabant (GMB) heeft zlch on

der meer ten doel gesteld de boomteelt In Midden Brabant te ontwlkkelen als HET 

duurzaam boomteeltcentrum van Nederland. GMB Is actlef In gesprek om samen met 

maatschappelljke organlsatles na te den ken over een duurzame boomkwekerlj van 

de toekomst. Voorkomen moet worden dat de groel van de boomteelt hQt zo typlsche 

klelnschallge landschap van Het Groene Woud aantast. Geconstateerd Is dat het van 

belang Is te bezien hoe een moderne, duurzame boomteelt kan worden Ingepast in 

een klelnschallg landschap en, onder meer voor Sint-Oedenrode van belang, het 

beekdallandschap. 
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Doe I en Status 

De boomtelers hebben eind 2008 een elgen visie gepresenteerd op de boomkwekerlj 

In Sint-Oedenrode. De gemeente wil in het verlengde hlervan een set beleldsrichtlljnen 

formuleren, welke doorvertaald kunnen worden In het ontwerp bestemmlngsplan bul

tengebied. Het gaat hlerblj enerzljds om de bescherming van waardevol/e gebieden 

(bljvoorbeeld weidevogelgebied, open akkers en waardevol/e beekdalen) en ander

zljds om de ontwikkel/ngsmogelljkheden van boomteelt. Wat kun je bljvoorbeeld toe

laten in het Dommeldal of waar wil je juist geen boomteelt. Een integrale visie kan 

benut worden voor een verfljnlng van de zone ring, de toekennlng en ultbreidlng van 

bouwblokken, de rulmte voor Teeltondersteunende kassen (TOK) en teeltondersteu

nende voorzleningen (TOV), het aanlegvergunningenstelsel in relatie tot de maxlmale 

bewerkingsdlepte, het archeologlebeleid (en wellicht de hulsvesting van seizoensar

belders). Gelet op het doel en de status denken wlj dat een notltle (verdere uitwerklng 

planthema boomteelt) de lading beter dekt dan een vlsie (uitwerking integrale vlsle). 

Totstandkomlng 

We zul/en deze notitie tussentijds aan u voorleggen per e-mail. Daarna willen we de 

notltle met u bespreken. De concept Notltle Boomteelt wordt daarna gewljzlgd In een 

Notitie Boomteelt (NB: de notltie wordt t.z.t. als bljlage in de plantoellchting opgeno

men). 
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Ontwlkkeling boomteelt 

De boomteelt levert een breed scala aan boomkwekerijproducten. Het is een van de 

pllaren onder Nederlandse tulnbouw. De boomteelt kenmerkt zlch door een efflclente 

productie, een breed assortlment, een hoge kwalltelt en een snelle levering. De boom

kwekerij benut een areaal van ca. 17.500 ha. Dlt areaal bestaat voor het grootste ge
deelte uit volle grond, echter In toenemende mate wordt er ook geteeld op pot- en 

contalnervelden en onder glas. De ca 2.800 boomkwekerljbedrljven reallseren geza

menlljk een toegevoegde waarde van ca. 600 miljoen euro. Daarbij Iigt de arbelds
productiviteit In Nederland hoger dan in de ons omringende landen. Ongeveer 60% 

van het product wordt geexporteerd, ca. 40% wordt afgezet op de Nederlandse markt. 

Tot de boomkwekerljproducten behoren planten, strulken, heesters en bomen voor 

tuln en landschap. Het sortlment bestaat ult 7 verschillende productgroepen. In on

derstaande graflek zljn deze productgroepen te vlnden en de ontwikkellng van het 
areaal. De boomteelt sector heeft zlch de afgelopen 10 jaar verder ontwikkeld. 
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Ontwlkkeling productgroepen boomteelt (Bron: Visle voor de Boomteelt, 2010) 

Het areaal van de boomteelt- en vasteplanten Is nlet gelljkmatlg over Nederland ver
deeld. Ruim 43% van het areaal bevlndt zlch In Noord Brabant. Daarnaast komt er 

veel productle voor In de provlncles Limburg (14,5%), Gelderland (14,7%) en Zuld

Holland (9,4%). De ontwlkkeling van de boom- en plantenteelt In deze gebieden heeft 

deels te maken met de gunstlge productleomstandigheden (grondsoort, water en 

kllmaat), maar ook met de aanwezlgheid van handels- en afzetkanalen. De laatste 

decennia is de ontwlkkeling van het areaal mede bepaald door de beschikbaarheld 

van fysleke ruimte en op basis van loglstieke factoren. 
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Beleld boomteelt (provlncie) 

De boomteelt kan zich verder ontwlkkelen bij Haaren en Sint-Oedenrode. In het Dom

meldal liggen percelen voor de boomteelt. Deze teelten zijn nlet zo geschlkt in dlt nat

te gebled. Daarom wordt een rullplan (vrijwillige kavelrull) opgestart om de boomteelt 

ult de lage delen van het Dommeldal te verplaatsen en de verkaveling voor melkvee

bedrljven In de nattere delen te verbeteren (bron: reconstructleplan Meierlj). 

De provincle wll rulmte bleden voor de verdere ontwlkkeling en schaalvergrotlng van 

de grondgebonden land- en tuinbouw. De landbouw In Noord-Brabant Is een Innova

tieve sector die In staat Is om goed In te spelen op de veranderende economische en 

maatschappelijke context. Er zljn In Noord-Brabant vormen van landbouw die worden 

gekenmerkt door Innovatie en speclaiisatle met schaalvergroting. Dat doet zlch In 

Noord-Brabant vooral voor blj glastulnbouw, intensieve veehouderlJ, rundveehouderlJ, 

akkerbouw, vollegrondstuinbouw en boomteelt. Het bleden van ontwikkelingsrulmte 

aan deze sectoren Is belangrijk voor de economlsche positle van Noord-Brabant en de 

economische kennlsclusters (bron: provinclale structuurvisle). In Brabant Is de boom

teeltsector sterk vertegenwoordlgd en neemt een steeds belangrljkere positie In bln

nen Nederland. Boomteelt concentreert zlch vooral rondom Zundert, In de reglo 

Haaren en In het Land van Culjk. Vanwege deze belangrlJke economlsche posltie Is 

het gewenst ruimte te bleden aan de verdere ontwlkkellng van deze sector op de 

daarvoor geschlkte locatles. De ontwikkellngsmogellJkheden voor boomteelt zljn af

hankelljk van het type teelt en de landschapskwalitelten, zoals beschreven In de ge

biedspaspoorten. In een aantal boomteeltgebleden bledt de provlncle verrulmde mo

gelljkheden voor het oprlchten van ondersteunende kassen. Randvoorwaarde daarblj 

Is dat deze gebleden buiten de cultuurhlstorlsch waardevolle gebieden IIggen. De 

ontwikkellng van boomteelt Is niet gewenst In de open zee- en rlvierkleigebleden 

(bron: provlnciale structuurvisle). 

In de Verordening Ruimte heeft de provlncle enkel beleid geformuleerd ten behoeve 

van het boomteeltgebled Zundert. De provlncie heeft In Sint-Oedenrode geen separate 

boomteeltgebieden aangewezen. Toch Is het wenseliJk om het beleid voor de boom

teelt verder uit te werken. 

Ujtwerking belejd boomteelt (gemeente) 

Voor de verdere ontwlkkellng van de boomteelt In relatle tot aanwezige waar

den/kwalltelten zljn de volgende zes planthema's relevant. 

a. Bouwblokken: grondgebonden landbouwbedrljven kunnen in agrarlsche gebleden 

ultbreiden tot maxlmaal 2,2 ha (Incl. 10% landschappellJke inpassing) en In agra

rlsche gebieden met waarden tot maxlmaal 1,7 ha (incl. 10% landschappelljke 

inpasslng). Voor boomteelt bedrljven bledt dlt voldoende ontwikkellngsmogelijk

heden. Wei zal de goothoogte worden verhoogd. Aanvullend beleld wordt hler niet 

nodig geacht. 
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b. Teeltondersteunende kassen (TOK) en teeltondersteunende voorzlenlngen (lOV): 
de mogelljkheden voor TOK en TOV worden verruimd via voorllggend bestem

mlngsplan bultengebied. In Agrarlsch Gebled (A) en Agrarisch Gebled met Waar

den - Landschapswaarden (AW-L, zonder wb of ca) zljn TOK tot 5.000 m2 moge

IIjk, permanente TOV aanslultend aan het elgen bouwvlak tot 10.000 m2 moge

lijk en tljdelijke TOV tot 30.000 m2 mogelljk. V~~r boomteeltbedrljven bledt dit 

voldoende ontwlkkelingsmogelljkheden. Aanvullend beleid wordt nlet nodlg ge
acht. 

c. T1JdellJke hulsvestlng selzoensarbelders: blj landbouwbedrlJven (Incl. boomteelt
bedrljven worden mogelijkheden geboden tot het huisvesten van selzoensarbei

ders via een onthefflng op de bouwregels en/of de gebrulksregels. Voor boom
teelt bedrljven bledt dlt voldoende ontwlkkellngsmogelljkheden. Aanvullend be

leld wordt hler nlet nodig geacht. 

d. Zonerlng bultengebled: In de zonerlng van het bultengebled zou een verdere ver
fljnlng aangebracht kunnen worden. Hlerblj zou je het regime voor waardevolle 

beekdalen, gebleden met kwetsbare soorten, (open) weidevogelgebleden en cul

tuurhlstorlsch waardevolle (open) akkers lets kunnen verzwaren en het regime 
voor leefgebleden van dassen en struweelvogels en cultuurhlstorlsch waardevolle 

gebleden kunnen verlichten. 

e. VerbodjAanlegvergunnlngenstelsel: de verdere ontwlkkellng van de boomteelt 

staat op gespannen voet met de natuur- en landschapswaarden In waardevolle 

beekdalen, gebleden met kwetsbare soorten, (open) weldevogelgebleden en cul
tuurhlstorlsch waardevolle (open) akkers. Voor deze gebleden kan gekozen wor

den voor een verbod dan wei een aanlegvergunnlng!omgevlngsvergunnlng. Hier 

staat tegenover dat In leefgebleden van dassen en struweelvogels ervoor gekozen 

kan worden dat geen aanlegvergunnlng (meer) nodlg Is voor boomteelt. Het aan

legvergunnlngstelsel zal verder worden aangepast door uit te gaan van hoogop

gaande gewassen i.p.v. diepwortelende gewassen. 

NB: De aanlegvergunning is per 1 oktober 2010 opgegaan In de omgevingsvergunnlng. In plaats van 

de aanlegvergunnlng moet de omgevlngsvergunnlng voor het uitvoeren van een werk of werkzaamhe

den worden aangevraagd. De gemeente verstrekt deze vergunning. Het aanlegvergunnlngstelsel is 

opgenomen In het bestemmingsplan en geldt voor een bepaald gebied dat landschappelljk of cultuur

hlstorlsch gevoellg Is. De bedoeling is het aangewezen gebied te beschermen tegen ongewenste ont

wlkkellngen. In het bestemmingsplan staat wanneer een vergunning nodlg Is en wat daarvoor de toet

slngscrtterla zlJn. Per sltuatle heeft een afweglng pleats of de vergunnlng, al dan nlet onder nadere 

voorschrlften, kan worden verleend. Omdat steeds deze afweglng moet worden gemaakt, Is het ver

vangen van een aanvraag voor een aanlegvergunnlnlVomgevingsvergunning door een melding nlet 

mogellJk. 
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f. Archeologle: wat betreft archeologle is een verantwoorde, ultvoerbare regellng op 

zijn plek. Voor de boomteelt zijn hierblJ twee aspecten van belang: de onthef

tingsgrens voor onderzoek en de bewerkingsdlepte. De gemeente wi! de onthef

fingsgrens verrulmen van naar 200 m2 in gebieden met een hoge verwachtlngs

waarde naar 500 m2 in gebleden met een middelhoge verwachtlngswaarde. Ver

der zal de dlepte gewiJzigd worden in 0,50 meter, waarblJ normaal ge

brulk/onderhoud ultgezonderd zal worden. 

De onder a, b, c en f. genoemde onderwerpen zlJn nader ultgewerkt In het kader van 

het (voorontwerp van het) bestemmlngsplan Bultengebied. De onderwerpen als ge

noemd onder d. en e. vragen om een verfljnlng. 

Naders u!twerkln~ 

Aandachtspunten voor de nadere uitwerking van het ruimtelijk beleld voor de boom

teelt houden verband met waarden op het gebled van landschap (behoud open held, 

bescherming beekdalen), natuur (weldevogels en kwetsbare soorten) en cultuurhlsto

rie (cultuurhlstorisch waardevolle, open - bolle - akkers). 

Landschapswaarde. 

Het begrlp landschapswaarde omvat de aardkundlge waarde, de archeologlsche 

waarde, de cultuurhistorlsche waarde en de ruimtelljk-vlsuele waarde. Met 'ruimtellJk 

Yisueel' wordt bedoeld in hoeyerre men de karakteristlek van het landschap kan bele

yen en in het landschap (relatieve) openheid kan ervaren en verre ultzichten/fraaie 

doorzichten kan waarnemen. Denk hierbij aan de loop van de beek In een beekdal en 

de boiling van de akker richting het centrum van de akker. 

Landschapswaarden/rulmtelUk-vlsuele waarden: 

De aan het gebied toegekende waarden, die samenhangen met het landschapsbeeld 

en de belevlng van dat beeld, en die worden bepaald door de openheid van het land

schap (verre ultzichten), de relatleve openheid van het landschap (traale doorzichten), 

de authentlciteit van het landschap en de (elgen) Identlteit van het landschap. 

Voorbeelduitwerklng: In het Dommeldal Jigt het beekdallandschap van de Dommel. 

Kenmerkend voor dlt landschap is de richtlng van de beek van ZO naar NW. Dlt land

schap kent veel open held door de relatlef open dalen, met als gevolg vergezlchten. 

Wegen lopen parallel aan de beken en de bebouwing staat niet In het beekdal, maar 

aan de lets hoger gelegen randen (die vroeger nlet overstroomden). Het beekdal zelf 

kent een onregelmatige blokverkaveling met hier en daar houtslngels, knotwllgenrlj

en, boomgroepen en stellranden. Tussen de bebouwlng en erfbeplantlng aan de ran

den bestaat een vrij groot contrast. Hlerdoor ontstonden er doorzlchten tussen de be

bouwing aan de randen In de richtlng van het (relatlet) open beekdal. 

AI deze onderdelen bepalen de rulmtellJk-visuele karakteristlek van het Dommeldal. 

Voorkomlng aantastinU sDeclfleke natuurwaarden. 
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Aantasting van leet- en toerageergebleden van speclfleke soorten moet worden voor

komen. Daarblj kan onder meer gedacht worden aan de weldevogels die voor hun 

leef- en fourageergebled afhankelijk zijn van graslanden en akkers. Daarnaast kun

nen bepaalde teeltwljzen een Impact hebben op de hydrologlsche waarden door Irrl

gatle, drainage, belemmeren van Inzijging en bestrljdlngsmlddelendrift. Dit kan lelden 

tot aantasting van de waterkwalitelt en daarmee de natuurwaarden. 

Nota Belvedere 

De Nota Belvedere bevat het rljksbeleld voor de relatle tussen cultuurhistorle en rulm

telijke Inrichtlng. De nota wI! bewerkstelligen dat aanwezige cultuurhistorische waar

den actiet worden meegenomen In de ruimteliJke planvormlng. Het Dommeldal Is in 

de Nota Belvedere aangeduid als Belvederegebled. 

Strateglsche vlsle Het Groene Woyd. 

In 2008 hebben partljen ult de streek In gezamenlljkheid een ontwlkkellngsstrategle 

voor Het Groene Woud ontwlkkeld. Partljen klezen daarin nadrukkeliJk voor een ont

wlkkellngsgerlchte benaderlng waarln duurzaamheld, marktgerlchtheid en het ver

sterken van de Identlteit centraal staan. Daarblj spelen de kernkwaliteiten van het 

gebled een belangrljke rol: Een van de kernkwalltelten is "Goede leesbaarheld van het 

landschap". Daarmee wordt bedoeld dat de geschledenls van het ontstaan In het 

landschap te zlen Is en dat het landschap dicht zit blJ het landschap wat daar van na

ture voor zou komen, gezien de bodemsoort etc. 

Aandachtspunten voor de nadere ultwerking van het ruimtelljk beleld voor de boom

teelt houden verband met waarden op het gebled van landschap (behoud openheid, 

bescherming beekdalen), natuur (weldevogels en kwetsbare soorten) en cultuurhlsto

rle (cultuurhistorlsch waardevolle, open (boll e) akkers. 

Onder waardevol beekdal wordt verstaan: een lager gelegen gebled waardoor een 

beek stroomt met een bepaalde landschappelljke waarde. 

Onder kwetsbare soorten wordt verstaan: flora en fauna die zeer gevoelig is voor ver

storing door mensellJke activitelten. Het gaat hlerblj met name om amfibleen, reptle

len en dagvllnders aJsmede bijzondere vegetatles. 

Baperkln. c.Q. afwa.lnc boomteelt: 

a. Kwetsbare soorten 

tuurwaarden) 

b. Weldevogels 

c. Waardevolle beekdalen 

boomteelt omgevlngsvergunnlngpllchtig (toets na-

boomteelt nlet toegestaan (verlles aan blotoop) 

boomteelt nlet toegestaan (verlles aan landschap) 

Deze uitslultlng geldt ten weerszljden van de Dommel, gekoppeld aan de waar

den/dubbelbestemming: 

• WaardevoJ beekdal; 

• Waterbergingsgebled; 

• Cultuurhistorlsch Waardevolle akkers. 
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Boomteelt toecelaten: 

d. Aardkundig waardevol 

e. Cultuurhlstorisch. Waardevol 

f. Struweelvogels 

g. Dassen 

boomteelt toegestaan 

boomteelt toegestaan 

boomteelt toegestaan 

boomteelt toegestaan 

Op deze wlJze wi! de gemeente de ontwlkkelingsmogeliJkheden voor de boomteelt 

matchen met een adequaat behoud van gebledselgen waarden/kwalltelten (weide

vogelgebled, kwetsbare soorten, waardevolle beekdalen, waardevolle akkers). 

Afstemmlng belancengroeDerlngen 

Deze notltle wordt besproken met enkele sleutelflguren vanult de land- en tulnbouw 

(boomteelt) alsmede vertegenwoordigers van het Roois Landschap en/of IVN via de 

klankbordgroep bestemmingsplan buitengebled. 

3. Voorstel 

Ik stel voor om: 

kennis te nemen van de Inhoud van deze notitle; 

te klezen voor een notltle boomteelt I.p.v. een vlsle boomteelt; 

kennls te nemen van het provinciaal beleld Inzake boomteelt; 

in te stemmen met de (lokale) ultwerklng van beleld voor de boomteelt. 
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