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Hoofdstuk 1  Wat staat er in deze bijlage? 
In deze bijlage worden de beleidskaders van het omgevingsplan Proeftuin Elsendorp getoetst. De 
beleidskaders en de randvoorwaarden die daaruit volgen bepalen de beleidsvrijheid die de gemeente 
heeft bij het opstellen van dit plan. De gemeente kan, als daar goede redenen voor zijn, er voor kiezen 
buiten de door de overheid aangegeven kaders beleid te formuleren. In dit hoofdstuk wordt een 
overzicht gegeven van relevant landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid. 
 
Hoofdstuk 2  Beleidskaders 
 
2.1  Rijksbeleid 
Op nationaal niveau zijn de volgende plan documenten indirect van belang voor dit omgevingsplan. 
Deze plandocumenten hebben hun doorwerking in provinciaal en gemeentelijk beleid. 
 

2.1.1  Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 
In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is vastgesteld in september 2020. In de NOVI formuleert het Rijk 
een nieuwe integrale aanpak waarin samen met andere overheden en organisaties optimaal kan worden 
gewerkt aan behoud van een gezond, leefbaar en economische sterk Nederland. Met steeds een 
zorgvuldige afweging van belangen spelen de volgende vier prioriteiten de komende een grote rol in de 
toekomstige ontwikkeling van de leefomgeving van Nederland: 
1. ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie; 
2. een duurzaam en (circulair) economisch groeipotentieel; 
3. sterke en gezonde steden en regio’s; 
4. en een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.  
 
Nationale belangen 
Het Rijk laat de ruimtelijke ordening meer over aan gemeenten en provincies en kiest voor een 
selectieve inzet van rijksbeleid op 21 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk 
verantwoordelijk voor de resultaten. Buiten deze belangen hebben decentrale overheden 
beleidsvrijheid. De belangen zijn momenteel nog vertaald in het Besluit algemene regels ruimtelijke 
ordening (Barro). Na ingang van de Omgevingswet wordt dit vertaald in het Besluit kwaliteit 
leefomgeving (BKL). In het Barro gaat het om kaders voor onder meer het bundelen van verstedelijking, 
de bufferzones, nationale landschappen, het Natuurnetwerk Nederland, de kust, grote rivieren, militaire 
terreinen, mainportontwikkeling van Rotterdam en de Waddenzee. Met het Barro maakt het Rijk 
proactief duidelijk waar provinciale verordeningen en gemeentelijke bestemmingsplannen aan moeten 
voldoen. 
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In het plangebied van de proeftuin Elsendorp zijn meerdere nationale belangen uit de NOVI verankerd. 
Het gaat daarbij om de volgende belangen: 
1. Bevorderen van een duurzame ontwikkeling van Nederland als geheel en van alle onderdelen van 

de fysieke leefomgeving. 
2. Realiseren van een goede leefomgevingskwaliteit. 
3. Waarborgen en bevorderen van een gezonde en veilige fysieke leefomgeving. 
4. Zorg dragen voor een woningvoorraad die aansluit op de woonbehoeften. 
5. Beperken van klimaatverandering. 
6. Waarborgen van de waterveiligheid en de klimaatbestendigheid (inclusief vitale infrastructuur voor 

water en mobiliteit) 
7. Waarborgen en versterken van een aantrekkelijk ruimtelijk-economisch vestigingsklimaat. 
8. Ontwikkelen van een duurzame voedsel- en agroproductie. 
9. Behouden en versterken van cultureel erfgoed en landschappelijke en natuurlijke kwaliteiten van 

(inter)nationaal belang. 
10. Verbeteren en beschermen van natuur en biodiversiteit. 
 
Toetsing en conclusie 
In de NOVI komen een viertal beleidskeuzes voorbij die relevant zijn voor het gebruik van het gebied 
Proeftuin Elsendorp. De vier beleidskeuzes worden hieronder behandeld. De beleidskeuzes komen voort 
uit prioriteit 4) 'een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied'.  
 
Prioriteit 1 - Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie 
Beleidskeuze 1.4 - We realiseren de opgave van duurzame energie met oog voor de kwaliteit van de 
omgeving en combineren deze zo veel mogelijk met andere functies.  
Bij de (her)inrichting van het landelijk gebied moeten de gevolgen van klimaatverandering in overweging 
worden genomen. Zonnevelden moeten zorgvuldig in het landschap worden gepast. Met dit 
bestemmingsplan zijn voorwaarden opgenomen voor de ontwikkeling van duurzame energie. Het gaat 
dan om zonne-energie. Voor de voorkeurgsvolgorde van aanleggen wordt de zonneladder van de 
gemeente Gemert-Bakel gevolgd. Bij nieuwe ontwikkelingen wordt waar mogelijk gestimuleerd 
zonnepanelen op het dak te plaatsen. Het ontwikkelen van duurzame energie is een van de 
mogelijkheden om conform het meerwaardeplan maatschappelijke meerwaarde te leveren.  
 
Prioriteit 4 - Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied 
Beleidskeuze 4.1 - In het landelijk gebied verbeteren we de balans tussen het landgebruik en de kwaliteit 
van landschap, bodem, water en lucht. 
In Elsendorp spelen veel kwesties die elders in het landelijk gebied ook spelen, zoals vrijkomende 
agrarische bebouwing, leefbaarheid, stankoverlast door intensieve veehouderij, klimaatbuffers 
(waterberging) etc. Met dit bestemmingsplan worden deze opgaven aan elkaar verbonden en worden 
functies optimaal gepland, zodat de schaarse ruimte efficiënt en effectief wordt benut ten dienste van 
de maatschappelijke opgave. Dit wordt gedaan door het plangebied in te delen in verschillende 
gebiedsbestemmingen. Binnen deze gebiedsbestemmingen geldt een gebiedsgerichte opgave met per 
gebied verschillende toegestane activiteiten en ambities. Op deze manier wordt optimaal gebruik 
gemaakt van de kwaliteiten die iedere gebiedsbestemming heeft. Ontwikkelingen investeren in  
maatschappelijke meerwaarde op eigen terrein en indien dat niet lukt wordt geld in het gebiedsfonds 
gestort. Vanuit deze gelden kunnen dan maatschappelijke projecten, zoals de aanleg van wandelpaden, 
worden gefinancierd.  
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Beleidskeuze 4.3 - Er wordt een duurzaam en vitaal landbouw- en voedselsysteem mogelijk gemaakt, 
gebaseerd op kringlopen en natuurinclusiviteit. 
De relatie tussen landbouw, landschap en natuur moet organischer worden dan deze nu is. Dat geldt 
zeker voor het gebied rondom Elsendorp. In het noorden van het plangebied huisvest veel intensieve 
veehouderij. Dit neemt al jaren af en komt veel bebouwing vrij. In het zuiden van het plangebied geldt 
juist dat er veel afwisseling tussen natuur en landbouw is. Om deze positie te versterken wordt dit 
gebied meer ingericht op het mogelijk maken van kringlooplandbouw.  Dat betekent niet dat 
bestaande functies hier weg gaan, maar dat ruimte wordt geboden aan de ontwikkeling van nieuwe 
functies specifiek op het gebied van kringlooplandbouw en natuur. De focus voor het gehele plangebied 
ligt ook in de verduurzaming van de landbouw. Ook hier geldt dat bestaande functies niet worden 
uitgesloten. Wel is de ontwikkelingsrichting voor agrarische bedrijvigheid per gebiedsbestemming sterk 
verschillend. 
 
Beleidskeuze 4.4  - Unieke landschappelijke kwaliteiten worden versterkt en beschermd. Nieuwe 
ontwikkelingen in het landelijk gebied voegen landschapskwaliteit toe. Omgevingsbeleid wordt 
landschapsinclusief. 
Een goede indeling van het landelijk gebied is nodig om een vitaal platteland te behouden, waar het 
prettig is om te werken, wonen en recreëren. Ontwikkelingen in het landelijk gebied dienen bij te 
dragen aan de bestaande landschapskwaliteiten of nieuwe kwaliteiten toe te voegen. Denk bijvoorbeeld 
aan de sikkelduin op Landgoed Cleefswit. Hierom worden in dit bestemmingsplan eisen gesteld aan de 
landschappelijke inpassing van ontwikkelingen. Deze dienen aan te sluiten binnen de landschapsvisie 
Elsendorp. Het landschapsvisie document is tevens richtinggevend geweest voor de 
ontwikkelingsrichting van de gebiedsbestemmingen.  
 
Ondanks dat in sommige gevallen functies beter passen op een bedrijventerrein biedt de functie wel 
weer werkgelegenheid op in het landelijk gebied. Samen met de vele leegstand levert dat opgaven op 
die gecombineerd kunnen worden. Bijvoorbeeld door niet alles naar een bedrijventerrein te verplaatsen 
en gedeeltelijk agrarische bebouwing te herbestemmen. De aanwezigheid van werk zorgt er uiteindelijk 
voor dat de leefbaarheid van het landelijk gebied behouden blijft. 
 
Met het voorliggende bestemmingsplan wordt invulling gegeven aan twee van de hoofdprioriteiten uit 
de NOVI: ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie & het toekomstigbestendig maken van het 
landelijk gebied. Het bestemmingsplan sluit aan de hierboven genoemde beleidskeuzes. Daarmee 
voldoet dit plan aan het rijksbeleid. 

2.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) 
Het Barro is op 30 december 2011 in werking getreden en in 2020 voor het laatst geactualiseerd.  
 
Nationale belangen 
De structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is vertaald in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
(Barro). Het Barro omvat alle ruimtelijke rijksbelangen die juridisch doorwerken op het niveau van 
bestemmingsplannen. Het gaat om kaders voor onder meer het bundelen van verstedelijking, de 
bufferzones, nationale landschappen, het Natuurnetwerk Nederland, de kust, grote rivieren, militaire 
terreinen, mainportontwikkeling van Rotterdam en de Waddenzee. Met het Barro maakt het Rijk 
proactief duidelijk waar provinciale verordeningen en gemeentelijke bestemmingsplannen aan moeten 
voldoen. 
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Toetsing en conclusie 
In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) is door het Rijk vastgelegd dat de Provincie 
verantwoordelijk is voor de begrenzing van het Nationaal Natuurnetwerk (NNN, voorheen EHS) en 
begrenzing en bescherming van de NNN dient vast te leggen in een provinciale verordening. In 
noord-Brabant is de NNN vastgelegd in Natuurnetwerk Brabant. 
 
Het Barro voorziet verder niet in onderwerpen die op het gebied van toepassing zijn. Dit houdt in dat 
voor het omgevingsplan geen beperkingen vanuit het Barro gelden. 

2.1.3  Besluit ruimtelijke ordening 
In het Besluit ruimtelijke ordening is in artikel 3.1.6 vastgelegd dat voor nieuwe stedelijke 
ontwikkelingen de ladder voor duurzame verstedelijking doorlopen moet worden. Voor nieuwe 
stedelijke ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied moet de behoefte worden beschreven en 
worden gemotiveerd waarom niet binnenstedelijk in de behoefte kan worden voorzien. 
De ladder bevat een motiveringseis voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen waarbij zorgvuldig 
ruimtegebruik en de onderbouwing van de behoefte zijn gekoppeld aan regionale afstemming. De 
omgevingsverordening Noord-Brabant sluit hierbij aan. Er zijn daarbij geen extra eisen gesteld door de 
Provincie. 
 
Toelichting 
De ladder moet worden toegepast als er sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Met dit 
bestemmingsplan worden geen nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt.  
 
2.2  Provinciaal beleid 

2.2.1  Omgevingsvisie Noord-Brabant (2018) 
Op 14 december 2018 is de Omgevingsvisie Noord-Brabant vastgesteld. Met de visie geeft de provincie 
aan wat zij belangrijk vinden voor de verbetering en duurzame ontwikkeling van de leefomgeving van de 
inwoners van Brabant. In de omgevingsvisie heeft Brabant vier hoofdopgaven benoemd om Brabant 
welvarend, verbonden en klimaatproof te laten zijn. Deze vier hoofdopgaven stellen doelen voor 
Brabant in 2030 en Brabant in 2050. Aan de basis van de hoofdopgaven liggen veiligheid, gezondheid en 
een goede omgevingskwaliteit. Hieraan werkt Brabant samen met anderen.  
 
De vier hoofdopgaven: 
 Werken aan de Brabantse energietransitie  
 Werken aan een klimaatproof Brabant 
 Werken aan de slimme netwerkstad 
 Werken aan een concurrerende, duurzame economie 
De vier hoofdopgaven hebben een grote ruimtelijke impact. Brabant is te klein als alles naast elkaar 
plaatsvindt. Het wordt dus passen en meten, met opgaven naast, onder, boven en met elkaar. 
Meerwaardecreatie en meervoudig slim ruimtegebruik is noodzaak. De opgaven moeten daarom altijd 
in onderlinge samenhang worden gezien. 
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Het handelen van de provincie richt zich op het verknopen en verweven van opgaven en het zoeken 
naar synergie en meerwaarde. Bij het zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke opgaven vindt de 
provincie het belangrijk om vanuit meerdere richtingen naar een ontwikkeling te kijken. Dit wordt het 
'diep, rond en breed' kijken genoemd. 
 Diep - niet alleen kijken naar effecten op de bovenste laag in het hier en nu, maar betrekken hierin

de dynamiek en randvoorwaarden die de onderste lagen meegeven. Daarbij kijken we op
verschillende schaalniveaus naar gelang een vraagstuk daarom vraagt en benutten we de factor tijd
actief. Hierbij kijken we ook naar het verleden, de geschiedenis van de lagen op een plek.

 Rond - niet sectoraal maar combineren opgaven en kansen zodat ontwikkelingen optimaal
bijdragen aan een circulair, sterk en sociaal Brabant, waarin alle Brabanders zich prettig voelen.
Vanuit een gebiedsgerichte insteek. Een nieuwe ronde manier van kijken naar een balans tussen
people, planet en profit.

 Breed – niet kijken vanuit één gezichtspunt maar betrek daar veel partijen bij, met al hun
gezichtspunten, meningen, wensen, ideeën en belangen.

Toelichting 
Middels dit bestemmingsplan met verbrede reikwijdte wil de gemeente invulling geven aan de 
meerwaardecreatie en het meervoudig slim ruimtegebruik voor het gebied rondom Elsendorp. 
Samenwerking staat hierbij voorop. Dit sluit aan bij de provinciale visie. In paragraaf 2.3 is uitgelegd hoe 
de gebiedsbestemmingen tot stand zijn gekomen middels de diep, rond en breed benadering. 

2.2.2  Omgevingsverordening Noord-Brabant (2021) 
De Omgevingsverordening Noord-Brabant is op 23 maart 2021 in ontwerp gepubliceerd. Naar 
verwachting wordt deze verordening eind 2021 vastgesteld. In de Omgevingsverordening staan de 
regels die nodig zijn om het omgevingsbeleid juridische binding te geven. In de Omgevingsverordening 
heeft de provincie instructieregels voor gemeenten opgenomen. Onderstaande aspecten zijn relevant 
voor het plan.  

Omgevingskwaliteit 
De provincie wil de omgevingskwaliteit van Brabant bevorderen, in combinatie met een veilige en 
gezonde leefomgeving. Bij omgevingskwaliteit gaat het om de kwaliteit van een plek of gebied, die 
bepaald wordt door een goed samenspel van herkomstwaarde, belevingswaarde, gebruikswaarde en 
toekomstwaarde. De karakteristiek van een plek of gebied bestaat uit herkomst- en belevingswaarden. 
Onderling zijn deze nauw verbonden en geworteld in een lang historisch ontwikkelingsproces. 

Bij de realisatie van een veilige en gezonde leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit wordt 
toepassing gegeven aan de volgende basisprincipes in combinatie met een diepe en ronde manier van 
kijken: 
 zorgvuldig ruimtegebruik;
 toepassing van de lagenbenadering;
 meerwaardecreatie.

In de verordening zijn geen regels opgenomen voor de brede manier van kijken. De brede manier van 
kijken sluit aan bij de uitgangspunten van de Omgevingswet dat een ontwikkeling samen met iedereen 
die het aangaat wordt opgepakt. 
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Kwaliteitsverbetering landschap 
Een omgevingsplan dat de ontwikkeling van activiteiten mogelijk maakt in Landelijk gebied bepaalt dat 
die ontwikkeling gepaard gaat met een fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit van het 
gebied of de omgeving. Die fysieke verbetering past bij de gewenste ontwikkelrichting van het gebied. 
Om leegstand, verpaupering, criminaliteit en verstening van het buitengebied tegen te gaan is een 
bouw-sloop regeling opgenomen in de verordening. Hier wordt het principe van zorgvuldig 
ruimtegebruik gehanteerd. Wanneer hergebruik niet mogelijk is kan er gesloopt worden en eenzelfde 
hoeveelheid bebouwing terug worden gebouwd. Als daarbij buiten bestaand ruimtebeslag 
ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt dan moet worden geborgd dat er elders feitelijk en juridisch 
een naar aard en omvang gelijke oppervlakte aan gebouwen wordt gesloopt. Daarnaast geeft de 
provincie de voorwaarden mee voor initiatieven buiten bestaand ruimtebeslag.  

Toetsing en conclusie 
Aan de eisen van initiatief is een voorwaarde gesteld dat er minimaal een landschappelijke inpassing 
plaatsvindt van 20% van het bouwvlak waar de activiteit plaatsvindt. De inpassing wordt beoordeeld op 
basis van de Landschapsvisie Elsendorp. Als het initiatief binnen de regels voor ontwikkelingen valt dient 
20% van de berekende bruto meerwaarde in het gebiedsfonds te worden gestort. Hiervan worden 
projecten opgezet die het dorp/de gemeenschap ten goede komen. Als een initiatief niet mogelijk is op 
basis van dit bestemmingsplan wordt 85% van de berekende bruto meerwaarde in het gebiedsfonds 
gestort. 

In de regels is verder geborgd dat het verhard en bebouwd oppervlak van het plangebied dient af te 
nemen ten aanzien van de nulsituatie. 

Het bestemmingsplan voegt op deze manier een fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit 
door en is daarmee in lijn met het provinciaal beleid. 

Natuurnetwerk Brabant 
Een omgevingsplan van toepassing op Natuur Netwerk Brabant: 
a. strekt tot het behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden en

kenmerken;
b. bevat regels gericht op de bescherming van de ecologische waarden en kenmerken en houdt daarbij

ook rekening met andere aanwezige waarden en kenmerken, zoals rust, stilte, cultuurhistorische
waarden en kenmerken;

c. staat alleen bestaande bebouwing en bestaande gebruiksactiviteiten toe zolang het Natuur
Netwerk Brabant niet is gerealiseerd.

Toetsing en conclusie 
Met name in het zuidelijk deel van het plangebied ligt veel van het Natuur Netwerk Brabant (NNB). Daar 
waar het NNB is gelegen is de (Natuur-) bestemming gericht op het behoud, herstel en/of ontwikkeling 
van de aanwezige landschappelijke waarden, cultuurhistorische waarden en natuurwaarden in de vorm 
van heiden, ruigten, bloemrijk grasland, poelen en bosjes of een combinatie hiervan. In het zuidelijk deel 
liggen ook de gebiedsbestemmingen 'Natuurlijk buitengebied' en 'Groene dorpsmantel'. Met name in 
het 'Natuurlijk buitengebied' is veel NNB gelegen. Het natuurlijk buitengebied is de gebiedsbestemming 
die gericht is op het beschermen van de huidige cultuurhistorische, landschappelijke en recreatieve 
waarden van het gebied.  De belangen bij ontwikkelingen moeten altijd verenigbaar zijn met de natuur 
en daarmee buiten de NNB gelegen zijn. Ook worden cultuurhistorische routes in deze 
gebiedsbestemming hersteld. 
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Cultuurhistorische waarden 
Een omgevingsplan van toepassing op Cultuurhistorische waarden: 
a. is mede gericht op het behoud, het herstel of de duurzame ontwikkeling van de cultuurhistorische

waarden en kenmerken zoals beschreven in de Cultuurhistorische Waardenkaart;
b. stelt regels ter bescherming van de cultuurhistorische waarden en kenmerken van de

onderscheiden gebieden en bebouwing;
c. maakt alleen activiteiten en functies mogelijk die geen afbreuk doen aan de aanwezige

cultuurhistorische waarden en kenmerken of deze versterken.

Figuur 1.1 - cultuurhistorische waarden in het plangebied 

Toetsing en conclusie 
Het bestemmingsplan is daar waar de provincie het gebied heeft aangewezen als cultuurhistorisch 
gericht op behoud, herstel en versterking van reeds aanwezige cultuurhistorische waarden zoals 
beschreven in de Cultuurhistorische Waardenkaart. Zie verder ook de omschrijving van de gewenste 
ontwikkelrichting van de gebiedsbestemming 'Natuurlijk buitengebied' in hoofdstuk 2.3 van de 
toelichting. 

Groenblauwe waarden 
De provincie streeft naar samenhangende aanpak van natuur, landschap en water die de 
omgevingskwaliteit en recreatiemogelijkheden versterkt en waardoor de gevolgen van 
klimaatveranderingen voor de natuur en het watersysteem beter kunnen worden opgevangen. Om de 
robuustheid van het systeem te bevorderen, zijn er gebieden opgenomen als verbinding tussen het 
Natuur Netwerk Brabant en het Landelijk gebied; de Groenblauwe waarden. 

Binnen Groenblauwe waarden is het beleid gericht op het behoud en vooral de ontwikkeling van een 
klimaatbestendig en veerkrachtig watersysteem en de ontwikkeling van groenblauwe waarden, natuur 
en landschap. Voor de natuur betekent dit vooral versterking van de leefgebieden voor plant- en 
diersoorten en de bevordering van de biodiversiteit buiten het NNB. Voor het water wordt vooral 
ingezet op kwantitatief en kwalitatief herstel van kwelstromen, zoals het 'Wijstverschijnsel' (het 
opstuwen van grondwater) op de Peelrandbreuk in Oost-Brabant, in de beekdalen en op de overgangen 
van zand/veen naar klei in de 'Naad van Brabant'. 
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De gemeenten geven in hun omgevingsplan aan op welke wijze rekening wordt gehouden met deze 
waarden. Concreet betekent dit dat invulling wordt gegeven aan de leidende principes van een 
klimaatbestendig en veerkrachtig watersysteem, zoals geformuleerd in dit Regionale Programma Water 
en Bodem. 
 

 
Figuur 1.2 - groenblauwe waarden binnen het plangebied (bron: provincie Noord-Brabant) 
 
Toetsing en conclusie 
Met name in het zuidelijk deel van het plangebied liggen veel groenblauwe waarden. In het zuidelijk 
deel liggen de gebiedsbestemmingen 'Natuurlijk buitengebied' en 'Groene dorpsmantel'. In deze 
gebiedsbestemmingen ligt de focus grotendeels op het verbinden van natuur en recreatie conform 
provinciaal beleid. 
 
Zonneparken in landelijk gebied 
In toenemende mate worden er initiatieven ontwikkeld voor het opwekken van zonne-energie. Hiervoor 
bestaan mogelijkheden op daken. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor grondgebonden zonneparken in 
stedelijk gebied en op bestaande bebouwde locaties in het landelijk gebied zoals 
rioolzuiveringsinstallaties, stortplaatsen maar ook op vrijkomende agrarische locaties. 
 
Toetsing en conclusie 
Elsendorp wil zelfvoorzienend worden. Daarom zijn in de regels voorwaarden gesteld aan de eisen voor 
het opwekken van duurzame energie. In het geval van Elsendorp worden alleen zonnepanelen en geen 
windturbines mogelijk gemaakt. Deze voorwaarden voor het opwekken van duurzame energie zijn 
afkomstig uit het provinciale beleid en uit de zonneladder van de gemeente Gemert-Bakel. Dit plan 
voldoet daarmee aan de eisen van het provinciaal beleid. 
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Vitaal platteland 
In diverse artikelen binnen het provinciaal beleid, thema vitaal platteland, wordt een verbinding gelegd 
over het inpasbaar zijn van een ontwikkeling binnen de gewenste ontwikkelingsrichting van het gebied. 
Om deze afweging te kunnen maken, is het nodig dat een gemeente beleid uitwerkt waarin een 
ontwikkelingsrichting voor de verschillende typen gebied is opgenomen. Dat voorkomt 
gelegenheidsplanologie en biedt duidelijkheid naar zowel initiatiefnemers als omwonenden.  
Een ontwikkelingsrichting biedt dit houvast voor initiatiefnemers bij de ontwikkeling van concrete 
initiatieven en kan ook als basis dienen voor de toepassing van het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan of een wijzigingsbesluit.  

Niet agrarische activiteiten 
In de komende periode stoppen veel agrarische bedrijven. Om leegstand, verpaupering en criminaliteit 
te voorkomen en de vitaliteit van het Landelijk gebied te behouden is het bieden van 
hergebruiksfuncties op die vrijkomende percelen belangrijk. Anderszijds is het ook belangrijk oog te 
houden voor de effecten die dat meebrengt op de omgeving en elders. Wat betekent het toelaten van 
functies op percelen in het landelijk gebied voor de leefbaarheid en vitaliteit van de dorpen? Ontstaat er 
leegstand op de speciaal ontwikkelde bedrijventerreinen? Om de mogelijkheden voor hergebruik op een 
goede manier af te wegen, is de opstelling van een ontwikkelingsrichting essentieel. Uit die 
ontwikkelingsrichting volgen ook randvoorwaarden. 

Toetsing en conclusie 
Vanuit de visie Proeftuin Elsendorp is een doorvertaling gemaakt en zijn binnen dit plan 
gebiedsdekkende gebiedsbestemmingen opgenomen. Meer informatie over de gebiedsbestemmingen is 
te lezen in hoofdstuk 2.3 Uitwerking in visie. De visie is samen met de ondernemers en bewoners in 
Elsendorp opgesteld. Ontwikkelingen dienen dan ook te worden getoetst aan de ontwikkelingsrichting 
van de gebiedsbestemming en de daarbij geformuleerde vergunningsvoorwaarden.  
Verder zijn de rechtstreekswerkende regels uit de diverse artikelen met betrekking tot het thema vitaal 
platteland en niet agrarische activiteiten voor zover relevant overgenomen in het bestemmingsplan.  

Glastuinbouw 
In de Omgevingsverordening zijn ten behoeve van de glastuinbouw concentratiegebieden aangegeven. 
In deze gebieden dient de glastuinbouw in Brabant zich te concentreren. Het bestemmingsplan bepaalt 
welke ontwikkeling binnen dit glastuinbouwgebied is toegestaan. Andere activiteiten mogen de 
gebruiks- en ontwikkelmogelijkheden van glastuinbouw in dit gebied niet belemmeren.  
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Figuur 1.3 - glastuinconcentratiegebied ten noordwesten van het dorp (bron: provincie Noord-Brabant) 

Toetsing en conclusie 
Het glastuinbouwconcentratiegebied is overgenomen als gebiedsbestemming in dit bestemmingsplan. 
Dat betekent voor dit bestemmingsplan dat het gebied wordt aangewezen als gebied waar de 
bestaande glastuinbouwbedrijven door kunnen groeien. Nieuwvestiging en omschakeling naar 
glastuinbouw is uitgesloten. De transformatie en intensivering van activiteiten op bestaande 
bedrijfslocaties van niet Glastuinbouwbedrijven is mogelijk. Daarbij zijn ook niet agrarische functies 
welkom. Het splitsen van woningen is in dit gebied niet toegestaan. Hiermee is invulling gegeven aan het 
provinciaal beleid. 
2.3  Waterschapsbeleid 
Op verschillende bestuursniveaus zijn de afgelopen jaren beleidsnota's verschenen aangaande de 
waterhuishouding, allen met als doel een duurzaam waterbeheer (kwalitatief en kwantitatief).  

Europa: 
 Kaderrichtlijn Water (KRW).

Nationaal: 
 Nationaal Waterplan (NW);
 Waterbeleid voor de 21ste eeuw (WB21);
 Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW);
 Waterwet.

Provinciaal: 
 Provinciaal Waterplan;
 Provinciale Omgevingsvisie;
 Provinciale Omgevingsverordening.
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2.3.1  Waterbeheerplan Aa en Maas 2022 - 2027 
Het Waterschap AA en Maas is de waterbeheerder binnen het plangebied. In het waterbeheerplan van 
Waterschap Aa en Maas wordt aangeven wat de doelen zijn voor de periode 2022-2027 en hoe deze 
doelen bereikt moeten worden. Het plan is afgestemd op het nationale, provinciale en regionale 
waterbeleid en beleid van de andere Nederlandse waterschappen. Het Waterschap laat zich leiden door 
haar missie: "Het ontwikkelen, beheren en in stand houden van gezonde, robuuste en  veerkrachtige 
watersystemen, die ruimte bieden aan een duurzaam gebruik voor mens,  dier en plant in het gebied, 
waarbij de veiligheid is gewaarborgd en met oog voor economische aspecten" 

Het waterschap stelt de volgende ambities: 
 goede bescherming tegen overstromingen vanuit de Maas;
 een hydrologisch en ecologisch goed functionerend watersysteem, óók in extreem droge en

extreem natte tijden;
 goed transport en een goede zuivering van het afvalwater in ons werkgebied.

Om de doelen en ambities waar te maken hanteert het waterschap drie programma's: 
 Waterveiligheid - draait om de bescherming tegen overstromingen vanuit de Maas en het regionale

watersysteem;
 Klimaatbestendig en gezond watersysteem - draait om een goed functionerend watersysteem in

normale én in extreem droge en natte situaties: klimaatbestendig, robuust, veerkrachtig en
stuurbaar;
1. Deelprogramma: Voldoende water en omgaan met extreem weer (droog en nat)
2. Deelprogramma: Gezond en natuurlijk water

 Afvalwaterketen - draait om het zuiveren van de afvalwaterketen.

Het waterschap toetst ruimtelijke ontwikkelingen op de volgende principes: 
 Voorkomen van vervuiling;
 Wateroverlastvrij bestemmen;
 Hydrologisch neutraal Ontwikkelen;
 Vuil water en hemelwater scheiden;
 Hergebruik > infiltratie > buffering > afvoer;
 Waterschapsbelangen;
 Meervoudig ruimtegebruik;
 Water als kans.
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Figuur 1.4 - overzicht belangrijkste waterlopen rondom Elsendorp inclusief naamgeving 

Toetsing en conclusie 
Met dit bestemmingsplan wordt tevens gestreefd naar een duurzamere manier om met water om te 
gaan en om water langer vast te houden. De aanleg van waterberging is dan ook één van de doelen uit 
de visie Proeftuin Elsendorp. Nieuwe initiatieven in het plangebied worden getoetst aan het 
waterschapsbeleid. Voor ieder initiatief wordt een separate watertoets uitgevoerd. 

2.4  Gemeentelijk beleid 

2.4.1  Structuurvisie+ Gemert-Bakel 2011-2021 
Met de structuurvisie+ stuurt de gemeente ontwikkelingen in de juiste richting. Het doel is uiteindelijk 
oplossingen te creëren voor de vraagstukken die spelen in de gemeente op het gebied van wonen, 
werken, landbouw, recreëren, welzijn en natuur. De gemeente streeft hierbij naar het duurzaam 
verbinden van mens, ruimte en middelen. Een gelijkmatige verdeling van lusten en lasten, over een 
balans tussen de toenemende mobiliteit en een sociaal, gezond en veilig leefklimaat, over de zorg voor 
een aantrekkelijk fysieke leefomgeving en over een duurzame landbouw en intensieve veehouderij. 

Toetsing en conclusie 
Met de verdeling van het plangebied in tweeën, het noordelijke dynamische buitengebied en het 
zuidelijke rustig buitengebied, wordt een balans gevonden in een sociaal, gezond en veilig leefklimaat, 
over de zorg voor een aantrekkelijk fysieke leefomgeving en over een duurzame landbouw en intensieve 
veehouderij. 
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2.4.2  Structuurvisie proeftuin Elsendorp 
De hoofdlijn van de visie proeftuin Elsendorp is beschreven in Hoofdstuk 2 (Structuurvisie Proeftuin 
Elsendorp). In de visie wordt beschreven hoe bewoners, gemeente en provincie samenwerken op 
diverse onderwerpen, zoals leegstand en het samenwerken gezamenlijk optrekken in ontwikkelingen. 
De visie en het bijbehorende programma Meerwaardeplan worden samen met dit plan vastgesteld.  
 
Toetsing en conclusie 
Dit plan beschrijft de planologische ontwikkelingsmogelijkheden van het buitengebied Elsendorp op 
basis van de visie Proeftuin Elsendorp en draagt zodoende bij aan de in de visie beoogde kwaliteit en 
leefbaarheid van Elsendorp. In dit plan zijn de kaders gesteld om o.a. leegstand tegen te gaan en 
ontwikkelingen gezamenlijk op te pakken. 

2.4.3  Gemeentelijk waterplan 2019-2023 
Het gemeentelijk waterplan bestaat uit het rioleringsplan en het waterplan voor 2019 t/m 2023. Dit plan 
is gezamenlijk opgesteld binnen de samenwerkingsregio Brabantse Peel (gemeenten Asten, Deurne, 
Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren) en het waterschap Aa en Maas. Hierin wordt o.a. 
ingespeeld op klimaatadaptatie en de noodzaak de leefomgeving hierop aan te passen. Dit houdt in dat 
er gewerkt wordt aan het tegengaan van hittestress en het herinrichting van de buitenruimte om goed 
om te kunnen gaan met enorme hoeveelheden neerslag in korte tijd. Om dit op te pakken wordt steeds 
vaker integraal gewerkt, zodat ook andere leefbaarheid van de omgeving kan wordt verbeterd.  
 
Toetsing en conclusie 
Elsendorp wordt genoemd als een van de dorpen waarop het integraal werken, waarbij participatie een 
belangrijk onderdeel is, vergevorderd is. Middels het voorliggende bestemmingsplan wordt hier dan ook 
verder invulling aangegeven. Het dorp kan zo middels de initiatieven en het gebiedsfonds sturen op een 
betere waterhuishouding in het gebied en bijvoorbeeld waterbergingen aanleggen. 

2.4.4  Beleidskader plattelandswoningen 
De ‘Wet plattelandswoning’ trad op 1 januari 2013 in werking. De wet wijzigt de bescherming voor 
(voormalig) agrarische bedrijfswoningen en de definitie van geurgevoelig object. Deze wet bevat een 
regeling voor veehouderijen die niet gestopt zijn, maar waarvan de woning qua gebruik wordt  
afgesplitst (plattelandswoning). Het gaat om de bescherming tegen geur van de voormalige eigen 
veehouderij.  
 
De gemeente Gemert-Bakel heeft na de inwerkingtreding van deze wet in 2013 eigen beleid 
geformuleerd om voormalige bedrijfswoningen om te kunnen zetten naar een plattelandswoning.  
Onder voorwaarden kan met dit beleid een dergelijke woning mogelijk gemaakt worden als voldaan 
wordt aan verschillende criteria: 
 Plattelandswoningen zijn uitsluitend mogelijk bij in werking zijnde agrarische bedrijven; 
 Plattelandswoningen zijn alleen mogelijk bij agrarische bestemmingen; 
 Het moet gaan om bestaande gevallen van voor 1 januari 2013. 
Als voldaan wordt aan de criteria kan eventueel medewerking verleend worden aan het gebruik 
van de voormalige bedrijfswoning als burgerwoning. 
 
Toelichting 
De wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan Gemert-Bakel Buitengebied 2017 is geschrapt. Via 
de ontwikkellagen worden nu mogelijkheden geboden voor plattelandswoningen.  
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2.4.5  Beleidsnotitie Boerderijsplitsing 
Door woningsplitsing wordt bijgedragen aan behoud van cultuurhistorie en leefbaarheid. Om 
cultuurhistorisch waardevolle bebouwing in het buitengebied te behouden, is door de gemeente in 2005 
besloten mee te werken aan boerderijsplitsing. De splitsing van het pand in twee woningen beoogt 
behoud van het cultureel (agrarisch) erfgoed en landschap door het ‘organiseren van meer eigenaren’. 
Doel is bij te dragen (beheer en onderhoud) aan de toeristisch-recreatieve potentie en de 
herkenbaarheid en uniciteit van ons landschap en bebouwing. Door de splitsing van panden wordt 
bijgedragen aan nabuurschap en leefbaarheid. De splitsing is op basis van de cultuurhistorische 
betekenis van het pand of op basis van mantelzorg. De mantelzorgwoning kan zowel in het pand als 
buiten het bestaande pand georganiseerd worden. Nabuurschap op basis van mantelzorg heeft 
vergunning-technisch altijd een tijdelijk karakter.Door woningsplitsing wordt bijgedragen aan behoud 
van cultuurhistorie en leefbaarheid. Om cultuurhistorisch waardevolle bebouwing in het buitengebied te 
behouden, is door de gemeente in 2005 besloten mee te werken aan boerderijsplitsing. De splitsing van 
het pand in twee woningen beoogt behoud van het cultureel (agrarisch) erfgoed en landschap door het 
‘organiseren van meer eigenaren’. Doel is bij te dragen (beheer en onderhoud) aan de 
toeristisch-recreatieve potentie en de herkenbaarheid en uniciteit van ons landschap en bebouwing. 
Door de splitsing van panden wordt bijgedragen aan nabuurschap en leefbaarheid. De splitsing is op 
basis van de cultuurhistorische betekenis van het pand of op basis van mantelzorg. De 
mantelzorgwoning kan zowel in het pand als buiten het bestaande pand georganiseerd worden. 
Nabuurschap op basis van mantelzorg heeft vergunning-technisch altijd een tijdelijk karakter. 

Toelichting 
De wijzigingsbevoegdheid uit het bestemmingsplan Gemert-Bakel Buitengebied 2017 is geschrapt. Via 
de ontwikkellagen worden nu mogelijkheden geboden voor boerderijsplitsing.  

2.4.6  Gemeentelijk geurbeleid 
Op 6 februari 2014 heeft de gemeenteraad van de gemeente Gemert-Bakel de “Beleidsregel ruimtelijke 
ontwikkelingen en geurhinder gemeente Gemert-Bakel 2013” vastgesteld. In de beleidsregel is 
opgenomen dat bij het beoordelen van ruimtelijke initiatieven en plannen als vertaling van het criterium 
“een aanvaardbaar woon - en leefklimaat” voor het aspect cumulatieve geurhinder uit stallen van 
veehouderijen toetswaarden worden gehanteerd.  

Toelichting 
Gezien de strengere normen uit de Verordening wil de gemeente deze normen hanteren voor zowel 
geur als fijn stof. Daar waar de gemeente strengere voorwaarden stelt, worden deze van toepassing 
verklaard.  

2.4.7  Gemeentelijk archeologisch beleid 
De gemeente Gemert - Bakel heeft in januari 2016 het nieuwe gemeentelijke archeologisch beleid 
vastgesteld. Het archeologiebeleid bestaat uit drie delen. In deel 1 is de inleiding op de archeologische 
nota opgenomen. Deel 2 bevat het feitelijke archeologiebeleid en in het laatste deel zijn de 
randvoorwaarden waar een goed gemeentelijke archeologisch beleid uit bestaat uitgeschreven.  
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Het archeologiebeleid uit 2010 is in 2015 geëvalueerd. Samenvattend bestaat het archeologiebeleid uit 
drie beleidsregels: 
1. De gemeente behoudt zoveel als mogelijk de archeologische resten in de grond en beschermt en 
behoudt deze redelijkerwijs waar mogelijk met dit beleid; 
2. De gemeente Gemert-Bakel hanteert de oppervlakte van de effectieve bodem verstorende ingrepen 
als uitgangspunt voor het bepalen van de archeologische onderzoeksverplichting in een plangebied. 
3. De gemeente hanteert een verstoringsdiepte van maximaal 0,4 meter beneden maaiveld. 
4. De volgende 7 categorieën worden onderscheiden: 
 1. Wettelijk beschermd archeologisch monument; 
 2. Gebied van archeologische waarde; 
 3. Gebied met een hoge archeologische verwachting, dorpskern; 
 4. Gebied met een hoge archeologische verwachting; 
 5. Gebied met een middelhoge archeologische verwachting; 
 6. Gebied met een lage archeologische verwachting; 
 7. Gebied zonder archeologische verwachting. 
5. Er zijn in de gemeente geen archeologische aandachtsgebieden of monumenten aangewezen. De 
aanwijzing hiervan is op grond van de archeologieverordening wel mogelijk. 
6. De gemeente stelt daarnaast nog enkele specifieke richtlijnen in relatie tot het bepalen wanneer 
sprake is van een archeologische onderzoeksverplichting. 
7. Het budget voor uitvoering van het gemeentelijk archeologiebeleid is gebaseerd op het uitgangspunt 
‘de verstoorder betaald’. 
8. Archeologische verenigingen of vrijwilligers dienen waar mogelijk betrokken te worden bij 
archeologisch onderzoek. 
9. De uitgangspunten van het archeologiebeleid wordt vertaald in alle gemeentelijke 
bestemmingsplannen en worden actueel gehouden in de archeologieverordening. 
 
De archeologische beleidskaart geeft de vertaling van de archeologische waarden en verwachting naar 
concrete maatregelen in de sfeer van de ruimtelijke ordening. Deze beleidskaart treedt in de plaats van 
de cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Noord-Brabant. De gemeentelijke beleidskaart is 
tot stand gekomen op basis van de resultaten van recente onderzoeken en nieuwe (wetenschappelijke) 
inzichten en kennis. Hierdoor is de gemeentelijke kaart actueler en gedetailleerd. 
 
Toelichting 
De vijf categorieën uit het gemeentelijk beleid zijn overgenomen als dubbelbestemmingen ‘Waarde – 
Archeologie 4’ en ‘Waarde – Archeologie 5’. De andere waarden komen niet voor in het plangebied. 
Hiermee is het archeologisch beleid geborgd in het omgevingsplan. 

2.4.8  Gemeentelijk VAB-beleid  
Er was behoefte aan een vernieuwd toetsingskader voor vrijkomende agrarische bedrijven (VAB). Het 
provinciaal beleid, de gemeentelijke structuurvisie en Visie Plattelandsontwikkeling hebben daarvoor 
kaders opgesteld, maar de concrete invulling vindt plaats in het vernieuwde VAB-beleid. Het 
toetsingskader helpt de burger, ondernemer, bestuurder als ook de ambtenaar en draagt bij aan een 
aantrekkelijk buitengebied waar goed gewoond, gewerkt en geleefd kan worden voor iedereen. 
Verrommeling en verstening van het landschap wordt tot een minimum beperkt door de ondernemer 
planologische ontwikkelingsruimte te bieden, mits hij/zij bereid is te investeren in het slopen en  
opruimen van overtollige gebouwen. 
 
Toelichting 
Via de ontwikkellagen worden mogelijkheden geboden om VAB's te herbestemmen.  
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2.4.9  Beleidsnota Bed & Breakfast  
Het gemeentelijk beleid met betrekking tot recreatie en toerisme is opgenomen in de Structuurvisie+. 
Hierin staat dat, vanwege het grote aantal bedden dat in de gemeente wordt ontwikkeld, de gemeente 
selectief is met het ondersteunen van nieuwe initiatieven voor verblijfsaccommodaties en de uitbreiding 
van bestaande verblijfsaccommodaties. Een B&B betreft een kleinschalige vorm van verblijfsrecreatie, 
met een geringe uitstraling naar de omgeving. Dergelijke initiatieven passen binnen het selectieve beleid 
ten aanzien van verblijfsrecreatie dat is geformuleerd in de Structuurvisie+. Doel van deze nota is de 
voorwaarden vast te leggen, waaraan moet worden voldaan om een B&B in de gemeente Gemert-Bakel 
te realiseren. 
 
Toelichting 
De uitgangspunten van de Beleidsnota Bed & Breakfast zijn verwerkt in de regels van het 
bestemmingsplan.  

2.4.10  Beeldkwaliteitsplan Buitengebied Gemert-Bakel  
In december 2015 is het nieuwe Beeldkwaliteitsplan Buitengebied door de gemeente GemertBakel 
vastgesteld. In het buitengebied van Gemert-Bakel vinden veel verschillende ontwikkelingen plaats. 
Naast landbouw vinden steeds meer nieuwe functies hun plaats in het buitengebied. Door deze trend is 
het noodzakelijk om aandacht te besteden aan een goede afstemming van deze functies en de gewenste 
beeldkwaliteit te bewaken. 
 
Het plan biedt richtlijnen over of de ontwikkeling past bij zijn omgeving en hoe deze ontwikkeling 
vormgegeven dient te worden, zodat sprake is van een goede landschappelijke inpassing. In het 
Beeldkwaliteitsplan wordt verder ingegaan op de trends in het buitengebied. Daarnaast wordt op basis 
van de historie van het landschap en de karakteristieken van het huidige buitengebied, onderscheid 
gemaakt in drie verschillende landschapstypen: 
 Beekdallandschap; 
 Kampenlandschap met oude akkers; 
 Peelontginningenlandschap. 
 
In deze drie gebieden zijn verschillende beelddragers gelegen. De beelddragers in het plan zijn 
uitgesplitst in gehuchten, oude akkers, beken en waterlopen, bos en bomenrijen, houtwallen en –
singels. Het beeldkwaliteitsplan geeft de visie van de gemeente over de gewenste verschijningsvormen 
van het landschap en de bebouwing daarin per onderscheiden gebied. 
 
Toelichting 
Het beeldkwaliteitsplan wordt als bijlage opgenomen in de regels van het bestemmingsplan. 
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Bijlage 2  Toepassing Chw 





Bijlage 2 Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte; toepassing Chw 

De wettelijke grondslag voor het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte is gelegen in artikel 7c lid 

17, onder iiiii, en bijlage 173 van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (BuChw).  

In onderstaande tabel is aangegeven van welke wettelijke bepalingen met het voorliggende plan 

worden afgeweken: 

Besluit uitvoering Chw Wettelijke bepaling Proeftuin Elsendorp 

Artikel 7c, lid 1 In aanvulling op artikel 3.1, lid 
1, Wro kunnen regels gesteld 
worden voor: 

 het bereiken en in stand 
houden van een veilige, 
gezonde fysieke 
leefomgeving en een 
goede omgevingskwaliteit; 

 doelmatig beheren, 
gebruiken en ontwikkelen 
van de fysieke 
leefomgeving ter 
vervulling van 
maatschappelijke functies.  

Hiervan wordt in het plan 
gebruik gemaakt door 
bijvoorbeeld in het plan regels 
op te nemen gerichts op de 
doelen voor de fysieke 
leefomgeving 
(gebiedsaanduidingen met koers 
per deelgebied). 
 
Daarnaast biedt het plan op 
planniveau 
ontwikkelingsmogelijkheden 
(bouwen en gebruik), waarbij 
vervolgens op aanvraagniveau 
(mede) aan de hand van de 
kwaliteiten per deelgebied 
waarbij een afweging wordt 
gemaakt over de kwaliteit en 
inpasbaarheid.  

Artikel 7c, lid 2 In afwijking van artikel 3.1, lid 
2, Wro is sprake van een 
plantermijn van 20 jaar. 

Hiervan wordt gebruik gemaakt; 
de planhorizon is 20 jaar. 

Artikel 7c, lid 3 In afwijking van artikel 3.2 Wro 
geldt voor een voorlopige 
bestemming een termijn van 
ten hoogste 10 jaar. 

Hiervan wordt geen gebruik 
gemaakt; in het plan zijn geen 
voorlopige bestemmingen 
opgenomen. 

Artikel 7c, lid 4 Het bestemmingsplan kan 
door het gemeentebestuur 
gestelde regels als bedoeld in 
artikel 108 van de 
Gemeentewet bevatten die 
geheel of gedeeltelijk 
betrekking hebben op de 
fysieke leefomgeving.  

Hiervan wordt in het plan geen 
gebruik gemaakt. 

Artikel 7c, lid 5 De regels van het 
bestemmingsplan kunnen een 
verbod inhouden om zonder 
voorafgaande melding een 
activiteit te verrichten.  

Hiervan is geen gebruik 
gemaakt. In het plan is geen 
meldingsplicht opgenomen.  

Artikel 7c, leden 6 en 7 In een bestemmingsplan 
kunnen tevens regels worden 
gesteld waarvan de uitleg van 
een bij die regels aan te geven 

In de plan zijn diverse 
verwijzingen opgenomen naar 
beleidsregels opgenomen, onder 
andere op het gebied van 



bevoegdheid afhankelijk wordt 
gesteld van beleidsregels.  
Als de regels, bedoeld in het lid 
6, betrekking hebben op het 
uiterlijk van bouwwerken en 
bij de toepassing een 
interpretatie behoeven, stelt 
de raad hiervoor de criteria 
vast. Deze criteria zijn zoveel 
mogelijk toegesneden op de 
onderscheiden bouwwerken. 
In afwijking van artikel 12b van 
de Woningwet wordt het 
advies van de 
welstandscommissie dan wel 
de stadsbouwmeester slechts 
op die criteria gebaseerd. 

meerwaarde voor het 
instandhouden van de fysieke 
leefomgeving (Meerwaardeplan 
Proftuin Elsendorp), geurhinder 
(Beleidsregel ruimtelijke 

ontwikkelingen en geurhinder) en 
parkeren (Nota Parkeernormen 

Gemert-Bakel).  
 
 

Artikel 7c, lid 8 In dit lid is een specifieke 
regeling opgenomen ten 
aanzien van planschade bij het 
wegbestemmen van 
onbenutte bouw- en 
gebruiksmogelijkheden. 

Hiervan is geen gebruik 
gemaakt. 

Artikel 7c, lid 9 Bij de voorbereiding, 
vormgeving, inrichting en 
beschikbaarstelling van het 
plan kan worden afgeweken 
van bepalingen van het Besluit 
ruimtelijke ordening, de Wet 
geluidhinder en het Besluit 
geluidhinder.  

De vormgeving van het plan 
wijkt in principe niet af van een 
regulier bestemmingsplan. 
 
Het plan is opgesteld conform 
IMRO2012 en SVBP. In het plan 
is wel om invulling te geven aan 
Artikel 7c, leden 15 en 16 op een 
afwijkende wijze gebruik 
gemaakt van 
gebiedsaanduidingen. 
 
Voorts wordt gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid om af te 
wijken van het Bro door 
onderzoek te faseren door het 
stellen van randvoorwaarden bij 
de ontwikkelingsmogelijkheden 
die via een 
omgevingsvergunning in het 
plan wordt geboden.  

Artikel 7c, leden 10 en 11 In afwijking van artikel 6.12, lid 
1 en 3, van de Wro kan de raad 
bij vaststelling besluiten dat 
een exploitatieplan wordt 
vastgesteld bij een 
omgevingsvergunning voor het 
bouwen.  

Hier is geen gebruik van 
gemaakt. 



Artikel 7c, lid 12 Op het bestemmingsplan is 
artikel 8.42b van de Wet 
milieubeheer van 
overeenkomstige toepassing, 
zodat in het bestemmingsplan 
gebiedsgerichte 
maatwerkvoorschriften 
kunnen worden opgenomen. 

Hier is geen gebruik van 
gemaakt.  

Artikel 7c, lid 13 Bij de vaststelling van het 
bestemmingsplan kan de raad 
de bevoegdheid tot het 
wijzigen van onderdelen van 
het bestemmingsplan 
delegeren aan het college van 
burgemeester en wethouders.  

In het plan wordt hiervan 
gebruik gemaakt, maar niet door 
een delegatiebesluit naast het 
plan. 
Er is voor gekozen om 
ontwikkelingen die passen 
binnen de doelen en ambities 
van de verschillende 
deelgebieden met een relatief 
eenvoudige procedure 
(omgevingsvergunning) mogelijk 
te maken.  
De raad legt met de vaststelling 
van dit plan de bevoegdheid om 
dergelijke initiatieven toe te 
staan bij het College van B&W 
neer.  

Artikel 7c, lid 14  In aanvulling op artikel 3.6, 
eerste lid, onder c, van de Wet 
ruimtelijke ordening kan bij 
het bestemmingsplan worden 
bepaald dat het met het oog 
op de regels bedoeld in het 
eerste lid verboden is zonder 
omgevingsvergunning, als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste 
lid, onder c, van de Wet 
algemene bepalingen 
omgevingsrecht gronden of 
bouwwerken te gebruiken. De 
vergunning wordt verleend als 
wordt voldaan aan de daartoe 
in het bestemmingsplan 
gestelde voorwaarden. 

In het plan wordt hiervan 
gebruik gemaakt. Activiteiten die 
passen binnen een koers van 
een deelgebied (zoals 
opgenomen in 
gebiedsaanduidingen) kunnen 
via een omgevingsvergunning 
mogelijk gemaakt worden. Voor 
deze activiteiten (anders dan de 
bestaande activiteiten die op 
basis van een enkelbestemming 
zijn toegestaan) gelden 
voorwaarden. Als aan deze 
voorwaarden wordt voldaan kan 
een omgevingsvergunning voor 
een bestemmingsplanactiviteit 
voor de betreffende activiteit 
verleend worden. 
 

Artikel 7c, leden 15 en 16 In afwijking van artikel 2.12, lid 
1, van de Wabo kan een 
omgevingsvergunning die 
betrekking heeft op een 
activiteit als bedoeld in artikel 
2.1, lid 1, onder c, van de 
Wabo worden verleend als 

Na vaststelling van de plannen 
zal bij de bedoelde 
vergunningaanvragen op deze 
wijze worden gehandeld.   



deze niet in strijd is met de 
verbrede reikwijdte van deze 
regels. Hiertoe dienen door de 
aanvrager gegevens en 
bescheiden te worden 
overgelegd waaruit blijkt wat 
de gevolgen zijn voor de 
fysieke leefomgeving.  

Artikel 7c, lid 16 Overzicht van de plangebieden 
in Nederland waarvoor de 
pilot-status is verleend. 

Gemert Bakel heeft de pilot-
status voor het plangebied 
Elsendorp (artikel 7c en 7w) 

Artikel 7c, lid 17 Bevat de termijn waarbinnen 
het plan onder de pilot-status 
kan worden vastgesteld. 

Het plan Elsendorp wordt 
overeenkomstig de pilot-status 
voor 7c  vastgesteld voor 1 
januari  2024 mits het ontwerp 
van het plan ter inzage is gelegd 
voor de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet. 

Artikel 7w  In afwijking van artikel 6.1 
Wro, tweede lid, aanhef en 
onder a, geldt dat als voor 
een activiteit een 
omgevingsvergunning  als 
bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, onder a van de 
Wabo of een 
omgevingsvergunning voor 
een 
bestemmingsplanactiviteit 
als bedoeld in artikel 7c, 
veertiende lid van het Bu 
Chw, alleen deze 
omgevingsvergunningen in 
die bepaling gelden. 

 Op schade in de vorm van 
een vermindering van de 
waarde van een 
onroerende zaak, indien 
de schade het 
rechtstreekse gevolg is van 
de wijziging van de 
bestemming van de 
onroerende zaak is artikel 
2.1, tweede lid van de 
Wabo niet van toepassing. 

 De aanvrager heeft het 
risico van ontstaan van 
schade niet aanvaard als: 
a. de aanvrager tot koop is 
overgegaan van een tot 
woning bestemde 

De bestemmingsplanactiviteit is 
als nieuw juridisch-planologisch 
instrument geïntroduceerd in de 
Crisis- en herstelwet. Dit 
betekent dat de 
bestemmingsplanactiviteit niet 
altijd even goed aansluit op 
bestaande wet- en regelgeving. 
Dit is het geval bij planschade. 
Onder het huidige recht is een 
bepaling van een 
bestemmingsplan – en dus niet 
de vergunning voor een 
bestemmingsplanactiviteit – een 
oorzaak voor indirecte 
planschade (hierna: planschade).  
 
Dit betekent dat om planschade 
kan worden verzocht, nadat het 
bestemmingsplan in werking is 
getreden. De omvang van de 
planschade wordt bepaald op 
basis van de maximale invulling 
van de flexibiliteit die een 
bestemmingsplan biedt en niet 
op basis van de initiatieven die 
daadwerkelijk gerealiseerd 
worden. Bovendien komen de 
aanvragen voor 
tegemoetkoming in planschade 
eerder (in de eerste vijf jaar na 
vaststelling van het 
bestemmingsplan) dan dat 



onroerende zaak na 
vaststelling of wijziging van 
het bestemmingsplan 
(artikel 2, eerste lid, van 
Boek 7 van het Burgerlijk 
Wetboek 
b. de schade uit 
waardevermindering van 
de onroerende zaak 
bestaat. 

 De schade die bestaat uit 
waardevermindering van 
de onroerende zaak wordt 
bepaald aan de hand van 
vergelijking van de waarde 
van de onroerende zaak 
nadat het tijdstip waarop 
het bevoegd gezag 
mededeling heeft gedaan 
van het besluit tot 
verlenen of wijzigen van 
de omgevingsvergunning. 

initiatiefnemers zich met een 
plan kunnen melden bij de 
gemeente. Hierdoor is het voor 
de gemeente lastig, zo niet 
onmogelijk, om de uit te keren 
planschade volledig te verhalen 
op de initiatiefnemers. 
Voor deze problematiek biedt 
artikel 7w uit het Besluit Crisis- 
en herstelwet uitkomst.  
 
Hiermee wordt de 
omgevingsvergunning voor de 
bestemmingsplanactiviteit het 
schadeveroorzakend besluit in 
plaats van het bestemmingsplan. 
Dit betekent dat de gemeente 
niet op voorhand met alle 
mogelijke initiatiefnemers een 
planschadeverhaalovereenkomst 
hoeft te sluiten, maar dat dit kan 
op het moment dat een 
initiatiefnemer zich aandient 
met een concreet plan. 
Bovendien wordt de hoogte van 
de uit te keren planschade 
gebaseerd op het specifieke 
initiatief waarvoor een 
omgevingsvergunning wordt 
verleend. 
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Samenvatting  3 

Inleiding 

Het idee van de Proeftuin Elsendorp is ontstaan als gevolg van de Brabantse aanpak voor de leegstand 

van agrarische bebouwing. Omdat er in het buitengebied van Elsendorp ook problemen zijn op het gebied 

van asbest, wateroverlast en modernisering van de energie‐infrastructuur is besloten te onderzoeken of 

door samenwerking tussen burgers, ondernemers en overheden niet alleen problemen kunnen worden 

opgelost, maar er ook nieuwe  kansen  kunnen ontstaan. Door het dorp  ,ondersteund door provincie, 

gemeente  en  waterschap,  is  de  visie  Proeftuin  Elsendorp  opgesteld  in  combinatie  met  een 

meerwaardeplan. De gedachte is niet alleen per individueel initiatief een meerwaarde te leveren aan de 

kwaliteit  en  leefbaarheid  van  Elsendorp  op  basis  van  het  provinciaal  en  gemeentelijk  beleid  voor 

kwaliteitsverbetering  landschap,  maar  ook  de  activiteiten  op  zich  en  de  daaruit  voortvloeiende 

meerwaarde op gebiedsniveau te benaderen. 

 

Het huidige bestemmingsplan staat een aantal op basis van de visie gewenste ontwikkelingen niet toe. 

Daarvoor dient het bestemmingsplan te worden herzien en moet er eerst een nieuw planologisch regime 

worden opgesteld. Voor Elsendorp wordt vanwege het bijzondere gebiedsproces en de bijzondere inhoud 

gekozen  voor  een  'bestemmingsplan  met  verbrede  reikwijdte'.  Waar  een  bestemmingsplan  normaal 

gesproken  alleen  regels over de  ruimtelijke ordening mag bevatten, mag  een  'bestemmingsplan met 

verbrede reikwijdte' (hierna: omgevingsplan) meer bevatten, namelijk regels die betrekking hebben op 

de fysieke leefomgeving. Daarnaast mag een dergelijk plan ook andere typen instrumenten gebruiken dan 

een  'gewoon'  bestemmingsplan.  Het  gaat  dan  bijvoorbeeld  om  een  'meldingsplicht'  of  een 

'omgevingsvergunning  voor  een  bestemmingsplanactiviteit'.  Om  vooruit  te  kunnen  lopen  op  de 

omgevingswet wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden uit de Crisis‐ en herstelwet. Op die manier 

kan maximaal worden ingezet op de in de toekomstige Omgevingswet gepresenteerde reeks maatregelen 

om de flexibiliteit te vergroten, die onder andere voor het gebiedsproces gewenste verkorte procedures 

oplevert.  

 

Het  omgevingsplan  biedt  ontwikkelingsruimte  aan  agrarische  bedrijven.  Op  grond  van  het  Besluit 

milieueffectrapportage  leiden  de  bouw‐  en  gebruiksmogelijkheden  die  het  omgevingsplan  biedt  aan 

veehouderijen  tot  een  planmer‐plicht. Daarnaast  is  vanwege  de mogelijke  effecten  op Natura  2000‐

gebieden  een  passende  beoordeling  noodzakelijk.  Ter  onderbouwing  bij  het  omgevingsplan  is  een 

planMER opgesteld. Het voorliggende planMER (met de daarin opgenomen passende beoordeling) wordt 

met het ontwerp‐omgevingsplan in procedure gebracht en ter toetsing voorgelegd aan de Commissie voor 

de m.e.r. 

 

Opzet van het planMER 

In de visie Proeftuin Elsendorp is de huidige situatie van het plangebied beschreven en de uitdagingen die 

er  zijn  in de huidige  situatie. Daarnaast  zijn de doelen beschreven die de proeftuin nastreeft  en het 

gebiedsproces waarmee wordt gewerkt om de doelen te bereiken. Bewoners en ondernemers worden 

uitgedaagd om met initiatieven te komen die invulling geven aan de doelen en ambities.  

 



2  Inhoud 

De gebiedsvisie schetst een toekomst voor het buitengebied. In het buitengebied is namelijk voldoende 

ondernemerschap en zijn voldoende ideeën voor initiatieven. Door deze nieuwe initiatieven te koppelen 

aan de opgaven van het gebied ontstaan kansen om: 

‐ een goede en functionerende gemengde plattelandseconomie te realiseren; 

‐ toe  te werken naar een aantrekkelijk buitengebied waar goed gewoond, gewerkt en geleefd kan 

worden voor iedereen; 

‐ en de verrommeling en verstening van het buitengebied tegen te gaan. 

 

Vanuit de doelen en kansen is een kaart opgesteld met verschillende deelgebieden binnen het plangebied 

waarin ieder deelgebied zijn eigen hoofdkoers kent’. 

 

 
Figuur 1 Deelgebieden omgevingsplan 

 

Deelnemers in de proeftuin worden uitgedaagd om (bij voorkeur samen) met initiatieven te komen die 

invulling  geven  aan  de  in  de  visie  geformuleerde  doelen. Belangrijk principe  is  dat  initiatieven  in de 

proeftuin  een meerwaarde moeten hebben  voor  zowel de ondernemers  als  voor het dorp. De wijze 

waarop de doelstellingen die  in de visie  'Proeftuin Elsendorp' zijn geformuleerd gerealiseerd worden  is 

uitgewerkt  in het  'Meerwaardeplan  Proeftuin  Elsendorp'. De  gedeelde  doelstelling  van de betrokken 

partijen is om kwaliteit en leefbaarheid van Elsendorp een impuls te geven. 

 
Het omgevingsplan bevat ontwikkelingsruimte en flexibiliteit waarbij het in veel gevallen onduidelijk of, 
op  welke  wijze  en  op  welk  moment  gebruik  zal  worden  gemaakt  van  de  geboden  planologische 
mogelijkheden.  Op  grond  van  jurisprudentie  dient  een  planMER  inzicht  te  geven  in  de  maximale 
milieugevolgen  die  binnenplans  (niet  alleen  bij  recht,  maar  ook  via  binnenplanse 
afwijkingsmogelijkheden) worden geboden. Het detailniveau van de effectbeoordeling  in het planMER 
sluit aan bij de scope van het omgevingsplan. Dat betekent dat de  (potentiële) milieugevolgen op het 
niveau van het hele plangebied, cumulatief op hoofdlijnen  in beeld worden gebracht. In het kader van 
toekomstige  initiatieven  binnen  de  kaders  van  het  plan  zal  in  veel  gevallen  meer  gedetailleerd, 
locatiespecifiek onderzoek noodzakelijk zijn.  



3  Samenvatting 

Rho adviseurs voor leefruimte    075500.19170.00 
vestiging Rotterdam 

 
Het planMER: 

- brengt de referentiesituatie in beeld (bestaande milieusituatie + autonome ontwikkelingen); 

- geeft op hoofdlijnen inzicht in de potentiële milieugevolgen van het omgevingsplan;  

- werkt uit onder welke voorwaarden  in het omgevingsplan ontwikkelingsruimte en  flexibiliteit kan 

worden geboden en brengt maatregelen in beeld waarmee nieuwe initiatieven een bijdrage kunnen 

leveren aan het oplossen van eventuele knelpunten, het versterken van waarden en het realiseren 

van doelstelling en ambities; 

- beschrijft  (waar  relevant) de wijze waarop de milieugevolgen  kunnen worden  gemonitord  en de 

mogelijkheden om zo nodig bij te sturen. 

 

Het planMER beschrijft de bandbreedte aan mogelijke milieugevolgen van het omgevingsplan. Daarbij 

komen alle functies en activiteiten met een (potentieel) relevante milieu‐impact aan de orde. Het betreft 

niet  alleen  de  ontwikkelingsmogelijkheden  voor  agrarische  bedrijven,  zoals  veehouderijbedrijven  en 

glastuinbouwbedrijven.  Ook  niet‐agrarische  nevenfuncties  en  vervolgfuncties,  recreatieve 

ontwikkelingsmogelijkheden  en  mogelijkheden  voor  duurzame  energie  worden  meegenomen  in  het 

planMER. Om de totale bandbreedte aan mogelijke milieugevolgen in beeld te brengen wordt een tweetal 

ontwikkelingsscenario’s  onderzocht:  een  maximaal  ontwikkelingsscenario  agrarische 

bedrijven/activiteiten  en  een  maximaal  ontwikkelingsscenario  niet‐agrarische  bedrijven/activiteiten 

(zoals bedrijvigheid, zonnevelden, recreatieve voorzieningen en woningbouw). De concrete  initiatieven 

die  in  het  omgevingsplan  worden  meegenomen,  vallen  binnen  de  uitgangspunten  voor  maximale 

bandbreedte zoals die in het planMER wordt onderzocht op basis van de voorgenoemde alternatieven. 

Ten behoeve van het omgevingsplan zijn voor de afzonderlijke initiatieven locatiespecifieke onderzoeken 

uitgevoerd. De resultaten zijn opgenomen in de ruimtelijke onderbouwingen die een bijlage vormen bij 

de plantoelichting. Bij de effectbeoordeling in het planMER wordt waar relevant een link gelegd met de 

onderbouwingen van de initiatieven (onder andere waar het gaat om het invulling geven aan de beoogde 

kwaliteitsverbetering). 

 

In  eerste  instantie wordt bij de beoordeling  van de mogelijke  gevolgen  van het omgevingsplan  geen 

rekening  gehouden  met  de  voorwaarden  die  in  de  planregels  zijn  verbonden  aan  toekomstige 

ontwikkeling, met uitzondering van de regels en beperkingen die gelden op grond van geldende wet‐ en 

regelgeving  (waaronder  bijvoorbeeld  de  provinciale  omgevingsverordening).  Het  planMER  brengt 

daarmee de potentiële, maximale effecten in beeld. Vervolgens wordt op basis van de beschrijving van de 

referentiesituatie  en  de  (potentiële)  milieugevolgen  van  de  beide  ontwikkelingsscenario’s  per 

omgevingsaspect  inzicht  gegeven  in  de  voorwaarden,  uitgangspunten  en  maatregelen  die  in  het 

omgevingsplan  worden  verbonden  aan  toekomstige  initiatieven  en  de  gevolgen  daarvan  voor  de 

effectbeoordeling. Wanneer deze voorwaarden al  ‘aan de voorkant’  zouden worden meegenomen,  is 

onduidelijk of een neutrale effectbeoordeling  (geen effect) of een positief effect het gevolg  is van de 

omgevingskwaliteit  in de referentiesituatie, de beperkte  impact van het  initiatief of dat een potentieel 

negatief effect teniet wordt gedaan door de voorwaarden uit het omgevingsplan. Dat  is onder andere 

relevant met het oog op de monitoring en evaluatie van de gevolgen van het omgevingsplan.  

 

Op basis van de crisis en herstel wet heeft een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte een planperiode 

van 20 jaar. Om in te kunnen spelen op toekomstige veranderingen en innovaties, zal het omgevingsplan 

op  onderdelen  flexibeler  van  opzet  zijn  dan  een  regulier  bestemmingsplan.  Door  de  looptijd  en  de 

flexibele  opzet  is  het  niet  goed  te  voorspellen  op welke wijze  de  verschillende  sectoren  binnen  het 

plangebied (en in samenhang daarmee de milieusituatie) zich zullen ontwikkelen. Ontwikkelingen buiten 

de  scope  van  het  omgevingsplan  kunnen  hierop  van  grote  invloed  zijn.  Denk  bijvoorbeeld  aan 

ontwikkelingen in wet‐ en regelgeving, economische ontwikkelingen en de milieubelasting als gevolg van 

ontwikkelingen  in de agrarische sector. Het  is daarom van belang om de milieusituatie ook  tijdens de 

looptijd van het omgevingsplan te monitoren en waar nodig onderdelen van het plan te herzien als gevolg 

van  de monitoringsresultaten. Het planMER  doet  aanbevelingen  voor de  thema’s waarvoor  en wijze 

waarop monitoring plaats kan vinden. Deze monitoring kan onderdeel zijn van een bredere monitoring 

waarbij tijdens de planperiode wordt bekeken in hoeverre de vooraf gestelde doelen en ambities voor de 
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Proeftuin  Elsendorp  worden  gerealiseerd.  Monitoring  biedt  de  mogelijkheid  om  zo  nodig  tijdens  de 

planperiode bij te sturen, bijvoorbeeld door onderdelen van het omgevingsplan aan te passen of aan te 

vullen. 

 

Resultaten  

Maximale ontwikkeling agrarische bedrijven en activiteiten 

Uit de resultaten van de effectbeoordeling voor het maximale ontwikkelingsscenario voor de agrarische 

bedrijven blijkt dat met name de ontwikkelingsmogelijkheden voor de veehouderijsector bepalend zijn 

voor  de  optredende milieugevolgen. Hoewel  binnen  het  plangebied  geen Natura  2000‐gebieden  zijn 

gelegen, kan door een maximale groei van de veestapel een grote toename van stikstofdepositie optreden 

binnen Natura 2000‐gebieden in de wijde omgeving. Deze toename vindt plaats in situaties waar reeds 

sprake is van een overbelasting. Daarnaast zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voor veehouderijen sterk 

bepalend  voor  het  woon‐  en  leefklimaat  binnen  de  gemeente  en  de  daaraan  gerelateerde 

gezondheidseffecten. Tevens kan een groei van de veestapel  leiden  tot een grotere belasting van het 

oppervlaktewater.  

 

Niet alleen de veehouderijsector is bepalend voor de mogelijke milieugevolgen van het omgevingsplan. 

Ook  ontwikkelingsmogelijkheden  voor  andere  agrarische  activiteiten  kunnen  effecten  met  zich 

meebrengen.  Daarbij  zijn  onder  andere  name  de  landschappelijke  effecten  van  kassen  en 

teeltondersteunende voorzieningen van belang. Agrarische ontwikkelingen kunnen daarnaast gevolgen 

hebben voor natuurwaarden, zoals de aanwezige flora en fauna binnen en aansluitend aan bouwvlakken. 

 

Tot  slot  kunnen  agrarische  activiteiten  leiden  tot  een  toename  van  verkeer  op  de  ontsluitingsroutes 

binnen het buitengebied en door de kern. Dit zal in het maximale ontwikkelingsscenario leiden tot een 

verslechtering van de verkeersveiligheidssituatie. 

 

Gezien de doelstellingen en ambities voor het plangebied is het wenselijk om in bepaalde gevallen nadere 

randvoorwaarden en maatregelen te verbinden aan toekomstige initiatieven om op die manier te sturen 

op de beoogde omgevingskwaliteit.  

 

Maximale ontwikkeling niet‐agrarische bedrijven en activiteiten 

Dit maximale ontwikkelingsscenario scoort op een aantal thema’s en criteria aanzienlijk beter dan het 

ontwikkelingsscenario voor agrarische bedrijven. Dat  is met name het gevolg van het beëindigen van 

agrarische activiteiten en de functiewijziging naar een niet‐agrarische functies. In sommige gevallen kan 

het  daarbij  gaan  om  wijziging  naar  functies  met  een  relevante  milieubelasting  zoals  niet‐agrarische 

bedrijven, maar het gaat ook om wijziging naar  functies met een heel beperkte milieubelasting  zoals 

wonen, kleinschalige maatschappelijke of recreatieve functies. Toch blijkt uit de effectbeoordeling dat er 

ook  in  dit  scenario  situaties  kunnen  optreden  waarbij  zonder  nadere  randvoorwaarden  ongewenste 

situaties ontstaan. Bijvoorbeeld waar het gaat om de gevolgen voor natuurwaarden,  landschappelijke 

waarden of een toename van het aantal (potentieel) gehinderden / blootgestelden binnen de invloedsfeer 

van veehouderijen.  

 

Kaders in het omgevingsplan 

Om  ongewenste  effecten  te  voorkomen  en  te  borgen  dat  toekomstige  ontwikkelingen  een  bijdrage 

leveren  aan  de  gewenste  omgevingskwaliteit  worden  in  veel  gevallen  voorwaarden  verbonden  aan 

nieuwe  initiatieven. Uitgangspunt voor het omgevingsplan  is het vastleggen van de kaders waarbinnen 

toekomstige  ontwikkelingen  kunnen  plaatsvinden.  De  verschillende  omgevingsaspecten  spelen  een 

belangrijke rol bij de uitwerking van de voorwaarden, regels en onderzoeksverplichtingen. Toetsing vindt 

plaats  op  het  moment  dat  sprake  is  van  een  concreet  initiatief  en  gebruik  wordt  gemaakt  van  de 

flexibiliteitsbepalingen.  
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Algemene voorwaarden 

In hoofdstuk 3 van de planregels zijn de regels voor nieuwe ontwikkelingen vastgelegd. Daarbij wordt 

onderscheid gemaakt  in 7 gebiedsbestemmingen voor de afzonderlijke deelgebieden  (ontwikkelgebied 

wonen,  groene  dorpsmantel,  intensief  agrarisch  ondernemen,  gemengd  gebied,  glastuinbouwgebied, 

natuurlijk  buitengebied  en  transformatiegebied.  In  de  planregels  zijn  de  ambities  per  deelgebied 

beschreven,  waarbij  het  bijvoorbeeld  gaat  om  het  beperken  van  milieuhinder,  realiseren  van  een 

duurzaam bodem‐ en watersysteem en een  robuuste  landschapsstructuur. Bij nieuwe ontwikkelingen 

wordt onder andere getoetst aan de ambities voor de verschillende deelgebieden zoals die op basis van 

de gebiedsvisie zijn geformuleerd. 

 

Tevens  is  aan  de  verschillende  ontwikkelingsmogelijkheden  in  de  planregels  een  groot  aantal 

voorwaarden  opgenomen  die  vooral  zijn  gericht  op  het  voorkomen  van  ongewenste  effecten  en 

onaanvaardbare situaties. Het gaat bijvoorbeeld om voorwaarden zoals: 

‐ de  capaciteit  van  de  omliggende  wegen  is  voldoende  voor  een  veilige  afwikkeling  van  de 

verkeerstoename; 

‐ er vindt geen onevenredige aantasting van natuurwaarden plaats; 

‐ de bodemkwaliteit is geschikt voor de beoogde functie; 

‐ de waterkwaliteit wordt niet nadelig beïnvloed; 

‐ de ontwikkeling vindt hydrologisch neutraal plaats; 

‐ er worden geen nieuwe kwetsbare objecten of beperkt kwetsbare objecten binnen 10‐6‐contouren 

van inrichtingen of leidingen gerealiseerd;  

‐ voor ontwikkelingen binnen het invloedsgebied voor het groepsrisico vindt een verantwoording van 

het groepsrisico plaats. 

 

Met deze algemene voorwaarden wordt voor diverse  thema’s en criteria geborgd dat geen  relevante 

negatieve effecten zullen optreden. 

 

Voorwaarden uit de provinciale omgevingsverordening 

De  provinciale  omgevingsverordening  is  sterk  bepalend  voor  de  voorwaarden  waaronder 

ontwikkelingsmogelijkheden kunnen worden geboden aan agrarische bedrijven. Waar  relevant zijn de 

voorwaarden overgenomen in het omgevingsplan. In sommige gevallen gaat het daarbij om het uitsluiten 

van  functies  binnen  bepaalde  gebieden  waaronder  bijvoorbeeld  de  groenblauwe  mantel  en  het 

Natuurnetwerk  Noord‐Brabant.  In  andere  gevallen  gaat  het  om  het  overnemen  van  voorwaarden, 

bijvoorbeeld waar het gaat om de eisen die worden gesteld aan nieuwe veehouderij initiatieven. Zo dient 

te worden voldaan aan de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij. Daarnaast dient ter plaatse van 

omliggende  gevoelige  objecten  te  worden  voldaan  aan  de  normen  voor  de  achtergrondbelasting 

(geurhinder) en jaargemiddelde fijnstofconcentratie.  

 

Deze  kaders  vanuit de provinciale omgevingsverordening  leiden  tot  een beperking  van de potentiële 

milieugevolgen  van  het  omgevingsplan.  Daarnaast  dragen  bepaalde  voorwaarden  bij  aan  een 

kwaliteitsverbetering als het gaat om landschappelijke en natuurwaarden, en een verduurzaming van de 

agrarische sector.  

 

Aanvullende voorwaarden veehouderijen 

Uit de effectbeschrijvingen in het planMER blijkt dat er op onderdelen aanvullende maatregelen wenselijk 

en/of noodzakelijk zijn om nadelige effecten door de ontwikkelingsmogelijkheden voor (met name de) 

veehouderijen  te voorkomen. Zo zijn  in de planregels voorwaarden opgenomen om een  toename van 

stikstofdepositie  binnen  Natura  2000‐gebieden  uit  te  kunnen  sluiten.  Dit  betekent  niet  dat  alle 

veehouderijen  'op  slot'  worden  gezet.  Uitbreiding  is  mogelijk  door  het  treffen  van  voldoende 

stikstofreducerende maatregelen  (toepassen  van emissie‐arme  stalsystemen). Op deze wijze  is  in het 

omgevingsplan geborgd dat geen verdere verslechtering zal optreden.  
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Tevens zijn aanvullende voorwaarden opgenomen om een relevante toename van fijn stofconcentraties 

te voorkomen/beperken en is een afweging van de gezondheidseffecten en de mogelijke maatregelen die 

in dat  kader  kunnen worden  getroffen noodzakelijk. Voor  fijn  stof  kan  geen drempelwaarde worden 

aangegeven waaronder er geen effecten meer  zullen optreden. Om deze  reden wordt een  relevante 

toename van de concentraties fijn stof in alle gevallen onwenselijk geacht. Voor veehouderij initiatieven 

wordt (in aanvulling op de norm van 31,2 µg / m³ uit de provinciale omgevingsverordening) vastgelegd 

dat nieuwe ontwikkelingen niet 'in betekende mate' mogen bijdragen aan de concentraties fijn stof. Uit 

de  informatie  uit  het  planMER  blijkt  dat  de  specifieke  bedrijfskenmerken  en  al  dan  niet  getroffen 

maatregelen  sterk  bepalend  zijn  voor  de  optredende  gezondheidseffecten.  Om  te  komen  tot  een 

beperking van de gezondheidseffecten en verbetering van de gezondheidssituatie is het wenselijk om in 

het omgevingsplan aanvullende voorwaarden te verbinden aan toekomstige veehouderij initiatieven die 

zijn gericht op het treffen van alle maatregelen met betrekking tot gezondheid (die redelijkerwijs mogelijk 

zijn) toe te passen. Daarbij kan onder andere aansluiting worden gezocht bij de Handreiking veehouderij 

en volksgezondheid en de Notitie Handelingsperspectieven Veehouderij en Volksgezondheid. Hierin is een 

breed scala van mogelijke maatregelen opgenomen.  

 

Beeldkwaliteitsplan en Landschapsvisie 

Bij nieuwe ontwikkelingen wordt getoetst aan het beeldkwaliteitsplan en de Landschapsvisie Elsendorp. 

In  deze  beoordelingskaders  wordt  niet  alleen  ingezet  op  een  verbetering  van  de  landschappelijke 

kwaliteit,  maar  ook  op  een  veerkrachtig,  klimaatadaptief  watersysteem,  het  vergroten  van 

natuurwaarden en biodiversiteit en het verbeteren van het recreatieve netwerk.  

 
Meerwaardeplan 

Het  meerwaardeplan  dat  is  gekoppeld  aan  het  omgevingsplan  heeft  een  directe  relatie  met  de 

omgevingskwaliteit. Het meerwaardeplan streeft inhoudelijk de volgende doelstellingen na: 

1. een goede en functionerende gemengde plattelandseconomie; 

2. een  aantrekkelijk  buitengebied  waar  goed  gewoond,  gewerkt  en  geleefd  kan  worden  voor 

iedereen; 

3. het tegengaan van verrommeling en verstening van het buitengebied. 

 

Het meerwaardeplan  gaat  over  de maatschappelijke meerwaarde  en  de  financiële meerwaarde. Het 

meerwaardeplan  bevat  een  beschrijving  van  de  spelregels  en  het  proces  om  te  komen  tot  een 

maatwerkbijdrage vanuit de initiatieven. 

 

Bij  de maatschappelijke meerwaarde  gaat  het  onder  andere  om maatregelen  die  positieve  gevolgen 

hebben  voor  de  omgevingskwaliteit.  Bijvoorbeeld  door  de  sloop  van  verspreid  liggende  voormalige 

agrarische bebouwing (VAB’s), het verminderen van het aantal intensieve veehouderijen, het verwijderen 

van  asbest.  Ook  toe  te  voegen  kwaliteiten,  zoals  projecten  op  het  gebied  van  klimaatadaptatie  en 

duurzame  energie of het  vergroten  van de buffer  voor overtollig water hebben  een maatschappelijk 

waarde.  Dit  kan  door  middel  van  investeringen  in  kwaliteit  binnen  het  eigen  plangebied  en/of  de 

omgeving  en/of  door  een  storting  in  een  gebiedsfonds.  Vanuit  dit  gebiedsfonds  worden  projecten 

(gedeeltelijk) gefinancierd die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit van het buitengebied van 

Elsendorp. 

 

Samenvattend overzicht effectbeoordeling 

Tabel 1 geeft een samenvattend overzicht van de effectbeoordelingen uit het planMER. 
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Tabel 1 Samenvattend overzicht effectbeoordeling planMER Proeftuin Elsendorp 

Hoofdaspect  Aspect  Criterium  Beoordeling  

Agrarisch  Niet agrarisch 

Maximaal  Kaders  Maximaal  Kaders 

Natuur  Natura 2000‐

gebieden  

- Areaalverlies, 

versnippering, 

verontreiniging, verstoring 

of verandering van 

waterhuishouding binnen 

Natura 2000 

0  0  0  0 

- Verzuring, vermesting  ‐‐  0  0/+  0/+ 

Nationaal 

Natuurnetwerk 

en 

Groenblauwe 

mantel 

- Natuurnetwerk Brabant  ‐  0  +  + 

- Groenblauwe mantel  0  +  0  + 

- Beschermde gebieden 

waterhuishouding 

‐/0  0  0  0 

Soorten  - Beschermde soorten  ‐  0 (+)*  ‐  0 (+)* 

- Biodiversiteit  ‐  0 (+)*  0  0 (+)* 

Landschap, 

cultuurhistorie 

en 

archeologie 

Landschap  - Openheid 

peelontginningenlandschap 

‐  +*  0  +* 

- Visuele verstedelijking  ‐  +  0  + 

Cultuurhistorie  - Waardevolle patronen en 

elementen 

‐  ‐/0  0  0 

- Beeldbepalende gebouwen  ‐  0  ‐  0 

Aardkundige 

waarde 

- Aardkundige waarden  ‐  0  ‐  0 

Archeologie  - Archeologische waarden  ‐  ‐/0  ‐  ‐/0 

Woon‐ en 

leefklimaat 
Geurhinder  ‐ Geurbelasting  +  +  0/+  0/+ 

  ‐ Aantal geurgehinderden   +  +  ‐  0 

Luchtkwaliteit  ‐ Concentraties 

luchtverontreinigende 

stoffen 

‐  ‐/0  0  0 

Externe 

veiligheid 

‐ Risicosituatie  0  0  0  0 

Geluid  ‐ Geluidbelasting  ‐  0  0  0 

Gezondheid  Veehouderijen         

  ‐ Geur  +  +  0  0 

‐ Fijnstof  ‐  0  0  0 

‐ Endotoxinen  ‐  0  0  0 

‐ Ammoniak  ‐  0  0  0 
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Hoofdaspect  Aspect  Criterium  Beoordeling  

Agrarisch  Niet agrarisch 

Maximaal  Kaders  Maximaal  Kaders 

‐ Zoönosen  ‐  0  0  0 

Wegverkeer         

‐ Geluid  0  0  ‐/0  0 

‐ Luchtkwaliteit  0  0  0  0 

‐ Gezondheidsbevordering 

(groen, 

recreatie/beweging, 

functiemening) 

0  0/+  0  + 

Bodem en 

water 
Bodem  ‐ Bodemkwaliteit  0  0  0/+  0/+ 

Water  ‐ Waterkwantiteit   ‐  0/+  0  0/+ 

‐ Oppervlakte‐ en 

grondwaterkwaliteit 

‐  0  +  + 

‐ Watersysteem  0  +*  0  +* 

‐ Bijdrage klimaatadaptieve 

inrichting 

‐  +*  0  +* 

Verkeer en 

vervoer 
Verkeer en 

vervoer 

‐ Verkeersafwikkeling   ‐/0  0  0  0 

‐ Verkeersveiligheid  ‐  0  0  0 

* Afhankelijk van inzet mogelijkheden en financiële middelen meerwaardeplan 

 

Monitoring en evaluatie 

Het  omgevingsplan  biedt  op  onderdelen  meer  flexibiliteit  en  ontwikkelingsmogelijkheden  dan  een 

‘regulier’ bestemmingsplan. Daarnaast is de looptijd van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte 

onder de crisis‐ en herstelwet 20 jaar (voor een ‘regulier’ bestemmingsplan 10 jaar). Voor verschillende 

milieuthema’s  en  criteria  is  er  sprake  van  een  relatief  grote  onzekerheidsmarge  als  het  gaat  om  de 

optredende effecten. Deze worden ook beïnvloed door allerlei ontwikkelingen buiten de scope van het 

omgevingsplan,  zoals  ontwikkelingen  in  wet‐  en  regelgeving,  economische  ontwikkelingen  en 

technologische ontwikkelingen. Het is daarom noodzakelijk om tijdens de looptijd van het omgevingsplan 

vinger  aan  de  pols  te  houden  en  te  monitoren  hoe  de  milieusituatie  binnen  het  studiegebied  zich 

ontwikkelt en of de optredende milieugevolgen vragen om een bijsturing door aanpassing van de kaders 

in het omgevingsplan.  

 

Voor de monitoring en evaluatie zijn zowel de gevolgen van agrarische initiatieven als de gevolgen van de 

niet‐agrarische  functies  van  belang.  Gezien  de  potentiële  effecten  en  de  daarmee  samenhangende 

onzekerheden wordt voorgesteld om iedere 5 jaar een integrale monitoring uit te voeren, waarbij voor 

de maatgevende thema’s eventuele wijzigingen in de milieusituatie in beeld worden gebracht.  

 

Bij de monitoringsrondes wordt het volgende in beeld gebracht: 

‐ overzicht van de initiatieven binnen de monitoringsperiode: belangrijke vraag daarbij is of het aantal, 

de  locaties  en  de  aard  en  omvang  van  de  initiatieven  aansluit  bij  de  visie  op  het  buitengebied. 

Eventuele  ongewenste  ontwikkelingen  of  juist  het  uitblijven  van  nieuwe  initiatieven,  kunnen 

aanleiding geven om het omgevingsplan op onderdelen aan te passen. 

‐ overzicht van de actuele milieusituatie  (leefomgevingsfoto): daarbij  ligt de  focus op het woon‐ en 

leefklimaat en de landschappelijke/ruimtelijke kwaliteit. 
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‐ overzicht van  relevante ontwikkelingen  (wet‐ en  regelgeving,  technologisch, economisch) die van 

belang zijn voor de kaders  in het omgevingsplan. Zo  is het niet uitgesloten dat de komende  jaren 

wijzigingen  zullen  worden  doorgevoerd  in  de  wet‐  en  regelgeving  op  bijvoorbeeld  het  vlak  van 

geurhinder  en/of  gezondheid.  Ook  kan  sprake  zijn  van  nieuwe  ruimtelijke  ontwikkelingen  en 

initiatieven die op dit moment nog niet kunnen worden voorzien en die vragen om aanvullende of 

andere kaders; 

‐ toets  van  de  initiatieven  en  ontwikkelingen  in  de  omgevingskwaliteit  aan  de  doelstellingen  en 

ambities  en  de  beschikbare  milieugebruiksruimte:  dragen  de  kaders  zoals  vastgelegd  in  het 

omgevingsplan  voldoende  bij  aan  het  realiseren  van  de  beoogde  omgevingskwaliteit  en worden 

nieuwe knelpunten of ongewenste situaties voorkomen.  

‐ integrale beoordeling op basis van de voorgaande onderdelen of aanpassing  in het omgevingsplan 

noodzakelijk is: het toevoegen, schrappen of aanpassen van de gestelde kaders. 
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1. Inleiding  11 

1.1. Proeftuin Elsendorp 

Het idee van de Proeftuin Elsendorp is ontstaan als gevolg van de Brabantse aanpak voor de leegstand 

van agrarische bebouwing. Omdat er in het buitengebied van Elsendorp ook problemen zijn op het gebied 

van asbest, wateroverlast en modernisering van de energie‐infrastructuur is besloten te onderzoeken of 

door samenwerking tussen burgers, ondernemers en overheden niet alleen problemen kunnen worden 

opgelost, maar er ook nieuwe  kansen  kunnen ontstaan. Door het dorp  ,ondersteund door provincie, 

gemeente  en  waterschap,  is  de  visie  Proeftuin  Elsendorp  opgesteld  in  combinatie  met  een 

meerwaardeplan. De gedachte is niet alleen per individueel initiatief een meerwaarde te leveren aan de 

kwaliteit  en  leefbaarheid  van  Elsendorp  op  basis  van  het  provinciaal  en  gemeentelijk  beleid  voor 

kwaliteitsverbetering  landschap,  maar  ook  de  activiteiten  op  zich  en  de  daaruit  voortvloeiende 

meerwaarde op gebiedsniveau te benaderen. 

 

Het huidige bestemmingsplan staat een aantal op basis van de visie gewenste ontwikkelingen niet toe. 

Daarvoor dient het bestemmingsplan te worden herzien en moet er eerst een nieuw planologisch regime 

worden opgesteld. Voor Elsendorp wordt vanwege het bijzondere gebiedsproces en de bijzondere inhoud 

gekozen  voor  een  'bestemmingsplan  met  verbrede  reikwijdte'.  Waar  een  bestemmingsplan  normaal 

gesproken  alleen  regels over de  ruimtelijke ordening mag bevatten, mag  een  'bestemmingsplan met 

verbrede reikwijdte' (hierna: omgevingsplan) meer bevatten, namelijk regels die betrekking hebben op 

de fysieke leefomgeving. Daarnaast mag een dergelijk plan ook andere typen instrumenten gebruiken dan 

een  'gewoon'  bestemmingsplan.  Het  gaat  dan  bijvoorbeeld  om  een  'meldingsplicht'  of  een 

'omgevingsvergunning  voor  een  bestemmingsplanactiviteit'.  Om  vooruit  te  kunnen  lopen  op  de 

omgevingswet wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden uit de Crisis‐ en herstelwet. Op die manier 

kan maximaal worden ingezet op de in de toekomstige Omgevingswet gepresenteerde reeks maatregelen 

om de flexibiliteit te vergroten, die onder andere voor het gebiedsproces gewenste verkorte procedures 

oplevert. In het kader van het omgevingsplan wordt een planmer‐procedure doorlopen.  

 

 

1.2. Waarom een planMER? 

Kaderstellend plan 

Op grond van de Wet milieubeheer en het bijbehorende Besluit milieueffectrapportage is een planMER 

noodzakelijk omdat het niet is uitgesloten dat binnen de kaders van het plan sprake zal zijn van initiatieven 

waarbij de drempelwaarden uit het Besluit milieueffectrapportage worden overschreden. In de C‐ en D‐

lijst  bij  het  Besluit  milieueffectrapportage  zijn  voor  verschillende  diercategorieën  drempelwaarden 

opgenomen.  Zo  is  bijvoorbeeld  voor  initiatieven  voor  uitbreidingen  of  wijzigingen  van  stallen  die 

betrekking hebben op  40.000 stuks pluimvee, 2.000 mestvarkens of 200 stuks melkrundvee in het kader 

van de benodigde omgevingsvergunning sprake van een mer‐beoordelingsplicht. Het omgevingsplan voor 

de Proeftuin Elsendorp zal planologische ruimte bieden voor dergelijke uitbreidingen of wijzigingen van 

de veestapel en is daarmee kaderstellend voor mogelijke mer‐(beoordelings)plichtige vervolgbesluiten en 

daarom  planmer‐plichtig.  Naar  verwachting  zal  er  buiten  de  ontwikkelingsmogelijkheden  voor  de 

veehouderijsector  geen  sprake  zijn  van  mer‐(beoordelings)plichtige  activiteiten.  Het  planMER  en  de 



12  Inleiding 

20190643    Rho adviseurs voor leefruimte 
    vestiging Rotterdam 

onderliggende  onderzoeken  richten  zich  echter  op  alle  beoogde  ontwikkelingsmogelijkheden  met 

(potentiële) milieugevolgen. 

 

Gevolgen voor Natura 2000‐gebieden 

In de Wet natuurbescherming is vastgelegd dat voor plannen die mogelijk leiden tot significante negatieve 

effecten op Natura 2000 een zogenaamde ‘passende beoordeling’ noodzakelijk is. Binnen het plangebied 

zijn  geen  Natura  2000‐gebieden  gelegen  (zie  figuur  1.1).  Desondanks  kan  niet  op  voorhand  worden 

uitgesloten dat sprake is van significante negatieve effecten op Natura 2000. Met name als het gaat om 

het  aspect  stikstofdepositie  kan  (uitgaande  van  de  maximale  planologische  mogelijkheden)  op  vele 

kilometers  afstand  sprake  zijn  van  significante  negatieve  effecten  met  name  als  gevolg  van  de 

ontwikkelingsmogelijkheden voor veehouderijen. Om de mogelijke gevolgen voor de  stikstofdepositie 

binnen  Natura  2000‐gebieden  in  beeld  te  brengen,  wordt  in  het  kader  van  het  omgevingsplan  een 

passende beoordeling uitgevoerd. Wanneer voor een plan een passende beoordeling op grond van de 

Wet natuurbescherming noodzakelijk is, leidt dit in principe tot een planmer‐plicht (tenzij sprake is van 

kleine gebieden en kleine wijzigingen die geen aanzienlijke milieueffecten hebben).  
 

 
Figuur 1.1 Ligging plangebied ten opzichte van Natura 2000‐gebieden (bron: Aerius) 

 

 

1.3. Mer‐procedure en koppeling met het omgevingsplan 

Milieueffectrapportage (m.e.r.) is wettelijk verankerd in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Doel van 
een  planMER  is  het  integreren  van  milieuoverwegingen  in  de  voorbereiding  van  (in  dit  geval)  een 
bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. De keuze voor een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte 
(omgevingsplan) heeft geen gevolgen voor de planmer‐plicht, maar kan wel gevolgen hebben voor de 
opzet van het MER en de onderliggende onderzoeken. Hier wordt nader op ingegaan in hoofdstuk 3 van 
deze notitie.  
 

De mer‐procedure bestaat uit verschillende stappen die geïntegreerd zijn in de omgevingsplanprocedure. 

Verwezen wordt naar de volgende tabel. 
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Tabel 1.1 Koppeling mer‐ en procedure omgevingsplan 

stap  MER  Omgevingsplan 

     

1  openbare kennisgeving opstellen MER en omgevingsplan (door NRD) 

2  Inspraak en raadpleging 

bestuursorganen/wettelijke adviseurs over 

reikwijdte en detailniveau MER (a.d.h.v. NRD) 

 

3  opstellen MER  opstellen ontwerp‐omgevingsplan 

4   Zienswijzen op ontwerp‐omgevingsplan  

 terinzagelegging MER en toetsingsadvies van de Commissie m.e.r.  

5  Eventueel aanvullen MER  Aanpassen ontwerp‐omgevingsplan 

6    Vaststellen omgevingsplan, met MER als 

bijlage 

     
 

Met een Notitie reikwijdte en detailniveau zijn overlegpartners en bestuursorganen geraadpleegd over 

de reikwijdte en het detailniveau van het planMER. De Notitie reikwijdte en detailniveau heeft ook ter 

inzage gelegen. Er zijn twee reacties ingediend op de Notitie reikwijdte en detailniveau, waarvan een door 

de GGD. De GGD doet een aantal aanbevelingen voor het in beeld brengen van de gezondheidseffecten, 

waaronder het gebruik maken van de Brabantse Omgevingsscan. De reactie van de GGD is meegenomen 

bij de uitwerking en beoordeling van de gezondheidseffecten in hoofdstuk 6 van het planMER. De tweede 

reactie is ingediend door een van de omwonenden van het plangebied. In de reactie wordt nadrukkelijk 

aandacht  gevraagd  voor  de  wijze  waarop  kan  worden  gekomen  tot  een  verbetering  van  de 

omgevingskwaliteit (en niet alleen het voorkomen van negatieve effecten). Hieraan wordt in het planMER 

gehoor gegeven door per omgevingsaspect te beschrijven op welke wijze  in het omgevingsplan wordt 

gestuurd  op  het  realiseren  van  de  beoogde  omgevingskwaliteit.  Verder  wordt  een  aantal  concrete 

suggesties en voorstellen gedaan, die deels zijn overgenomen in het planMER. 

 

Om in een zo vroeg tijdig stadium inzicht te hebben in de mogelijke consequenties van het planMER voor 

het  omgevingsplan  en  hieraan  ook  een  doorvertaling  te  kunnen  geven,  is  in  het  voorontwerp‐

omgevingsplan een concept‐planMER opgenomen.  In een aantal van de reacties op het voorontwerp‐

omgevingsplan komt ook de inhoud van het planMER aan de orde. In de Nota van beantwoording (bijlage 

bij  het  ontwerp‐omgevingsplan)  is  een  samenvatting  opgenomen  van  de  reacties  met  bijbehorende 

beantwoording. 
 
Het  definitieve  planMER  wordt  gelijktijdig  met  het  ontwerp‐omgevingsplan  formeel  in  procedure 
gebracht. Op dat moment vindt ook de wettelijk verplichte toetsing door de Commissie voor de m.e.r. 
plaats. 
 

 

1.4. Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 beschrijft de visie op het plangebied en de vertaling daarvan in het omgevingsplan. Ook is 

een  beschrijving  opgenomen  van  de  bouw‐  en  gebruiksmogelijkheden  die  het  omgevingsplan  biedt. 

Hoofdstuk 3 beschrijft de aanpak van het planMER (reikwijdte en detailniveau), waarbij wordt ingegaan 

op de onderzochte alternatieven en onderzoeksmethodiek. 

 

In hoofdstuk 4 t/m 9 komen achtereenvolgens de volgende thema's aan de orde: 

4. ecologie; 

5. landschap, cultuurhistorie en archeologie; 

6. woon‐ en leefklimaat; 

7. bodem en water; 

8. verkeer en vervoer. 
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Hoofdstuk 9 geeft een overzicht van de conclusies en de doorvertaling in het omgevingsplan. 

 



 

Rho adviseurs voor leefruimte      20190643 
vestiging Rotterdam 

2. Omgevingsplan Proeftuin Elsendorp  15 

2.1. Plangebied 

Het plangebied voor de proeftuin Elsendorp  is gelegen  in oost‐Brabant  in de gemeente Gemert‐Bakel, 

grenzend aan de gemeenten Sint Anthonis en Boekel. Elsendorp is een typische plattelandskern, ontstaan 

tijdens  de  veenontginningen  begin  1900.  De  noord‐zuid  verbinding  is  de  van  oudsher  bekende 

Middenpeelweg N277,  de  verbinding  tussen Nijmegen  en  Roermond. Van west  naar  oost wordt  het 

gebied doorsneden door de verbindingsweg Gemert – Boxmeer N272. 

 

 
Figuur 2.1 Begrenzing plangebied 
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Figuur  2.1  geeft  een  beeld  van  de  begrenzing  van  het  plangebied  voor  het  omgevingsplan. De  kern 

Elsendorp en de camping aan Den Heikop zijn geen onderdeel van het plangebied  In het noorden wordt 

de grens van het gebied bepaald door de gemeentegrens. Hier is sprake van een voormalig LOG‐gebied, 

met veel intensieve veehouderijen en omvangrijke glastuinbouw. Grootschalige bedrijvigheid voert hier 

de boventoon. De straat ‘Paradijs’ is de noordelijk gelegen ontsluitingsweg van het gebied. Tussen Gerele 

Peel en Elsendorpseweg is sprake van een extensief agrarisch gebied. Ten zuiden van de Elsendorpseweg 

ligt het natuurgebied landgoed Cleefs Wit / De Sijp, ontstaan in de 18e eeuw, en dat voor de helft bestaat 

uit bossen 75 ha en 70 ha agrarische grond. Het zuidelijk deel van het proeftuingebied wordt begrensd 

door een extensief agrarisch en wederom bosrijk gebied met Langs de Palen als grensweg, tevens de grens 

met het dorp De Rips. Westelijk wordt het gebied begrensd door Oude Domptweg, Diepertseweg en 

Sijpseweg, oostelijk door de Middenpeelweg (in Elsendorp ook wel Ripseweg genaamd).  

 

 

2.2. Proeftuin Elsendorp 

Inleiding 

Het buitengebied  van Elsendorp  is  sterk  aan het  veranderen. Het  idee  van de Proeftuin Elsendorp  is 

ontstaan als gevolg van de Brabantse aanpak voor de leegstand van agrarische bebouwing. Omdat er in 

het  buitengebied  van  Elsendorp  ook  problemen  zijn  op  het  gebied  van  asbest,  wateroverlast  en 

modernisering van de energie‐infrastructuur  is besloten te onderzoeken of door samenwerking tussen 

burgers, ondernemers en overheden niet alleen problemen kunnen worden opgelost, maar er ook nieuwe 

kansen  kunnen  ontstaan.  Om  deze  redenen  besloten  het  dorpsoverleg,  initiatiefnemers,  gemeente, 

waterschap  en  provincie  om  samen  vorm  te  geven  aan  het  buitengebied  van  Elsendorp.  Dit  heeft 

geresulteerd in de Proeftuin Elsendorp. De  gebiedsgerichte aanpak van initiatieven van ondernemers in 

het buitengebied moet leiden tot meer kwaliteit voor ondernemers en inwoners van Elsendorp, zowel op 

korte  termijn als  lange  termijn. De aanpak moet bijdragen aan een duurzaam en  toekomstbestendige 

ontwikkeling van het dorp en haar inwoners, waardoor voorzieningen behouden kunnen blijven. Vanuit 

het dorp wordt ingezet op samenhang van ontwikkelingen, meerwaarde van het dorp en saamhorigheid. 

Daarbij past een sterke stimulering van initiatieven van onderop en regie op ontwikkelingen. De gemeente 

en provincie zetten in op tegengaan van verrommeling buitengebied, ondermijning, versterken economie 

en  leefbaarheid,  verduurzaming.  Zij  trekken  samen  op,  ondersteunen  proactief  de  ontwikkeling  en 

gebiedsgerichte aanpak van het dorp en spreken met één taal en één mond. 

 

Visie 

In de visie Proeftuin Elsendorp is de huidige situatie van het plangebied beschreven en de uitdagingen die 

er  zijn  in de huidige  situatie. Daarnaast  zijn de doelen beschreven die de proeftuin nastreeft  en het 

gebiedsproces waarmee wordt gewerkt om de doelen te bereiken. Bewoners en ondernemers worden 

uitgedaagd om met initiatieven te komen die invulling geven aan de doelen en ambities.  

 

De gebiedsvisie schetst een toekomst voor het buitengebied. In het buitengebied is namelijk voldoende 

ondernemerschap en zijn voldoende ideeën voor initiatieven. Door deze nieuwe initiatieven te koppelen 

aan de opgaven van het gebied ontstaan kansen om: 

‐ een goede en functionerende gemengde plattelandseconomie te realiseren; 

‐ toe  te werken naar een aantrekkelijk buitengebied waar goed gewoond, gewerkt en geleefd kan 

worden voor iedereen; 

‐ en de verrommeling en verstening van het buitengebied tegen te gaan. 

 

Vanuit de doelen en kansen is een kaart opgesteld met verschillende deelgebieden binnen het plangebied 

waarin  ieder deelgebied  zijn eigen hoofdkoers kent,  zie  figuur 2.2.  In paragraaf 2.3  is een  toelichting 

opgenomen per deelgebied. 
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Figuur 2.2 Deelgebieden omgevingsplan 

 

In de visie zijn doelen en uitgangspunten beschreven. Nieuwe ontwikkelingen moeten in meer of mindere 

mate invulling geven aan de volgende doelen: 

‐ Duurzame energie: het dorp zelfvoorzienend maken in energie opwek en gebruik, bedrijven minimaal 

zelfvoorzienend; 

‐ Leefbaarheid: bieden van aantrekkelijk woon‐, werk‐ en leefklimaat door voldoende ruimte te bieden 

aan jonge ondernemers, sociale veerkracht versterken, enzovoorts. 

‐ Milieu: sanering van asbest, terugdringen geurhinder, uitstoot fijnstof en ammoniak 

‐ Water / klimaat: een robuust en klimaatbestending bodem‐ en watersysteem van goede kwaliteit; 

‐ Landbouw: herbestemmen en transformeren 

‐ Natuur: versterken zones en gebruik door recreatieve ontwikkeling 

‐ Economie:  andere  bedrijvigheid,  lees  legaliseren  van  bestaande  bedrijfsfuncties,  is  niet 

vanzelfsprekend. Stimuleren van nieuwe bedrijvigheid op vrijkomende  locaties  is een goede zaak, 

maar de locatie alleen, het eigenaarschap is niet bepalend. Door ruilen kan op een andere locatie een 

beter voorstel ontstaan; 

‐ Wonen: blijven wonen op een bedrijfslocatie is niet vanzelfsprekend, voldoende woningen bieden op 

juiste kwaliteit, slopen wat weg kan. 

‐ Bedrijvigheid, werklocaties: niet alles kan op elke locatie, grote veranderingen maken dat er nieuwe 

inzichten ontstaan.  

‐ Ondermijning  en  criminaliteit:  verpaupering  en  illegaal  gebruik  tegengaan,  sociale  controle 

versterken, enzovoorts. 

 

Deelnemers in de proeftuin worden uitgedaagd om (bij voorkeur samen) met initiatieven te komen die 

invulling geven aan deze doelen. 
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Meerwaardeplan  

Belangrijk principe  is dat  initiatieven  in de proeftuin een meerwaarde moeten hebben voor  zowel de 

ondernemers als voor het dorp. De wijze waarop de doelstellingen die in de visie  'Proeftuin Elsendorp' 

zijn geformuleerd gerealiseerd worden is uitgewerkt in het 'Meerwaardeplan Proeftuin Elsendorp'.  

 

De gedeelde doelstelling van de betrokken partijen  is om kwaliteit en  leefbaarheid van Elsendorp een 

impuls te geven. Die impuls wordt gegeven door nieuwe initiatieven in het buitengebied. Initiatiefnemers 

creëren met hun initiatief maatschappelijke meerwaarde voor Elsendorp door een bijdrage te leveren op 

het  gebied  van  leefbaarheid,  ruimte  voor  bedrijvigheid  en  innovatie,  waterbeheer,  landschappelijke 

kwaliteit en recreatie‐aanbod. Bovendien leveren initiatiefnemers met een financiële meerwaarde door 

een  bestemmingsverandering  een  financiële  bijdrage  aan  het  gebiedsfonds.  Vanuit  dit  gebiedsfonds 

worden projecten (gedeeltelijk) gefinancierd die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit van het 

buitengebied van Elsendorp. 

 

De beleidsregel beschrijft de meerwaarde die wordt nagestreefd en de manier waarop initiatieven door 

middel van maatschappelijke en financiële meerwaarde gaan bijdragen aan de doelstellingen voor het 

buitengebied van Elsendorp. Het meerwaardeplan bevat de criteria om te beoordelen of een initiatief een 

(significante)  meerwaarde  heeft  voor  het  in  stand  houden  van  een  veilige  en  gezonde  fysieke 

leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit van Elsendorp. Dit is een voorwaarde om een vergunning 

te kunnen verlenen voor initiatieven op basis van dit plan. 

 

 

2.3. Opzet en uitgangspunten omgevingsplan 

2.3.1. Inleiding 

Om uitvoering te geven aan de visie en het meerwaardeplan is in het omgevingsplan gekozen voor een 

basislaag  met  bouw‐  en  gebruiksmogelijkheden  uit  het  vorige  bestemmingsplan  'Gemert‐Bakel 

Buitengebied 2017': Hoofdstuk 2 Regels voor bestaand gebied (de enkelbestemmingen). Daar overheen 

is een extra laag toegevoegd: Hoofdstuk 3 Regels voor ontwikkelingen (de gebiedsbestemmingen). Deze 

ontwikkellaag  met  bouw‐  en  gebruiksmogelijkheden  biedt  initiatiefnemers  de  ruimte  om  binnen  de 

doelen  en  ambities  van  de  visie  'Proeftuin  Elsendorp'  nieuwe  initiatieven  te  ontplooien  in  het 

buitengebied.  

 

2.3.2. Basislaag 

Binnen de basislaag is sprake van beperkte uitbreidingsmogelijkheden en flexibiliteit die relevant kunnen 

zijn voor de effectbeoordeling in het planMER. In de basislaag wordt onder andere onderscheid gemaakt 

in de bestemming ‘Agrarisch’ voor de agrarisch gronden en bestemming ‘Agrarisch‐ Agrarisch bedrijf’ voor 

de  agrarische  bouwvlakken.  Binnen  de  bestemming  Agrarisch  zijn  onder  voorwaarden  schuilhutten, 

paardenbakken, opslag van ruwvoer en teeltondersteunende voorzieningen toegestaan. De bestemming 

Agrarisch – Agrarisch bedrijf is gericht op het vastleggen van de bestaande activiteiten. Bij uitbreidingen 

binnen  het  bouwvlak  dient  onder  andere  rekening  te  worden  gehouden  met  de  voorwaarden  uit 

provinciale Omgevingsverordening. Dat geldt  in het bijzonder voor de uitbreidingsmogelijkheden voor 

veehouderijen,  waarbij  een  groot  aantal  voorwaarden  in  acht  moet  worden  genomen.  Ook  de 

bestemmingen voor de niet‐agrarische bedrijven, recreatieve en maatschappelijke voorzieningen zijn in 

de basislaag gericht op het vastleggen van de bestaande activiteiten. 

 

2.3.3. Ontwikkellaag: onderscheid in deelgebieden  

Binnen  het  plangebied  zijn  op  basis  van  de  visie  verschillende  ontwikkelingsrichtingen  bepaald.  Het 

landschapsvisiedocument Elsendorp, zoals dat is opgesteld in opdracht van de provincie Noord‐Brabant 

is  daarbij  een  uitgangspunt  geweest  om  tot  onderstaande  ontwikkelingsrichtingen  te  komen.  Deze 

ontwikkelingsrichtingen  zijn  in  dit  plan  vertaald  naar  het  bestemmingsplan  met  de  volgende  zeven 

gebiedsbestemmingen:  

‐ Ontwikkelgebied Wonen 
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‐ Groene dorpsmantel 

‐ Intensief agrarisch ondernemen 

‐ Gemengd gebied 

‐ Glastuinbouw  

‐ Natuurlijk buitengebied 

‐ Transformatiegebied  

 

De inhoud en begrenzing van activiteiten in de gebiedsbestemmingen zijn uitgewerkt binnen de kaders 

van de Omgevingsverordening Noord‐Brabant in de visie 'Proeftuin Elsendorp'. 

 

Hieronder worden de verschillende deelgebieden beschreven om een beeld te geven waar we nu staan 

en waar we naar toe willen. De regels in dit bestemmingsplan moeten ervoor zorgen dat het gebied zich 

kan ontwikkelen naar de gewenste evenwichtige toedeling van functies en de daarbij gewenste kwaliteit 

van de fysieke leefomgeving. 

 

Ontwikkelgebied Wonen 

Analyse 

In het noorden en oosten van Elsendorp liggen tegen het dorp aan uitloopgebieden waar nu recreatieve 

en  agrarische  bedrijvigheid  aanwezig  zijn  en  gronden  agrarisch  gebruikt  worden.  Het  gebied  is  een 

dorpsrand, het vormt de overgang van het dorp naar het buitengebied. 

 

 

 
 

   



20  Omgevingsplan Proeftuin Elsendorp 

20190643    Rho adviseurs voor leefruimte 
    vestiging Rotterdam 

Gewenste ontwikkelrichting 

Om Elsendorp vitaal en  leefbaar  te houden  is het van belang dat er  in Elsendorp voldoende mensen 

kunnen wonen. Om dit te bereiken is voor Elsendorp van belang dat jongeren en de voorzieningen in het 

dorp behouden blijven. Momenteel is het verkrijgen van woonruimte in Elsendorp een uitdaging. Om dit 

te  bereiken  is  woningbouw  noodzakelijk.  In  dit  gebied  wil  Elsendorp  het  dorp  uitbreiden  met 

woningbouw. 

 

Het dorp wil graag woningbouw realiseren in het noorden en oosten van Elsendorp. Tegelijkertijd wil men 

het landschap hier aantrekkelijk houden. In dit gebied wordt daarom ook ruimte geboden aan innovatieve 

woonconcepten.  Het  doel  is  om  hier  een  aansprekend  woon‐  en  leefklimaat  te  creëren  en  om  de 

doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Op die manier blijft Elsendorp een levendig dorp met 

voorzieningen. 

 

Groene dorpsmantel 

Analyse 

De groene dorpsmantel is een afwisselend gebied met bos, wonen, agrarische gronden en bedrijvigheid, 

natuur (o.a. NNB) en recreatie. Ook liggen in dit gebied cultuurhistorische en landschappelijke waarden. 

Een  deel  van  deze  gebiedsbestemming  is  aangewezen  als  groenblauwe  mantel  (landschappelijke 

waarden)  en daar  strekt  tot  behoud, herstel of duurzame ontwikkeling  van het watersysteem  en de 

daarmee  samenhangende ecologische  waarden  en  kenmerken en landschappelijke  waarden  en 

kenmerken. 

 

 
 

Gewenste ontwikkelrichting 

De groene dorpsmantel is een uitloopgebied van het dorp waar ruimte wordt geboden aan natuurherstel 

en  waterberging.  Doel  is  om  in  dit  gebied  bij  te  dragen  aan  een  klimaatbestendig  en  waterrobuust 

Elsendorp waarbij de  laagste delen  van het  gebied worden benut  ten behoeve  van een  veerkrachtig 

watersysteem. Tegelijkertijd draagt dit bij aan het verbeteren van de bodemkwaliteit. Door de  ligging 

nabij het dorp biedt dit gebied kansen voor het verbinden van recreatie en natuurwaarden ter verbetering 

van de ruimtelijke kwaliteit. Bestaande bedrijven mogen gewoon uitbreiden op het bestaande bouwvlak. 

In dit gebied wordt ruimte geboden aan extensievere vormen van landbouw, zoals vollegronds tuinbouw 

(ecologisch/biologisch),  voedselbos  en  fruitteelt  (bv.  zacht  fruit  en  druiven),  vollegronds  kruiden  en 

bloementeelt, extensieve natuurlandbouw. Het gebied  richt  zich daarmee op het ontwikkelen van de 
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kringlooplandbouw. Daarnaast is een klein deel van de gronden aangewezen als NNB en dient conform 

NNB te worden ingericht. 

 

Binnen het  gebied  is  geen  ruimte  voor  nieuwe dierhouderijen. Nieuwvestiging  is  uitgesloten  in  deze 

gebiedsbestemming. De bestaande functies kunnen niet uitbreiden, tenzij de uitbreiding een natuurdoel 

heeft of bijdraagt aan het inrichten van het NNB. Bestaande functies worden verder gerespecteerd. 

 

Intensief agrarisch ondernemen 

Analyse 

In het gebied intensief agrarisch ondernemen zijn veel intensieve veehouderijen gevestigd. Dit gebied is 

vroeger  aangewezen  als    landbouw  ontwikkelingsgebied  (LOG).  In  een  LOG  kreeg  de  intensieve 

veehouderij alle kans zich te ontwikkelen. In het noordwesten van het plangebied heeft dat geleid tot de 

huidige situatie met veel intensieve veehouderijen en verder weinig andere functies. 

 

 
 

Gewenste ontwikkelrichting 

Dit gebied geldt als voorrangsgebied voor bestaande intensieve veehouderijen. Tegelijkertijd zien we dat 

het  aantal  bedrijven  afneemt.  Dat  biedt  tevens  mogelijkheden  voor    innovatieve,  duurzame  en 

experimentele vormen van agrarische bedrijvigheid. Ook andere (niet‐agrarische) functies zijn welkom in 

het gebied, mits verenigbaar met de genoemde ontwikkelrichting van dit gebied. Blijven wonen op een 

bedrijfslocatie is niet vanzelfsprekend. Het omzetten van bedrijfswoningen naar burgerwoningen en het 

afsplitsen  van  bedrijfswoningen  is  niet  toegestaan  vanwege  de  beperking  die  dit  legt  op  de 

ontwikkelingsmogelijkheden van intensieve veehouderijen, maar ook vanwege het woon‐ en leefklimaat. 

Het is mogelijk om het recht op een (bedrijfs‐) woning te verplaatsen naar een andere gebiedsbestemming 

binnen  het  plangebied  waar  woningbouw  wel  binnen  de  gewenste  ontwikkelingsrichting  past.  De 

omschakeling naar kleinschalige bedrijvigheid met een bedrijfswoning  is wel mogelijk, zolang dit geen 

nieuwe beperkingen legt op de bestaande intensieve veehouderijen. 
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Gemengd gebied 

Analyse 

De gebiedsbestemming 'Gemengd gebied' ligt ten noorden van het dorp Elsendorp. In dit gebied liggen 

een  aantal  bedrijven,  veehouderijen,  agrarische  gronden  en  woningen.  Het  gebied  geldt  als 

overgangsgebied tussen het dorp en het buitengebied en bevat een mix aan functies. Dwars door deze 

gebiedsbestemming  loopt  de N277. Deze  provinciale  uitvalsweg  ontsluit  deze  gebiedsbestemming  in 

noord‐zuidelijke  richting  met  in  zuidelijke  richting  uitvalswegen  naar  het  oosten  en  westen  via  de 

Elsendorpseweg.  

 

 
 

Gewenste ontwikkelrichting 

Het 'Gemengd gebied' biedt kansen voor ontwikkeling op en transformatie van bestaande bouwpercelen. 

Daarbij moet het bebouwingssaldo in dit gebied afnemen. Nieuwvestiging is dan ook mogelijk binnen deze 

gebiedsbestemming. Het gaat dan om nieuwvestiging van kleinschalige bedrijvigheid in milieucategorie 

1, 2 of hoger zolang  dat vergelijkbaar is met milieucategorie 2. Bij bestaande woningen is bedrijvigheid 

toegestaan, zoals een beroep aan huis. Het gebied wordt nog meer dan in de huidige situatie een mix van 

functies. De  ligging aan de provinciale weg helpt dit gebied goed  te ontsluiten. Door de  ligging  in het 

overgangsgebied van dorp naar buitengebied zijn iets meer stedelijke activiteiten mogelijk en dat biedt 

de mogelijkheid iets meer toe te staan binnen deze gebiedsbestemming. 

 

Dit gebied biedt meer kansen, maar dient ook rekening te houden met de ligging aan het 'Ontwikkelgebied 

Wonen'. Bedrijvigheid  in het  'Gemengd gebied' mag geen beperkingen opleggen aan de activiteiten en 

ambities uit het 'Ontwikkelgebied Wonen' .  

 

Glastuinbouw 

Analyse 

Het  glastuinbouwgebied  kenmerkt  zich door de  aanwezigheid  van  een  aantal  glastuinbouwbedrijven, 

enkele veehouderijen en een bedrijfslocatie waar een kraanbedrijf gevestigd is. Verder zijn de gronden 

overwegend  ingericht voor agrarisch gebruik  ten behoeve van de glastuinbouw en akkerbouw.  In het 

zuiden van het gebied doorkruist de beek de Domptse  loop het gebied. Rond de Domptse  loop wordt 

wateroverlast ervaren bij hevige regenval. 
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Gewenste ontwikkelrichting 

Het glastuinbouwgebied is vanuit het provinciaal beleid aangewezen als glastuinbouwconcentratiegebied. 

Dat betekent voor dit bestemmingsplan dat het gebied wordt aangewezen als gebied waar de bestaande 

glastuinbouwbedrijven  door  kunnen  groeien.  Nieuwvestiging  en  omschakeling  naar  glastuinbouw  is 

uitgesloten. De  transformatie  en  intensivering  van  activiteiten op bestaande bedrijfslocaties  van niet 

Glastuinbouwbedrijven  is mogelijk. Daarbij  zijn ook niet agrarische  functies welkom. Het  splitsen van 

woningen is in dit gebied niet toegestaan. 

 

Door  het  gebied  loopt  de  Domptse  loop.  Rondom  de  Domptse  loop  wordt  ruimte  geboden  aan  de 

ontwikkeling en beleving van natuur en landschap. De groei van de bestaande glastuinbouw kan hier een 

bijdrage  aan  leveren  in  het  geval  van  uitbreiding,  bijvoorbeeld  door  de  aanleg  van  wandelpaden. 

Wandelpaden  bieden  de  gemeenschap  ruimte  voor  recreatie  en  draagt  bij  aan  gezondheid  en  het 

leefklimaat in het dorp. Ook biedt dit mogelijkheden om de wateroverlast bij hevige neerval te reguleren. 

 

Natuurlijk buitengebied 

Analyse 

De gebiedsbestemming  'Natuurlijk buitengebied' omvat bijna het gehele plangebied ten zuiden van de 

Elsendorpseweg. Het gebied herbergt verspreid over het gebied een aantal (agrarische) bedrijven. Verder 

wordt er met name gewoond. Het   gebied herbergt belangrijke cultuurhistorische en  landschappelijke 

waarden en richt zich vooral op natuur, recreatie en cultuurhistorie. Het gehele gebied is aangewezen als 

cultuurhistorisch  waardevol  gebied  door  de  provincie  Noord‐Brabant  vanwege  de  ligging  in  de 

landgoederenzone. De  landgoederenzone was vroeger onderdeel van de Peel, het uitgestrekte veen‐, 

heide‐  en moerasgebied  dat  zich  van  het  dorp  Zeeland  tot  diep  in  Limburg  uitstrekte. Er  ligt  al  een 

verbinding naar het dichtbijgelegen landgoed de Stippelberg in De Rips. De gronden in dit gebied worden 

overwegend gebruikt als bos/natuur (NNB) of agrarische grond. Hier ligt ook het natuurgebied landgoed 

Cleefs  Wit/De  Sijp.  Beide  jonge  heideontginningen.  De  hoger  gelegen  gronden,  op  zogenaamde 

"sikkelduinen", zijn grotendeels bebost. De tussenliggende lager gelegen gronden, waar vroeger vennen 

lagen, bestaan hoofdzakelijk uit  landbouwgronden. De verdeling hiertussen  is ongeveer 50/50. Binnen 
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deze gebiedsbestemming ligt tevens het gehucht de Vossenberg, waar door de ontginners van dit gebied 

een kerk is gebouwd. 

 

Een deel van deze gebiedsbestemming  is tevens aangewezen als Natuur Netwerk Brabant (ecologische 

waarden) en een deel als groenblauwe mantel  (landschappelijke waarden) en daar strekt  tot behoud, 

herstel of duurzame ontwikkeling  van het watersysteem en de daarmee  samenhangende ecologische 

waarden en kenmerken en landschappelijke waarden en kenmerken. 

 

 
 

Gewenste ontwikkelrichting 

Het natuurlijk buitengebied  is de gebiedsbestemming die gericht  is op het beschermen van de huidige 

cultuurhistorische,  landschappelijke en recreatieve waarden van het gebied. Er wordt ruimte geboden 

aan  de  natuur,  extensieve  dagrecreatie  en  aan  duurzame  agrarische  bedrijvigheid,  waaronder  een 

agrarisch kinderdagverblijf, gericht op het behoudt en de ontwikkeling van deze waarden. Verder zijn 

kleinschalige  recreatieve  ontwikkelingen  toegestaan  op  bestaande  bouwpercelen,  zoals  een  Bed  & 

Breakfast. De belangen moeten altijd verenigbaar zijn met de natuur en daarmee buiten de NNB gelegen 

zijn. De meerwaarde van dit gebied  zit hem  in het herstellen van cultuurhistorische  routes  tussen de 

landgoederen  en  het  verbinden  van  bepaalde  wandelroutes  die  nu  nog  niet  altijd  goed  op  elkaar 

aansluiten. 

 

Transformatiegebied  

Analyse 

Het transformatiegebied  is een sterk veranderend gebied  in het noordoosten en noordwesten van het 

plangebied. Dit  voormalig  LOG  is  in  het  noordoosten  nooit  echt  van de  grond  gekomen  en  verdient 
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hernieuwd  de  aandacht. De woeste  gronden  van begin  1800  zijn hier  nog  bijna  terug  te  vinden. De 

agrarische sector is sterk aanwezig en bestaat grotendeels uit (voormalig) intensieve veehouderijen. Veel 

van deze agrariërs stoppen of zijn al gestopt, onder andere enkel nertsenhouderijen. Dit  is voornamelijk 

het gevolg van een transitie in de landbouw alsmede een aanscherping van de regelgeving. In totaal gaat 

het naar verwachting om zo'n 20 a 25 agrariërs die gaan stoppen of zijn gestopt. In het gebied komt dan 

ook veel bebouwing vrij. Daardoor bestaat er een grote kans op verrommeling, ondermijning en strijdig 

gebruik van de bebouwing. Drugscriminaliteit ligt hier op de loer. 

 

 
 

Het  oostelijke  deel  van  dit  gebied  kampt  met  watertekorten,  terwijl  het  westelijk  gedeelte  rond  de 

Domptse loop juist vaak wateroverlast ervaart in het geval van hevige neerval.  

 

Binnen het transformatiegebied ligt ook een rijksmonument, de Annehoeve. Dit gebouw is als een entree 

richting het dorp en herinnert het dorp aan de ontginning en ontstaan van het dorp. Het is belangrijk de 

zichtlijnen vanaf dit rijksmonument te bewaren. 

 

Gewenste ontwikkelrichting 

Binnen het  transformatiegebied  liggen misschien wel de  grootste uitdagingen binnen  Elsendorp. Het 

aantal  stoppende agrariërs  is groot en er dient  te worden omgegaan met de  vrijkomende agrarische 

bebouwing. Leegstand biedt kansen, namelijk nieuwe invulling van de bebouwing. Leegstand biedt ook 

uitdagingen; wie sloopt de bebouwing en komt deze op dezelfde plek terug of wordt de bebouwing meer 

geconcentreerd? Voor een deel zal deze bebouwing worden gesloopt en in het kader van ruimte‐voor‐

ruimte als woningen terug worden gebouwd. Een ander deel zal worden hergebruikt/getransformeerd 

tot andere duurzame agrarische bedrijvigheid of andere bedrijvigheid geschikt voor functiemenging.  

 

Binnen het westelijk deel van dit gebied is het voorkomen van wateroverlast bij hevige neerval tevens een 

opgave, terwijl elders binnen deze gebiedsbestemming het opvangen en langdurig vasthouden van water 

om bestand te zijn tegen tijden van droogte.  

 

Op  termijn wil  het  dorp  zelfvoorzienend worden  in  zijn  energieopwekking. Binnen het  gebied wordt 

daarom ruimte geboden voor het opwekken van duurzame energie. 
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2.3.4. Initiatieven 

Het  omgevingsplan  is  na  vaststelling  het  nieuwe  toetsingskader  voor  ruimtelijke  ontwikkelingen. 

Daarnaast geldt dat initiatieven binnen de proeftuin die tijdens het opstellen van het omgevingsplan zijn 

ingediend, waar mogelijk al in het plan worden verwerkt. Op de betreffende locaties is dan bijvoorbeeld 

de nieuwe, beoogde bestemming vastgelegd of zijn bijvoorbeeld maatwerk bepalingen opgenomen waar 

het gaat om bouwmogelijkheden. Hieronder zijn de locaties van de initiatieven in een lijst weergegeven 

en kort omschreven wat het initiatief inhoud.   

 

Locatie:  Korte beschrijving van het initiatief: 

Zeelandsedijk 80  Omschakeling van intensieve veehouderij naar (mest)transportbedrijf en 

mestopslag 

Paradijs 66  Omschakeling van intensieve veehouderij naar bedrijfsbestemming t.b.v. cat. 

2‐bedrijf 

Elsendorpseweg 28a  Omschakeling van intensieve veehouderij naar bedrijfsverzamelgebouw  

Elsendorpseweg 96a  Verruiming van mogelijkheden bedrijf aan huis t.b.v. uitbreiding 

horecabedrijf 

Keizersven 34   Omschakeling van een agrarisch bedrijf naar een bedrijfsbestemming t.b.v. 

een loonwerk‐ en grondverzetbedrijf 

Elsendorpseweg 86  Omschakeling van intensieve veehouderij naar bedrijfsverzamelgebouw 

Gerele Peel 53  Uitbreiding van een bestaand kraanverhuurbedrijf 

 

De  initiatieven  zijn  integraal  en  in  samenhang  gebiedsgericht  benadert  volgens  de  gedachte  van  de 

proeftuin: de  initiatieven moeten samen  leiden tot een meerwaarde voor de fysieke  leefomgeving van 

Elsendorp. Bij het ene initiatief neemt bijvoorbeeld de oppervlakte en bebouwing toe, maar daar staat 

tegenover dat op  verschillende  andere  locaties bebouwing  en bouwmogelijkheden  verdwijnen.  In de 

toelichting  op  het  omgevingsplan  zijn  ruimtelijke  onderbouwingen  opgenomen  voor  de  afzonderlijke 

initiatieven en is een beschrijving opgenomen van de samenhangende gevolgen en meerwaarde. 

 

 



 

Rho adviseurs voor leefruimte      20190643 
vestiging Rotterdam 

3. Opzet planMER  27 

3.1. Inleiding 

Doel van een planMER is het integreren van milieuoverwegingen in de voorbereiding van (in dit geval) een 

ruimtelijk plan. In het kader van het bestemmingsplan buitengebied Gemert‐Bakel 2017 is een planmer‐

procedure doorlopen. Dat planMER bevat veel bruikbare en deels nog steeds actuele informatie over de 

omgevingskwaliteit. Het planMER uit 2017 geeft voor het gehele buitengebied van de gemeente Gemert‐

Bakel  inzicht  in  de  bestaande  omgevingskwaliteit,  de  te  verwachten ontwikkelingen  en  de maximale 

gevolgen van het in 2017 vastgestelde bestemmingsplan. 

 

In het planMER Proeftuin Elsendorp wordt meer specifiek  ingezoomd op het plangebied en de directe 

omgeving daarvan, de mogelijke gevolgen van het omgevingsplan en de wijze waarop negatieve effecten 

kunnen worden voorkomen/beperkt en positieve effecten kunnen worden versterkt rekening houdend 

met de ambities en uitgangspunten voor de Proeftuin Elsendorp.  

 

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de te onderzoeken alternatieven en de opzet van de uit te voeren 

onderzoeken, oftewel de reikwijdte en het detailniveau van het planMER. 

 
 

3.2. Reikwijdte en detailniveau van het planMER 

3.2.1. Algemeen 
Het omgevingsplan bevat ontwikkelingsruimte en flexibiliteit waarbij het in veel gevallen onduidelijk of, 
op  welke  wijze  en  op  welk  moment  gebruik  zal  worden  gemaakt  van  de  geboden  planologische 
mogelijkheden.  Op  grond  van  jurisprudentie  dient  een  planMER  inzicht  te  geven  in  de  maximale 
milieugevolgen  die  binnenplans  (niet  alleen  bij  recht,  maar  ook  via  binnenplanse 
afwijkingsmogelijkheden) worden geboden. Het detailniveau van de effectbeoordeling  in het planMER 
sluit aan bij de scope van het omgevingsplan. Dat betekent dat de  (potentiële) milieugevolgen op het 
niveau van het hele plangebied, cumulatief op hoofdlijnen  in beeld worden gebracht. In het kader van 
toekomstige  initiatieven  binnen  de  kaders  van  het  plan  zal  in  veel  gevallen  meer  gedetailleerd, 
locatiespecifiek onderzoek noodzakelijk zijn. Voor de concrete initiatieven die nu worden meegenomen 
en mogelijk gemaakt in het omgevingsplan is in de plantoelichting een onderbouwing met onderliggende 
onderzoeken opgenomen. 
 
Het planMER: 

- brengt de referentiesituatie in beeld (bestaande milieusituatie + autonome ontwikkelingen); 

- geeft op hoofdlijnen inzicht in de potentiële milieugevolgen van het omgevingsplan;  

- werkt uit onder welke voorwaarden  in het omgevingsplan ontwikkelingsruimte en  flexibiliteit kan 

worden geboden en brengt maatregelen in beeld waarmee nieuwe initiatieven een bijdrage kunnen 

leveren aan het oplossen van eventuele knelpunten, het versterken van waarden en het realiseren 

van doelstelling en ambities; 

- beschrijft  (waar  relevant) de wijze waarop de milieugevolgen  kunnen worden  gemonitord  en de 

mogelijkheden om zo nodig bij te sturen. 

 

In de volgende paragrafen is een toelichting op deze verschillende onderdelen opgenomen. 
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3.2.2. Referentiesituatie 

Het planMER geeft per omgevingsaspect een beschrijving van de referentiesituatie. Afhankelijk van het 

betreffende milieuthema beperkt deze beschrijving zich tot het plangebied (bijvoorbeeld  voor het thema 

landschap) of omvat deze een groter studiegebied  (bijvoorbeeld voor de  thema’s Natura 2000 en het 

woon‐ en leefklimaat). Daarbij wordt inzicht gegeven in de beschikbare milieugebruiksruimte, eventuele 

knelpunten en de aanwezige waarden. 

 

Bij  de  beschrijving  van  de  referentiesituatie  wordt  aangesloten  bij  de  deelgebieden  zoals  die  in  het 

omgevingsplan  worden  onderscheiden  (zie  paragraaf  2.3.3).  In  hoofdstuk  2  is  per  deelgebied  een 

beschrijving opgenomen van de bestaande situatie. Bij de beschrijving van de referentiesituatie wordt in 

de sectorale hoofdstukken van dit planMER waar relevant rekening gehouden met eventuele autonome 

ontwikkelingen.  Onbenutte  planologische  ruimte  die  wordt  overgenomen  uit  het  vigerende 

bestemmingsplan (binnen de basislaag) is geen onderdeel van de referentiesituatie. Verder is van belang 

dat in de passende beoordeling (in verband met de mogelijke gevolgen voor de stikstofdepositie binnen 

Natura  2000)  de  huidige,  feitelijke  situatie  de  referentiesituatie  vormt. Onbenutte  ruimte  binnen  de 

vigerende  omgevingsvergunningen  is  in  principe  geen  onderdeel  van  de  referentiesituatie.  In  het 

onderzoek stikstofdepositie  is (op basis van CBS‐gegevens en beschikbare  locatiespecifieke  informatie) 

bekeken in hoeverre sprake is van onbenutte ruimte. Op basis daarvan is een correctie uitgevoerd op de 

vergunde diercategorieën  en  aantallen.  In  het  onderzoek  is  in  beeld  gebracht welke  effecten  samen 

kunnen hangen met het ‘opvullen’ van onbenutte ruimte binnen de vergunningen.  

 

 
Zicht vanaf Paradijs (bron: Google Streetview) 

 

Ongeveer 50 bestaande bedrijven zijn in het omgevingsplan aangeduid als ‘intensieve veehouderij’. Deze 

zijn  gelegen  binnen  het  noordelijke  deel  van  het  plangebied.  Het  betreft  varkenshouderijen, 

pluimveehouderijen en een pluimveehouderij. Daarnaast is sprake van een aantal melkrundveebedrijven. 

In  bijlage  1  is  een  overzicht  opgenomen  van  de  bedrijven  zoals  opgenomen  in  het  provinciale 

vergunningenbestand met informatie over de aanwezige diercategorieën. Verder zijn op beperkte schaal 

glastuinbouwbedrijven aanwezig aan de Gerele Peel. Het gebied ten noordwesten van de kern Elsendorp 

is  aangewezen  als  glastuinbouwconcentratiegebied  (zie  figuur  3.1).  Met  name  langs  de  doorgaande 

Zeelandsedijk  (N277) en Elsendorpseweg  (N272)  is een aantal niet‐agrarische bedrijven gevestigd  (o.a 

horecabedrijf, agrarisch verwant bedrijf en diervoederbedrijf). Verspreid over het gebied is tot slot sprake 

van verschillende burgerwoningen.  
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Zicht vanaf de Gerele Peel (bron: Google Streetview) 

 

De  zuidelijke  helft  van  het  plangebied  heeft  een  groen  karakter  (grotendeels  onderdeel  van  het 

Natuurnetwerk Brabant) met verspreid  liggende agrarische percelen en een beperkt aantal agrarische 

bouwvlakken. Op beperkte schaal zijn woningen en niet‐agrarische bedrijven aanwezig. 

 

 

 
Zicht vanaf Ripseweg (bron: Google Streetview) 

 

 
Zicht vanaf Elsendorpseweg 1 (bron: Google Streetview) 
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Type  

initiatief 

Maximale ontwikkelingsmogelijkheden 

Veehouderij  Veehouderijen buiten het beperkingen gebied veehouderij benutten de volledige ruimte binnen 

de bouwvlakken. Waar dat is toegestaan is sprake van een uitbreiding van het bouwvlak tot 1.5 

ha. Zowel bij uitbreidingen binnen het bouwvlak als bij de vergroting van bouwvlakken dient te 

worden voldaan aan de voorwaarden uit de provinciale omgevingsverordening  zoals die  zijn 

overgenomen  in de planregels.  In het omgevingsplan zijn daarnaast beperkingen opgenomen 

met betrekking tot de omschakelingsmogelijkheden. Zo is omschakeling naar pluimveehouderij 

of geitenhouderij niet mogelijk. Binnen het beperkingengebied is geen uitbreiding van intensieve 

veehouderijen  toegestaan  en  wordt  alleen  ruimte  geboden  voor  grondgebondenden 

veehouderijen.  

 

Vollegronds‐

teeltbedrijf 

Binnen de deelgebieden  'Transformatiegebied',  'Ontwikkelgebied Wonen',  'Gemengd gebied', 

'Glastuinbouw' en 'Intensief agrarisch ondernemen' is maximaal 5.000 m2 aan kassen per bedrijf 

toegestaan.  Daarnaast  biedt  het  omgevingsplan  ruimte  voor  andere  permanente 

teeltondersteunende voorzieningen. 

 

Binnen  de  deelgebieden  'Natuurlijk  buitengebied'  en  'Groene  dorpsmantel'  is  de  bouw  of 

uitbreiding  van  kassen niet  toegestaan. Permanente  teeltondersteunende  voorzieningen  zijn 

mogelijk tot maximaal 3 hectare (buiten de groenblauwe mantel). 
 

Glastuinbouw  Binnen  het  glastuinbouw  doorgroeigebied  kunnen  glastuinbouwbedrijven  uitbreiden  (tot 

maximaal  3  ha  glas  per  bedrijf).  Daarbuiten  is  vestiging,  uitbreiding  of  omschakeling  naar 

glastuinbouwbedrijf niet toegestaan. 

 

Voor de  agrarische  bedrijfsactiviteit  zijn de  geldende wet‐  en  regelgeving  en de  voorwaarden  uit  de 

provinciale Omgevingsverordening sterk bepalend voor de voorwaarden waaronder ontwikkelingsruimte 

 

3.2.3. Milieugevolgen op basis van maximale invulling 

Het planMER beschrijft de bandbreedte aan mogelijke milieugevolgen van het omgevingsplan. Daarbij 

komen alle functies en activiteiten met een (potentieel) relevante milieu‐impact aan de orde. Het betreft 

niet  alleen  de  ontwikkelingsmogelijkheden  voor  agrarische  bedrijven,  zoals  veehouderijbedrijven  en 

glastuinbouwbedrijven.  Ook  niet‐agrarische  nevenfuncties  en  vervolgfuncties,  recreatieve 

ontwikkelingsmogelijkheden  en  mogelijkheden  voor  duurzame  energie  worden  meegenomen  in  het 

planMER. Om de totale bandbreedte aan mogelijke milieugevolgen in beeld te brengen wordt een tweetal 

ontwikkelingsscenario’s  onderzocht:  een  maximaal  ontwikkelingsscenario  agrarische 

bedrijven/activiteiten  en  een  maximaal  ontwikkelingsscenario  niet‐agrarische  bedrijven/activiteiten. 

Deze paragraaf geeft een beschrijving van de uitgangspunten voor de beide ontwikkelingsscenario’s. In 

de  sectorale  hoofdstukken  wordt  inzicht  gegeven  in  de  mogelijke  effecten  van  de  beide 

ontwikkelingsscenario’s. 

 

Maximaal ontwikkelingsscenario agrarische bedrijven 

In  het  maximaal  ontwikkelingsscenario  agrarische  bedrijven  en  voorzieningen  wordt  op  grote  schaal 

gebruik gemaakt van de ontwikkelingsruimte zoals beschreven in de navolgende tabel. Samengevat gaat 

dit ontwikkelingsscenario uit van maximale uitbreiding van de veehouderijen maximale uitbreiding van 

de glastuinbouwbedrijven en het op ruime schaal toepassen van teeltondersteunende voorzieningen.  

 

In bijlage 4 is een kaart opgenomen met daarop onder andere de enkelbestemmingen zoals opgenomen 

in  de  basislaag,  de  begrenzing  van  de  bouwvlakken  met  relevante  aanduidingen  (zoals  ‘intensieve 

veehouderij’), de begrenzing van het beperkingengebied veehouderij en het glastuinbouwgebied. In de 

navolgende tabel is een overzicht opgenomen van de maximale ontwikkelingsmogelijkheden. 

 

Tabel 3.1 Uitgangspunten ontwikkelingsscenario agrarische bedrijven en activiteiten 
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kan worden geboden. Dat geldt in het bijzonder voor de veehouderijen. In het planMER wordt bekeken 

welke  milieugevolgen  er  kunnen  optreden  binnen  de  geldende  kaders  en  op  welke  wijze  in  het 

omgevingsplan  (met aanvullende voorwaarden en maatregelen) kan worden gestuurd op de beoogde 

omgevingskwaliteit.  

 

Maximaal ontwikkelingsscenario niet agrarische bedrijven 

In  lijn met de  visie  Proeftuin  Elsendorp  biedt het  omgevingsplan mogelijkheden  voor  niet‐agrarische 

vervolgfuncties, nevenfuncties bij agrarische bedrijven en ruimte voor opwekking van duurzame energie. 

De ambitie is dat het dorp zelfvoorzienend wordt. Uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat sprake is van een 

totaal energieverbruik van ruim 4,7 miljoen kWh, waarbinnen de agrarische sector het grootste aandeel 

in de energiebehoefte heeft.  In het omgevingsplan wordt  (onder voorwaarden)  ruimte geboden voor 

zonneparken. Windturbines worden binnenplans niet mogelijk gemaakt. Op grond van de provinciale 

omgevingsverordening dienen windturbines minimaal 25 meter hoog te zijn (van fundering tot wiekenas) 

en dient sprake te zijn van een geclusterde opstelling van minimaal 3 windturbines. Gezien de aanwezige 

bebouwing binnen het noordelijke deel van het plangebied en de natuurgebieden in het zuidelijke deel, 

lijken de mogelijkheden voor een dergelijk windpark beperkt. De eventuele inpassing van windturbines 

vraagt om maatwerk en een eigen ruimtelijke procedure moeten doorlopen. In dat kader dient dan ook 

rekening te worden gehouden met m.e.r.‐verplichtingen. 

 

Het planMER beschrijft de potentiële, maximale gevolgen op basis van de uitgangspunten uit tabel 3.2. 

Samengevat gaat dit scenario uit van: 

- Woningbouw aansluitend aan de kern binnen het ontwikkelgebied wonen. Ook daarbuiten (in het 

bijzonder binnen het transformatiegebied) is sprake van functiewijziging naar wonen op (voormalige) 

agrarische bouwvlaken. 

- omschakeling van een deel van de (agrarische bedrijven naar niet‐agrarisch bedrijf (met name binnen 

het gemengd gebied en transformatiegebied).  

- Ontwikkeling  van  niet‐agrarische  nevenfuncties  bij  agrarische  bedrijven  (buiten  het  deelgebied 

intensief agrarisch ondernemen), met name in de vorm van recreatieve voorzieningen.  

- De realisatie van zonneparken voor zover passend binnen de gebiedsbestemmingen en de daaraan 

gekoppelde voorwaarden. 

 

 

Tabel 3.2 Uitgangspunten ontwikkelingsscenario niet‐agrarische bedrijven en activiteiten 

 

Bij  de  effectbeoordeling  speelt  onder  andere  relatie  tussen  enerzijds  de  niet  agrarische  (deels 

milieugevoelige)  functies  en  de  milieubelasting  door  agrarische  bedrijven  (in  het  bijzonder  de 

Type  

initiatief 

Maximale ontwikkelingsmogelijkheden 

Niet‐agrarisch 

bedrijf 

Uitbreiding/vestiging is mogelijk als dat past binnen de ontwikkelingsrichting van het gebied. 

 

‐ Kleinschalige bedrijvigheid 

‐ Detailhandel tot 200 m2 verkoopvloeroppervlak 

‐ Vrije tijd en zorg, max 1 hectare 

 

Recreatie  Diverse nevenfuncties bij agrarische bedrijven zoals minicampings en verblijfsrecreatie.  

 

Wonen  Nieuwe woningen binnen het ontwikkelgebied wonen aansluitend aan de kern Elsendorp (in 

totaal gaat dat naar verwachting om 20 – 25 woningen). Daarnaast zal verspreid over het 

plangebied  sprake  zijn  van  wonen  als  vervolgfunctie  bij  beëindiging  van  agrarische 

activiteiten (met name binnen het transformatiegebied). 

Zonneparken  In  het  gemeentelijke  afwegingskader  zonnevelden  zijn  binnen  het  plangebied  onder 
voorwaarden  zonnevelden  mogelijk.  De  voorwaarden  uit  het  afwegingskader  zijn 
opgenomen  in  de  planregels.  De  minimale  oppervlakte  is  0,5  hectare  en  de  maximale 
oppervlakte 10 hectare. Het aantal zonnevelden is niet gemaximaliseerd. 
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veehouderijen) een rol. Dat werkt twee kanten op. Enerzijds dient ter plaatse van toekomstige functies 

sprake  te  zijn  van  een  aanvaardbare  omgevingskwaliteit  en  gezondheidssituatie.  Anderzijds  is  het 

onwenselijk  wanneer  bedrijven  direct  in  de  bedrijfsvoering  worden  geschaad  door  ruimtelijke 

ontwikkelingen op korte afstand.  

 

Initiatieven 

De concrete initiatieven die in het omgevingsplan worden meegenomen, vallen binnen de uitgangspunten 

voor maximale bandbreedte zoals die in het planMER wordt onderzocht op basis van de voorgenoemde 

alternatieven. Ten behoeve van het omgevingsplan zijn voor de afzonderlijke initiatieven locatiespecifieke 

onderzoeken uitgevoerd. De resultaten zijn opgenomen in de ruimtelijke onderbouwingen die een bijlage 

vormen bij de plantoelichting. Bij de effectbeoordeling  in het planMER wordt waar  relevant een  link 

gelegd met de onderbouwingen van de initiatieven (onder andere waar het gaat om het invulling geven 

aan de beoogde kwaliteitsverbetering). 

 

3.2.4. Sturing in het omgevingsplan: voorwaarden en maatregelen 

In  eerste  instantie wordt bij de beoordeling  van de mogelijke  gevolgen  van het omgevingsplan  geen 

rekening  gehouden  met  de  voorwaarden  die  in  de  planregels  zijn  verbonden  aan  toekomstige 

ontwikkeling, met uitzondering van de regels en beperkingen die gelden op grond van geldende wet‐ en 

regelgeving  (waaronder  bijvoorbeeld  de  provinciale  omgevingsverordening).  Het  planMER  brengt 

daarmee de potentiële, maximale effecten in beeld. Vervolgens wordt op basis van de beschrijving van de 

referentiesituatie  en  de  (potentiële)  milieugevolgen  van  de  beide  ontwikkelingsscenario’s  per 

omgevingsaspect  inzicht  gegeven  in  de  voorwaarden,  uitgangspunten  en  maatregelen  die  in  het 

omgevingsplan  worden  verbonden  aan  toekomstige  initiatieven  en  de  gevolgen  daarvan  voor  de 

effectbeoordeling. Wanneer deze voorwaarden al  ‘aan de voorkant’  zouden worden meegenomen,  is 

onduidelijk of een neutrale effectbeoordeling  (geen effect) of een positief effect het gevolg  is van de 

omgevingskwaliteit  in de referentiesituatie, de beperkte  impact van het  initiatief of dat een potentieel 

negatief effect teniet wordt gedaan door de voorwaarden uit het omgevingsplan. Dat  is onder andere 

relevant met het oog op de monitoring en evaluatie van de gevolgen van het omgevingsplan (zie paragraaf 

3.2.5). Het planMER en ontwerp‐omgevingsplan zijn in onderlinge samenhang tot stand gekomen, waarbij 

in het omgevingsplan wordt  gemotiveerd op welke wijze  in het omgevingsplan  is omgegaan met de 

uitkomsten uit het planMER en welke afwegingen daarbij zijn gemaakt.  

 

3.2.5. Monitoring 

Op basis van de crisis en herstel wet heeft een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte een planperiode 

van 20 jaar. Om in te kunnen spelen op toekomstige veranderingen en innovaties, zal het omgevingsplan 

op  onderdelen  flexibeler  van  opzet  zijn  dan  een  regulier  bestemmingsplan.  Door  de  looptijd  en  de 

flexibele  opzet  is  het  niet  goed  te  voorspellen  op welke wijze  de  verschillende  sectoren  binnen  het 

plangebied (en in samenhang daarmee de milieusituatie) zich zullen ontwikkelen. Ontwikkelingen buiten 

de  scope  van  het  omgevingsplan  kunnen  hierop  van  grote  invloed  zijn.  Denk  bijvoorbeeld  aan 

ontwikkelingen in wet‐ en regelgeving, economische ontwikkelingen en de milieubelasting als gevolg van 

ontwikkelingen  in de agrarische sector. Het  is daarom van belang om de milieusituatie ook  tijdens de 

looptijd van het omgevingsplan te monitoren en waar nodig onderdelen van het plan te herzien als gevolg 

van  de  monitoringsresultaten.  Het  planMER  zal  waar  relevant  aanbevelingen  doen  voor  de  thema’s 

waarvoor en wijze waarop monitoring plaats kan vinden. Deze monitoring kan onderdeel zijn van een 

bredere monitoring waarbij tijdens de planperiode wordt bekeken in hoeverre de vooraf gestelde doelen 

en ambities voor de Proeftuin Elsendorp worden gerealiseerd. Monitoring biedt de mogelijkheid om zo 

nodig tijdens de planperiode bij te sturen, bijvoorbeeld door onderdelen van het omgevingsplan aan te 

passen of aan te vullen. 

 

  

3.3. Onderzoeken 

Tabel 3.1 geeft een overzicht van de milieuthema’s die in het planMER aan de orde komen en de criteria 

aan de hand waarvan de effecten van het omgevingsplan inzichtelijk worden gemaakt. Het studiegebied 
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kan aanzienlijk verschillen per omgevingsaspect. Voor bepaalde aspecten komt het studiegebied vrijwel 

overeen met het plangebied, voor andere milieuthema's kan het studiegebied zich tot (ver) buiten het 

plangebied uitstrekken. Een voorbeeld van de  laatstgenoemde categorie  is het thema stikstofdepositie 

(met  name  als  gevolg  van  de  ontwikkelingsruimte  voor  veehouderijen).  In  het  planMER wordt waar 

relevant specifiek ingegaan op de begrenzing van het studiegebied.  

 

Bij  de  effectbeoordeling  zal  gebruikgemaakt worden  van  een  ordinale  schaal,  zodat  de  verschillende 

milieueffecten  met  elkaar  kunnen  worden  vergeleken.  Bij  deze  schaal  worden  de  volgende  klassen 

gebruikt: 

 

‐ een zeer negatief effect: ‐‐ 

‐ een negatief effect: ‐ 

‐ een licht negatief effect: ‐/0 

‐ een neutraal effect: 0 

‐ een licht positief effect: 0/+ 

‐ een positief effect: + 

‐ een zeer positief effect: ++ 
 
Tabel 3.3  Omgevingsaspecten, criteria en werkwijze 

omgevingsaspecten  criteria  werkwijze 

Ecologie 

- Nationaal Natuurnetwerk  

- Natura 2000‐gebieden  

- beschermde flora en fauna 

- biodiversiteit 

 

- vernietiging,  verstoring  en 

verdroging 

- vermesting/verzuring 

- aantasting leefgebied  

- kansen  vergroten 

natuurwaarden 

 

Grotendeels kwalitatief, op basis van 

een bureaustudie. Voor de 

soortenbescherming wordt daarnaast 

ook gebruik gemaakt van 

onderzoeksgegevens die beschikbaar 

zijn voor de concrete initiateven. Om 

de (potentiële) gevolgen voor de 

stikstofdepositie binnen Natura 2000 in 

beeld te brengen worden Aerius‐

berekeningen uitgevoerd. 

Landschap, cultuurhistorie en 

archeologie 

- landschappelijke waarden 

- cultuurhistorische waarden 

 

 

- aardkundige waarden 

 

- archeologische waarden 

 

 

- aantasting  landschappelijk  en 

cultuurhistorisch  waardevolle 

patronen,  elementen, 

structuren en kenmerken 

- aantasting  aardkundige 

waarden / breuklijnen 

- aantasting  archeologische 

waarden 

 

 

 

Kwalitatief, aan de hand van 

gemeentelijk en provinciaal beleid, 

Cultuurhistorische, aardkundige en 

archeologische waardenkaarten, 

landschappelijke analyses. 

Woon‐ en leefklimaat 

- geurhinder veehouderijen 

 

   

- kwantitatief (V‐stacks gebied) 
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omgevingsaspecten  criteria  werkwijze 

 

- luchtkwaliteit 

 

 

 

- gezondheid 

 

 

 

 

 

- geluidhinder 

 

- externe veiligheid 

- geurbelasting geurgevoelige 

objecten / aantal 

geurgehinderden 

- concentraties 

luchtverontreinigende stoffen  

 

 

- gezondheidsbescherming  / 

aantal blootgestelden (geur, fijn 

stof, zoönosen, endotoxinen)  

- gezondheidsbevordering  (in 

brede zin) 

 

- geluidbelasting  bedrijven  en 

verkeer  

- risicosituatie  (plaatsgebonden 

risico en groepsrisico) 

 

- grotendeels  op  basis  van 

beschikbare  informatie  en 

basisgegevens,  in  combinatie  met 

aanvullende modelberekeningen  

- kwalitatief/kwantitatief  op  basis 

van  beschikbare  studies  en 

resultaten van de onderzoeken die 

in het  kader  van het planMER  zijn 

uitgevoerd  Kwalitatief,  op 

hoofdlijnen 

- kwalitatief,  op  basis  van 

beschikbare basisgegevens 

- kwalitatief,  op  basis  van 

beschikbare basisgegevens 

 

Bodem en water 

- bodem 

- waterkwantiteit 

- grondwater‐  en 

oppervlaktewaterkwaliteit 

- watersysteem 

- klimaat 

 

 

- invloed op bodemkwaliteit 

- effect op waterkwantiteit 

- effect  grondwaterkwaliteit  en 

grondwaterkwantiteit 

- effect op watersysteem 

- bijdrage  klimaatadaptieve 

inrichting  

 

- op basis van beschikbare informatie 

Verkeer en vervoer 

 

- verkeersafwikkeling 

- verkeersveiligheid  

- deels kwalitatief, deels kwantitatief. 

Grotendeels  aan  de  hand  van  be‐

schikbare informatie en kentallen. 
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4. Ecologie  35 

4.1. Beoordelingskader 

4.1.1. Wet‐ en regelgeving / beleid 

Wet natuurbescherming 

Gebiedsbescherming 

In Nederland hebben diverse natuurgebieden een beschermde status onder de Wet natuurbescherming 

(hierna: Wnb) . Daarbij zijn twee soorten beschermingen te onderscheiden: 

‐ Natura 2000‐gebieden; 

‐ Bijzondere nationale natuurgebieden. 

 

Natura 2000‐gebieden 

Natura 2000 richt zich op het behoud en de ontwikkeling van natuurgebieden in heel Europa. Natura 2000 

is de overkoepelende naam voor gebieden die worden beschermd vanuit de Vogel‐ en Habitatrichtlijn. 

Volgens  deze  Europese  richtlijnen  moeten  lidstaten  specifieke  diersoorten  en  hun  natuurlijke 

leefomgeving (habitat) beschermen om de biodiversiteit te behouden. Voor Nederland gaat het om ruim 

160 gebieden. Alle Natura 2000‐gebieden liggen binnen het Nationaal Natuurnetwerk. Een groot deel van 

de  Natura  2000‐gebieden  is  inmiddels  definitief  aangewezen.  Dat  gebeurt  in  de  vorm  van  een 

aanwijzingsbesluit.  In het aanwijzingsbesluit staat welke doelen Nederland nastreeft voor een bepaald 

gebied,  bijvoorbeeld  welke  planten  en  dieren  bescherming  verdienen.  Vervolgens  komt  er  in  nauw 

overleg  met  betrokken  partijen  een  beheerplan,  waarin  onder  andere  staat  beschreven  welke 

maatregelen nodig zijn om de doelen te behalen. 

 

Bijzondere nationale natuurgebieden 

De Minister van Economische Zaken  (EZ) kan buiten de gebieden die deel uitmaken van het Europese 

netwerk van natuurgebieden Natura 2000, ook bijzondere nationale natuurgebieden aanwijzen wanneer 

deze zijn opgenomen op een lijst als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Habitatrichtlijn of onderwerp 

zijn van een procedure als bedoeld in artikel 5 van de Habitatrichtlijn. De beschermende werking die geldt 

voor  gebieden  die  behoren  tot  Natura  2000,  geldt  in  dat  geval  ook  voor  het  bijzondere  nationaal 

natuurgebied. 

 

Passende beoordeling 

Een passende beoordeling is verplicht als een plan, afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of 

projecten,  significante  gevolgen  kan  hebben  voor  de  betrokken  Natura  2000‐gebieden.  Voor  de  in‐

schatting van de effecten die een plan kan hebben, moet de significantie worden beoordeeld in het licht 

van de instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000‐gebied, die voor kwalificerende soorten en 

habitats zijn geformuleerd. Als niet op grond van objectieve gegevens op voorhand significante gevolgen 

op een Natura 2000‐gebied  zijn uitgesloten, moet een passende beoordeling worden gemaakt.  In de 

passende beoordeling worden de effecten op Natura 2000‐gebieden nader onderzocht. Vervolgens kan 

een bestemmingsplan slechts worden vastgesteld indien is verzekerd dat ook bij een maximale invulling 

van het plan de natuurlijke kenmerken van het Natura 2000‐gebied niet worden aangetast. 
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Soortenbescherming 
In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen:  

 soorten die worden beschermd in de Vogelrichtlijn;  

 soorten die worden beschermd in de Habitatrichtlijn;  

 overige soorten.  
 
De Wnb bevat onder andere verbodsbepalingen ten aanzien van het opzettelijk vernielen of beschadigen 
van nesten, eieren en rustplaatsen van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. Gedeputeerde 
Staten  (hierna: GS) kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij verordening kunnen Provinciale Staten 
(hierna: PS)  vrijstelling  verlenen  van dit  verbod. De  voorwaarden waaraan  voldaan moet worden om 
ontheffing of vrijstelling te kunnen verlenen zijn opgenomen  in de Wnb en vloeien direct voort uit de 
Vogelrichtlijn. Verder  is het verboden  in het wild  levende dieren van  soorten, genoemd  in bijlage  IV, 
onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, 
in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen of te verstoren. GS kunnen hiervan 
ontheffing verlenen en bij verordening kunnen PS vrijstelling verlenen van dit verbod. De gronden voor 
verlening  van  ontheffing  of  vrijstelling  zijn  opgenomen  in  de  Wnb  en  vloeien  direct  voort  uit  de 
Habitatrichtlijn.  
 

Uitwerking Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Noord‐Brabant 
In het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop 
volgende  gebruik  van  het  ingerichte  of  ontwikkelde  gebied,  bestendig  beheer  of  onderhoud  in  de 
landbouw of bosbouw, bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of natuurbeheer, of bestendig 
beheer of onderhoud van de landschappelijke kwaliteiten van een bepaald gebied worden vrijstellingen 
verleend ten aanzien van de soorten genoemd in de bijlagen bij deze verordening. Het betreft aardmuis, 
bastaardkikker, bosmuis, bruine kikker, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, gewone 
pad, haas, huisspitsmuis, kleine watersalamander, konijn, meerkikker, ondergrondse woelmuis, ree, rosse 
woelmuis, tweekleurige bosspitsmuis, veldmuis, vos, wild zwijn en woelrat.  
 

Omgevingsverordening Noord‐Brabant (2021): Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Het rijksbeleid ten aanzien van de bescherming van soorten (flora en fauna) en de bescherming van de 

leefgebieden van soorten (habitats) is opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). 

De uitwerking van dit nationale belang ligt bij de provincies. De bescherming van gebieden is geregeld via 

de Omgevingsverordening Noord‐Brabant.  

 

Het Nationaal Natuurnetwerk (voorheen ecologische hoofdstructuur) is een netwerk van natuurgebieden 

en verbindingszones. Planten en dieren kunnen zich zo van het ene naar het andere gebied verplaatsen. 

Op  plekken  waar  gaten  in  het  netwerk  zitten,  legt  de  provincie  nieuwe  natuur  aan.  Het  Nationaal 

Natuurnetwerk (NNN) is in de eerste plaats belangrijk als netwerk van leefgebieden voor veel planten en 

dieren. Robuuste leefgebieden voor planten en dieren zijn nodig om soorten van uitsterven te behoeden. 

Maar het netwerk  is er ook voor mensen die willen genieten van de schoonheid van de natuur, om te 

recreëren en tot rust komen. Bestemmingsplannen moeten voldoen aan de regels die in de Provinciale 

Ruimtelijke Verordening  zijn opgenomen. Dat gaat met behulp  van de  “nee,  tenzij”‐toets. Een nieuw 

project, dat de natuur significant aantast, mag niet worden toegestaan in het bestemmingsplan (“nee”), 

tenzij  het  een  groot  openbaar  belang  dient  én  er  geen  alternatieven  zijn  buiten  de  natuur.  Als  het 

toegestaan is, is natuurcompensatie verplicht. 

 

Natuur Netwerk Brabant (NNB) 

Het  Natuur  Netwerk  Brabant  (NNB)  is  een  samenhangend  netwerk  van  natuurgebieden  en 

landbouwgebieden met natuurwaarden van (inter‐)nationaal belang. Het doel van het NNB‐beleid is het 

veiligstellen  van  ecosystemen  en  het  realiseren  van  leefgebieden  met  goede  condities  voor  de 

biodiversiteit. Het NNB bestaat uit: 

 bestaande natuur‐ en bosgebieden; 
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 gerealiseerde nieuwe natuur. Dit zijn gronden die met subsidie uit het Natuurbeheerplan zijn 
gerealiseerd  als  nieuwe  natuur  en  waar  de  landbouwfunctie  of  een  andere  niet‐
natuurbestemming is verdwenen; 

 nog  niet  gerealiseerde  nieuwe  natuur.  Dit  zijn  meestal  agrarische  gronden  die  in  het 

Natuurbeheerplan zijn aangewezen als nieuwe natuur, maar waar de gewenste natuurfunctie 

nog niet is gerealiseerd. De oude functie of bestemming is nog aanwezig; 

 ecologische verbindingszones.  

 

Het  provinciale  beleid  is  er  op  gericht  om  het  netwerk  in  2027  gereed  te  hebben. Dit wordt  in  het 

algemeen bereikt door: 

 het  concreet aanwijzen van de gebieden die  tot het NNB behoren en het vastleggen van de 

natuurdoelen ( bepalen ); 

 voor  zover  nodig  functiewijziging  van  landbouwgrond  en  ander  niet‐natuurgebruik  naar 

natuurgebied door aankoop of particulier natuurbeheer ( deelname ); 

 inrichten van deze gebieden zodat de natuurkwaliteit (omschreven in natuurdoelen) ontwikkeld 

kan worden ( inrichting ); 

 realiseren  van  de  natuurkwaliteit  door  een  duurzaam  beheer  en  eventueel  aanvullend 

omgevingsbeleid ( uitvoering ). 

 

Ondanks  afnemende  rijksmiddelen  kiest  Brabant  er  voor  om  samen  met  de  zogenaamde  regionale 

'Manifestpartners' het hele NNB  in Brabant  realiseren. De provincie nodigt particuliere  eigenaren  en 

ondernemers uit om delen van het NNB te ontwikkelen. Natuur en landschap wordt meer vanuit de regio 

en  dichter  bij  de  samenleving  gerealiseerd.  De  provincie  biedt  daarbij  de  ruimte  om  economische 

ontwikkeling te koppelen aan investeringen in natuur. 

 

Ecologische verbindingszone 

Onderdeel van het NNB betreft de ecologische verbindingszone. De ecologische verbindingszones zijn 

(vaak) langgerekte landschapselementen die als groene schakels de Brabantse natuurgebieden met elkaar 

verbinden. Voor de ecologische verbindingszones geldt een beperkt beschermingsregime, gericht op het 

bieden  van  basisbescherming.  Een  ecologische  verbindingszone  wordt  aangeduid  met  een  concreet 

aangeduid (zoek‐)gebied. In Stedelijk gebied en Verstedelijking afweegbaar geldt een beschermingszone 

met een breedte van 50 meter. In overige gebieden is de breedte vastgesteld op 25 meter. Het gaat hierbij 

over  de  aansluitende  verbinding  over  land.  Een  gerealiseerde  ecologische  verbindingszone  zal  in  de 

praktijk niet altijd over de volle lengte een breedte hebben van 25 meter. Sommige onderdelen kunnen 

smaller zijn, zeker als met stapstenen wordt gewerkt. Dit is binnen de gestelde regels mogelijk mits in het 

bestemmingsplan  concrete  begrenzing  van  de  gerealiseerde  ecologische  verbindingszone  wordt 

opgenomen met een daarbij passend beschermingsregime. Bij een ecologische verbindingszone gaat het 

namelijk niet alleen om de aanleg, maar ook om het behoud en beheer. 

 

Externe bescherming van het NNB 

Ook wanneer een activiteit of ontwikkeling plaatsvindt buiten het NNB, kan er sprake zijn van aantasting 

van het NNB. Dit is in ieder geval aan de orde als een ontwikkeling een negatief effect heeft op de waarden 

van  het  NNB  vanwege  geluid,  licht  of  betreding.  Deze  opsomming  is  niet  uitputtend  bedoeld,  ook 

schaduwwerking, windturbulentie of het oprichten van een afscheiding langs een natuurgebied waardoor 

migratie niet langer mogelijk is, kan negatieve effecten hebben op de aanwezige waarden van het NNB. 

Voor zover er externe effecten optreden vanwege de verspreiding van stoffen door de lucht of water vindt 

een afweging plaats  in het kader van andere wet‐ en  regelgeving. Daarom  is dit expliciet  in de  regels 

uitgesloten. Negatieve effecten als gevolg van verstoring dienen waar mogelijk te worden beperkt en als 

dat niet mogelijk is, te worden gecompenseerd . Per geval wordt bekeken of de verplichte compensatie 

voldoende is om ook aan de verplichte kwaliteitsverbetering te voldoen of dat er aanvullend maatregelen 

nodig zijn. Voorop staat dat de compensatie van de aantasting altijd plaatsvindt. 
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Groenblauwe Mantel 

De  provincie  streeft  naar  samenhangende  aanpak  van  natuur,  landschap  en  water  die  de 

omgevingskwaliteit  en  recreatiemogelijkheden  versterkt  en  waardoor  de  gevolgen  van 

klimaatveranderingen voor de natuur en het watersysteem beter kunnen worden opgevangen. Om de 

robuustheid  van  het  systeem  te  bevorderen,  zijn  er  gebieden  opgenomen  als  verbinding  tussen  het 

Natuur Netwerk Brabant en het Landelijk gebied; de Groenblauwe mantel. 

 

Het beleid  in de groenblauwe mantel  is gericht op het behoud en vooral de ontwikkeling van natuur, 

watersysteem en  landschap. Voor de natuur betekent dit vooral versterking van de  leefgebieden voor 

plant‐ en diersoorten en de bevordering van de biodiversiteit buiten het NNB. Voor het water wordt vooral 

ingezet op kwantitatief en kwalitatief herstel van kwelstromen, zoals het 'Wijstverschijnsel' (het opstuwen 

van  grondwater)  op  de  Peelrandbreuk  in  Oost‐Brabant,  in  de  beekdalen  en  op  de  overgangen  van 

zand/veen naar klei in de 'Naad van Brabant'. 

 

Binnen de groenblauwe mantel is volop ruimte voor de ontwikkeling van gebruiksfuncties zoals landbouw 

en recreatie, met een meer extensief karakter en als die bijdragen aan de kwaliteiten van natuur, water 

en landschap. De ontwikkeling van nieuwe (kapitaal)intensieve functies, zoals stedelijke ontwikkeling of 

intensieve  vormen  van  recreatie  of  en  landbouw  (zoals  de  bouw  van  kassen,  (bezoekers‐)intensieve 

recreatie, of concentratiegebieden voor intensieve landbouwfuncties) passen minder bij het karakter van 

deze  gebieden.  Daarom  geldt  binnen  de  groenblauwe  mantel  soms  aanvullende  regels  voor  de 

ontwikkeling van die functies. Bijvoorbeeld  in geval van stedelijke ontwikkeling die vanwege de groen‐

rood verhouding juist bijdraagt aan de ontwikkeling van de kwaliteiten van gebied. 

 

De waarden  in  de  groenblauwe mantel  zijn  vaak  gekoppeld  aan  het  bodem‐watersysteem  (zoals  de 

aanwezigheid  van  een  kwel),  aan  landschapselementen  (zoals  houtwallen  en  heggen),  of  aan  het 

voorkomen  van  bijzondere  planten  en  dieren.  De  groenblauwe  mantel  richt  zich  niet  alleen  op  het 

beschermen  van  die  waarden  maar  juist  ook  op  de  ontwikkeling  daarvan.  Daarom  geldt  binnen  de 

groenblauwe mantel dat ontwikkelingen bijdragen aan de natuur‐ en landschapswaarden en het bodem‐ 

en watersysteem. Het beleid richt zich ook op een toename van de belevingswaarde en de recreatieve 

waarde  van  het  landschap.  Nieuwe  ontwikkelingen  passen  daarom  qua  aard  en  schaal  bij  het 

ontwikkelingsperspectief voor de groenblauwe mantel en houden rekening met omliggende waarden. 

 

Gemeenten  werken  het  concrete  beleid  binnen  een  gebied  verder  uit,  rekening  houdend  met  deze 

achterliggende  doelstellingen.  Hierbij  is  veel  achtergrondinformatie  beschikbaar,  zoals  de 

gebiedspaspoorten  en  de  gebiedsgerichte  ontwikkeling  van  gebieden  zoals  opgenomen  in  het 

Groenblauw Stimuleringskader. 

 

 

4.1.2. Onderzoeksmethodiek 

Het planMER beschrijft de natuurgebieden met een beschermde status in en rond het plangebied en de 

beschermde soorten die (mogelijk) in het plangebied aanwezig zijn. Op hoofdlijnen wordt ingegaan op de 

mogelijke effecten van de ontwikkelingsmogelijkheden op de aanwezige waarden en de wijze waarop 

deze  waarden  kunnen  worden  versterkt.  Het  betreft  een  bureaustudie  op  basis  van  beschikbare 

basisgegevens en bronnen. Voor de concrete initiatieven die worden mogelijk gemaakt zijn ecologische 

quickscans  uitgevoerd  om  inzicht  te  geven  in  de  mogelijk  aanwezige  beschermde  soorten  en 

noodzakelijke vervolgstappen. Voor andere toekomstige initiatieven geldt dat op het moment dat gebruik 

wordt  gemaakt  van  de  binnenplanse  ontwikkelingsmogelijkheden  (met  toetsing  aan  de  daaraan 

gekoppelde voorwaarden) zo nodig ecologisch veldonderzoek zal worden uitgevoerd.  

 

Waar het gaat om de mogelijke effecten van het omgevingsplan op Natura 2000‐gebieden is van belang 

dat de meest nabijgelegen Natura 2000‐gebieden op grote afstand van het plangebied zijn gelegen. Voor 

vrijwel alle criteria kunnen gezien de ruime afstand significante negatieve effecten zonder meer worden 

uitgesloten.  Dat  geldt  niet  voor  eventuele  gevolgen  die  samenhangen  met  een  toename  van 

stikstofdepositie. In het vigerende bestemmingsplan is een regeling opgenomen die er op gericht is om 
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significante negatieve effecten door een  toename  van  stikstofdepositie uit  te  sluiten.  In dit planMER 

wordt inzicht gegeven in maximale gevolgen wanneer geen regeling zou worden opgenomen (in de vorm 

van een passende beoordeling). Op basis van de berekeningsresultaten wordt een voorstel gedaan hoe 

hiermee in het omgevingsplan kan worden omgegaan.  

 

 

4.2. Referentiesituatie 

Natura 2000‐gebieden 

Het plangebied  ligt op grote afstand van Natura 2000‐gebieden. Het dichtstbijzijnde gebied betreft de 

Deurnsche  Peel  &  Mariapeel  op  circa  7  km  afstand  (zie  figuur  4.1).  Alle  gebieden  in  figuur  4.1  zijn 

stikstofgevoelig en zijn zwaar overbelast.  

 

 
Figuur 4.1 Ligging plangebied (rood) t.o.v. Natura 2000‐gebieden (bron: AERIUS Calculator) 

 

Natuurnetwerk Brabant 

Figuur 4.2 geeft de ligging van NNB in en rond het plangebied weer. Een aanzienlijk deel van de zuidelijke 

helft  van het plangebied  is onderdeel  van het NNB. Het betreft  zowel bestaande  als nieuwe natuur, 

grotendeels bosgebieden. De bossen hebben te leiden onder verdroging, wat een grote bedreiging vormt 

voor de biodiversiteit binnen het NNB.. 
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Figuur 4.2 Ligging Natuurnetwerk Brabant (bron: 

https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/natuurbeheerplan/) 

 

Binnen het zuidelijke deel van het plangebied bevindt zich een ecologische verbindingszone. 
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Figuur 4.3 Ligging ecologische verbindingszone (EVZ) binnen het plangebied (bron: 

https://kaartbank.brabant.nl/viewer/app/natuurbeheerplan/) 

 

Natte Natuurparel en beschermde gebieden waterhuishouding 

In of nabij het plangebied is geen natte natuurparel of een attentiegebied gelegen. In het plangebied zijn 

wel enkele  ‘beschermde gebieden waterhuishouding’ aanwezig. Dit zijn gebieden waarvoor  in beginsel 

geldt dat het niet is toegestaan om bestaande grondwateronttrekkingen naar deze gebieden toe of binnen 

deze gebieden te verplaatsen én waarvoor een vergunningplicht voor grondwateronttrekkingen vanaf nul 

kubieke meter per uur (ongeacht de diepte van de put) van toepassing is. 

 

De  ‘beschermde  gebieden  waterhuishouding’  komen  nagenoeg  overeen  met  de  gebieden  die  zijn 

aangewezen als NNB. 
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Figuur 4.4  Natte natuurparels en beschermde gebieden waterhuishouding (Wateratlas provincie Noord‐

Brabant) 

 

Groenblauwe mantel 

Delen  van  de  zuidelijke  helft  van  het  plangebied  zijn  onderdeel  van  de  groenblauwe  mantel.  Het 

provinciale beleid  in de groenblauwe mantel  is gericht op het behoud en vooral de ontwikkeling van 

natuur, watersysteem en landschap. Voor de natuur betekent dit vooral versterking van de leefgebieden 

voor plant‐ en diersoorten en de bevordering van de biodiversiteit buiten het NNB. 
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Figuur 4.5 Groenblauwe Mantel 

 

Wav‐gebieden 

Delen van het zuidelijke deel van het plangebied zijn door de provincie aangewezen als ‘zeer kwetsbare 

gebieden’ op grond van de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). Binnen de zones van 250 meter rond 

deze gebieden gelden beperkingen voor de uitbreiding, wijziging of nieuwvestiging van veehouderijen. 

 

  

Figuur 4.6 Wav‐gebieden (bron: kaartbank provincie Noord‐Brabant) 
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Bijzondere en beschermde soorten  

De huidige aanwezige beschermde soorten zijn vastgesteld aan de hand van algemene ecologische kennis 

en verspreidingsatlassen/gegevens (o.a. www.waarneming.nl).  

 

Flora 

In het plangebied zijn op basis van www.waarneming.nl 95 wilde planten bekend uit de periode 2015‐

2020. Veruit de grootste soortenrijkdom bevindt zich in de natuurgebieden en soms ook in wegbermen. 

Meest  bijzonder  zijn  enkele  soorten  van  vochtige  heideterreinen  zoals  klokjesgentiaan  en  kleine 

zonnedauw. Geen van de aangetroffen soorten is wettelijk beschermd.  

 

Vogels 

In het plangebied zijn op basis van www.waarneming.nl 95 vogelsoorten bekend uit de periode 2015‐

2020.  Broedende  boerenlandvogels  zijn  inmiddels  zeer  zeldzaam  geworden  in  agrarisch  gebied  met 

slechts enkele waarnemingen van kievit,  scholekster, geelgors en kneu. Zeer  lokaal  zijn op agrarische 

erven nestplaatsen aanwezig van kerkuil en steenuil en (meer algemeen) huismus, boerenzwaluw en witte 

kwikstaart. 

 

De bossen en heideterreinen  in het  zuidelijk deel van het plangebied  zijn plaatselijk  rijk aan  typische 

soorten als houtsnip, nachtzwaluw, roodborsttapuit, havik, sperwer, buizerd en vier soorten spechten. 

Alle  broedende  vogels  en  in  gebruik  zijnde  nesten  van  broedende  vogels  zijn  beschermd. Ook  is  de 

functionele leefomgeving rond in gebruik zijnde nesten beschermd. De functionele leefomgeving is het 

leefgebied  dat  vogels  nodig  hebben  om  een  broedsel  succesvol  groot  te  brengen.  Broedvogels  met 

jaarrond beschermde nestplaatsen  in het plangebied  zijn  sperwer, havik, buizerd, kerkuil,  steenuil en 

huismus. 

 

Amfibieën en reptielen 

Uit het plangebied zijn waarnemingen bekend van  levendbarende hagedis, gewone pad, bruine kikker, 

vinpootsalamander  en  kleine  watersalamander.  Al  deze  soorten  zijn  wettelijk  beschermd.  De 

levendbarende  hagedis  is  gebonden  aan  de  natuurgebieden.  Amfibieën  komen  behalve  in 

natuurgebieden, soms ook voor in het agrarisch gebied. Hierbij worden sloten, poelen en oeverhoeken 

als leefgebied gebruikt 

 

Zoogdieren 

In het plangebied zijn waarnemingen bekend van 6 soorten zoogdieren (eekhoorn, gewone bosmuis, haas, 

vos,  wild  zwijn  en  ree).  Aannemelijk  is  dat  in  het  gebied  ook  steenmarter,  wezel,  bunzing,  egel  en 

verschillende  soorten muizen  en    vleermuizen  voorkomen. Alle  soorten  zijn wettelijk beschermd. De 

vleermuizen zijn zwaar beschermd op grond van hun vermelding in bijlage IV van de Habitatrichtlijn. 

 

Overige soorten 

Het plangebied kent herbergt verschillende soorten vissen, dagvlinders en libellen. Geen van deze soorten 

is wettelijk beschermd. Met name de libellenfauna is bijzonder met 20 soorten waaronder de zeldzame 

tangpantserjuffer, venwitsnuitlibel en gevlekte witsnuitlibel. Deze soorten zijn gebonden aan de vochtige 

heideterrein en vennen in het zuidelijk deel van het plangebied. 

 

In tabel 4.1 staat aangegeven welke beschermde soorten er binnen het plangebied (naar verwachting) 

voorkomen en onder welk beschermingsregime van de Wet natuurbescherming deze vallen. 
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Tabel 4.1 Naar verwachting voorkomende beschermde soorten en het beschermingsregime 

Beschermingsregime    Nader onderzoek 

nodig bij 

ontwikkelingen 

Vrijstellingsregeling   Provinciale 

verordening 

egel, gewone bosspitsmuis,  huisspitsmuis, 

veldmuis, bosmuis, rosse woelmuis, vos, 

haas en konijn 

bruine kikker, gewone pad, kleine 

watersalamander  

Nee 

Ontheffingsregeling  Bijlage IV 

Habitatrichtlijn 

alle vleermuizen 

 

Ja 

  Vogelrichtlijn  Alle inheemse vogelsoorten  Ja 

  Overige beschermde 

soorten 

Wezel, bunzing, steenmarter, wild zwijn, 

levendbarende hagedis, vinpootsalamander 

Ja 

 

 

4.3. Effecten Omgevingsplan  

4.3.1. Maximale ontwikkeling agrarische bedrijven en activiteiten 

Natuurnetwerk Brabant 

Gezien de ligging van de agrarische bedrijven ten opzichte van het NNB en de wijze van bestemmen zal 

geen  sprake  zijn van areaalverlies  (0). Toekomstige ontwikkelingen vinden plaats bij  reeds bestaande 

bedrijven of op agrarische gronden. De verstoring binnen het NNB zal niet of nauwelijks toenemen (0). 

Grootschalige uitbreiding van veehouderijen en intensivering van het agrarisch grondgebruik binnen dit 

scenario kunnen wel leiden tot een sterke toename van verdroging, vermesting, verzuring en vergiftiging 

van nabijgelegen delen van het NNB (‐).  

 

Natura 2000‐gebieden 

Op grotere afstand zal (zonder beperkende randvoorwaarden of maatregelen) extra stikstofdepositie op 

Natura 2000  leiden  tot significant negatieve effecten op deze gebieden  (‐‐). Daarbij zijn niet alleen de 

ontwikkelingsmogelijkheden  voor  de  veehouderijen  van  belang.  Ook  uitbreiding  van 

glastuinbouwbedrijven  kan  leiden  tot een  (relatief beperkte)  toename van  stikstofdepositie. Bijlage 2 

geeft inzicht in de berekeningsuitgangspunten en –resultaten. 

 

Groenblauwe mantel 

Binnen de groenblauwe mantel zijn wel ontwikkelingen mogelijk. Het beleid in de groenblauwe mantel is 

gericht op het behoud en vooral de ontwikkeling van natuur, watersysteem en landschap. Voor de natuur 

betekent dit vooral versterking van de leefgebieden voor plant‐ en diersoorten en de bevordering van de 

biodiversiteit buiten de NNB. De groenblauwe mantel biedt daarbij ook ruimte voor de ontwikkeling van 

gebruiksfuncties zoals landbouw en recreatie, mits deze bijdragen aan de kwaliteiten van natuur, water 

en  landschap:  de  'ja‐mitsbenadering'.  Het  omgevingsplan  biedt  mogelijkheden  voor  ontwikkelingen 

binnen en direct aansluitend op de agrarische bouwvlakken. Voor ontwikkelingen binnen de groenblauwe 

mantel gelden extra randvoorwaarden en beperkingen. Nadelige effecten kunnen worden uitgesloten (0).  

 

Beschermde gebieden waterhuishouding 

Doordat de beschermde gebieden waterhuishouding grotendeels overeenkomen met het NNB kunnen 

hier  geen  ontwikkelingen  plaatsvinden.  Op  grond  van  de  provinciale  eisen  is  het  onttrekken  van 

grondwater in deze gebieden in ieder geval niet mogelijk. Buiten deze gebieden zijn wel ontwikkelingen 

mogelijk,  zoals  uitbreiding  agrarische  bouwkavels,  teeltondersteunende  voorzieningen  en  opgaande 

teelten. Hierdoor kan in de worst‐case situatie sprake zijn van verminderde infiltratie, waardoor de lokale 

kwelstromen  af  kunnen  nemen. Dit  kan  tot  daling  van  de  grondwaterstanden  leiden, wat  negatieve 

effecten  kan  hebben  op  de  aanwezige  beplantingen.  Het  maximale  effect  wordt  als  licht  negatief 

beoordeeld (‐/0).  
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Beschermde soorten 

Mogelijke gevolgen voor beschermde soorten zijn met name aan de orde op en rond de bouwvlakken, in 

de vorm van rust‐, verblijfs‐ en voortplantingsplaatsen van vleermuizen, uilen, kleine marterachtigen etc. 

(‐). Daarbij wordt er van uitgegaan dat buiten de bouwvlakken nog aanwezige sloten, poelen, overhoeken 

en opgaande beplantingen gespaard blijven bij ontwikkelingen . 

 

4.3.2. Maximale ontwikkeling niet‐agrarische bedrijven en activiteiten 

Natuurnetwerk Brabant 

Indien niet‐agrarische bedrijven en activiteiten in de plaats komen van agrarische functies kan dit leiden 

tot een afname van de verdroging, vermesting, verzuring en vergiftiging van nabijgelegen delen van het 

NNB  (+).  Dat  geldt  niet  alleen  voor  de  ontwikkelingen  ter  plaatse  van  de  bestaande  agrarische 

bouwvlakken, maar ook voor de realisatie van zonneparken op agrarische gronden.  Indien binnen het 

zonnepark ook  ruimte  is voor een natuurvriendelijke  inrichting en beheer van het  terrein  is  zelfs een 

relevante ecologische meerwaarde mogelijk (+). 

 

Gezien de aard en omvang van de  recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden zullen deze niet  leiden  tot 

negatieve effecten op het NNB. 

 

Natura 2000‐gebieden 

Afhankelijk van de locaties, aard en omvang van de niet agrarische ontwikkelingen kan ook sprake zijn van 

een  afname  van  stikstofdepositie  binnen  de  op  grote  afstand  gelegen  Natura  2000‐gebieden.  Veel 

ontwikkelingen vinden plaats op (voormalige) agrarische bouwvlakken. Het positieve effect zal gezien de 

afstand tot de omliggende Natura 2000‐gebieden beperkt zijn (0/+).  

 

Groenblauwe mantel 

Ook bij niet‐agrarische ontwikkelingen dient rekening te worden gehouden met de voorwaarden die op 

grond  van  de  provinciale  omgevingsverordening  gelden  binnen  de  groenblauwe  mantel.  Het  plan  is 

gericht op behoud en het versterken van de natuurlijke en landschappelijke waarden. Nadelige effecten 

kunnen worden uitgesloten (0). In hoeverre daadwerkelijk sprake is van positieve effecten, is afhankelijk 

van de locaties, aard en omvang van de toekomstige initiatieven. 

 

Beschermde gebieden waterhuishouding 

Doordat de beschermde gebieden waterhuishouding grotendeels overeenkomen met het NNB kunnen 

hier  geen ontwikkelingen plaatsvinden. Het onttrekken  van  grondwater  is niet  aan de orde. De niet‐

agrarische  ontwikkelingen  zullen  daarnaast  over  het  algemeen  niet  leiden  tot  een  toename  aan 

verharding en verminderde infiltratie (0).  

 

Beschermde soorten 

Gevolgen voor beschermde soorten zijn mogelijk aan de orde op en rond de bouwvlakken, in de vorm van 

aantasting van rust‐, verblijfs‐ en voortplantingsplaatsen van vleermuizen, uilen, kleine marterachtigen 

etc (‐). Per initiatief zal dit op basis van veldonderzoek moeten worden bekeken. Waar het gaat om de 

mogelijke  zonneparken  is  van  belang  dat  op  de  agrarische  percelen  over  het  algemeen  geen 

beschermende soorten zijn te verwachten (al kan dit op voorhand niet volledig worden uitgesloten). In de 

omgeving  aanwezige  soorten  kunnen profiteren  van  een  natuurvriendelijke  inrichting  en beheer  van 

nieuwe zonneparken (+). 

 

 

4.4. Sturing in het omgevingsplan 

In deze paragraaf wordt op basis van effectbeoordeling voor de beide ontwikkelingsscenario’s beschreven 

welke kaders  in het omgevingsplan worden opgenomen om te voldoen aan de wet‐ en regelgeving en 

ongewenste effecten te voorkomen.  
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Algemeen (natuurwaarden en biodiversiteit) 

Zoals blijkt uit de analyse in paragraaf 4.3 zijn in het omgevingsplan beschermende regelingen opgenomen 

voor  de  gebieden  die  onderdeel  zijn  van  het  NNB  en  de  groenblauwe  mantel.  Aan  verschillende 

flexibiliteitsbepalingen in het bestemmingsplan, in het bijzonder de uitbreiding van agrarische bedrijven 

is de voorwaarde verbonden dat rekening is gehouden met de gevolgen van de uitbreiding voor de locatie 

en de naaste omgeving, waarbij ook de ecologische waarden dienen te worden betrokken. Daarnaast zijn 

in de algemene afwijkingsregels (artikel 22) verschillende natuurgerelateerde voorwaarden opgenomen 

die zijn gericht op het voorkomen van significante effecten binnen Natura 2000‐gebieden, aantasting van 

het NNB en in algemene zin aantasting van natuurwaarden.  

 

Tevens  zijn  de  relaties  met  het  meerwaardeplan  en  de  Landschapsvisie  van  belang.  Via  het 

meerwaardeplan  kunnen  financiële  middelen  beschikbaar  komen  voor  natuurontwikkeling  en  het 

vergroten van de natuurwaarden en biodiversiteit binnen het plangebied.  In de  landschapsvisie  is een 

aantal bouwstenen benoemd. Het agrarisch gebied is relatief arm aan natuurwaarden als gevolg van het 

intensieve beheer en het vrijwel geheel ontbreken van soortenrijke overhoekjes en perceelsranden. Om 

te  komen  tot  een  vergroting  van  de  natuurwaarden  zijn  er  verschillende  bouwstenen  (die  deels 

overeenkomen met de gewenste landschapsstructuurbeeld): houtsingels, kruidenrijke randen rondom de 

agrarische  velden  en  de  akkers,  kruidenrijke  bermen  waterlopen  en  wegen,  bodemverbeterende 

aanpassingen op de akkers en  velden, het  inrichtingen  van ecologische  verbindingszones. Binnen het 

zuidelijk  deel  van  het  plangebied  (Natuurnetwerk  Brabant  en  groenblauwe  mantel)  zijn  er  grotere 

natuurdoelstellingen. In de landshapsvisie worden onder andere de volgende bouwstenen genoemd: 
‐ Bestaande  bossen  in  de  NNB  omvormen  naar  klimaatadaptieve  bossen.  Met  rijke 

strooiselsoorten en bestand tegen verdroging/vernatting. Het landgebruik in de 250 meter‐zone 
rondom de bossen houdt rekening met voldoende water voor deze bossen; 

‐ Shelterbelts,  houtsingels  met  kruidenstroken  als  biodiverse  verbindingsstroken  tussen  de 
bossen.  

‐ Gronden inzetten voor extensieve vorm van landbouw.  
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Figuur 4.7 Versterking natuurwaarden Elsendorp (bron: Landschapsvisie Elsendorp) 
 
De  mate  waarin  het  omgevingsplan  daadwerkelijk  zal  leiden  tot  positieve  gevolgen  voor  de 
natuurwaarden  in  en  rond  het  plangebied  is  afhankelijk  van  de  locaties,  aard  en  omvang  van  de 
initiatieven  en  de  wijze  waarop  invulling  wordt  gegeven  aan  de  vereiste  meerwaarde  en 
kwaliteitsverbetering.  
 
Een  concreet  voorbeeld  is het  initiatief  aan de  Elsendorpseweg 86. Afgelopen  tijd  is  er  al  een begin 
gemaakt  met  de  landschappelijke  inpassing  van  het  perceel  door  aan  de  achterkant  en  zijkant  een 
struweelhaag te realiseren. Een mooie toevoeging is de realisatie van een landschap speciaal voor bijen 
aan de oostkant van het perceel op agrarische grond. Hiermee wordt  tevens de biodiversiteit van het 
gebied verbeterd.  
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Figuur 4.8 Landschappelijk inpassing en vergoten natuurwaarden Elsendorpseweg 86 

 

Een  ander  voorbeeld  van het  vergroten  van natuurwaarden  is  te  vinden binnen het  initiatief  aan de 

Zeelandsedijk 80. Op dat perceel wordt een wadi aangelegd ter behoeve van de watercompensatie. Door 

een niet al te steil talud aan te leggen, wordt er een natuurlijke oever gecreëerd. De wadi heeft naast een 

functionele  waarde  ook  een  natuurlijke  waarde  doordat  het  leefgebied  voor  kleine  vogels  wordt 

uitgebreid. 

 

Stikstofdepositie  

Uit de passende beoordeling blijkt dat de ontwikkelingsruimte voor veehouderijen en in mindere mate 

ook  voor glastuinbouwbedrijven gevolgen kan hebben  voor de  stikstofdepositie binnen Natura 2000‐

gebied en  zonder  randvoorwaarden  leidt  tot  significante negatieve effecten.  In het bestemmingsplan 

wordt een regeling opgenomen om een toename van stikstofdepositie binnen Natura 2000‐gebieden uit 

te kunnen sluiten. Daarbij wordt aangesloten bij de regeling uit het vigerende bestemmingsplan. Hoewel 

de regeling is gericht op het voorkomen van een toename van stikstofdepositie binnen de op grote afstand 

gelegen Natura 2000‐gebieden wordt met de regeling ook de potentiële toename van stikstofdepositie 

op het NNB in en rond het plangebied beperkt. 

 

Verdroging 

In  het  omgevingsplan  is  aan  ingrepen  die  gevolgen  kunnen  hebben  voor  de  waterhuishouding  de 

voorwaarde  verbonden  dat  sprake  is  van  hydrologisch  neutraal  ontwikkelen.  Hiermee  kan  worden 

uitgesloten dat sprake is van verminderde infiltratie en daarmee samenhangende negatieve effecten op 

natuurwaarden.  Daarnaast  wordt  via  het  meerwaardeplan  en  de  Landschapsvisie  ingezet  op  het 

tegengaan van verdroging (zie paragraaf 7.4 voor een nadere toelichting op dit punt). 

 

Beschermde soorten 

Toekomstige  initiatieven  kunnen  negatieve  gevolgen  hebben  voor  zwaarbeschermde  soorten,  zoals 

aantasting  van  verblijfplaatsen  van  vleermuizen  of  uilen.  Bij  een  adequate mitigatie  en  compensatie 

kunnen significante effecten op de staat van de  instandhouding van deze soorten voorkomen worden. 
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Ontheffingverlening  is  in  die  gevallen  dan mogelijk.  Het  treffen  van  mitigerende  en  compenserende 

maatregelen geldt ook als voorwaarde voor het vermijden van een ontheffingsplicht of het verkrijgen van 

een ontheffing als dit onverhoopt toch nodig is. Voor alle genoemde beschermde soorten bestaan er in 

de  praktijk  ruime mogelijkheden  om  effecten  te  voorkomen  of  te minimaliseren  door  een  passende 

locatiekeuze,  inrichting  en  uitvoeringstijdstip.  Zo  nodig  kunnen  aanvullend  ook  mitigerende 

(verzachtende) maatregelen worden getroffen  zoals het  realiseren van alternatieve broedgelegenheid 

(bijvoorbeeld nestkasten) of kan de kwaliteit van het omringende leefgebied worden behouden of zelfs 

verbeterd. Hierbij is het werken volgens een gericht plan of werkprotocol noodzakelijk. Ook is het mogelijk 

om te werken volgens een goedgekeurde gedragscode. 

 

 

4.5. Samenvattende effectbeoordeling  

De voorgaande effectbeschrijving leidt tot de volgende beoordeling voor het thema natuur.  

 

Tabel 4.3 Effectbeoordeling Natuur 

Aspect  Criterium  Beoordeling  

Agrarisch  Niet agrarisch 

Maximaal  Kaders  Maximaal  Kaders 

Natura 2000‐

gebieden  

 

- areaalverlies,  versnippering, 

verontreiniging,  verstoring  of 

verandering  van  waterhuishouding 

binnen Natura 2000. 

- Verzuring, vermesting 

0 

 

 

 

‐‐ 

 

0 

 

 

 

0 

0 

 

 

 

0/+ 

0 

 

 

 

0/+ 

Nationaal 

Natuurnetwerk 

en Groenblauwe 

mantel 

- Natuurnetwerk Brabant 

- Groenblauwe mantel 

- Beschermde gebieden 

waterhuishouding 

‐ 

0 

‐/0 

0 

+ 

0 

 

 

+ 

0 

0 

+ 

+ 

0 

Soorten  - Beschermde soorten 

- Biodiversiteit 

‐ 

‐ 

0 tot +* 

0 tot +* 

‐ 

0 

0 tot +* 

0 tot +* 

* Afhankelijk van invulling kwaliteitsverbetering en inzet mogelijkheden en financiële middelen 

meerwaardeplan 
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5. Landschap, cultuurhistorie en archeologie  51 

5.1. Beoordelingskader 

5.1.1. Wet‐ en regelgeving / beleid 

Erfgoedwet 

De bescherming van archeologisch erfgoed in Nederland is vastgelegd in de Erfgoedwet,  die op 1 juli 2016 

in werking is getreden. De Erfgoedwet is in de plaats gekomen van zes wetten en regelingen op het gebied 

van cultureel erfgoed, waaronder de Monumentenwet 1988. Onderdelen van de Monumentenwet die 

van toepassing waren op de  fysieke  leefomgeving gaan naar de Omgevingswet die  in 2019 van kracht 

wordt.  Voor  deze  onderdelen  is  daartoe  in  de  Erfgoedwet  voor  de  periode  2016‐2019  een 

overgangsregeling opgenomen. De basis van de bescherming van archeologisch erfgoed in de Erfgoedwet 

is  het  verdrag  van  Valletta  (ook  wel  het  verdrag  van  Malta).  De  bescherming  heeft  als  doel  om 

archeologisch erfgoed zoveel mogelijk in situ, dus in de grond, te behouden. 

 

Provinciale beleid 
Het cultuurhistorisch beleid van de provincie is gericht op behoud, versterking en duurzame ontwikkeling 
van  cultuurhistorische waarden. Het provinciaal  cultuurhistorisch belang  hangt nauw  samen met het 
provinciaal  ruimtelijk belang, zoals benoemd  in de provinciale Structuurvisie  ruimtelijke ordening. Het 
gaat  immers om erfgoed dat belangrijk  is voor de  regionale  identiteit. Het  is beperkt  tot het  landelijk 
gebied, waar de provincie haar belangrijkste  taak heeft. De kaartlagen  ‘cultuurhistorische vlakken’ en 
‘complexen van cultuurhistorisch belang’ zijn ook opgenomen in de provinciale omgevingsverordening. 
De provincie ziet het Brabantse erfgoed als belangrijk onderdeel van haar identiteit en wil het een plaats 
geven in de verdere ontwikkeling van Brabant. Daarom heeft ze haar ruimtelijk erfgoed opgenomen op 
de Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW). De informatielaag van de CHW bestaat verder uit historische 
geografische  elementen,  historische  (steden)‐bouwkundige  elementen,  historische  groenstructuren, 
zichtrelaties en archeologische elementen 
 

Gemeentelijk beleid 

In december 2015 is het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied door de gemeente Gemert‐Bakel vastgesteld. 

In het buitengebied van Gemert‐Bakel vinden veel verschillende ontwikkelingen plaats. Naast landbouw 

vinden steeds meer nieuwe functies hun plaats in het buitengebied. Door deze trend is het noodzakelijk 

om aandacht te besteden aan een goede afstemming van deze functies en de gewenste beeldkwaliteit te 

bewaken. 

 

Het  plan  biedt  richtlijnen  over  of  de  ontwikkeling  past  bij  zijn  omgeving  en  hoe  deze  ontwikkeling 

vormgegeven  dient  te  worden,  zodat  sprake  is  van  een  goede  landschappelijke  inpassing.  In  het 

Beeldkwaliteitsplan wordt verder ingegaan op de trends in het buitengebied. Daarnaast wordt op basis 

van de historie  van het  landschap  en de  karakteristieken  van het huidige buitengebied, onderscheid 

gemaakt in drie verschillende landschapstypen: 

‐ Beekdallandschap; 

‐ Kampenlandschap met oude akkers; 

‐ Peelontginningenlandschap. 
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In deze drie gebieden zijn verschillende beelddragers gelegen. De beelddragers in het plan zijn uitgesplitst 

in  gehuchten,  oude  akkers,  beken  en  waterlopen,  bos  en  bomenrijen,  houtwallen  en  –singels.  Het 

beeldkwaliteitsplan  geeft  de  visie  van  de  gemeente  over  de  gewenste  verschijningsvormen  van  het 

landschap en de bebouwing daarin per onderscheiden gebied. 

 

5.1.2. Onderzoeksmethodiek 

Delen  van  het  plangebied  zijn  landschappelijke  en  cultuurhistorisch  waardevol.  Ook  is  sprake  van 

archeologische verwachtingswaarden. Het planMER beschrijft de aanwezige waarden 

 

Vervolgens wordt ingegaan op de mogelijke gevolgen van de maximale bouw‐ en gebruiksmogelijkheden 

die het omgevingsplan biedt  voor deze waarden. Ook wordt beschreven op welke wijze ongewenste 

landschappelijke  effecten  kunnen  worden  voorkomen  en  nieuwe  initiatieven  een  positieve  bijdrage 

kunnen leveren aan de landschappelijke kwaliteiten. 

 

 

5.2. Referentiesituatie 

5.2.1. Landschap en cultuurhistorie 

Ontstaansgeschiedenis 

Het plangebied  is  in grote mate vorm gegeven door de Peelrandbreuk die bepalend geweest voor de 

locaties  waar  mensen  zich  gingen  vestigen.  Door  de  breuk  is  sprake  van  een  ondoorlaatbare  laag, 

waardoor water stagneert op de hoger gelegen dekzandrug. Normaal gesproken komt het water via kwel 

terug in het lager gelegen beekdal. De ondoorlaatbare laag voorkomt dit, waardoor het water niet weg 

kan. Rondom de Peelrandbreuk  is er dan ook sprake van een  ‘omgekeerd  landschap’, de zogenaamde 

wijstgebieden: hoge natte gronden naast lage drogere gronden. Door de natte omstandigheden is op de 

hoge gronden (waarop Elsendorp ligt) een hoogveengebied ontstaan: De Peel. Doordat het regenwater 

op een  relatief geringe diepte  stagneerde, kon veenvorming plaatsvinden hetgeen  resulteerde  in een 

nauwelijks toegankelijk moerasgebied.  

 

Wijstgronden zijn zeldzaam en komen elders in Europa nauwelijks voor. Het wijstgebied tussen Uden en 

Vorstenbosch  (buiten  het  plangebied)  is  in  2004  door  de  provincie  Noord‐Brabant  uitgeroepen  tot 

aardkundig monument. 

 

Figuur 5.1 Ligging Elsendorp (groen) t.o.v. Peelrandbreuk 
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De peelrandbreuk  is gelegen ten westen van het plangebied nabij Gemert. Een aantal overige breuken 

lopen door het plangebied (figuur 5.2). De breuken kunnen van invloed zijn op de waterhuishouding, maar 

kunnen ook kansen bieden. 

 

 
Figuur 5.2 Globale ligging plangebied (groen) t.o.v. Peelrandbreuk en overige breuken 

 

Het plangebied maakt geheel deel uit van het Peelontginningenlandschap, een  relatief  jong agrarisch 

landschap  (bron: Beeldkwaliteitsplan buitengebied gemeente Gemert‐Bakel, 2016). Vanuit het westen 

werden de eerste heidegronden (rond 1840) ontgonnen. In de 2e helft van de 19e eeuw werd het mogelijk 

om de woeste grond (natte veengebieden) van De Peel op grote schaal te ontginnen. Tussen de eerste 

ontgonnen kavels lagen nog delen woeste grond met heide en bosjes. Op de nattere delen vestigden zich 

met  name  rundveehouderijen  en  op  de  drogere  delen  was  sprake  van  bosbouw.  Het 

Peelontginningenlandschap is zodoende in te delen in twee type ontginningen:  

 De eerste heideontginningen en jonge Peelontginningen.  

 De bosrijke ontginningen. 

 

Elsendorp vindt zijn oorsprong in het proefbedrijf de Annahoeve op het landgoed de Dompt, die in 1910 

werd gebouwd. Het gebouw kenmerkt zich door haar zeer grote omvang en was zeker destijds een enorm 

bedrijf. Geleidelijk  aan  zijn delen  van het  landgoed  verkocht  en  heeft  zich daaruit de dorpskom  van 

Elsendorp gevormd. 

 
Beelddragers van dit landschapstype zijn: 

 Relatief grootschalig open landschap.  

 Weidsheid onderbroken door bomenlanen met erven (ontginningslinten).  

 Sterk agrarisch karakter met grootschalige bedrijfsbebouwing.  

 Rechtlijnige verkaveling en geordende inrichting van het landschap.  

 Heldere indeling van erven met een rechthoekige tot blokvormige bouwkavel.  

 Landschappelijke beplanting in de vorm van robuuste boscomplexen en bomenlanen.  

 

Door  een  gebrek  aan  landschapselementen  en  erfbeplanting  neemt  de  agrarische  bebouwing  een 

dominante positie in en is deze in het relatief open landschap beeldbepalend geworden, met name in het 

noordelijk deel. Het  agrarisch  grondgebruik  is  zeer  intensief  en heeft  geresulteerd  in  een monotoon 

productielandschap van mais en Engels raaigras. De grenzen tussen landbouw en natuur zijn messcherp. 

Tot  in de 80‐er  jaren kende het  landschap nog een dicht netwerk van greppels en  sloten om de van 

oorsprong  vochtige  wijstgronden  te  ontwateren.  Inmiddels  zijn  deze  landschapselementen  geheel 
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verdwenen en vervangen door drainage. Naast een relevant verlies aan natuurwaarden heeft dit geleid 

tot het verdwijnen van zeer karakteristieke  landschappelijke patronen.  In onderstaande  topografische 

kaartbeelden  is  dit  goed  zichtbaar,  evenals  de  sterke  toename  van  het  maisareaal  (wit)  en  van  het 

bebouwingsvolume per bedrijf. 

 

 

Figuur 5.3 Verdwenen oppervlakteontwatering tussen 1989 en 2019 

 

Cultuurhistorische kenmerken en waarden 

In  2010  is  cultuurhistorische  waardenkaart  opgesteld  door  de  provincie  Noord‐Brabant,  op  kleine 

onderdelen aangepast in de herziening 2016, zie Figuur. De kaart behandelt cultuurhistorische vlakken, ‐

landschappen en –complexen. Het grootste deel van het plangebied  is aangeduid als Cultuurhistorisch 

landschap (zie figuur 5.3), als onderdeel van De Peelkern, het centrale gedeelte van het dekzandplateau 

van de Peelhorst. De regio Peelkern ontleent zijn cultuurhistorische betekenis in eerste instantie aan de 

veenwinning. De kanalen, wijken, ontginningsdorpen en wegen met beplanting geven een beeld van de 

grootschalige vervening die hier vanaf 1850 heeft plaatsgevonden. De grote landgoederen die omstreeks 

1900 zijn gesticht zijn van cultuurhistorisch belang door de landhuizen, bijgebouwen en pachtboerderijen, 

parken en laanstructuren.  
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Figuur 5.4 Cultuurhistorische waardenkaart met plangebied (blauw omlijnd) 

 

In 2006 (aangevuld in 2010) heeft de provincie Noord‐Brabant een aantal cultuurhistorisch waardevolle 

gebieden  geselecteerd.  Zo  zijn  in  totaal  21  cultuurhistorische  landschappen  en  16  archeologische 

landschappen geselecteerd en beschreven. De inzet van dit erfgoed is om de ruimtelijke kwaliteit van de 

leefomgeving te verhogen en de verbinding van dit erfgoed met haar inwoners te stimuleren.  

 

Binnen het plangebied  ligt een  in de provinciale omgevingsverordening opgenomen  cultuurhistorisch 

landschap, namelijk de  landgoederenzone  in de Peel. De  strategie  voor dit  landschap bestaat uit het 

behoud en beter beleefbaar maken van monumentaal ontginningslandschap met grote lijnen, zoals lanen. 

 

Binnen het plangebied zijn de landgoederen Cleefs Wit‐ De Sijp en De Krim gelegen. De provincie heeft de 

landgoederen beschreven en de waardevolle elementen benoemd. 

 

LG03 Landgoed Cleefs Wit – De Sijp  

Waarden en kenmerkenː  

 De relatie tussen de terreingesteldheid, de inrichting en het bodemgebruik; 

 De langgevelboerderijen;  

 Het patroon van wegen en paden;  

 De complexen strookvormige percelen. 
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LG04 Jonge heideontginning de Krim  

Waarden en kenmerkenː  

 De relatie tussen de wegen en de percelering;  

 De Grensweg;  

 De vennen;  

 De heiderestanten;  

 Het kerkje van Vossenberg. 

 

Monumenten 

De  gemeente  Gemert‐  Bakel  hanteert  een  actief  beleid  ten  aanzien  van  het  behouden  van 

cultuurhistorische  waardevolle  boerderijen  en/of  bijgebouwen.  De  waardevolle  cultuurhistorische 

gebouwen worden middels de monumentenverordening, de monumentenlijst en het bestemmingsplan 

voldoende beschermd. Binnen het plangebied Elsendorp is een tweetal Rijksmonumenten aanwezig; 

 Elsendorpseweg 72‐74 (De Dompthoeve) 

 Ripseweg 51 (Boerderij De Sijp) 

 

Daarnaast zijn de volgende beeldbepalende panden aangewezen: 

 Elsendorpseweg 33‐35 (paaltjes, houten chalet en bungalow)  

 Elsendorpseweg 36 (Vlinderhoeve kop‐rompboerderij)  

 Elsendorpseweg 70 (Gepotdekselde loods)  

 Elsendorpseweg 85 (Pauwenhorst/De Kulert)  

 Elsendorpseweg 86 (Boerderij)  

 Elsendorpseweg 98 (Lindehoeve)  

 Elsendorpseweg 99 (De Hoeve) 

 Dr. de Quayweg 101 (Boerderij vm. boswachterswoning) 

 Dr. de Quayweg 115 (Augustehoeve) 

 Gerele Peel 26 (Petronellahoeve Kortgevelboerderij) 

 Gerele Peel 49 (Antonius Hoeve) 

 Gerele Peel 50 

 Gerele Peel 8 (Boerderij) 

 Hendrik Jan IJpenberglaan 24‐26(Voormalig schoolgebouw) 

 Hendrik Jan IJpenberglaan 27 (2‐laagse villa) 

 Hendrik Jan IJpenberglaan 49 

 Keizersberg 26 (Boerderij De Rietvink) 

 Keizersberg 56 (Boerderij) 

 Paradijs 20 (Marinushoeve) 

 Paradijs 23 (Boerderij) 

 Paradijs 33 (Paradijshof) 

 Ripseweg 38‐ 40 (Boerderij) 

 Ripseweg 59 (Boerderij herbouw De Gemert van Ledeboer) 

 Sijpseweg 21‐23 (Judith‐Gertruidhoeve) 

 Sijpseweg 53 (Marie Paulinehoeve) 

 Zeelandsedijk 35 (St. Christoffelhoeve) 

 

Archeologische waarden 
In  januari  2016  is  er  een  beleidsplan  Archeologische  Monumentenzorg,  gemeente  Gemert‐Bakel 
opgesteld. Ook de archeologisch waardevolle gebieden zijn aangegeven met als doel de  in de bodem 
opgeslagen geschiedenis voor het nageslacht te bewaren en daar waar er gegraven moet worden deze 
geschiedenis te kunnen archiveren. De gebieden waar een middelhoge of hoge trefkans aanwezig is, zijn 
opgenomen als archeologisch waardevol gebied.  
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Figuur 5.5 Uitsnede Archeologische beleidskaart Gemert‐Bakel 2015 
 
Op  basis  van  de  archeologische  beleidskaart,  wordt  de  gemeente  onderverdeeld  in  verschillende 
categorieën met daaraan gekoppelde voorschriften. De volgende 4 categorieën en voorschriften worden 
in het plangebied Elsendorp onderscheiden:  

1. Gebied  met  een  hoge  archeologische  verwachting.  In  deze  gebieden  geldt  op  basis  van 
geomorfologische  en  bodemkundige  opbouw,  aangetroffen  archeologische  vondsten  of 
historische informatie een hoge archeologische verwachting. Dat wil zeggen dat in deze gebieden 
sprake  kan  zijn  van  een  hoge  concentratie  archeologische  vindplaatsen  met  goede 
conserverings‐omstandigheden.  De  kans  op  het  aantreffen  van  archeologische  vondsten  bij 
bodemingrepen is dus zeer groot. Om die reden is een vergunning vereist bij bodemingrepen en 
te bebouwen oppervlakten van projectgebieden die groter zijn dan 500 m² en dieper gaan dan 
0,3 m (0,5 m bij esdek) –mv.  

2. Gebied met een middelhoge archeologische verwachting.  In deze gebieden geldt op basis van 
geomorfologische  en  bodemkundige  opbouw,  en  aangetroffen  archeologische  vondsten  en 
relicten een middelhoge archeologische verwachting. Deze zones en gebieden waren net als de 
gebieden  met  een  hoge  verwachting  in  principe  geschikt  voor  bewoning.  De  kans  op  het 
aantreffen van vondsten is hier echter kleiner, doordat de dichtheid aan vindplaatsen beduidend 
lager is dan in de gebieden met een hoge verwachting. Om die reden is een vergunning vereist 
bij bodemingrepen en te bebouwen oppervlakten van projectgebieden die groter zijn dan 2.500 
m² en dieper gaan dan 0,3 m (0,5 m bij esdek) –mv.  

3. Gebied  met  een  lage  archeologische  verwachting.  Het  gaat  hierbij  om  gebieden  waar  op 
archeologische en  landschappelijke gronden de  kans op behoudens waardige archeologische 
relicten uiterst klein wordt geacht. Op deze terreinen rust geen voorschrift om aanlegvergunning. 
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Wel zal bij m.e.r. plichtige en grootschalige  inrichtingsprojecten vanaf 10.000 m² en projecten 
die onder de tracéwet vallen nader onderzoek worden verlangd.  

4. Gebied zonder archeologische verwachting. Het gaat hierbij om gebieden waar het bodemprofiel 
als  gevolg  van  aangetoonde  ontgrondingen,  recente  bebouwing  en  funderingen  zodanig 
verstoord is, dat eventuele archeologische resten als verloren beschouwd mogen worden, of in 
ieder geval zodanig zijn aangetast dat zij niet meer voor onderzoek of bescherming in aanmerking 
komen.  Tenslotte  vallen  hieronder  ook  de  zogenaamde  gedeselecteerde  gebieden. Op  deze 
terreinen  rust  geen  voorschrift  om  aanlegvergunning.  Wel  zal  bij  m.e.r.  plichtige 
inrichtingsprojecten  en  projecten  die  onder  de  tracéwet  vallen  nader  onderzoek  worden 
verlangd.  

 

 

5.3. Effecten omgevingsplan  

5.3.1. Maximale ontwikkeling agrarische bedrijven en activiteiten 

Maximale  benutting  van  de bouwmogelijkheden  voor  agrarische  bedrijven  zal met name  binnen het 

deelgebied  ‘intensief agrarisch ondernemen’ en het transformatiegebied de visuele verstedelijking van 

het landschap ter plaatse verder doen toenemen en de reeds sterk verminderde karakteristieke openheid 

van het Peelontginningenlandschap  verder aantasten  (‐). Daarmee wordt ook de herkenbaarheid  van 

cultuurhistorisch  waardevolle  patronen  en  elementen  aangetast  (‐).  Dat  geldt  niet  alleen  voor  de 

ontwikkelingsmogelijkheden  voor  veehouderijen,  maar  ook  voor  de  glastuinbouwbedrijven  en 

teeltondersteunende voorzieningen. Ook ontwikkelingsmogelijkheden binnen bestaande bouwvlakken 

kunnen schade toebrengen aan beeldbepalende panden. De ontwikkelingsmogelijkheden binnen maar 

vooral buiten de bestaande bouwvlakken en activiteiten waar ingrepen in de bodem plaatsvinden, kunnen 

leiden tot aantasting van aardkundige en archeologische waarden (‐/0)." 

 

5.3.2. Maximale ontwikkeling niet‐agrarische bedrijven en activiteiten 

De potentiële gevolgen van de niet‐agrarische bedrijven en activiteiten zijn sterk afhankelijk van de aard 

en omvang van de functies. In veel gevallen zal bij ontwikkelingen op en ronde de vigerende bouwvlakken. 

geen  sprake  zijn  van  een  toename  aan  bebouwing  en  in  sommige  situaties  van  een  afname  aan 

bebouwing.  In dit ontwikkelscenario zal geen sprake zijn van een  toename van visuele verstedelijking 

en/of  aantasting  van  cultuurhistorisch  waardevolle  patronen  en  elementen.  In  dit  scenario  zal  de 

leegstand  van  agrarische  bebouwing  en  de  daarmee  samenhangende  verrommeling  afnemen,  wat 

positieve gevolgen heeft voor de ruimtelijke kwaliteit. Zonneparken kunnen afhankelijk van de locatie wel 

leiden tot een aantasting van de karakteristieke openheid van het Peelontginningenlandschap (‐). 

 

Aanpassing van beeldbepalende gebouwen kan leiden tot verlies van cultuurhistorische waarden (‐). De 

ontwikkelingsmogelijkheden en activiteiten waar ingrepen in de bodem plaatsvinden, kunnen leiden tot 

aantasting van aardkundige en archeologische waarden. Dat geldt niet alleen voor ontwikkelingen op en 

rond de bouwvlakken. Via het meerwaardeplan kunnen  financiële middelen beschikbaar  komen  voor 

natuurontwikkeling en het vergroten van de natuurwaarden en biodiversiteit binnen het plangebied. Als 

deze natuurontwikkeling gepaard gaat met bodemverstorende activiteiten zoals bouwvoorverwijdering 

dan leidt dit tot aantasting van aardkundige en archeologische waarden (‐)." 
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5.4. Sturing in het omgevingsplan 

Landschap 

In de planregels worden aan de verschillende mogelijke ontwikkelingen eisen gesteld ten aanzien van de 

landschappelijke  inpassing.  Binnen  de  basislaag  met  de  enkelbestemmingen  wordt  binnen  de 

verschillende bestemmingen ruimte geboden voor de ontwikkeling en instandhouding van het landschap 

en de realisatie en instandhouding van landschappelijke inpassing. Verder is vastgelegd dat bij uitbreiding 

van  bebouwing  (>  50  m2  )  binnen  de  bestaande  bouwvlakken  wordt  voorzien  in  een  goede 

landschappelijke  inpassing.  Concreet  betekent  dat  een  goedgekeurd  (erf)inrichtingsplan,  waarmee  is 

aangetoond  dat  in  kwantitatieve  zin  wordt  voldaan  aan  de  eisen  en  aan  de  richtlijnen  uit  het 

beeldkwaliteitsplan (onderdeel van de planregels). De landschappelijke inpassing mag zowel binnen als 

buiten het bestemmingsvlak worden gerealiseerd. Het gebruiken van de gronden en gebouwen  is niet 

toegestaan zolang de landschappelijke inpassing niet is gerealiseerd (en in stand wordt gehouden). 

 

 
Figuur 5.6 Beeldkwaliteitsplan 

 

Binnen de ontwikkellaag  (met de gebiedsbestemmingen) wordt binnen de verschillende deelgebieden 

ingezet op de realisatie van een robuuste landschapsstructuur. Daarbij dient te worden voorzien in een 

landschappelijke  inpassing waarvoor de  Landschapsvisie Elsendorp  (onderdeel  van de planregels) het 

beoordelingskader vormt. 
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Figuur 5.7 Landschapsvisie Elsendorp 

 

De landschappelijke dient te worden afgestemd op de bestaande dan wel nog te ontwikkelen ruimtelijk, 

natuurlijke en cultuurhistorische landschapskwaliteiten. Bij een goede landschappelijke inpassing kan de 

visuele  verstedelijking  worden  verminderd  (0/+),  maar  de  aantasting  van  de  openheid  niet.  De 

verschillende concrete  initiatieven die het omgevingsplan mogelijk maakt  leiden samen tot circa 16 ha 

nieuw groen. In een aantal gevallen is sprake van sloop van bestaande bedrijfsbebouwing.  

 

Via  het  meerwaardeplan  zijn  er  mogelijkheden  om  breder  te  komen  tot  een  verbetering  van  de 

landschappelijke kwaliteit. Wanneer een initiatief past binnen de ontwikkel laag van het omgevingsplan, 

dan wordt een bijdrage gevraagd aan het gebiedsfonds die gelijk staat aan 20% van de bruto financiële 

meerwaarde van dat  initiatief. Op deze wijze kan onder andere worden  ingezet op het op een groter 

schaalniveau versterken van de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied van Elsendorp. Daarbij gaat het 

om  het  versterken  van  bestaande  of  creëren  van  nieuwe  doorgaande  groenblauwe  structuren,  het 

ruimtelijk concentreren van zones met bebouwing, het creëren van nieuwe doorzichten door sloop van 

hinderlijke bebouwing of het transformeren/herontwikkelen van vervallen bebouwing (+)  

 

In de ruimtelijke onderbouwingen in de bijlagen bij de plantoelichting is voor alle initiatieven uitgewerkt 

op welke wijze  invulling wordt gegeven aan de  landschappelijke  inpassing en de  in dat kader vereiste 

kwaliteitsverbetering. Figuur 5.8 geeft als voorbeeld  inzicht  in de  landschappelijke  inpassing voor het 

initiatief Paradijs 66. 
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Figuur 5.8 Landschappelijke inpassing Paradijs 66 (2.200 m2) 

 

Cultuurhistorische waarden 

Binnen de enkelbestemmingen binnen de basislaag is waar (mogelijk) relevant aan bouwmogelijkheden 

de voorwaarde gekoppeld dat cultuurhistorische waarden niet onevenredig worden geschaad. Tevens 

dient bij de uitbreiding van bebouwing (> 50 m2) sprake te zijn van een goedgekeurd (erf)inrichtingsplan. 

Daarbij  wordt  getoetst  aan  het  beeldkwaliteitsplan  waarin  behoud  en  herstel  van  cultuurhistorische 

structuren  een  belangrijke  rol  spelen  (wijstgronden,  zandpaden,  dubbele  bomenlanen,  beken  en 

steilranden).  

 

Binnen  de  ontwikkellaag  (gebiedsbestemmingen)  wordt  getoetst  aan  de  Landschapsvisie  Elsendorp 

waarin ook wordt ingezet het behoud en de versterking van de bijzondere cultuurhistorische samenhang 

van het ontginningslandschap. De bouwstenen daarvoor zijn:  

 behoud en versterken van de met robuuste lanen aangeplante ontginningswegen; 

 behoud en versterken van de ontginningsboerderijen en hun erven. Inpassing met een 
gevarieerde en gebiedseigen erfbeplanting. Bij ontwikkeling van de erven staan de bijgebouwen niet 
naast, maar achter de ontginningsboerderij.  

 

Gezien de voorwaarden die zijn opgenomen  in het omgevingsplan kunnen negatieve effecten worden 

uitgesloten.  De  mate  waarin  sprake  zal  zijn  van  positieve  effecten  (herstel  en  versterking  van 

cultuurhistorische  waarden)  is  afhankelijk  van  de  locaties  en  de  aard  en  omvang  van  toekomstige 

initiatieven.  

 

Monumenten en beeldbepalende panden 

In  de  planregels  zijn  voorwaarden  opgenomen  ter  bescherming  van  de  aanwezige  monumenten  en 

beeldbepalende panden. Relevante negatieve effecten kunnen worden uitgesloten (0). Als onderdeel van 

de beoogde kwaliteitsverbetering kan  in  sommige gevallen bij  initiatieven  sprake  zijn van herstel van 

monumenten en beeldbepalende panden en daarmee van een positief effect (+). 

 

Aardkundige waarden en archeologische  

In de planregels zijn voorwaarden opgenomen ter bescherming van aardkundige waarden. 
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Tevens is een regeling opgenomen ter bescherming van de mogelijk aanwezige archeologische waarden. 

De  daaraan  gekoppelde  voorwaarden  zijn  afgestemd  op  de  archeologische  verwachtingswaarde  ter 

plaatse. Door te garanderen dat archeologisch onderzoek plaatsvindt voordat bodemingrepen worden 

uitgevoerd,  wordt  voorkomen  dat  archeologische  sporen  verloren  gaan.  Dit  heeft  twee  gevolgen. 

Enerzijds  kunnen  bodemingrepen  wel  een  aantasting  vormen  van  archeologische  waarden.  Door 

archeologische  sporen  uit  de  bodem  te  halen  gaat  immers  de  context  verloren.  Daarnaast  zijn 

archeologische sporen boven de grond minder houdbaar. Dit is de reden waarom het behoud in situ de 

voorkeur geniet. Anderzijds heeft het opgraven en documenteren van archeologische sporen als gevolg 

dat de geschiedenis van de streek beter inzichtelijk wordt. Dit wordt beschouwd als een positief gevolg. 

De beide gevolgen tegen elkaar afwegend worden de effecten op het gebied van archeologie als  licht 

negatief (‐/0) beoordeeld. 

 

 

5.5. Samenvattende effectbeoordeling  

De voorgaande effectbeschrijving leidt tot de volgende beoordeling voor de thema’s landschap, 

cultuurhistorie en archeologie.  

 

Tabel 5.1  Effectbeoordeling landschap, cultuurhistorie en archeologie 

Aspect  Criterium  Beoordeling  

Agrarisch  Niet agrarisch 

Maximaal  Kaders  Maximaal  Kaders 

Landschap 

 

- openheid peelontginningenlandschap 

- visuele verstedelijking 

‐ 

‐ 

0 tot +* 

+ 

0 

0 

0 tot +* 

+* 

Cultuurhistorie  - Waardevolle patronen en elementen 

- Beeldbepalende gebouwen 

‐ 

‐ 

0 tot +* 
0 

0 

‐ 

0 tot +* 
0 

Aardkundige 

waarde 

- Aardkundige waarden  ‐  0  ‐  0 

Archeologie  - Archeologische waarden  ‐  ‐/0  ‐  ‐/0 

* Afhankelijk van invulling kwaliteitsverbetering en inzet mogelijkheden en financiële middelen 

meerwaardeplan 
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6.1. Algemeen 

In dit hoofdstuk wordt per thema (geur, luchtkwaliteit, externe veiligheid, geluid en gezondheid) ingegaan 

op de geldende kaders, de huidige situatie en autonome ontwikkelingen binnen het plangebied en de 

mogelijke  effecten  als  gevolg  van het omgevingsplan. Op onderdelen wordt  gebruik  gemaakt  van de 

informatie uit het planMER Buitengebied 2017. Waar relevant zijn specifieke berekeningen en analyses 

uitgevoerd voor het plangebied van de Proeftuin Elsendorp. 

 

 

6.2. Geurhinder 

6.2.1. Beoordelingskader 

Algemeen 

Dit hoofdstuk geeft een overzicht van de  relevante wet‐ en  regelgeving. Daarbij  spelen de begrippen 

‘achtergrondbelasting’ en ‘voorgrondbelasting’ een belangrijke rol. Hieronder volgt een korte toelichting 

op deze begrippen en de relatie met de kans op geurhinder (bron: www.infomil.nl). 

 

Achtergrondbelasting en voorgrondbelasting 

Onder  de  achtergrondbelasting  verstaan  we  de  geurbelasting  als  gevolg  van  de  veelheid  aan 

veehouderijen  in  de  omgeving  van  een  geurgevoelig  object:  de  cumulatieve  geurbelasting.  Met  de 

voorgrondbelasting wordt de geurbelasting bedoeld van díe veehouderij (de dominante veehouderij) die 

de meeste geur bij het geurgevoelig object veroorzaakt, hetzij omdat het een grote veehouderij betreft, 

hetzij omdat de veehouderij dichtbij het geurgevoelig object is gelegen. Bijvoorbeeld: een object wordt 

belast door veehouderij A  (geurbelasting 10 ouEm³), veehouderij B  (geurbelasting 14 ouE/m³) en door 

veehouderij C (geurbelasting 8 ouE/m³). De voorgrondbelasting is dan 14 ouE/m³. De voorgrondbelasting 

is dus altijd het gevolg van één veehouderij. De veehouderij die de voorgrondbelasting veroorzaakt, wordt 

ook meegenomen bij het berekenen van de achtergrondbelasting. 

 

Relatie geurbelasting en kans op geurhinder 

Daarnaast is de relatie tussen de optredende geurbelasting en de kans op geurhinder van belang. Er zijn 

twee situaties mogelijk: 

1. De  voorgrondbelasting  is  minder  dan  de  helft  van  de  achtergrondbelasting:  de 

achtergrondbelasting is bepalend voor de hinder; 

2. De  voorgrondbelasting  is  meer  dan  de  helft  van  de  achtergrondbelasting:  dan  leidt  de 

voorgrondbelasting altijd tot het hoogste geurhinderpercentage. 

 

Als één veehouderij leidt tot een geurbelasting van 20 ouE/m³ op een geurgevoelig object is de kans op 

geurhinder groter dan wanneer 3 veehouderijen samen een geurbelasting van 20 ouE/m³ genereren. De 

handreiking bij de Wet geurhinder en veehouderij geeft (in bijlage 6 en 7) inzicht in de kans op geurhinder 

bij  de  optredende  achtergrondbelastingen  en  voorgrondbelastingen.  Vervolgens  is  daar  een 

milieukwaliteit aan gekoppeld variërend van ‘zeer goed’ tot ‘extreem slecht’ (zie tabel 6.1).  
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Tabel 6.1 Beoordeling achtergrondbelasting op grond van de handreiking Wgv 

Achtergrondbelasting (ouE/m³)  Kans op geurhinder  Milieukwaliteit 

0 – 3  < 5%  Zeer goed 

3 – 7  5 ‐ 10%  Goed 

7 – 13  10 ‐ 15%  Redelijk goed 

13 – 20  15 ‐ 20%  Matig 

20 – 28  20 ‐ 25%  Tamelijk slecht 

28 – 38  25 ‐ 30%  Slecht 

38 – 50  30 ‐ 35%  Zeer slecht 

> 50  > 35%  Extreem slecht 

 

De beoordelingsmethodiek zoals vastgelegd in de handreiking bij de Wet geurhinder en veehouderij staat 

ter discussie. Onderzoek (in Noord‐Brabant en Limburg) door de GGD/IRAS (Institute for Risk Assessment 

Sciences) laten zien dat er bij dezelfde geurbelastingen een aanzienlijk hogere kans op geurhinder wordt 

gerapporteerd. De GGD adviseert gemeenten om uit te gaan van de nieuwe inzichten (zie tabel 6.2). Ook 

de Raad van State heeft recent (uitspraak van 27 juni 2016 ) geoordeeld dat bij de beoordeling van een 

aanvraag omgevingsvergunning voor een veehouderij niet zo maar voorbij kan worden gegaan aan de 

nieuwe onderzoeksgegevens.  

 

Tabel 6.2 Vergelijking kans op geurhinder handreiking Wgv – GGD/IRAS onderzoek 

Kans op geurhinder  Achtergrondbelasting (ouE/m³) 

Handreiking Wgv  GGD/IRAS onderzoek 

12%  10  5 

20%  20  10 

 

Wet‐ en regelgeving / beleid 

Wet geurhinder en veehouderij 

De  Wet  geurhinder  en  veehouderij  (Wgv)  bevat  het  beoordelingskader  voor  geurhinder  van 

veehouderijen die vergunningplichtig zijn op basis van de Wet milieubeheer (Wm). Het beoordelingskader 

is als volgt: 

‐ voor diercategorieën waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld (in de Regeling geurhinder en 

veehouderij (Rgv))1) geldt een maximale geurbelasting2) op een geurgevoelig object; 

‐ voor andere diercategorieën geldt een minimale afstand van de dierenverblijven ten opzichte van 

geurgevoelige objecten. 

 

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen concentratiegebieden  (conform Reconstructiewet) en niet‐

concentratiegebieden en tussen situaties binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom. De wet 

beschrijft  in artikel 3 de maximale norm voor geurbelasting van een veehouderij ten opzichte van een 

gevoelig object in vier situaties, deze zijn weergegeven in de onderstaande tabel. 

 

   

                                                                 
1)  Onder meer vleeskalveren en  jong vleesvee, schapen, geiten, biggen en vleesvarkens,  legkippen, vleeskuikens, 

eenden, parelhoenders. 
2)  De maximale geurbelasting wordt uitgedrukt in odourunits per kubieke meter lucht (ouE/m³). 
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Tabel 6.3  Overzicht geurnormen Wgv 

    Concentratiegebied*  niet‐concentratiegebied* 

binnen bebouwde 

kom 

diercategorieën Rgv  max. 3 ouE/m³   max. 2 ouE/m³  

andere diercategorieën  min. 100 m t.o.v. 

geurgevoelig object 

min. 100 m t.o.v. geurgevoelig 

object 

buiten  

bebouwde kom 

diercategorieën Rgv  max. 14 ouE/m³   max. 8 ouE/m³  

andere diercategorieën  min. 50 m t.o.v. 

geurgevoelig object 

min. 50 m t.o.v. geurgevoelig 

object 

* De gemeentelijk Gemert‐Bakel is gelegen binnen het concentratiegebied zoals bedoeld in de Wgv. 

 

Voor  geurgevoelige  objecten  die  onderdeel  uitmaken  van  een  andere  veehouderij  gelden  niet  de 

maximale geurbelastingen, maar de minimale afstanden van 100 m binnen de bebouwde kom en 50 m 

buiten de bebouwde kom.  

 

In  het  Activiteitenbesluit  zijn  voor  alle  agrarische  activiteiten,  waaronder  veehouderijen,  eisen 

opgenomen. Voor de veehouderijen is aangesloten bij de systematiek uit de Wgv, dat wil zeggen dat in 

bepaalde  gevallen  een  maximaal  toegestane  geurbelastingen  geldt  (diercategorieën  waarvoor  een 

geuremissiefactor  is  vastgesteld,  bijvoorbeeld  varkens  en  pluimvee)  en  in  andere  gevallen  vaste 

afstandseisen  gelden  (diercategorieën  waarvoor  geen  geuremissiefactor  is  vastgesteld,  waaronder 

melkrundvee). 

 

Gemeentelijke geurverordening 

De Wgv biedt gemeenten de mogelijkheid om afwijkende geurnormen vast te stellen voor (delen van) het 

grondgebied. Figuur 6.1 geeft  inzicht  in de geurnormen  (voorgrondbelasting) zoals door de gemeente 

Gemert‐Bakel vastgelegd  in de geurverordening. De normering varieert binnen het plangebied voor de 

Proeftuin  Elsendorp  (5,  10  of  14  ouE/m³).  Binnen  de  kern  geldt  een  norm  van  1,5  ouE/m³.  In  de 

gemeentelijke  geurverordening  zijn  daarnaast  ook  gewijzigde  afstanden  voor  pelsdieren  vastgesteld, 

maar deze zijn gezien het verbod op pelsdierhouderij niet meer relevant.  

 

In  het  plangebied  is  ter  plaatse  van  de  locatie  Elsendorpseweg  74  (een  melkrundveehouderij)  een 

separate geurverordening vastgesteld waarbij de vaste afstanden zijn verkleind.  
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Figuur 6.1 Normering gemeentelijke geurverordening 

 

Beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder gemeente Gemert‐Bakel 

Naast de gemeentelijke geurverordening  (die het  toetsingskader vormt bij de wijziging, uitbreiding of 

nieuwvestiging  van  veehouderijen  beschikt  de  gemeente  Gemert‐Bakel  ook  over  een  beleidsregel 

ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder gemeente Gemert‐Bakel. In de beleidsregel zijn streefwaarden 

en  toetswaarden  opgenomen  voor  de  cumulatieve  geurbelasting  (achtergrondbelasting)  die  in  acht 

dienen te worden genomen bij de beoordeling van ruimtelijke initiatieven en plannen. Op basis daarvan 

kan worden beoordeeld of sprake is van een goede, voldoende of onvoldoende woon‐ en leefklimaat 

 

Tabel 6.4 Beoordelingskader beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder 

 
 

Provinciale omgevingsverordening  

De Wgv,  de  gemeentelijke  geurverordening  en  het Activiteitenbesluit  stellen  eisen  aan  de maximaal 

optredende  voorgrondbelasting  (als  gevolg  van  een  individuele  veehouderij).  Voor  de 

achtergrondbelasting (de cumulatieve geurbelasting door de bedrijven in een bepaald gebied) gelden op 

grond  van  de  Wet  geurhinder  en  veehouderij  geen  wettelijke  normen.  In  de  provinciale 

omgevingsverordening  zijn  echter  wel  voorwaarden  opgenomen  die  betrekking  hebben  op  de 

achtergrondbelasting. Vastgelegd is dat de kans op geurhinder in de bebouwde kom niet hoger mag zijn 

dan 12% en in het buitengebied niet hoger dan 20%. In situaties waarin reeds sprake is van overbelasting, 

dienen  maatregelen  te  worden  getroffen  door  de  veehouderij  die  tot  een  daling  leiden  van  de 
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achtergrondbelasting  “welke  ten  minste  de  eigen  bijdrage  aan  de  overschrijding  van  de 

achtergrondbelasting compenseert”.  

 

De  provincie  heeft  een  stappenplan  opgesteld  voor  de  wijze  waarop  kan  worden  bepaald  wat  een 

“proportionele bijdrage” van een veehouderij aan de afname van een overbelaste situatie is. Dit leidt tot 

een uitgebreide, gedetailleerde toetsing waarbij eerst de bijdrage van de veehouderij aan de overbelaste 

situatie wordt bepaald en vervolgens inzichtelijk wordt gemaakt welke emissiereductie noodzakelijk is om 

een  proportionele  bijdrage  te  leveren  aan  het  terugdringen  van  de  overbelasting.  Wat  precies 

“proportioneel” is, hangt af van de voorgrondbelasting en de bijdrage van de overige veehouderijen in de 

omgeving. 

 

Onderzoeksmethodiek 

Om  de  mogelijke  gevolgen  van  het  omgevingsplan  voor  de  optredende  geurbelastingen  in  beeld  te 

brengen  zijn berekeningen uitgevoerd met het  rekenmodel V‐stacksgebied.  In eerste  instantie  zijn de 

berekening  uitgevoerd  voor  de  referentiesituatie  en  de  (theoretische)  maximale  invulling  van  de 

ontwikkelingsruimte.  Daarbij  is  gekeken  naar  de  gevolgen  van  de  normen  uit  de  gemeentelijke 

geurverordening  (voorgrondbelasting),  de  provinciale  normen  voor  de  achtergrondbelasting  en  het 

beoordelingskader uit de gemeentelijke beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder. Op basis 

van deze analyse wordt bekeken in welke mate en op welke locaties een toename van de geurbelasting 

mogelijk is binnen de geldende kaders. In bijlage 3 is nader ingegaan op de gehanteerde uitgangspunten.  

 

De diercategorieën waarvoor geen geuremissiefactoren zijn vastgesteld, zoals melkrundvee en paarden, 

zijn geen onderdeel van de geurberekeningen. In de effectbeoordeling is op hoofdlijnen ingegaan op de 

gevolgen van de ontwikkelingsruimte en flexibiliteit die met het omgevingsplan wordt geboden.  
 

6.2.2. Referentiesituatie 

Veehouderijen: diercategorieën met geuremissiefactor 

Om inzicht te krijgen van de geurbelasting in de referentiesituatie is een berekening uitgevoerd op basis 

van de vergunde emissies. In de berekeningen zijn niet alleen de veehouderijen binnen het plangebied 

meegenomen, maar ook de veehouderijen in een zone van circa 2 kilometer rond het plangebied omdat 

ook deze bedrijven van invloed kunnen zijn op de optredende geurbelastingen binnen het plangebied (en 

in de kern Elsendorp). Voor een overzicht van de berekeningsuitgangspunten wordt verwezen naar bijlage 

3. Figuur 6.2 geeft een overzicht van de berekende geurcontouren.  
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Figuur 6.2 Geurbelasting referentiesituatie 

 

Duidelijk  is dat binnen het noordelijke deel van het plangebied sprake  is van een  forse geurbelasting. 

Binnen grote delen varieert het woon‐ en leefklimaat van ‘tamelijk slecht’ tot ‘zeer slecht’. Op de meest 

belaste  locaties  is  het  aantal  woningen  echter  beperkt  (zie  tabel  6.5).  Op  veel  locaties  binnen  het 

noordelijke  deel  van  het  plangebied  is  de  achtergrond  belasting  hoger  dan  de  grenswaarden  zoals 

vastgelegd  in de provinciale omgevingsverordening  (zie toelichting  in  tekstkader). Ook binnen de kern 

Elsendorp is sprake van een overbelaste situatie, rekening houdend met de geurhinderpercentage uit de 

provinciale omgevingsverordening.  

 

Kijkend  naar  de  uitgangspunten  uit  de  gemeentelijke  beleidsregel  ruimtelijke  ontwikkelingen  en 

geurhinder is binnen het landbouwontwikkelingsgebied (zoals vastgelegd in de betreffende beleidsregel) 

de achtergrondbelasting  in de directe omgeving van veehouderijen hoger dan de  toetswaarde uit de 

gemeentelijke  beleidsregel  (>  28  ouE/m³).  Dat  geldt  ook  voor  delen  van  het  verwevingsgebied  (>20 

ouE/m³). Binnen de kern Elsendorp wordt wel voldaan aan de toetswaarde (≤13 ouE/m³), maar in vrijwel 

de hele kern is de achtergrondbelasting wel hoger dan de streefwaarde >8 ouE/m³). 

 

Binnen  het  zuidelijke  deel  van  het  plangebied  is  over  het  algemeen  geen  sprake  van  een  relevante 

geurbelasting. 
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Tabel 6.5 geeft een overzicht van het aantal woningen per geurbelastingsklasse. Het betreft woningen 

binnen het plangebied en binnen de kern Elsendorp. De bedrijfswoningen die onderdeel  zijn van een 

veehouderij zijn buiten beschouwing gelaten. Andere agrarische bedrijfswoningen zijn wel meegenomen. 

 

Tabel 6.4 Aantal woonadressen per geurbelastingsklasse 

  Zeer 

goed 

goed  Redelijk 

goed 

Matig   Tamelijk 

slecht 

Slecht  Zeer 

slecht 

Extreem 

slecht 

Aantal 

woonadressen 

26  6  121  194  12  7  3  1 

 

In paragraaf 6.6 is nader ingegaan op de optredende geurbelastingen en de gezondheidseffecten. 

 

Veehouderijen: diercategorieën zonder geuremissiefactor 

Binnen het plangebied  zijn op heel beperkte  schaal ook veehouderijen aanwezig met diercategorieën 

waarvoor  geen  emissiefactoren  zijn  vastgesteld,  zoals  melkrundvee  en  schapen.  Voor  deze 

diercategorieën kunnen geen geurberekeningen worden uitgevoerd. Om geurhinder te voorkomen dient 

een minimale afstand te worden aangehouden tussen de veehouderijen en omliggende geurgevoelige 

objecten (zoals woningen). Deze afstand wordt gemeten vanaf het meest nabijgelegen emissiepunt tot 

de gevel van het geurgevoelige object. Voor geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom geldt een 

afstandseis van 100 meter en voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom een afstandseis van 

50 meter. De veehouderijen bevinden zich verspreid over het plangebied. Over het algemeen is de afstand 

tussen veehouderijen en omliggende functies zodanig dat zonder problemen kan worden voldaan aan de 

geldende afstandseisen.  

 

De  voorgenoemde  afstanden  zijn  van  toepassing  op  alle  melkrundveehouderijen  (uitgezonderd 

Elsendorpseweg 74), onafhankelijk van het aantal dieren. Bij grootschalige veehouderijen kan ook op 

grotere afstand sprake zijn van een relevante geurbelasting. Dat kan een rol gaan spelen bij bedrijven met 

een omvang  van  (grofweg) meer dan 200  stuks melkrundvee. De gemiddelde bedrijfsomvang  van de 

melkrunveehouderijen  binnen  het  plangebied  is  zeer  beperkt.  In  de  referentiesituatie  vormen  deze 

bedrijven dan ook geen factor van betekenis voor de geurhindersituatie. 

   

Wanneer is sprake van een overbelaste situatie op grond van de provinciale omgevingsverordening? 

Bij de uitbreiding of wijziging van veehouderijen wordt getoetst aan de voorwaarden uit de provinciale 

omgevingsverordening. Daarin is onder andere vastgelegd dat de kans op geurhinder in de bebouwde 

kom niet hoger mag zijn dan 12% en in het buitengebied niet hoger dan 20%. In dit hoofdstuk is voor 

de  beoordeling  van  de  geurhindersituatie  aangesloten  bij  de  Handreiking  bij  de  Wgv.  Op  grond 

daarvan  is  bij  een  geurbelasting  van  10  ouE/m³  sprake  van  12%  kans  op  geurhinder  en  bij  een 

geurbelasting van 20 ouE/m³ sprake van 20% kan op geurhinder. Uit onderzoek blijkt dat al bij lagere 

achtergrondbelastingen  een  vergelijkbare  kans  op  geurhinder  wordt  gerapporteerd.  Volgens 

onderzoek van de GGD/IRAS is bij een geurbelasting van 5 ouE/m³ sprake van 12% kans op geurhinder 

en bij een geurbelasting van 10 ouE/m³ sprake van 20% kan op geurhinder. In de planregels is geen 

maximale achtergrondbelasting vastgelegd, maar (in  lijn met de provinciale omgevingsverordening) 

de maximale kans op geurhinder binnen de bebouwde kom en in het buitengebied. Bij de toetsing aan 

deze voorwaarden kan op het moment dat sprake is van een concreet initiatief worden uitgegaan van 

de  meest  actuele  stand  van  zaken  en  inzichten  waar  het  gaat  om  de  relatie  tussen  de 

achtergrondbelasting en de kans op geurhinder. 
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6.2.3. Effecten omgevingsplan 

Maximale ontwikkeling agrarische bedrijven en activiteiten 

Veehouderijen: diercategorieën met geuremissiefactor 

Verschillende  factoren  zijn  van  invloed  op  de  mogelijke  gevolgen  van  het  omgevingsplan  voor  de 

achtergrondbelasting. De omvang van de bouwmogelijkheden is slechts in zeer beperkte mate bepalend 

voor de optredende geurbelastingen. De uitbreidingsmogelijkheden worden beperkt door de normen 

voor de voorgrondbelasting zoals vastgelegd  in de gemeentelijke geurverordening en door de normen 

voor  de  achtergrondbelasting  zoals  vastgelegd  in  de  provinciale  omgevingsverordening  en  de 

gemeentelijke geurnormen  ten aanzien van achtergrondbelasting. Om  te bekijken of het noodzakelijk 

en/of wenselijk is om in het omgevingsplan aanvullende voorwaarden op te nemen, is het van belang om 

inzicht te krijgen in de gevolgen van de normen uit de gemeentelijke geurverordening en de provinciale 

omgevingsverordening voor de maximaal optredende geurbelastingen. 

 

Figuur 6.3 geeft een beeld van de maximale uitbreiding van alle bestaande veehouderijen, voor zover dat 

mogelijk  is binnen de gemeentelijke normen voor de voorgrondbelasting. Dit betreft een theoretische 

situatie. Zoals blijkt  in de beschrijving van de  referentiesituatie  is zowel  ter plaatse van geurgevoelige 

objecten binnen het noordelijke deel van het plangebied als ter plaatse van de geurgevoelige objecten in 

de kern Elsendorp reeds sprake van een overbelaste situatie (op basis van de voorwaarden voor maximale 

kans  op  geurhinder  zoals  vastgelegd  in  de  provinciale  omgevingsverordening). Dat  betekent  dat  een 

veehouderij  die  wil  uitbreiden  ten  minste  de  eigen  bijdrage  aan  de  overschrijding  van  de 

achtergrondbelasting moet compenseren (met interne saldering). Iedere veehouderij die uitbreidt zal dan 

ook  leiden tot een (beperkte) afname van de achtergrondbelasting. In  ieder geval tot het punt waarop 

wordt voldaan aan de voorwaarden uit de provinciale omgevingsverordening.  

 

In  het  maximale  ontwikkelingsscenario  agrarische  bedrijven  is  sprake  van  een  afname  van  de 

geurbelasting en van het aantal geurgehinderden, omdat bij uitbreiding de bedrijven de eigen bijdrage 

aan de overbelasting moeten compenseren. Bij maximale uitbreiding van de veehouderijen nemen de 

emissies en de daarmee samenhangende geurbelasting af. Het effect wordt als positief (+) beoordeeld. 
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Figuur 6.3 Geurbelasting theoretische maximale invulling; maximale opvulling normen 

voorgrondbelasting 

 

Veehouderijen: diercategorieën zonder geuremissiefactor 

Het  bestemmingsplan  biedt  uitbreidingsmogelijkheden  voor  diercategorieën  waarvoor  geen 

geuremissiefactoren zijn vastgesteld, zoals melkrundvee en paarden. De begrenzing van de bouwvlakken 

is over het algemeen zodanig dat bij toekomstige initiatieven eventuele nieuwe dierverblijven zo binnen 

het bouwvlak te situeren zijn, dat wordt voldaan aan de geldende afstandseisen. Zoals aangegeven bij de 

beschrijving  van  de  referentiesituatie  kan  bij  grootschalige  melkrundveebedrijven  ook  geurhinder 

optreden in situaties waarbij wordt voldaan aan de afstandseisen uit de Wgv en het Activiteitenbesluit. In 

de huidige situatie is het aantal bedrijven met dermate grote aantallen melkrundvee beperkt. Als gevolg 

van schaalvergroting zou dit aantal binnen de  looptijd van het omgevingsplan toe kunnen nemen. Het 

aantal  bedrijven  (met  diercategorieën  met  vaste  afstanden)  is  echter  relatief  beperkt  en  ook  bij  de 

uitbreiding van dergelijke bedrijven gelden op grond van de provinciale omgevingsverordening vergaande 

eisen. De maximale uitbreiding van deze bedrijven zal niet van invloed zijn op de geurhindersituatie (0).  

 

Maximale ontwikkeling niet‐agrarische bedrijven en activiteiten 

Binnen het maximale ontwikkelingsscenario niet agrarische bedrijven en activiteiten  zal op een groot 

aantal locaties een functiewijziging plaatsvinden. Deze ontwikkelingen zullen gedeeltelijk plaatsvinden op 

locaties waar in de huidige situatie nog een veehouderij is gevestigd. Met de concrete initiatieven die in 

het omgevingsplan verdwijnen er 7 agrarische bouwvlakken van (maximaal) 1,5 ha met mogelijkheden 

voor de ontwikkeling van (intensieve) veehouderijen. Deze functiewijzigingen zullen daarmee enerzijds 

leiden tot een afname van de geurbelasting binnen het studiegebied en daarmee tot een positief effect 

op het aantal geurgehinderden. Dit positieve effect zal echter relatief beperkt zijn omdat het over het 

algemeen  gaat  om  kleinere  (of  voormalige)  veehouderijen.  Anderzijds  zullen  de  functiewijzigingen 
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gedeeltelijk plaatsvinden op overbelaste  locaties en kunnen daarmee  leiden  tot een toename van het 

aantal geurgehinderden. Het gaat  in veel gevallen om vervolgfuncties waar weinig mensen verblijven 

(zoals arbeidsextensieve niet‐agrarische bedrijven). Uitgaande van de maximale mogelijkheden kan het 

echter ook gaan om woningen of recreatieve nevenfuncties op overbelaste locaties. Zo is ook binnen het 

ontwikkelingsgebied  wonen  (direct  ten  noorden  en  ten  zuidoosten  van  de  kern  Elsendorp)  in  de 

referentiesituatie nog sprake van een relatief hoge achtergrondbelasting. 

 

Per saldo worden de gevolgen van het maximale ontwikkelingsscenario als beperkt negatief beoordeeld 

(‐/0).  

 

6.2.4. Sturing in het omgevingsplan 

De voorwaarden uit de provinciale omgevingsverordening (achtergrondbelasting) worden opgenomen in 

het omgevingsplan. Dat betekent dat bij uitbreiding of wijziging van veehouderijen moet zijn aangetoond 

dat  de  kans  op  cumulatieve  geurhinder  (achtergrondbelasting)  op  geurgevoelige  objecten,  in  de 

bebouwde kom niet hoger is dan 12% en in het buitengebied niet hoger is dan 20%. Indien blijkt dat de 

achtergrondbelasting hoger  is dan voornoemde percentages, dienen maatregelen te worden getroffen 

door de veehouderij die tot een daling  leiden van de achtergrondbelasting, welke ten minste de eigen 

bijdrage van de overschrijding van de achtergrondbelasting compenseert 

 

Ook wordt de gemeentelijke Beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder gemeente Gemert‐

Bakel  opgenomen  in  de planregels waarin  voorwaarden  zijn  opgenomen  ten  aanzien  van  ruimtelijke 

wijzigingen  van  veehouderijen  en  ten  aanzien  van  de maximaal  toegestane  achtergrondbelasting  ter 

plaatse van nieuwe geurgevoelige objecten. Voor zover  in de gemeentelijke beleidsnota een strengere 

norm is vastgesteld dan in de provinciale verordening, is deze strengere norm van toepassing. Hiermee 

wordt  een  verdere  verslechtering  van  de  geursituatie  voorkomen.  Op  deze  manier  zullen  nieuwe 

initiatieven (waar het gaat om de wijziging of uitbreiding van veehouderijen) bijdragen aan een verlaging 

van de achtergrondbelasting. Op termijn zal de omvang van de overbelaste gebieden binnen de gemeente 

afnemen (0/+). 

 

Omgekeerd dient bij nieuwe  initiatieven  in de omgeving van veehouderijen ook een afweging van de 

geurhindersituatie plaats te vinden, waarbij de voorgenoemde  'Beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen 

en geurhinder, Gemert‐Bakel 2013' het beoordelingskader vormt. Op deze wijze worden onaanvaardbare 

hindersituaties door nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen voorkomen. Weliswaar is de verwachting dat op 

termijn de geurbelasting in het buitengebied daalt, maar daar staat tegenover dat het aantal bewoners 

en gebruikers van het gebied toeneemt. Per saldo worden de gevolgen van het omgevingsplan voor het 

aantal geurgehinderden als neutraal beoordeeld (0). 

 

 

6.3. Luchtkwaliteit 

6.3.1. Beoordelingskader 

Wet‐ en regelgeving / beleid 

Wet milieubeheer 

Het  toetsingskader voor  luchtkwaliteit wordt gevormd door de Wet milieubeheer  luchtkwaliteitseisen 

2007 (ook wel Wet luchtkwaliteit, Wlk). De Wlk bevat grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide 

en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk 

langs wegen met  name  de  grenswaarden  voor  stikstofdioxide  (jaargemiddelde)  en  fijn  stof  (jaar‐  en 

daggemiddelde)  van  belang  en  rond  veehouderijen  uitsluitend  de  grenswaarden  voor  fijn  stof.  De 

grenswaarden  zijn  in  tabel  6.6  weergegeven.  De  grenswaarden  gelden  voor  de  buitenlucht,  met 

uitzondering van een werkplek in de zin van de Arbeidsomstandighedenwet. 
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Tabel 6.6  Grenswaarden maatgevende stoffen Wlk 

stof  toetsing van  Grenswaarde 

stikstofdioxide (NO2)  jaargemiddelde concentratie  40 µg/m³ 

  uurgemiddelde concentratie  Max. 18 keer p.j. meer dan 200 µg/m³ 

fijn stof (PM10)  jaargemiddelde concentratie  40 µg/m³ 

  24‐uurgemiddelde 

concentratie 

max. 35 keer p.j. meer dan 50 μg / m³ 

fijn stof (PM2,5)  jaargemiddelde concentratie  25 µg/m³ 

1)   Bij de beoordeling hiervan blijven de aanwezige concentraties van zeezout buiten beschouwing (volgens de bij 

de Wlk behorende Regeling beoordeling Luchtkwaliteit 2007). 

 

Op  grond  van  artikel  5.16  van  de Wlk  kunnen bestuursorganen  bevoegdheden  die  gevolgen  kunnen 

hebben voor de luchtkwaliteit (zoals de vaststelling van een uitwerkingsplan) uitoefenen indien:  

‐ de bevoegdheden/ontwikkelingen niet  leiden  tot een overschrijding van de grenswaarden  (lid 1 

onder a); 

‐ de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende stof als gevolg van de uitoefening van die 

bevoegdheden per saldo verbetert of ten minste gelijk blijft (lid 1 onder b1); 

‐ bij  een  beperkte  toename  van  de  concentratie  van  de  desbetreffende  stof,  door  een  met  de 

uitoefening van de betreffende bevoegdheid samenhangende maatregel of een door die uitoefening 

optredend effect, de luchtkwaliteit per saldo verbetert (lid 1 onder b2); 

‐ de bevoegdheden/ontwikkelingen niet  in betekenende mate bijdragen aan de concentratie  in de 

buitenlucht (lid 1 onder c); 

‐ het  voorgenomen  besluit  is  genoemd  of  past  binnen  het  omschreven  Nationaal 

Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) of een vergelijkbaar programma dat gericht  is op 

het bereiken van de grenswaarden (lid 1 onder d). 

 

Besluit niet in betekenende mate (nibm) 

In dit Besluit is exact bepaald in welke gevallen een project vanwege de gevolgen voor de luchtkwaliteit 

niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden twee situaties onderscheiden: 

‐ een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde NO2 en PM10; 

‐ een  project  valt  in  een  categorie  die  is  vrijgesteld  aan  toetsing  aan  de  grenswaarden;  deze 

categorieën  betreffen  onder  andere  woningbouw  met  niet  meer  dan  1.500 woningen  bij  één 

ontsluitingsweg. 

 

Provinciale omgevingsverordening  

In de provinciale omgevingsverordening staan de regels die nodig zijn om het omgevingsbeleid juridische 

binding te geven. Met betrekking tot luchtkwaliteit is vastgelegd dat bij nieuwe veehouderij‐initiatieven 

moet  worden  aangetoond  dat  “de  achtergrondconcentratie,  vermeerderd  met  de  bijdrage  van  het 

initiatief,  een  jaargemiddelde  fijnstofconcentratie  (PM10)  op  gevoelige  objecten  veroorzaakt  van 

maximaal 31,2 μg/m³”. 

 

Onderzoeksmethodiek 

Voor de effectbeoordeling  in dit hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van beschikbare basisgegevens en 

kentallen in combinatie met de informatie uit het MER Buitengebied buitengebied Gemert‐Bakel 2017. In 

dat  kader  zijn  uitgebreide  fijn  stof  berekeningen  uitgevoerd  om  de  gevolgen  van  de 

uitbreidingsmogelijkheden voor veehouderijen in beeld te brengen. Om deze redenen is er voor gekozen 

om ten behoeve van het planMER Proeftuin Elsendorp geen nieuwe gedetailleerde berekeningen uit te 

voeren, maar wordt kwalitatief ingegaan op de mogelijk effecten van het omgevingsplan en de keuzes die 

in dat kader kunnen worden gemaakt.  
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6.3.2. Referentiesituatie 

In  directe  omgeving  van  veehouderijen  kan  sprake  zijn  van  verhoogde  concentraties 

luchtverontreinigende stoffen (fijn stof). In relatie tot de wettelijke normen zijn de concentraties fijn stof 

daarbij  maatgevend.  In  figuur  6.4  is  de  achtergrondconcentratie  fijn  stof  PM10  in  2020  en  2025 

weergegeven. 

 

  
Figuur  6.4  Achtergrondconcentraties  fijn  stof  PM10  in  2020  en  2025 met  globale  ligging  plangebied 

(blauwe contour), voor zeezout gecorrigeerde waarden, bron GCN, RIVM 2020 

 

De  jaargemiddelde  achtergrondconcentratie  van  fijn  stof  (PM10)  is  voor  het  grootste  deel  van  het 

plangebied  lager  dan  18  μg/m3.  Binnen  een  klein  deel  van  het  plangebied  ligt  de  jaargemiddelde 

achtergrondconcentratie van  fijn  stof  (PM10)  tussen de 18 en 20  μg/m3.  In 2025  is de  jaargemiddelde 

achtergrondconcentratie  van  fijn  stof  (PM10)  voor het gehele plangebied  lager dan 18  μg/m3. Dit  ligt 

ruimschoots onder de maximaal  toegestane  jaargemiddelde  concentratie van 40  μg/m3
 fijn  stof  in de 

buitenlucht.  De  Wereldgezondheidsorganisatie  (WHO)  stelt  de  gezondheid  van  de  mens  centraal  en 

hanteert een advieswaarde die scherper is dan die van de EU.  Het gezondheidsadvies van de WHO voor 

fijn  stof  bestaat  uit  een  maximum  jaargemiddelde  concentratie  van  20  μg/m3.  Ook  bij  fijn  stof 

concentraties onder de 20 μg/m3 is gezondheidsschade echter niet volledig uit te sluiten. 
 

Veehouderijen 

Ten behoeve van het MER Omgevingsplan buitengebied Gemert‐Bakel 2017  is de cumulatieve bijdrage 

weergegeven van de bestaande veehouderijbedrijven aan de jaargemiddelde concentratie fijn stof PM10. 

Uit 6.5 blijkt dat de bijdrage van de veehouderijsector in grote delen van de gemeente onder 1 μg/m3 ligt. 

Plaatselijk is de bijdrage van de veehouderij hoger. Vooral in het gebied ten noorden van Elsendorp. 
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6.5  Indicatieve  cumulatieve  milieubelasting  fijn  stof  vanuit  veehouderijen,  bron  planMER 

Bestemmingsplan buitengebied Gemert‐Bakel 2017 

 

Uit figuur 6.5 blijkt dat de bijdrage van de veehouderij binnen het noordelijke deel van het plangebied 

voor  de  Proeftuin  Elsendorp  boven  de  1  μg/m3  ligt.  Op  korte  afstand  van  varkenshouderijen  en 

rundveehouderijen kan sprake zijn van verhoogde concentraties, daarbij gaat het om enkele µg/m³. De 

hoogste concentraties doen zich voor op korte afstand van pluimveehouderijen. De achtergrondbelasting 

fijn stof binnen het plangebied bedraagt ongeveer 18‐20 µg/m³. De jaargemiddeldeconcentraties fijn stof 

komt ter plaatse van burgerwoningen echter niet boven de 31,2 μg/m³ die in de provinciale verordening 

bij nieuwe veehouderij initiatieven als maximaal toelaatbaar wordt geacht.  

 

Binnen  het  zuidelijke  deel  van  het  plangebied  leveren  de  aanwezige  veehouderijen  nauwelijks  een 

relevante bijdrage aan de concentraties.  

 

Wegverkeer 

Niet alleen de veehouderijen  leveren een bijdrage aan de concentraties luchtverontreinigende stoffen, 

maar  ook  het  wegverkeer.  De  monitoringstool  die  onderdeel  is  van  het  NSL  geeft  inzicht  in  de 

concentraties  luchtverontreinigende  stoffen  (stikstofdioxide en  fijn  stof)  langs de belangrijkste wegen 

binnen het plangebied. Binnen het plangebied zijn de concentraties  luchtverontreinigende stoffen het 

hoogst op korte afstand van de N277. Uit de gegevens die beschikbaar zijn via de monitoringstool blijkt 

dat de concentraties ver onder de wettelijke grenswaarden voor stikstof en fijn stof zijn gelegen. Op korte 

afstand van het hoofdwegennet zijn de concentraties vrijwel gelijk aan de achtergrondconcentraties.  

 

6.3.3. Effecten omgevingsplan 

Maximale ontwikkeling agrarische bedrijven en activiteiten 

In dit scenario breiden veehouderijen op grote schaal uit  (maximale benutting bouwvlak 1,5 hectare). 

Hierbij gaat het vrijwel uitsluitend om intensieve veehouderijen. Uitbreiding van veehouderijen kan leiden 

tot een toename van emissies vanuit stallen en daarmee gevolgen hebben voor de concentraties fijn stof 

ter plaatse van gevoelige objecten. Uit de berekeningsresultaten voor de referentiesituatie (figuur 6.5) 

blijkt dat er ten opzichte van de norm uit de provinciale omgevingsverordening  (31,2 μg/m³) nog sprake 

kan  zijn van een  toename van de concentraties  fijn  stof als gevolg van de emissies vanuit  stallen. De 

ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven kunnen daarnaast  leiden  tot een  toename van 
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verkeer  en  daarmee  tot  een  toename  van  de  concentraties  luchtverontreinigende  stoffen  langs  de 

ontsluitende wegen. Gezien de norm van 31,2 μg/m³ die in het kader van zorgvuldige veehouderij wordt 

gesteld  in  de  provinciale  omgevingsverordening  zal  in  het  maximale  ontwikkelingsscenario  voor 

agrarische bedrijven in geen geval sprake zijn van een overschrijding van de wettelijke grenswaarden. 

 

Hoewel  is  uitgesloten  dat  de  verslechtering  van  de  luchtkwaliteit  leidt  tot  een  overschrijding  van 

grenswaarden,  wordt  de  toename  van  de  concentraties  fijn  stof  vanwege  de  mogelijke 

gezondheidseffecten als negatief beoordeeld (‐). Hierop wordt nader ingegaan in paragraaf 6.6. 

 

Maximale ontwikkeling niet‐agrarische bedrijven en activiteiten 

Niet alleen de agrarische bedrijfsactiviteiten, maar ook andere functies zoals niet‐agrarische bedrijven, 

recreatieve voorzieningen en woningen kunnen leiden tot een toename van verkeer en daarmee tot een 

toename van de concentraties luchtverontreinigende stoffen. De verkeersgeneratie is over het algemeen 

beperkt (zie ook hoofdstuk 9). Van belang is dat het in veel gevallen gaat om vervolgfuncties, waarbij de 

agrarische bedrijfsactiviteiten  (en de daarmee  samenhangende  verkeersgeneratie) worden beëindigd. 

Wanneer sprake is van een functiewijziging op een locatie waar een veehouderij was gevestigd, vallen ook 

de  emissies  vanuit  stallen  weg.  In  het  maximale  ontwikkelingsscenario  niet‐agrarische  bedrijven  en 

voorzieningen  is  daarom  per  saldo  geen  sprake  van  relevante  gevolgen  voor  de  concentraties 

luchtverontreinigende stoffen (0). 

 

6.3.4. Sturing in het omgevingsplan 

In  de  regels  van  het  omgevingsplan  is  aan  nieuwe  veehouderij  initiatieven  de  voorwaarde  uit  de 

provinciale omgevingsverordening verbonden dat de  jaargemiddelde concentratie  fijn  stof  (PM10)  ter 

plaatse van gevoelige objecten niet meer mag bedragen dan 31,2 μg/m³. Dit betekent dat ten opzichte 

van de  in de  referentiesituatie optredende  concentraties  in  veel  gevallen  een  forse  toename  van de 

concentraties  fijn  stof  mogelijk  is.  Dat  is  vanuit  gezondheidsoogpunt  ongewenst  (zie  paragraaf  6.6). 

Tevens  is daarom als voorwaarde voor de uitbreiding van veehouderijen opgenomen het  initiatief op 

gevoelige objecten  'niet  in betekende mate' bijdraagt  aan de  concentraties  fijn  stof  (PM10) hetgeen 

betekent dat de  toename niet meer mag bedragen dan 1,2 µg/m3. Op deze wijze  kunnen  relevante 

negatieve  effecten  worden  uitgesloten.  Daarbij  speelt  ook  een  rol  dat  andere  voorwaarden  uit  het 

omgevingsplan ook van invloed zijn op de maximaal mogelijke emissies, met name waar het gaat om de 

regeling die  is gericht op het voorkomen van een  toename van stikstofdepositie binnen Natura 2000‐

gebieden.  

 

Plaatselijk kan sprake zijn van een beperkte toename van de concentraties luchtverontreinigende stoffen 

binnen  de  voorwaarden  zoals  opgenomen  in  de  planregels.  Daar  staat  tegenover  dat  bij 

functieveranderingen in het buitengebied in een deel van de situaties sprake zal zijn van een afname door 

het beëindigen van agrarische activiteiten. Het effect van het omgevingsplan wordt, rekening houdend 

met de voorwaarden zoals opgenomen in de planregels, als neutraal beoordeeld (0). 

 

 

6.4. Externe veiligheid 

6.4.1. Beoordelingskader 

Wet‐ en regelgeving / beleid 

Bij ruimtelijke plannen wordt ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten gekeken, 

namelijk: 

‐ bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt; 

‐ vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of leidingen. 

 

Risicovolle inrichtingen 

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) geeft een wettelijke grondslag aan het externe 

veiligheidsbeleid rondom risicovolle  inrichtingen. Op basis van het Bevi geldt voor het PR rondom een 

risicovolle  inrichting  een  grenswaarde  voor  kwetsbare  objecten  en  een  richtwaarde  voor  beperkt 
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kwetsbare objecten. Beide liggen op een niveau van 10‐6 per jaar. Bij een ruimtelijke ontwikkeling moet 

aan deze normen worden voldaan. Het Bevi bevat geen grenswaarde voor het GR; wel geldt op basis van 

het Bevi een verantwoordingsplicht ten aanzien van het GR in het invloedsgebied rondom de inrichting. 

De in het externe veiligheidsbeleid gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als oriëntatiewaarde.  

 

Vervoer van gevaarlijke stoffen 

Per  1  april  2015  is  het  Besluit  externe  veiligheid  transportroutes  (BEVT)  en  het  Basisnet  in  werking 

getreden. Het BEVT vormt de wet‐ en regelgeving, en de concrete uitwerking volgt in het Basisnet. Met 

het inwerking treden van het BEVT vervalt de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. Het 

Basisnet beoogt voor de  lange termijn  (2020, met uitloop naar 2040) duidelijkheid te bieden over het 

maximale aantal transporten van, en de bijbehorende maximale risico’s die het transport van gevaarlijke 

stoffen mag veroorzaken. Het Basisnet is onderverdeeld in drie onderdelen: Basisnet Spoor, Basisnet Weg 

en Basisnet Water.   

 

Het BEVT en het bijbehorende Basisnet maakt bij het PR onderscheid in bestaande en nieuwe situaties. 

Voor bestaande situaties geldt een grenswaarde voor het PR van 10‐5 per jaar ter plaatse van kwetsbare 

en beperkt kwetsbare objecten en een streefwaarde van 10‐6 per jaar. Voor nieuwe situaties geldt de 10‐

6 waarde als grenswaarde voor kwetsbare objecten, en als richtwaarde bij beperkt kwetsbare objecten.  In 

het Basisnet Weg en het Basisnet Water zijn veiligheidsafstanden (PR 10‐6 contour) opgenomen vanaf het 

midden van de transportroute. 

 

Tevens worden in het Basisnet de plasbrandaandachtsgebieden benoemd voor transportroutes. Hiermee 

wordt  geanticipeerd  op  de  beperkingen  voor  ruimtelijke  ontwikkelingen  die  samenhangen met  deze 

plasbrandaandachtsgebieden. 

 

Besluit externe veiligheid buisleidingen 

Per 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen in werking getreden. In dat besluit wordt 

aangesloten bij de risicobenadering uit het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zodat ook voor 

buisleidingen normen voor het PR en het GR gelden. Op advies van de minister wordt bij de toetsing van 

externe  veiligheidsrisico's  van  buisleidingen  al  enkele  jaren  rekening  gehouden  met  deze 

risicobenadering. 

 

Onderzoeksmethodiek 

In het externe veiligheidsbeleid wordt onderscheid gemaakt tussen het plaatsgebonden risico (PR) en het 

groepsrisico  (GR).  Het  PR  is  de  kans  per  jaar  dat  een  persoon  op  een  bepaalde  plaats  overlijdt  als 

rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op 

die plaats zou verblijven. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of langs 

een vervoersas. Het GR drukt de kans per  jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde 

omvang overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. 

 

In  deze  paragraaf wordt  op  basis  van  de  informatie  die  beschikbaar  is  via  de  provinciale  risicokaart 

(www.risicokaart.nl) inzicht gegeven in de risicobronnen in en rond het plangebied. Op hoofdlijnen wordt 

inzicht gegeven in het PR en GR.  

 

6.4.2. Referentiesituatie 

Inrichtingen 

Uit de informatie die beschikbaar is via de provinciale risicokaart blijkt dat binnen het plangebied en in de 

omgeving daarvan verschillende risicovolle inrichtingen aanwezig zijn. In de meeste gevallen betreft het 

propaantanks. Daarnaast is een tankstation aanwezig met verkoop van LPG (Bevi‐inrichting) en een Bevi 

inrichting met ammoniakopslag.  
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Figuur 6.8  Uitsnede risicokaart: inrichtingen (bron: www.risicokaart.nl) 

 

Over  het  algemeen  is  geen  sprake  van  risicocontouren  die  leiden  tot  ruimtelijke  beperkingen  in  de 

omgeving.  Alleen  het  tankstation  direct  ten  zuiden  van  de  kern  Elsendorp    en  enkele    grotere 

propaantanks  kennen  PR  10‐6  risicocontouren.  Deze  contouren  vallen  echter  grotendeels  binnen  de 

terreingrens van deze inrichtingen. 

 

Transport van gevaarlijke stoffen 

Binnen het plangebied vindt slechts op zeer beperkte schaal transport van gevaarlijke stoffen over de weg 

plaats (o.a. de N277 en N272), met name ter bevoorrading van de inrichtingen binnen en in de directe 

omgeving  van het plangebied. De  transportbewegingen  zijn dermate beperkt dat  geen  sprake  is  van 

ruimtelijke beperkingen langs de routes. 

 

Uit  de  professionele  risicokaart  blijkt  dat  binnen  het  plangebied  DPO  buisleiding  en  een  hogedruk 

aardgasleiding  zijn  gelegen  (zie  figuur  6.9).  De  belangrijkste  gegevens  van  deze  leidingen  zijn  in 

onderstaande tabel weergegeven. De PR 10‐6 risicocontour is niet buiten de leidingen gelegen. Delen van 

het plangebied liggen wel binnen het invloedsgebied van de leidingen. Gezien de personendichtheden in 

de omgeving van de leidingen is de hoogte van het groepsrisico beperkt. Dit blijkt ook uit berekeningen 

die zijn gedaan in het kader van het Bestemmingsplan Buitengebied Gemert‐Bakel 2017. 
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Figuur 6.9  Uitsnede risicokaart: buisleidingen (bron: www.risicokaart.nl) 

 
Tabel 6.8  Hoofdtransport aardgasleidingen 

naam  druk (bar)  diameter (inch)  PR 10‐6‐contour (m)  invloedsgebied GR (m) 

DPO‐leiding  80  4  0  25 

A‐585  66  42  0  490 

 

 

6.4.3. Effecten omgevingsplan 

Maximale ontwikkeling agrarische bedrijven en voorzieningen 

Inrichtingen 
Uit de beschrijving van de referentiesituatie blijkt dat er binnen het plangebied en in de directe omgeving 
nauwelijks  risicovolle  inrichtingen  aanwezig  zijn  die  binnen  het  plangebied  leiden  tot  ruimtelijke 
beperkingen.  Enige  uitzondering  vormt  het  tankstation  aan  de  zuidzijde  van  Elsendorp  en  enkele 
inrichtingen waar grote propaantanks aanwezig zijn. Het omgevingsplan maakt geen kwetsbare of beperkt 
kwetsbare objecten mogelijk binnen de PR 10‐6 risicocontour van deze inrichtingen. Daarnaast maakt het 
omgevingsplan geen  relevante  toename van personendichtheden mogelijk binnen het  invloedsgebied 
voor het groepsrisico. De uitbreidingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven hebben geen  relevante 
gevolgen voor de risicosituatie rond inrichtingen (0).  
 

Transport van gevaarlijke stoffen 
Binnen het plangebied vindt op zeer beperkte schaal transport van gevaarlijke stoffen over de weg plaats. 
Daarnaast  zijn  zowel  binnen  het  westelijke  deel  als  het  oostelijke  deel  van  het  plangebied 
hoofdaardgastransportleidingen  gelegen.  De  ontwikkelingsmogelijkheden  voor  agrarische  bedrijven 
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zullen geen relevante gevolgen hebben voor de hoogte van het groepsrisico  (0). Wel kunnen op korte 
afstand van de leidingen nieuwe activiteiten of uitbreiding van bestaande activiteiten plaatsvinden. In de 
voorwaarden  voor  de  flexibiliteitsbepalingen  in  het  omgevingsplan,  dient  daarom  ook  de  actuele 
risicosituatie te worden betrokken. 
 

Maximaal ontwikkelingsscenario niet‐agrarische bedrijven en voorzieningen 

De beoordeling van het maximaal ontwikkelingsscenario niet‐agrarische bedrijven en voorzieningen komt 

overeen met de beoordeling voor het maximale ontwikkelingsscenario agrarische bedrijven. Er kan sprake 

zijn van nieuwe functies met hogere personendichtheden dan binnen een agrarisch bedrijf, maar gezien 

de aard en omvang van de  risicobronnen binnen het  studiegebied  zal geen  sprake  zijn van  relevante 

gevolgen. 

 

 

6.4.4. Sturing in het omgevingsplan 

In verschillende flexibiliteitsbepalingen is als voorwaarde opgenomen dat er geen nieuwe kwetsbare of 

beperkt  objecten  binnen  10‐6‐contouren  van  inrichtingen  of  leidingen  mogen  worden  gerealiseerd. 

Daarnaast is een (beperkte) verantwoording van het groepsrisico noodzakelijk  bij geplande wijzigingen in 

het invloedsgebied van risicobronnen.  
 
Het  is  niet  uitgesloten  dat  als  gevolg  van  nieuwe  risicovolle  inrichtingen  in  of  rond  het  plangebied, 
wijzigingen  in  de wet‐  en  regelgeving  of wijzigingen  in  rekenmethodiek  bij  nieuwe  initiatieven  in  de 
toekomst alsnog een toetsing en afweging van risico’s dient plaats te vinden. In de voorwaarden voor de 
flexibiliteitsbepalingen  in  het  omgevingsplan,  dient  daarom  ook  de  actuele  risicosituatie  te  worden 
betrokken. 
 
Met  de  planregels  is  geborgd  dat  bij  nieuwe  ontwikkelingen  geen  sprake  is  van  een  relevante 
verslechtering van de risicosituatie. Het effect van het omgevingsplan wordt als neutraal beoordeeld (0). 

 

 

6.5. Geluid 

6.5.1. Beoordelingskader 

Wet‐ en regelgeving / beleid 

Wet geluidhinder 

Langs wegen, spoorwegen en industrieterreinen bevinden zich op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) 

geluidszones waarbinnen de geluidhinder moet worden getoetst. Bij het mogelijk maken  van nieuwe 

geluidgevoelige bestemmingen, dient de geluidbelasting ter plaatse te worden getoetst aan de normen 

uit de Wgh. 

 

Gemeentelijke Nota geluid 

De gemeente Gemert‐Bakel heeft conform hoofdstuk 3  (tabel 3.2) van de Handreiking het beleid voor 

industrielawaai vastgelegd  in de Nota geluid voor bedrijven Gemert‐Bakel d.d. mei 2007. Deze nota  is 

door het college van B&W vastgesteld op 4 juni 2007. Deze nota is een gemeentelijke nota industrielawaai 

als bedoeld  in de Handreiking  industrielawaai  en  vergunningverlening. Deze nota  gaat uit  van negen 

gebiedstypes. Aan elk gebiedstype zijn streefwaarden verbonden voor de dag‐, avond‐ en nachtperiode. 

Indien de onderzoekslocatie gelegen is binnen de invloedssfeer van een drukke weg kan uitgegaan worden 

van een toeslag van + 5 db op de streefwaarde behorende bij het betreffende gebiedstype.  

 

Stiltegebieden 

In de provinciale omgevingsverordening zijn regels omtrent stiltegebieden opgenomen. Stiltegebieden 

zijn  gebieden  van  (minimaal)  enkele  kilometers  grootte waar de natuurlijke  geluidsbelasting door de 

afwezigheid van stationaire geluidsbronnen relatief  laag  is (minder dan 40 dB(A)). Het ruimtelijk beleid 

voor stiltegebieden is gericht op handhaving en versterking van het landelijk karakter, het tegengaan van 

vormen van recreatie die lawaai veroorzaken en het weren van lawaaimakende menselijke activiteiten. 
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Bedrijven en milieuzonering 

In de VNG‐brochure  'Bedrijven en milieuzonering'  (2009)  zijn  richtafstanden opgenomen  voor  allerlei 

functies,  waaronder  agrarische  bedrijven.  De  richtafstanden  hebben  betrekking  op  verschillende 

milieuaspecten,  waaronder  geluid.  Een  richtafstand  wordt  beschouwd  als  de  afstand  waarbij 

onaanvaardbare milieuhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. In 

geval van een gemengd gebied kan worden gewerkt met een verkleinde richtafstand. 

 

Onderzoeksmethodiek 

In het planMER wordt op hoofdlijnen ingegaan op de akoestische situatie binnen het plangebied en de 

mogelijke  gevolgen  van het  omgevingsplan. Gedetailleerde  toetsing  vindt  plaats  op het moment dat 

sprake is van een concreet initiatief. 

 

6.5.2. Referentiesituatie 

Binnen het plangebied en in de directe omgeving daarvan zijn verschillende geluidbronnen aanwezig. Het 

betreft onder andere wegen en bedrijven.  In en  in de directe omgeving van het plangebied zijn geen 

gebieden aanwezig die zijn aangewezen als stiltegebied.  

 

6.5.3. Effecten omgevingsplan 

Maximale ontwikkeling agrarische bedrijven en activiteiten 
Rond veehouderijen en andere agrarische bedrijven kan sprake zijn van een zekere geluidbelasting. In de 
VNG‐publicatie Bedrijven en milieuzonering zijn richtafstanden opgenomen voor agrarische activiteiten 
ten  opzichte  van  woningen  (gebiedstype  ‘rustige  woonwijk’).  De  richtafstand  voor  het  aspect  geluid 
varieert van 30 meter tot 50 meter. In een gemengd gebied kunnen deze richtafstanden worden verkleind. 
Binnen de verschillende deelgebieden zijn er situaties waarin woningen op korte afstand van agrarische 
bedrijven zijn gelegen. In het maximale ontwikkelingsscenario kan een beperkte toename van geluid als 
gevolg van uitbreiding van bedrijfsactiviteiten niet worden uitgesloten (‐/0). 

 

Maximaal ontwikkelingsscenario niet‐agrarische bedrijven en activiteiten 

Ook bij de niet‐agrarische functies kan het gaan om activiteiten met een zekere akoestische uitstraling. 

Het gaat echter om functies uit relatief  lage categorieën die qua geluidbelasting vergelijkbaar zijn met 

agrarische bedrijfsactiviteiten (0). 

 

Het omgevingsplan biedt daarnaast mogelijkheden voor de realisatie van nieuwe geluidgevoelige functies, 

waaronder woningen. Op korte afstand van de belangrijkste ontsluitingsroutes en agrarische en niet‐

agrarische bedrijven kan sprake zijn van een relevante geluidbelasting. Op het moment dat sprake is van 

een concreet initiatief zal de geluidbelasting in beeld worden gebracht en getoetst aan de grenswaarden. 

Uitgaande  van  het  maximale  ontwikkelingsscenario  kan    enerzijds  een  toename  van  het  aantal 

(potentieel)  geluidgehinderen  plaatsvinden,  zowel  door  nieuwe  functies  binnen  de  geluidzone  langs 

wegen als ter plaatse van bestaande geluidgevoelige functies (door de verkeersgeneratie als gevolg van 

nieuwe functies). Anderzijds zullen nieuwe woningen ook als vervolgfunctie voor bestaande agrarische 

bedrijven worden gerealiseerd waardoor een geluidbron (en transportbewegingen) verdwijnen. Per saldo 

is mogelijk sprake van een beperkt negatief effect (‐/0).  

 

6.5.4. Sturing in het omgevingsplan 
In de voorwaarden voor nieuwe ontwikkeling is in de planregels opgenomen dat geen geluidoverlast mag 
optreden ter plaatse van omliggende woningen. Binnen de bouwmogelijkheden die het omgevingsplan 
biedt  is  het  in  veel  gevallen mogelijk  om  op  perceelsniveau  te  zoeken  naar  een  inrichting waarmee 
onaanvaardbare akoestische situaties worden voorkomen.  

 

Het omgevingsplan biedt mogelijkheden voor nieuwe geluidgevoelige functies. Op het moment dat sprake 

is van een concreet initiatief zal de geluidbelasting worden getoetst aan de wettelijke grenswaarden en 

het gemeentelijk beleid. In de voorwaarden in het omgevingsplan is vastgelegd dat in dat geval dient te 

worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde of de vastgestelde hogere waarde. 
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Er  is  geen  aanleiding  om  in  het  omgevingsplan  verdergaande  akoestische  maatregelen  of 

randvoorwaarden vast te leggen. Met de standaardvoorwaarden zoals opgenomen in het omgevingsplan 

worden  ongewenste  akoestische  situaties  uitgesloten.  Het  effect  van  het  omgevingsplan  wordt  als 

neutraal beoordeeld (0). 

 

 

6.6. Gezondheid 

6.6.1. Beoordelingskader 

Wet‐ en regelgeving / beleid 

Met de Omgevingswet krijgen overheden meer mogelijkheden om bij ruimtelijke ontwikkelingen te sturen 

op  gezondheid.  Deze  extra  mogelijkheid  betekent  ook  extra  verantwoordelijkheid  om 

gezondheidsaspecten mee te wegen bij ruimtelijke besluiten. Het bereiken en in stand houden van een 

veilige en gezonde fysieke leefomgeving is een van de maatschappelijke doelen van de omgevingswet. In 

het omgevingsplan voor de Proeftuin Elsendorp (op basis van Crisis‐ en herstelwet) wordt vooruitlopend 

op het in werking treden van de Omgevingswet gestuurd op het verbeteren van de gezondheidssituatie. 

 

In het omgevingsplan worden bij de uitbreiding of wijziging van veehouderijen onder andere eisen uit de 

provinciale omgevingsverordening overgenomen. Op grond van de provinciale regelgeving wordt getoetst 

aan  de    Brabantse  Zorgvuldigheidsscore  Veehouderij  (BZV).  De  BZV  gaat  uit  van  de  gedachte  dat 

ontwikkelruimte verdiend moet worden en niet onbegrensd is. Veehouders kunnen pas een vergunning 

aanvragen voor een uitbreiding na overleg met hun omgeving en nadat uit een objectieve toetsing (BZV) 

de  score  ‘zorgvuldig’  is  gekomen.  In  de  BZV‐score  wordt  ook  de  gezondheidssituatie  meegewogen. 

Daarnaast  worden  op  grond  van  de  provinciale  omgevingsverordening  met  het  oog  op  de 

gezondheidseffecten onder andere eisen gesteld ten aanzien van de geurbelasting en de concentraties 

fijn  stof  (zie  voorgaande  paragrafen).  En  uit  voorzorg  staat  de  provincie  geen  uitbreiding  van 

geitenhouderijen toe vanwege de mogelijke gezondheidseffecten (geitenmoratorium). 

 

Bij  individuele  vergunningaanvragen  binnen  de  gemeente  Gemert‐Bakel  wordt  getoetst  aan  de 

Handreiking Veehouderij en Volksgezondheid en het Handelingsperspectief Endotoxinen. De handreiking 

is bedoeld om het bevoegd gezag te ondersteunen in de besluitvorming over veehouderijen in relatie tot 

de gezondheid van omwonenden. Het handelingsperspectief met het endotoxine toetsingskader  haakt 

in op de  lopende ontwikkeling  van het  landelijke endotoxinetoetsingskader en maakt gebruik  van de 

daaruit voortkomende onderzoeksresultaten. 

 

Onderzoeksmethodiek 

In deze paragraaf wordt op basis van de informatie uit de voorgaande paragrafen inzicht gegeven in de 

gezondheidssituatie binnen het plangebied, de mogelijke gevolgen van het omgevingsplan en de wijze 

waarop kan worden gestuurd op de doelstellingen en ambities. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de 

onderzoeken  die  de  afgelopen  jaren  zijn  uitgevoerd  naar  de  relatie  tussen  veehouderijen  en  de 

gezondheidseffecten. 

 

Brabantse omgevingsscan (BrOS) 

De BrOS is een online dashboard met betrouwbare informatie en inspiraties over gezondheid in relatie 

tot de  leefomgeving. Daarmee kan de BrOS als  input dienen voor de ontwikkeling van gemeentelijke 

omgevingsvisies en plannen. In deze scan is ook informatie te vinden over de beleving van burgers van 

hun  leefomgeving op wijkniveau. Onder andere door gebruik te maken van de gegevens uit BrOS  is de 

referentiesituatie in beeld gebracht. 

  

6.6.2. Referentiesituatie  

Gezondheidssituatie veehouderijen 

Binnen  het  noordelijke  deel  van  het  plangebied  is  de  (intensieve)  veehouderijsector  sterk 

vertegenwoordigd. Binnen delen  van het gebied  zijn  veehouderijen en  gevoelige  functies  (met name 
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woningen) op korte afstand van elkaar aanwezig. De afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken 

uitgevoerd naar de gezondheidseffecten van veehouderijen.  

 

In  het  BrOS  zijn  mensen  wonend  in  de  dorpen  Handel,  De  Mortel,  Elsendorp,  Milheeze  en  De  Rips 

vergeleken met de totale bevolking uit de gemeente Gemert‐Bakel.   Hieruit blijkt dat mensen uit deze 

omliggende kernen meer bezorgd zijn over hun gezondheid door veehouderijen in de omgeving dan de 

totale groep mensen binnen de gemeente Gemert‐Bakel (22% vs 20 %). 

 

Geur 

Een  onaangename  geur  leidt  tot  (ernstige)  hinder  en  daarnaast  tot  stressgerelateerde  lichamelijke 

gezondheidseffecten  (zoals  hoofdpijn,  benauwdheid  en  misselijkheid).  Er  is  geen  eenduidige 

dosiseffectrelatie  bekend  tussen  geurbelasting  en  deze  klachten.  Zoals  beschreven  in  de  paragraaf 

geurhinder  zijn  in de handreiking bij de Wgv hinderpercentages  gekoppeld  aan optredende  voor‐  en 

achtergrondbelastingen, maar blijkt uit recente onderzoeken dat bij lagere geurbelastingen vergelijkbare 

hinderpercentages  worden  gerapporteerd.  Dat  wordt  bevestigd  door  de  beoordelingsmethodiek  op 

grond van het Handboek GES (gezondheid en milieu in ruimtelijke planvorming) van de GGD Nederland. 

Op  basis  van  de  meest  recente  onderzoeken  adviseert  de  GGD  in  het  buitengebied  een 

achtergrondbelasting  van 10,3 OUE/m3  (afgerond 10 OUE/m3)  aan  te houden om ernstige hinder  te 

voorkomen  en  binnen  de  bebouwde  kom  een  achtergrondbelasting  van  4,7  OUE/m3  (afgerond  5 

OUE/m3).  Een  groot  deel  van  de  woonadressen  binnen  de  kern  Elsendorp  ondervindt  een 

achtergrondbelasting die hoger  is dan de 5 OUE/m3 die op grond van de meest actuele  inzichten als 

maximaal aanvaardbaar wordt geacht binnen de bebouwde kom. Ook binnen het plangebied (buiten de 

bebouwde  kom)  is  sprake  van  een  relatief  hoog  aantal  woonadressen  boven  met  een 

achtergrondbelasting  boven  de  advieswaarde  van  10  OUE/m3.  Op  basis  van  het  voorgaande  wordt 

geconstateerd  dat  de  achtergrondbelasting  geurhinder  een  factor  van  betekenis  als  het  gaat  om  de 

gezondheidssituatie binnen het plangebied en in de kern Elsendorp. Dit blijkt ook wanneer de beleving 

van geurhinder in BrOS wordt geanalyseerd.  Hieruit blijkt dat deze groep meer geurhinder ervaart (24 % 

vs  10  %).  Met  name  mest  uitrijden,  geur  afkomstig  uit  stallen,  landbouw  en  veeteelt  gerelateerde 

activiteiten worden als geurbron benoemd.  

 

Fijn stof 

Rond veehouderijen (in het bijzonder pluimveehouderijen) kan sprake zijn van verhoogde concentraties 

fijn stof. De concentratie van stofdeeltjes vanuit stallen is afhankelijk van het soort dieren, de behuizing, 

het gekozen ventilatiesysteem en het  jaargetijde. Onderscheid wordt gemaakt  in fijn stof deeltjes met 

een doorsnee  tot 10 micrometer  (PM10) en  fijn  stof deeltjes met een doorsnede  tot 2,5 micrometer 

(PM2,5). Rond veehouderijen zijn met name de concentraties PM10 van belang. Uit onderzoeken blijkt 

dat fijn stof (PM10) onder andere kan leiden tot klachten van de luchtwegen, neus, ogen, en verminderd 

welbevinden. Dat beeld is echter wel genuanceerd. Zo blijkt bijvoorbeeld dat bij een hogere blootstelling 

aan fijn stof astma minder vaak voorkomt bij omwonenden van veehouderijbedrijven. Bewoners die al 

astma hebben, hebben echter wel meer complicaties of infecties aan de bovenste luchtwegen. 

 

Negatieve effecten als gevolg van de blootstelling aan  fijn stof kunnen ook optreden bij concentraties 

onder de wettelijke grenswaarden. De advieswaarde van de WHO ligt voor PM10 op 20 µg/m3 (wettelijke 

grenswaarde is 40 µg/m3) en voor PM2.5 op 10 µg/m3 (grenswaarde is 25 µg/m3). Voor zowel PM10 als 

PM2,5 wordt echter aangenomen dat geen drempelwaarde kan worden aangegeven waaronder er geen 

effecten meer  zullen optreden. Uit de  informatie  in paragraaf 6.3 blijkt dat de  concentraties  fijn  stof 

(PM10) binnen grote delen van plangebied onder of in de buurt van de advieswaarden van de WHO zijn 

gelegen. Plaatselijk is op korte afstand van veehouderijen sprake van verhoogde concentraties fijn stof. 

Het  aantal  adressen met  sterk  verhoogde  concentraties  fijn  stof  is  echter  beperkt  omdat  het  aantal 

woningen op korte afstand van de pluimveehouderijen klein is. Binnen de kern Elsendorp is de bijdrage 

van de veehouderijen aan de concentraties fijn stof beperkt. 
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In  het  BrOS  zijn  mensen  wonend  in  de  dorpen  Handel,  De  Mortel,  Elsendorp,  Milheeze  en  De  Rips 

vergeleken met de totale bevolking uit de gemeente Gemert‐Bakel. Uit het Bros blijkt dat de bezorgdheid 

over de blootstelling aan fijnstof nagenoeg gelijk is in beide groepen (29% vs 30 %) 

 

Endotoxinen  
In  de  omgeving  van  veehouderijen  kan  ook  sprake  zijn  van  verhoogde  concentraties  endotoxinen. 
Endotoxinen  zijn  ontstekingsbevorderende  celwandresten  bacteriën  (en  zijn  onderdeel  van  fijn  stof). 
Inademing  kan  leiden  tot  droge  hoest,  kortademigheid  met  verminderde  longfunctie  en  koorts. 
Langdurige blootstelling kan  leiden tot chronische bronchitis en vermindering van de  longfunctie. Voor 
endotoxinen  is nog geen wettelijke norm vastgesteld. De Gezondheidsraad hanteert een advieswaarde 
van 30 EU/ m3 voor endotoxinen. Uit onderzoek blijkt dat met name rond pluimveestallen sprake kan zijn 
van  een  overschrijding  van  de  maximale  endotoxinewaarden  die  wordt  geadviseerd  door  de 
Gezondheidsraad. Ook bij varkenshouderijen is overschrijding mogelijk, zeker in situaties waarin sprake is 
van meerdere bronnen binnen een relatief klein gebied. Factoren welke de grootste mate van  invloed 
hebben op endotoxine‐concentraties in de lucht zijn de afstand van een object tot een veehouderij en het 
aantal dieren. Naast de diersoorten die een hoge stofemissiefactor hebben, dragen diersoorten met een 
lage  stofemissiefactor  ook  bij  aan  de  opeenstapeling  van  de  endotoxine‐concentraties  in  de  lucht. 
Kortdurende  (enkele uren) uitstoot van grote hoeveelheden endotoxinen hebben waarschijnlijk meer 
effect  op  de  gezondheid  van  omwonenden  dan  de  jaargemiddelden.  De  toetsingskaders  en 
verspreidingsmodellen voor het in beeld brengen van concentraties endotoxinen zijn op dit moment nog 
in  ontwikkeling. Gezien  de  situering  van  de  veehouderijen  en  de  vergunde  emissies  kan  ook  zonder 
berekeningen  worden  geconcludeerd  dat  binnen  het  noordelijke  deel  van  het  plangebied  de 
concentraties endotoxinen op zijn minst een aandachtspunt vormen.  

 

Ammoniak 

Intensieve veehouderij is een belangrijke bron van ammoniakemissie naar de lucht. De jaargemiddelde 

concentratie  in  Nederland  ligt  rond  de  8  μg/m3.  De  gemiddelde  concentratie  in  gebieden  met  veel 

intensieve veehouderijen is ca. 15‐20 μg/m3. Deze gemiddelde concentratie ligt daarmee ruim onder de 

advieswaarde voor  chronische blootstelling, die 100  μg/m3 bedraagt. Wel  zijn er aanwijzingen dat er 

sprake is van een verband tussen verhoogde concentraties ammoniak en afname van de longfunctie. Dit 

effect wordt niet veroorzaakt door de ammoniak zelf, maar waarschijnlijk door fijnstofdeeltjes die worden 

gevormd doordat ammoniak met andere stoffen in de lucht reageert. Door de schaal en omvang van de 

veehouderijsector  binnen  het  noordelijke  deel  van  het  plangebied  kan  dit  effect  ook  binnen  het 

plangebied optreden. 

 

Zoönosen 

Zoönosen zijn infectieziekten die van dieren op mensen kunnen overgaan. Voor omwonenden zijn vooral 

de  via de  lucht  overdraagbare  aandoeningen  van  belang. De belangrijkste  zijn Q‐koorts  en  influenza 

(vogelgriep, varkensgriep). De aanwezige veehouderijbedrijven zorgen voor een (mogelijke) verhoogde 

blootstelling aan via de lucht overdraagbare zoönosenverwekkers en antibioticaresistente bacteriën die 

leiden tot een verhoogd risico op infectieziekten of onbehandelbare infecties. Er is nog geen duidelijkheid 

vanaf welke concentraties of binnen welke afstand tot aan veehouderijen het risico verhoogd is. Voor Q‐

koorts  is  wetenschappelijk  onderzoek  beschikbaar,  waaruit  tot  een  afstand  van  5  kilometer  van 

melkgeitenbedrijven sprake blijkt van een verhoogd risico. Binnen het plangebied is één geitenhouderij 

aanwezig. Ook blijkt dat bij gemengde bedrijven met een combinatie van varkens en pluimvee of een 

combinatie van verwante soorten als rundvee en kleine herkauwers (schapen/geiten) sprake is van risico’s 

met betrekking tot Zoönosen. Dergelijke gemengde bedrijven komen in de huidige situatie slechts op zeer 

beperkte schaal voor binnen de gemeente. 

 

Overige thema’s 

Ook  andere  omgevingsaspecten  kunnen  relevant  zijn  met  het  oog  op  de  omgevingskwaliteit  en  de 

daarmee samenhangende gezondheidssituatie. De akoestische situatie binnen het plangebied is over het 

algemeen gunstig, door het ontbreken van snelwegen en grootschalige industrieterreinen in en rond het 

plangebied. Daarnaast  zijn er ook geen bijzondere aandachtspunten  ten aanzien  van de  risicosituatie 
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(externe veiligheid). Ook op het vlak van hittestress scoort het plangebied goed door het relatief grote 

oppervlak  aan  onbebouwd/onverhard  gebied  en  het  aanwezige  groen.  Een  aspect  dat wel  aandacht 

vraagt is de leegstand van agrarische bebouwing en daarmee samenhangende negatieve effecten die ook 

gezondheid gerelateerde componenten kennen, onder andere vanwege de asbest die in sommige stallen 

is verwerkt. In het BrOS kunnen mensen wonend in de dorpen Handel, De Mortel, Elsendorp, Milheeze 

en De Rips worden vergeleken met de totale bevolking uit de gemeente Gemert‐Bakel. In de omliggende 

dorpen wordt er positiever geoordeeld over de aantrekkelijkheid om in de buurt te bewegen (92% vs 83%) 

en over de aanwezigheid van voldoende rustige plekken (93% vs 84%). Wel scoren de dorpen Handel, De 

Mortel, Elsendorp, Milheeze en De Rips beter waar het gaat om sociale cohesie. 

 

 

6.6.3. Effecten omgevingsplan 

Maximale ontwikkeling agrarische bedrijven en activiteiten 

Duidelijk is dat zonder maatregelen en/of beperkende voorwaarden het maximale ontwikkelingsscenario 

voor agrarische bedrijven leidt tot een toename van de emissies vanuitde veehouderijsector. De daarmee 

samenhangende gevolgen voor de geurbelasting, en de concentraties fijn stof en ammoniak  leiden tot 

een verslechtering van de gezondheidssituatie.  

 

Rekening  houdend  met  de  voorwaarden  uit  provinciale  omgevingsverordening  is  geen  relevante  

verslechtering  van  de  geurhindersituatie  en  daarmee  een  verslechtering  van  de  gezondheidssituatie 

mogelijk. Binnen vrijwel de hele noordelijke   helft van het plangebied en binnen de kern Elsendorp  is 

sprake  van  een  overbelaste  situatie.  Omdat  bij  veehouderij  initiatieven  in  een  overbelaste  situatie 

aanvullende maatregelen dienen  te worden  getroffen om  de  eigen bijdrage  aan  de  overbelasting  te 

compenseren, zou een situatie waarin alle veehouderijen uitbreiden binnen de gestelde kaders leiden tot 

een positief gezondheidseffect.  In de eindsituatie  zou  in dat geval  immers geen  sprake meer  zijn van 

overbelaste situaties omdat iedere veehouderij afzonderlijk de eigen bijdrage aan de overbelasting heeft 

gecompenseerd en is sprake van een positief effect (+). In het minst gunstige scenario breiden er geen 

veehouderijen uit en zijn er geen veehouderijen die de bedrijfsactiviteiten beëindigen. In dat geval blijft 

de geurbelasting en de daarmee samenhangende gezondheidssituatie ongewijzigd.  

 

Binnen  de  norm  voor  de  concentraties  fijn  stof  is  binnen  grote  delen  van  het  plangebied  (zonder 

aanvullende voorwaarden) nog wel een forse toename van de concentraties mogelijk. Dat geldt ook voor 

de daarmee samenhangende concentraties endotoxinen. Dit betekent dat de veehouderij initiatieven op 

dit punt kunnen leiden tot een verslechtering van de gezondheidssituatie (‐). 

 

Het is mogelijk dat binnen een veehouderij omschakeling plaatsvindt naar andere diercategorieën. Daarbij 

is het zonder nadere randvoorwaarden of maatregelen ook mogelijk dat omschakeling plaatsvindt naar 

(combinaties van) diercategorieën met verhoogde risico’s op zoönosen, zoals gemengde bedrijven met 

een combinatie van varkens en pluimvee. Dit effect wordt als negatief beoordeeld (‐). 

 

De ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven kunnen leiden tot een toename van verkeer en 

daarmee  tot  een  toename  van  geluid  en  luchtverontreinigende  stoffen  op  korte  afstand  van  de 

ontsluitende wegen. De verkeerstoename zal echter niet zodanig zijn dat deze toenames ten opzichte van 

de  reeds  aanwezige  verkeerstromen  en  daarmee  samenhangende  milieusituatie  zal  leiden  tot  een 

relevante verslechtering van de gezondheidssituatie (0). 

 

Maximale ontwikkeling niet agrarische bedrijven en activiteiten 

Binnen dit ontwikkelingsscenario zal op een groot aantal locaties een functiewijziging plaatsvinden. Deze 

ontwikkelingen  zullen  gedeeltelijk  plaatsvinden  op  locaties  waar  in  de  huidige  situatie  nog  een 

veehouderij  is gevestigd. Deze  functiewijzigingen zullen daarmee enerzijds  leiden  tot een afname van 

emissies vanuit veehouderijen en kunnen daarmee in bepaalde gevallen een positief effect op het aantal 

belaste personen. Dit positieve effect zal echter relatief beperkt zijn (0/+). De gemiddelde emissies van de 

agrarische bedrijven die stoppen zijn relatief beperkt. Anderzijds zullen de functiewijzigingen gedeeltelijk 

plaatsvinden  op  belaste  locaties  en  kunnen  daarmee  leiden  tot  een  verslechtering  van  de 
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gezondheidssituatie. Ook dit effect zal relatief beperkt (0/‐) zijn omdat het bij veel van de vervolgfuncties 

gaat om functies waar weinig mensen verblijven (zoals arbeidsextensieve niet‐agrarische bedrijven). Per 

saldo worden de gevolgen van het maximale ontwikkelingsscenario als neutraal beoordeeld (0).  

 

Binnen dit ontwikkelingsscenario zal op het niveau van het hele buitengebied per saldo geen sprake zijn 

van grote wijzigingen  in de geluidemissies. Bestaande geluidbronnen verdwijnen (agrarische bedrijven) 

en  daar  komen  nieuwe  functies  voor  terug  die  ook  een  zeker  geluidbelasting met  zich meebrengen 

(waaronder niet‐agrarische bedrijven en meer stedelijke functies). Ook voor de geluidbelasting door het 

wegverkeer geldt dat er niet zodanige verschuivingen zullen optreden dat de geluidbelasting  langs de 

belangrijkste ontsluitingsroutes en de daarmee samenhangende gezondheidseffecten wezenlijk wijzigen. 

Wel is het mogelijk dat door de nieuwe functies het aantal gehinderden beperkt zal toenemen, met name 

door nieuwe woonconcentraties op korte afstand van de provinciale wegen. Dit effect wordt als beperkt 

negatief beoordeeld (‐/0). 

 

6.6.4. Sturing in het omgevingsplan 

Op  verschillende manieren  is  in de planregels  geborgd dat de  gevolgen  voor de  gezondheid worden 

meegewogen bij de beoordeling van toekomstige initiatieven (in aanvulling op de specifieke voorwaarden 

onder andere t.a.v. geur en fijn stof). De basisregel voor nieuwe ontwikkelingen is dat “de activiteit een 

(significante)  meerwaarde  heeft  voor  het  in  stand  houden  van  een  veilige  en  gezonde  fysieke 

leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit”. Of hieraan wordt voldaan wordt beoordeeld aan de 

hand de beleidsregel 'Meerwaardeplan proeftuin Elsendorp'.  

 

Tevens is voor de verschillende deelgebieden ‘een gezond buitengebied’ als ambities opgenomen in de 

planregels. Specifiek voor veehouderij initiatieven is vastgelegd dat gemotiveerd moet worden dat: 

1. dat het initiatief niet leidt tot onaanvaardbare negatieve gezondheidseffecten, en; 

2. welke maatregelen redelijkerwijs kunnen worden gevraagd en worden genomen om negatieve 

gezondheidseffecten te beperken of te voorkomen. 

Bij  de  toetsing  van  concrete  initiatieven  wordt  onder  andere  gebruik  gemaakt  van  de  Handreiking 

Veehouderij en Volksgezondheid. Afhankelijk van de aard en omvang van het initiatief wordt ook getoetst 

aan het Endotoxinen toetsingskader.  

 

Met deze  voorwaarden worden belangrijke negatieve gezondheidseffecten uitgesloten  (0). Daarnaast 

bevat het plan verschillende voorwaarden en regels die een positieve bijdrage kunnen  leveren aan de 

gezondheidssituatie.  Het  omgevingsplan  is  immers  gericht  op  een  kwaliteitsverbetering  in  het 

buitengebied  en  daarmee  een  positief  effect  op  gezondheidsgerelateerde  criteria  als  beweging, 

ontmoeting  en  welbevinden.  Bij  nieuwe  ontwikkelingen  wordt  onder  andere  getoetst  aan  de 

Landschapsvisie  Elsendorp. Daarin wordt onder  andere  ingezet  op  het  verbeteren  van het  recreatief 

netwerk (zie figuur 6.10), bijvoorbeeld door meer mogelijkheden te bieden voor wandelingen vanuit het 

dorp. Ook landschappelijke inpassing draagt bij aan de gezonde leefomgeving. Op deze manier wordt via 

de Landschapsvisie en het meerwaardeplan gestuurd op het verbeteren van de gezondheidssituatie in en 

rond het plangebied. 
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Figuur 6.10 Beoogde recreatief netwerk zoals opgenomen in de Landschapsvisie 

 

6.7. Samenvattende effectbeoordeling  

De voorgaande effectbeschrijving leidt tot de volgende beoordeling.  

 

Tabel 6.9  Effectbeoordeling woon‐ en leefklimaat 

Aspect  Criterium  Beoordeling 

Agrarisch  Niet‐agrarisch 

Maximaal  Kaders  Maximaal  Kaders 

Geurhinder  ‐ Geurbelasting 

‐ Aantal geurgehinderden 

+ 

+ 

+ 

+ 

0/+ 

‐ 

0/+ 

0 

Luchtkwaliteit  ‐ concentraties 

luchtverontreinigende 

stoffen 

‐ 

 

‐/0 

 

0 

 

0 
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Aspect  Criterium  Beoordeling 

Agrarisch  Niet‐agrarisch 

Maximaal  Kaders  Maximaal  Kaders 

Externe 

veiligheid 

‐ risicosituatie  0  0  0  0 

Geluid  ‐ Geluidbelasting  ‐/0  0  ‐/0  0 

Gezondheid  Veehouderijen 

‐ Geur 

‐ Fijnstof 

‐ Endotoxinen 

‐ Ammoniak 

‐ Zoönosen 

 

Wegverkeer 

‐ Geluid 

‐ Luchtkwaliteit 

 

Gezondheidsbevordering (groen, 

recreatie/beweging, functiemening) 

 

+ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

 

 

0 

0 

 

0 

 

+ 

0 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

0/+ 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

‐/0 

0 

 

0 

 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

0 

0 

 

+ 
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7. Bodem en water  89 

7.1. Beoordelingskader 

7.1.1. Wet‐ en regelgeving / beleid 

Bodemkwaliteit 
De overheid streeft naar duurzaam gebruik van de bodem. Dit door middel van het schoonmaken van 
ernstig verontreinigde grond (saneren), licht verontreinigde grond blijvend te beheren en schone grond 
schoon  te  houden.  Deze  algemene  landelijke  doelstellingen  zijn  vastgelegd  in  het  Nationaal 
Milieubeleidsplan. In diverse wet‐ en regelgeving zijn deze doelstellingen nader uitgewerkt. 

 

Water 

Diverse beleidsdocumenten op verschillende bestuursniveaus liggen ten grondslag aan de uitgangspunten 

op het gebied van duurzaam waterbeheer:  

 

Europa: 

‐ Kaderrichtlijn Water (KRW) 

Nationaal: 

‐ Nationaal Waterplan (NW) 

‐ Waterbeleid voor de 21ste eeuw (WB21) 

‐ Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) 

‐ Waterwet. 

 
De provincie en het waterschap hebben deze uitgangspunten verder door vertaald in regionaal beleid en 
uitvoeringsplannen.  Wettelijke  verankering  van  het  waterbeleid  vindt  plaats  in  de  Waterwet  en 
onderliggende uitvoeringsregels. De regels die zijn vastgelegd in een verordening van de waterschappen, 
worden 'de Keur' genoemd. De Keur geeft met verboden aan welke activiteiten in de buurt van water en 
waterkeringen  niet  zijn  toegestaan.  Daarnaast  geeft  de  Keur  met  geboden  aan  welke 
onderhoudsverplichtingen eigenaren en gebruikers van wateren en waterkeringen hebben. De Waterwet 
kent één watervergunning, de voormalige Keurvergunning is hierin opgenomen.  
 
De watertoets is een proces waarmee in ruimtelijke plannen de mogelijke risico's (zoals waterveiligheid, 
wateroverlast, waterkwaliteit, verdroging en verzilting van grond‐ en oppervlaktewater) en kansen van 
water  vroegtijdig  in  beeld  worden  gebracht  in  overleg  met  de  waterbeheerders.  In  dit  gevel  is  het 
waterschap Aa en Maas als waterbeheerder een van de betrokken partijen binnen de Proeftuin Elsendorp.  

 

7.1.2. Onderzoeksmethodiek 

In dit hoofdstuk wordt op basis van beschikbare basisgegevens en studies ingegaan op de bodemopbouw, 

bodemkwaliteit, waterhuishouding en klimaatadaptatie. De mogelijke effecten van het omgevingsplan 

worden op hoofdlijnen beschreven.  
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7.2. Referentiesituatie 

7.2.1. Bodem 

Het plangebied van proeftuin Elsendorp ligt geohydrologisch gezien op de Peelhorst. De Peelhorst ligt een 

stuk hoger dan de ten westen gelegen Roerdalslenk. Uit de Algemene Hoogtekaart Nederland blijkt dat 

de maaiveldhoogte binnen de Proeftuin Elsendorp grofweg afloopt van oost naar west. In het oosten is 

de gemiddelde maaiveldhoogte circa 25 m NAP en in het westen circa 22 m NAP. Door de ligging op de 

Peelrandbreuk is onder het oppervlak sprake van een unieke aardkundige waarde. 

 

Uit de Bodemkaart van Nederland blijkt dat de bodem  in het noordelijke deel van Proeftuin Elsendorp 

voornamelijk bestaat uit zwaklemig fijn zand. In het zuidoosten voornamelijk uit zwaklemig fijn zand op 

grof zand. In het zuidwesten bestaat de bodem plaatselijk uit leemarm zand, grof zand en leemarm zand 

in stuifduinen en stranden (figuur 8.1), de bodem is hier minder doorlaatbaar wat ook te zien is aan de 

plaatselijke grondwatertrappen.  

 

 
Figuur 7.1  Bodemsoort (www.bodemdata.nl) 

 

7.2.2. Water 

Grondwater 

Door de ligging op de Peelrandbreuk is de ondergrond onvoorspelbaar. Binnen het plangebied komen dan 

ook veel verschillende grondwatertrappen voor (zie figuur 7.2). De grondwatertrappen  IV en VI zijn de 

meest voorkomende grondwatertrappen  in eht plangebied. Dat betekent dat de gemiddelde hoogste 

grondwaterstand  varieert  tussen  0,4  en  0,8 m  beneden  het maaiveld  en  dat  de  gemiddelde  laagste 

grondwaterstand op meer dan 1,2 m beneden het maaiveld ligt. Binnen Proeftuin Elsendorp is daarnaast 

ook sprake van de grondwatertrappen III, IIIb, V, Vb, VII en VIII. 
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Figuur 7.2  Grondwatertrappen (www.bodemdata.nl) 

 

Door de aanwezige breuken (zie figuur 5.2) is er plaatselijk sprake van een ondoorlaatbare bodemlaag. 

Dit is terug te zien in de relatief hoge grondwaterstanden in delen van het plangebied (grondwatertrap 

IIIb, IIb en Vb). Het hemelwater infiltreert hier niet, maar stagneert op de hoger gelegen dekzandrug. Waar 

normaal gesproken het water via kwel terugkomt  in het  lager gelegen beekdal,  is hier sprake van  lage 

drogere gronden.  

 

Waterlopen 

In Proeftuin Elsendorp zijn vele leggerwatergangen, sloten en greppels. De leggerwatergangen (zie figuur 

7.3) zijn onderverdeeld in A‐watergangen en B‐watergangen. A‐watergangen zijn hoofdwatergangen die 

van primair belang zijn voor het waterbeheer en daarom door het waterschap worden onderhouden. De 

B‐watergangen  zijn  kleinere  watergangen  die  vooral  dienen  voor  de  aan‐  en  afvoer  van  water  naar 

meerdere percelen. Deze watergangen zijn van secundair belang voor het waterbeheer en dienen door 

de eigenaren van de aangrenzende gronden te worden onderhouden. 
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Figuur 7.3  Watergangen (Legger Waterschap Aa en Maas) 

 

Klimaatadaptatie 

De hoofdwatergang door Elsendorp voorziet het achterland van wateraanvoer in droge tijden (Boekel en 

Venhorst). Het water is afkomstig uit de Peelse Loop en het Peelkanaal. Binnen het plangebied is sprake 

van hoogteverschillen. Bij Elsendorp wordt, voornamelijk wanneer er overstorten zijn uit het dorp of van 

kassen, wateroverlast ervaren op de lager gelegen percelen tussen de Elsendorpseweg, de Gereleweg en 

de Zeelandsedijk. Bij hoog oplopende waterstanden kan er water afgelaten worden richting de Gerele 

Peelseloop. Zowel bij de Gerele Peelseloop als richting de Landmeerse Loop is extra afvoer niet wenselijk 

in verband met wateroverlast of waterkwaliteit aandachtspunten aldaar. Veel waterlopen (met name aan 

de uiteinden  van het watersysteem)  liggen droog. Door de  klimaatveranderingen waarin  lange droge 

periodes steeds vaker voorkomen, kampen veel agrarische gronden die niet aan het watersysteem liggen 

met watertekort. Hittestress speelt gezien de relatief beperkte oppervlakte aan gebouwen en verharding 

binnen het plangebied en het groene karakter van het gebied geen factor van betekenis. 
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Figuur 7.4 Waterdiepte bij kortdurende hevige neerslag (1:100 jaar) (bron: klimaateffectatlas) 
 

 
Figuur 7.5 Tekort oppervlaktewater gemiddeld jaar (bron: klimaateffectatlas) 

 

Watersysteemkwaliteit 

Door het zuidwesten van het plangebied stroomt het KRW‐lichaam de Peelse Loop. Dit is een grotendeels 

gegraven watergang met kenmerken van een beek. Menselijke ingrepen (o.a. drainage en het aanbrengen 

van stuwen, dammen en reservoirs) hebben het karakter zodanig sterk veranderd dat herstelmaatregelen 

nodig zijn om een meer natuurlijke toestand te bereiken. Door de provincie Noord‐Brabant is de Peelse 

Loop  aangewezen  als  zoekgebied  voor  behoud  en  herstel  van  het  watersysteem.  Sinds  2010  zijn 

verschillende  maatregelen  uitgevoerd  om  het  watersysteem  te  herstellen.  Ook  staan  er  nog  enkele 

maatregelen op de planning. Waterschap Aa  en Maas heeft hiervoor  in 2019  een nieuw projectplan 

opgesteld voor de beekontwikkeling van de Peelse Loop direct ten westen van het plangebied. Op het 
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deel  van de Peelse  Loop  (zuidelijke  grens  van het plangebied)  ligt nog  een  restopgave KRW. Aan de 

noordgrens van het gebied ligt daarnaast het KRW‐lichaam Landmeerse Loop met restopgave KRW 

 

In het plangebied  is verder geen grondwaterbeschermingszone, waterwingebied of borgingsvrije zone 

grondwater aanwezig. Tevens zijn er geen natte natuurparels aanwezig. Wel zijn er binnen het plangebied 

beschermde gebieden waterhuishouding gelegen. Hier is in het hoofdstuk ecologie (hoofdstuk 4) reeds 

ingegaan. 

  

 

  
Figuur 7.6  KRW‐lichamen (bron: kaartenbank provincie Noord‐Brabant) 

 

De  navolgende  figuur  uit  de  landschapsvisie  geeft  een  samenvattend  overzicht  van  het  huidige 

watersysteem en problematiek binnen het plangebied. 
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Figuur 7.7 Huidige watersysteem en problematiek (bron: Landschapsvisie Elsendorp) 

 

 

7.3. Effecten omgevingsplan 

7.3.1. Maximale ontwikkeling agrarische bedrijven en activiteiten 

Bodem 
Veel ontwikkelingen vinden op en rond de bouwvlakken plaats. Er zal in dit scenario geen sprake zijn van 
grootschalige  ingrepen die van  invloed zijn op de bodem. Bij bestaande en nieuwe bedrijfsactiviteiten 
kunnen  in  theorie  bodemverontreinigingen  ontstaan.  In  de  praktijk  is  dit  risico  echter  beperkt.  Ten 
aanzien van agrarische activiteiten gelden onder andere voorschriften uit het Activiteitenbesluit en het 
Besluit  mestbassins  milieubeheer,  zoals  het  toepassen  van  vloeistofdichte  vloeren,  om  nieuwe 
bodemverontreiniging te voorkomen. Er is geen aanleiding om op dit vlak in het omgevingsplan specifieke 
voorwaarden op te nemen. Bij toekomstige initiatieven dient te worden voldaan aan de geldende wet‐ en 
regelgeving  en  het  gemeentelijk  beleid  ten  aanzien  van  grondverzet. Het  omgevingsplan  heeft  geen 
relevante negatieve gevolgen voor de bodemkwaliteit (0). 
 

Water 

Waterkwantiteit  
Het waterschap stelt eisen aan ruimtelijke ontwikkelingen. Er dient waterneutraal gebouwd te worden en 
piekbelastingen  op  het  oppervlaktewater  moeten  worden  voorkomen.  De  ontwikkelingsruimte  voor 
agrarische bedrijven kan leiden tot een toename van het verhard oppervlak (zoals erfverharding en daken 
van schuren en kassen). Ondanks de eisen van het waterschap kan de toename van verharding sprake zijn 
van  verminderde  infiltratie  waardoor  lokale  kwelstromen  afnemen.  Zonder  maatregelen  of 
randvoorwaarden wordt dit effect wordt daarom als negatief beoordeeld (‐). 
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Waterkwaliteit 
De ontwikkelingsmogelijkheden voor veehouderijen kunnen resulteren in groei van de veestapel, die een 
toename van meststoffen met zich meebrengen. Voor de bemesting van gronden gelden normen. In de 
praktijk zullen de beschikbare gronden al zo goed als maximaal worden bemest, waardoor het effect zeer 
gering is. Een verslechtering kan wel optreden als gevolg van een toename van beweiding. Dit kan leiden 
tot  een  zwaardere  belasting  van  het  oppervlaktewater met  vermestende  stoffen  (N  en  P)  via  af‐  en 
uitspoeling  en  van  het  grondwater  door  infiltratie  en  kwel.  Dit  effect  wordt  daarom  als  negatief 
beoordeeld (‐). 

 

Watersysteem 

Voor aanpassingen aan het bestaande watersysteem dient bij het waterschap een vergunning te worden 

aangevraagd op grond van de 'Keur'. Dit geldt bijvoorbeeld voor het graven van nieuwe watergangen, het 

aanbrengen van een stuw of het afvoeren van hemelwater naar het oppervlaktewater. In de Keur is ook 

geregeld dat er een beschermingszone langs watergangen in acht dient te worden genomen. Binnen de 

beschermingszone  mag  niet  zonder  ontheffing  van  het  waterschap  worden  gebouwd,  geplant  of 

opgeslagen. Hiermee worden negatieve effecten op het watersysteem voorkomen (0).  

 

Klimaatadaptatie 

Zonder  aanvullende  maatregelen  in  het  omgevingsplan  wordt  niet  afgedwongen  dat  nieuwe 

ontwikkelingen een positieve bijdrage leveren op het vlak van klimaatadaptatie. Afhankelijk van de aard 

en omvang van de agrarische ontwikkelingen kan zelfs sprake zijn van een verslechtering van de situatie 

(‐). 

 

Maximale ontwikkeling niet‐agrarische bedrijven en activiteiten 

Bodem 
Bij functiewijzigingen dient te worden aangetoond dat de bodem geschikt is voor de beoogde functie. Bij 
het  beëindigen  van  de  agrarische  activiteiten  is  het  niet  uitgesloten  dat  in  bepaalde  gevallen 
bodemverontreinigingen aanwezig blijken te zijn. Op het moment dat sprake is van een concreet initiatief 
zal  een  actueel bodemonderzoek moeten worden overlegd.  Zo nodig dienen  eventueel  aangetroffen 
verontreinigingen te worden gesaneerd. Daarmee kan in dit ontwikkelingsscenario plaatselijk sprake zijn 
van een positief effect op de bodemkwaliteit. Dit effect wordt als beperkt positief beoordeeld (0/+). 

 

Water 

Waterkwantiteit  
In  dit  ontwikkelingsscenario  zal  over  het  algemeen  geen  sprake  zijn  van  een  toename  aan  verhard 
oppervlak en afhankelijk  van de nieuwe  functies  kan per  saldo  zelfs  sprake  zijn  van een afname  van 
verhard oppervlak en daarmee van een klein positief effect op de infiltratie van regenwater (0/+). 
 

Waterkwaliteit 
Met  het  verdwijnen  van  agrarische  bedrijfsactiviteiten  en  de  functiewijziging  naar  andere  functies 
passend binnen de visie rustig buitengebied verdwijnt er in sommige gevallen een verontreinigingsbron. 
Door  inkrimping  van  de  veestal  en  minder  meststoffen  is  sprake  van  een  positief  effect  op  de 
waterkwaliteit (+). 
 
Verder is het van belang om bij toekomstige initiatieven diffuse verontreinigingen te voorkomen door het 
gebruik  van  duurzame,  niet‐uitloogbare  materialen  (geen  zink,  lood,  koper  en  PAK's‐houdende 
materialen), zowel gedurende de bouw‐ als de gebruiksfase. Eventueel benodigde maatregelen worden 
in overleg met de waterbeheerder vastgesteld. 
 

Watersysteem 

Voor aanpassingen aan het bestaande watersysteem dient bij het waterschap een vergunning te worden 

aangevraagd op grond van de 'Keur'. Dit geldt bijvoorbeeld voor het graven van nieuwe watergangen, het 

aanbrengen van een stuw of het afvoeren van hemelwater naar het oppervlaktewater. In de Keur is ook 

geregeld dat er een beschermingszone langs watergangen in acht dient te worden genomen. Binnen de 
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beschermingszone  mag  niet  zonder  ontheffing  van  het  waterschap  worden  gebouwd,  geplant  of 

opgeslagen. Hiermee worden negatieve effecten op het watersysteem voorkomen (0).  

 

Klimaatadaptatie 

Zonder  aanvullende  maatregelen  in  het  omgevingsplan  wordt  niet  afgedwongen  dat  nieuwe  niet‐

agrarische ontwikkelingen een positieve bijdrage leveren op het vlak van klimaatadaptatie. Gezien de aard 

en omvang  van de niet agrarische ontwikkelingen  zal  ten opzichte  van de  referentiesituatie over het 

algemeen geen sprake zijn van een verslechtering van de situatie (0). 

 

 

7.4. Sturing in het omgevingsplan 

In de regels van het omgevingsplan zijn voorwaarden opgenomen om ongewenste effecten voor bodem 

en  water  te  voorkomen.  Daarbij  gaat  het  (afhankelijk  van  de  aard  en  omvang  van  de  betreffende 

functiewijzigingen) onder ander om de volgende voorwaarden: 

‐ de waterkwaliteit wordt niet nadelig beïnvloed; 

‐ de ontwikkeling vindt hydrologisch neutraal plaats; 

‐ de bodemopbouw en geohydrologische situatie zijn geschikt. 

 

Tevens  is  ‘een  duurzaam  bodem‐  en watersysteem’  als  ambitie  vastgelegd  in  de  planregels  voor  de 

verschillende deelgebieden. Daarbij  is de  relatie met het meerwaardeplan en de  landschapsvisie  van 

belang. In het meerwaardeplan zijn maatregelen op het gebied van klimaatadaptatie en het bufferen van 

water  binnen  het  gebied  als  potentiële  maatschappelijk  meerwaarde  opgenomen.  Belangrijk 

uitgangspunt  voor  de  Landschapsvisie  Elsendorp  is  een  veerkrachtig,  klimaatadaptief  watersysteem. 

Daarin zijn verschillende bouwstenen benoemd die kunnen bijdragen aan een duurzaam watersysteem 

(op basis van het ambitiedocument van het Waterschap Aa en Maas). De bouwstenen kunnen worden 

meegenomen als meerwaardemaatregel bij nieuwe initiatieven. 

 

  
Figuur 7.8 Bouwstenen waterschap Aa en Maas 
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In de Landschapsvisie is daarnaast op een kansenkaart aangegeven waar de bouwstenen effectief zijn. 

 

 
Figuur 7.8 Kansenkaart veerkrachtig, klimaatadaptief watersysteem (bron: Landschapsvisie Elsendorp) 

 

Met  de  regels  zoals  opgenomen  in  het  omgevingsplan  worden  negatieve  effecten  voorkomen  (0). 

Afhankelijk van de aard van de initiatieven en de inzet van de meerwaarde kan op onderdelen sprake zijn 

van positieve effecten, zowel waar het gaat om het tegengaan van wateroverlast als droogte. Ook kunnen 

de maatregelen  positieve  effecten  hebben  op  de waterkwaliteit,  bijvoorbeeld  door  de  realisatie  van 

natuurvriendelijke oevers. 

 

 

7.5. Samenvattende effectbeoordeling  

De voorgaande effectbeschrijving leidt tot de volgende beoordeling.  

 

Tabel 7.1  Effectbeoordeling bodem en water 

Aspect  Criterium  Beoordeling  

Agrarisch  Kaders  Niet 

agrarisch 

kaders 

Bodem  ‐ Bodemkwaliteit  0  0  0/+  0/+ 

Water  ‐ Waterkwantiteit 

‐ Oppervlakte‐ en 
grondwaterkwaliteit  

‐ Watersysteem 

‐ 

‐ 

 

0 

0/+ 

0 

 

0 tot +* 

0 

+ 

 

0 

0/+ 

+ 

 

0 tot +* 
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‐ Bijdrage klimaatadaptieve 
inrichting 

‐  0 tot +*  0  0 tot +* 

* Afhankelijk van invulling kwaliteitsverbetering en inzet mogelijkheden en financiële middelen 

meerwaardeplan 
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8.1. Beoordelingskader 

8.1.1. Wet‐ en regelgeving / beleid 

Op basis van de Wro dient in het kader van een ruimtelijk plan de aanvaardbaarheid van het effect van 

nieuwe ontwikkelingen op de verkeersafwikkeling, bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid te 

worden  onderbouwd.  In  dit  hoofdstuk  is  een  beschrijving  opgenomen  van  de  ontsluiting  voor 

gemotoriseerd verkeer,  langzaam verkeer en per openbaar vervoer. Vervolgens wordt op hoofdlijnen 

ingegaan op de mogelijke gevolgen van het omgevingsplan. 

 

8.1.2. Onderzoeksmethodiek 

In  dit  hoofdstuk  wordt  op  basis  van  beschikbare  basisinformatie  ingegaan  op  de  ontsluiting  en 

bereikbaarheid van het plangebied (gemotoriseerd verkeer, langzaam verkeer en openbaar vervoer) en 

de  verkeersveiligheidssituatie.  De  mogelijke  effecten  van  het  omgevingsplan  worden  op  hoofdlijnen 

beschreven. 

 

 

8.2. Referentiesituatie 
Ontsluiting gemotoriseerd verkeer  

De  hoofdstructuur  voor  het  gemotoriseerd  verkeer  wordt  gevormd  door  de  N277  (Zeelandsedijk  / 

Ripseweg) die het plangebied van noord naar zuid doorsnijdt en de N272 (Elsendorpseweg) van west naar 

oost. Binnen het noordelijke deel van het plangebied worden de agrarische bedrijven vanaf de N277 

ontsloten via de Gerele Peel, Paradijs, Keizersven en Keizersberg. 

 

 
Figuur 8.1  Ontsluitingsstructuur plangebied  
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Ontsluiting langzaam verkeer  

Langs de provinciale wegen binnen het plangebied zijn vrijliggende fietspaden aanwezig. Op de overige 

routes maakt het langzaam verkeer gebruik van dezelfde wegen als het gemotoriseerd verkeer. Figuur 8.2 

laat het fietsknooppuntennetwerk in en rond het plangebied zien.  

 

 
Figuur 8.2  Fietsknooppunten (www.fietseropuit.nl) 

 

Ontsluiting openbaar vervoer  

Buurtbus 268 en buslijn 123 doen Elsendorp aan (op de route van Gemert naar Sint‐Antonis). Binnen het 

plangebied zijn geen bushaltes aanwezig. 

 

 
Figuur 8.3 Buslijnen 

 

Verkeersveiligheid 

Uit  databases met  informatie  over  verkeersongevallen blijkt  dat met name  op de provinciale wegen 

sprake is van ongevallen met gemotoriseerd verkeer en dat op de overige wegen binnen het plangebied 

nauwelijks sprake is van ongevallen.  
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8.3. Effecten omgevingsplan 
8.3.1. Maximaal ontwikkelingsscenario agrarische bedrijven en activiteiten 

De  ontwikkelingsmogelijkheden  agrarische  bedrijven  kunnen  bij  maximale  benutting  leiden  tot  een 

toename van het aantal vervoersbewegingen. Daarbij gaat het onder andere om transportbewegingen 

die samenhangen met de veehouderijen zoals vervoer van vee, voedsel en mest. Maar ook om transport 

van  agrarische  producten  van  vollegronds  teeltbedrijven  en  glastuinbouwbedrijven.  Aangezien  de 

ontwikkelingsmogelijkheden gaan om de uitbreiding/omschakeling van bestaande bedrijven, zullen de 

effecten  relatief  beperkt  blijven  (‐/0)  en  de  verkeerstoenames  niet  zo  groot  zijn  dat  er  knelpunten 

ontstaan in de verkeersafwikkeling. 

 

Een verkeerstoename als gevolg van de ontwikkeling van agrarische bedrijven kan een negatief effect 

hebben  op  de  verkeersveiligheidssituatie  op  de  wegen  binnen  het  buitengebied.  De  wegen  die  de 

agrarische bedrijven binnen het noordelijke deel van het plangebied ontsluiten zijn smal. Uitgaande van 

de maximale benutting van de ontwikkelingsruimte die het omgevingsplan biedt, kan sprake zijn van een 

verkeerstoename en daarmee van een verslechtering van de verkeersveiligheidssituatie. Het effect van 

het maximale ontwikkelingsscenario voor agrarische bedrijven wordt als negatief (‐) beoordeeld.  

 

8.3.2. Maximaal ontwikkelingsscenario niet‐agrarische bedrijven en activiteiten 

Binnen dit ontwikkelingsscenario kan sprake zijn van een grote verscheidenheid aan nevenfuncties en 

vervolgfuncties. De verkeersgeneratie kan per functie zeer sterk verschillen. In de CROW‐publicatie 317 is 

voor  verschillende  functies en  voorzieningen  informatie opgenomen over de  verkeersproductie. Voor 

niet‐agrarisch bedrijven (arbeidsextensief) bedraagt de verkeersgeneratie 4‐5 mvt/etm per 100 m2 bvo. 

Kijkend  naar  recreatieve  neven‐  en  vervolgfuncties  is  de  verkeersgeneratie  afhankelijk  van  het  type 

verblijfseenheid: 

‐ Kampeerterrein: 0,4 mvt/etmaal per standplaats; 

‐ Bed & Breakfast: ongeveer 1.5 mvt/etmaal per kamer. 

 

De  verkeersgeneratie  is  over  het  algemeen  relatief  beperkt.  Daarnaast  valt  bij  functiewijziging  de 

verkeersgeneratie van de oorspronkelijke agrarische bedrijfsactiviteiten weg. Hoewel sprake kan zijn van 

een  beperkte  verschuiving  van  vrachtverkeer/landbouwverkeer  naar  personenauto’s,  is  in  dit 

ontwikkelingsscenario per saldo geen sprake van relevante effecten op de verkeersafwikkeling (0). 

 

Verkeersveiligheid 

Zoals hiervoor aangegeven is in dit ontwikkelingsscenario geen sprake van een relevante toe‐ of afname 

van  verkeer.  Wel  kunnen  verschuivingen  optreden  in  de  verkeersstromen,  bijvoorbeeld  door  een 

toename  van  langzaam  (recreatief)  verkeer  binnen  de  gemeente.  Daar  staat  tegenover  dat  in  het 

maximaal  ontwikkelingsscenario  vitaal  buitengebied  een  deel  van  het  landbouwverkeer wegvalt.  Per 

saldo is naar verwachting geen sprake van relevante effecten op de verkeersveiligheid (0).  
 
 

8.4. Sturing in het omgevingsplan 

In  het  maximale  ontwikkelingsscenario  agrarische  bedrijven  en  activiteiten  kan  sprake  zijn  van  een 

relevante  toename  van  verkeer.  In de  verschillende  flexibiliteitsbepalingen  in het omgevingsplan  zijn 

voorwaarden opgenomen om ongewenste effecten te voorkomen. Bijvoorbeeld dat de capaciteit van de 

omliggende wegen voldoende is voor een veilige afwikkeling van de verkeerstoename of dat geen sprake 

mag zijn van negatieve verkeerseffecten. Ook  is vastgelegd dat dient te worden voorzien  in voldoende 

parkeergelegenheid.  

 

Met de voorwaarden zoals vastgelegd in de planregels is geborgd dat geen ongewenste situaties ontstaan. 

Aanvullende maatregelen worden op dit moment niet noodzakelijk geacht.  
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8.5. Samenvattende effectbeoordeling  

De voorgaande effectbeschrijving leidt tot de volgende beoordeling. 
 

Tabel 8.1  Effectbeoordeling verkeer en vervoer 

Aspect  Criterium  Agrarisch   Niet‐agrarisch 

Maximaal  Kaders  Maximaal   Kaders 

Verkeer en 
vervoer 

‐ Verkeersafwikkeling 
‐ Verkeersveiligheid 

‐/0 

‐ 

0 

0 

0 

0 

0 

0 
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9.1. Conclusies  

In het planMER zijn de milieugevolgen van het omgevingsplan Proeftuin Elsendorp in beeld gebracht. In 

een planMER  is het vereist om bij de toetsing van de mogelijke gevolgen uit te gaan van de maximale 

benutting van alle geboden ontwikkelingsruimte en flexibiliteit. Daarbij is onderscheidt gemaakt tussen 

een  scenario  maximale  ontwikkeling  agrarische  bedrijven  /  activiteiten  en  een  scenario  maximale 

ontwikkeling  niet‐agrarische  bedrijven  /  activiteiten.  In  eerste  instantie  zijn  de  effecten  van  het 

omgevingsplan  beoordeeld  zonder  rekening  te  houden  met  aanvullende  maatregelen  of 

randvoorwaarden  (kaders). Vervolgens  is  bekeken  op welke wijze  in  het  omgevingsplan  ongewenste 

effecten kunnen worden voorkomen of beperkt en waar mogelijk en gewenst kan worden gestuurd op de 

doelstellingen, ambities en de beoogde leefomgevingskwaliteit. Op basis van de sectorale boordelingen 

van de (potentiële) effecten kunnen de volgende conclusies worden getrokken. 

 

9.1.1. Maximale ontwikkeling agrarische bedrijven en activiteiten 

Uit de resultaten van de effectbeoordeling voor het maximale ontwikkelingsscenario voor de agrarische 

bedrijven blijkt dat met name de ontwikkelingsmogelijkheden voor de veehouderijsector bepalend zijn 

voor de optredende milieugevolgen. Hoewel binnen het plangebied geen Natura 2000 zijn gelegen, kan 

door een maximale groei van de veestapel een grote  toename van  stikstofdepositie optreden binnen 

Natura 2000‐gebieden in de wijde omgeving. Deze toename vindt plaats in situaties waar reeds sprake is 

van een overbelasting. Daarnaast zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voor veehouderijen sterk bepalend 

voor het woon‐ en  leefklimaat binnen de gemeente en de daaraan gerelateerde gezondheidseffecten. 

Tevens kan een groei van de veestapel leiden tot een grotere belasting van het oppervlaktewater.  

 

Niet alleen de veehouderijsector is bepalend voor de mogelijke milieugevolgen van het omgevingsplan. 

Ook  ontwikkelingsmogelijkheden  voor  andere  agrarische  activiteiten  kunnen  effecten  met  zich 

meebrengen.  Daarbij  zijn  onder  andere  name  de  landschappelijke  effecten  van  kassen  en 

teeltondersteunende voorzieningen van belang. Agrarische ontwikkelingen kunnen daarnaast gevolgen 

hebben voor natuurwaarden, zoals de aanwezige flora en fauna binnen en aansluitend aan bouwvlakken. 

 

Tot  slot  kunnen  agrarische  activiteiten  leiden  tot  een  toename  van  verkeer  op  de  ontsluitingsroutes 

binnen het buitengebied en door de kern. Dit zal in het maximale ontwikkelingsscenario leiden tot een 

verslechtering van de verkeersveiligheidssituatie. 

 

Gezien de doelstellingen en ambities voor het plangebied is het wenselijk om in bepaalde gevallen nadere 

randvoorwaarden en maatregelen te verbinden aan toekomstige initiatieven om op die manier te sturen 

op de beoogde omgevingskwaliteit. Hierop wordt ingegaan in paragraaf 9.2. 

 

9.1.2. Maximale ontwikkeling niet‐agrarische bedrijven en activiteiten 

Dit maximale ontwikkelingsscenario scoort op een aantal thema’s en criteria aanzienlijk beter dan het 

ontwikkelingsscenario voor agrarische bedrijven. Dat  is met name het gevolg van het beëindigen van 

agrarische activiteiten en de functiewijziging naar een niet‐agrarische functies. In sommige gevallen kan 

het  daarbij  gaan  om  wijziging  naar  functies  met  een  relevante  milieubelasting  zoals  niet‐agrarische 

bedrijven, maar het gaat ook om wijziging naar  functies met een heel beperkte milieubelasting  zoals 
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wonen, kleinschalige maatschappelijke of recreatieve functies. Toch blijkt uit de effectbeoordeling dat er 

ook  in  dit  scenario  situaties  kunnen  optreden  waarbij  zonder  nadere  randvoorwaarden  ongewenste 

situaties ontstaan. Bijvoorbeeld waar het gaat om de gevolgen voor natuurwaarden,  landschappelijke 

waarden of een toename van het aantal (potentieel) gehinderden / blootgestelden binnen de invloedsfeer 

van veehouderijen. Hierop wordt ingegaan in paragraaf 9.2. 

 

 

9.2. Sturing in het omgevingsplan 

Om  ongewenste  effecten  te  voorkomen  en  te  borgen  dat  toekomstige  ontwikkelingen  een  bijdrage 

leveren  aan  de  gewenste  omgevingskwaliteit  worden  in  veel  gevallen  voorwaarden  verbonden  aan 

nieuwe  initiatieven. Uitgangspunt voor het omgevingsplan  is het vastleggen van de kaders waarbinnen 

toekomstige  ontwikkelingen  kunnen  plaatsvinden.  De  verschillende  omgevingsaspecten  spelen  een 

belangrijke rol bij de uitwerking van de voorwaarden, regels en onderzoeksverplichtingen. Toetsing vindt 

plaats  op  het  moment  dat  sprake  is  van  een  concreet  initiatief  en  gebruik  wordt  gemaakt  van  de 

flexibiliteitsbepalingen.  

 

Algemene voorwaarden 

In hoofdstuk 3 van de planregels zijn de regels voor nieuwe ontwikkelingen vastgelegd. Daarbij wordt 

onderscheid gemaakt  in 7 gebiedsbestemmingen voor de afzonderlijke deelgebieden  (ontwikkelgebied 

wonen,  groene  dorpsmantel,  intensief  agrarisch  ondernemen,  gemengd  gebied,  glastuinbouwgebied, 

natuurlijk  buitengebied  en  transformatiegebied.  In  de  planregels  zijn  de  ambities  per  deelgebied 

beschreven,  waarbij  het  bijvoorbeeld  gaat  om  het  beperken  van  milieuhinder,  realiseren  van  een 

duurzaam bodem‐ en watersysteem en een  robuuste  landschapsstructuur. Bij nieuwe ontwikkelingen 

wordt onder andere getoetst aan de ambities voor de verschillende deelgebieden zoals die op basis van 

de gebiedsvisie zijn geformuleerd. 

 

Tevens  is  aan  de  verschillende  ontwikkelingsmogelijkheden  in  de  planregels  een  groot  aantal 

voorwaarden  opgenomen  die  vooral  zijn  gericht  op  het  voorkomen  van  ongewenste  effecten  en 

onaanvaardbare situaties. Het gaat bijvoorbeeld om voorwaarden zoals: 

‐ de  capaciteit  van  de  omliggende  wegen  is  voldoende  voor  een  veilige  afwikkeling  van  de 

verkeerstoename; 

‐ er vindt geen onevenredige aantasting van natuurwaarden plaats; 

‐ de bodemkwaliteit is geschikt voor de beoogde functie; 

‐ de waterkwaliteit wordt niet nadelig beïnvloed; 

‐ de ontwikkeling vindt hydrologisch neutraal plaats; 

‐ er worden geen nieuwe kwetsbare objecten of beperkt kwetsbare objecten binnen 10‐6‐contouren 

van inrichtingen of leidingen gerealiseerd;  

‐ voor ontwikkelingen binnen het invloedsgebied voor het groepsrisico vindt een verantwoording van 

het groepsrisico plaats. 

 

Met deze algemene voorwaarden wordt voor diverse  thema’s en criteria geborgd dat geen  relevante 

negatieve effecten zullen optreden. 

 

Voorwaarden uit de provinciale omgevingsverordening 

De  provinciale  omgevingsverordening  is  sterk  bepalend  voor  de  voorwaarden  waaronder 

ontwikkelingsmogelijkheden kunnen worden geboden aan agrarische bedrijven. Waar  relevant zijn de 

voorwaarden overgenomen in het omgevingsplan. In sommige gevallen gaat het daarbij om het uitsluiten 

van  functies  binnen  bepaalde  gebieden  waaronder  bijvoorbeeld  de  groenblauwe  mantel  en  het 

Natuurnetwerk  Noord‐Brabant.  In  andere  gevallen  gaat  het  om  het  overnemen  van  voorwaarden, 

bijvoorbeeld waar het gaat om de eisen die worden gesteld aan nieuwe veehouderij initiatieven. Zo dient 

te worden voldaan aan de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij. Daarnaast dient ter plaatse van 

omliggende  gevoelige  objecten  te  worden  voldaan  aan  de  normen  voor  de  achtergrondbelasting 
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(geurhinder) en jaargemiddelde fijnstofconcentratie.  

 

Deze  kaders  vanuit de provinciale omgevingsverordening  leiden  tot  een beperking  van de potentiële 

milieugevolgen  van  het  omgevingsplan.  Daarnaast  dragen  bepaalde  voorwaarden  bij  aan  een 

kwaliteitsverbetering als het gaat om landschappelijke en natuurwaarden, en een verduurzaming van de 

agrarische sector.  

 

Aanvullende voorwaarden veehouderijen 

Uit de effectbeschrijvingen in het planMER blijkt dat er op onderdelen aanvullende maatregelen wenselijk 

en/of noodzakelijk zijn om nadelige effecten door de ontwikkelingsmogelijkheden voor (met name de) 

veehouderijen  te voorkomen. Zo zijn  in de planregels voorwaarden opgenomen om een  toename van 

stikstofdepositie  binnen  Natura  2000‐gebieden  uit  te  kunnen  sluiten.  Dit  betekent  niet  dat  alle 

veehouderijen  'op  slot'  worden  gezet.  Uitbreiding  is  mogelijk  door  het  treffen  van  voldoende 

stikstofreducerende maatregelen  (toepassen  van emissie‐arme  stalsystemen). Op deze wijze  is  in het 

omgevingsplan geborgd dat geen verdere verslechtering zal optreden.  

 

Tevens zijn aanvullende voorwaarden opgenomen om een relevante toename van fijn stofconcentraties 

te voorkomen/beperken en is een afweging van de gezondheidseffecten en de mogelijke maatregelen die 

in dat  kader  kunnen worden  getroffen noodzakelijk. Voor  fijn  stof  kan  geen drempelwaarde worden 

aangegeven waaronder er geen effecten meer  zullen optreden. Om deze  reden wordt een  relevante 

toename van de concentraties fijn stof in alle gevallen onwenselijk geacht. Voor veehouderij initiatieven 

wordt (in aanvulling op de norm van 31,2 µg / m³ uit de provinciale omgevingsverordening) vastgelegd 

dat nieuwe ontwikkelingen niet 'in betekende mate' mogen bijdragen aan de concentraties fijn stof. Uit 

de  informatie  uit  het  planMER  blijkt  dat  de  specifieke  bedrijfskenmerken  en  al  dan  niet  getroffen 

maatregelen  sterk  bepalend  zijn  voor  de  optredende  gezondheidseffecten.  Om  te  komen  tot  een 

beperking van de gezondheidseffecten en verbetering van de gezondheidssituatie is het wenselijk om in 

het omgevingsplan aanvullende voorwaarden te verbinden aan toekomstige veehouderij initiatieven die 

zijn gericht op het treffen van alle maatregelen met betrekking tot gezondheid (die redelijkerwijs mogelijk 

zijn) toe te passen. Daarbij kan onder andere aansluiting worden gezocht bij de Handreiking veehouderij 

en volksgezondheid en de Notitie Handelingsperspectieven Veehouderij en Volksgezondheid. Hierin is een 

breed scala van mogelijke maatregelen opgenomen.  

 

Beeldkwaliteitsplan en Landschapsvisie 

Bij nieuwe ontwikkelingen wordt getoetst aan het beeldkwaliteitsplan en de Landschapsvisie Elsendorp. 

In  deze  beoordelingskaders  wordt  niet  alleen  ingezet  op  een  verbetering  van  de  landschappelijke 

kwaliteit,  maar  ook  op  een  veerkrachtig,  klimaatadaptief  watersysteem,  het  vergroten  van 

natuurwaarden en biodiversiteit en het verbeteren van het recreatieve netwerk.  

 
Meerwaardeplan 

Het  meerwaardeplan  dat  is  gekoppeld  aan  het  omgevingsplan  heeft  een  directe  relatie  met  de 

omgevingskwaliteit. Het meerwaardeplan streeft inhoudelijk de volgende doelstellingen na: 

4. een goede en functionerende gemengde plattelandseconomie; 

5. een  aantrekkelijk  buitengebied  waar  goed  gewoond,  gewerkt  en  geleefd  kan  worden  voor 

iedereen; 

6. het tegengaan van verrommeling en verstening van het buitengebied. 

 

Het meerwaardeplan  gaat  over  de maatschappelijke meerwaarde  en  de  financiële meerwaarde. Het 

meerwaardeplan  bevat  een  beschrijving  van  de  spelregels  en  het  proces  om  te  komen  tot  een 

maatwerkbijdrage vanuit de initiatieven. 

 

Bij  de maatschappelijke meerwaarde  gaat  het  onder  andere  om maatregelen  die  positieve  gevolgen 

hebben  voor  de  omgevingskwaliteit.  Bijvoorbeeld  door  de  sloop  van  verspreid  liggende  voormalige 

agrarische bebouwing (VAB’s), het verminderen van het aantal intensieve veehouderijen, het verwijderen 
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van  asbest.  Ook  toe  te  voegen  kwaliteiten,  zoals  projecten  op  het  gebied  van  klimaatadaptatie  en 

duurzame  energie of het  vergroten  van de buffer  voor overtollig water hebben  een maatschappelijk 

waarde.  Dit  kan  door  middel  van  investeringen  in  kwaliteit  binnen  het  eigen  plangebied  en/of  de 

omgeving  en/of  door  een  storting  in  een  gebiedsfonds.  Vanuit  dit  gebiedsfonds  worden  projecten 

(gedeeltelijk) gefinancierd die bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit van het buitengebied van 

Elsendorp. 

 

Samenvattend overzicht effectbeoordeling 

Tabel  9.1  geeft  een  samenvattend  overzicht  van  de  effectbeoordelingen  uit  het  planMER,  waarbij 

onderscheid is gemaakt tussen de effectbeoordeling met en zonder de kaders zoals die zijn vastgelegd in 

de planregels. 

 

Tabel 9.1 Samenvattend overzicht effectbeoordeling planMER Proeftuin Elsendorp 

Hoofdaspect  Aspect  Criterium  Beoordeling  

Agrarisch  Niet agrarisch 

Maximaal  Kaders  Maximaal  Kaders 

Natuur  Natura 2000‐

gebieden  

- Areaalverlies, 

versnippering, 

verontreiniging, verstoring 

of verandering van 

waterhuishouding binnen 

Natura 2000 

0  0  0  0 

- Verzuring, vermesting  ‐‐  0  0/+  0/+ 

Nationaal 

Natuurnetwerk 

en 

Groenblauwe 

mantel 

- Natuurnetwerk Brabant  ‐  0  +  + 

- Groenblauwe mantel  0  +  0  + 

- Beschermde gebieden 

waterhuishouding 

‐/0  0  0  0 

Soorten  - Beschermde soorten  ‐  0 (+)*  ‐  0 (+)* 

- Biodiversiteit  ‐  0 (+)*  0  0 (+)* 

Landschap, 

cultuurhistorie 

en 

archeologie 

Landschap  - Openheid 

peelontginningenlandschap 

‐  +*  0  +* 

- Visuele verstedelijking  ‐  +  0  + 

Cultuurhistorie  - Waardevolle patronen en 

elementen 

‐  ‐/0  0  0 

- Beeldbepalende gebouwen  ‐  0  ‐  0 

Aardkundige 

waarde 

- Aardkundige waarden  ‐  0  ‐  0 

Archeologie  - Archeologische waarden  ‐  ‐/0  ‐  ‐/0 

Woon‐ en 

leefklimaat 
Geurhinder  ‐ Geurbelasting  +  +  0/+  0/+ 

  ‐ Aantal geurgehinderden   +  +  ‐  0 

Luchtkwaliteit  ‐ Concentraties 

luchtverontreinigende 

stoffen 

‐  ‐/0  0  0 
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Hoofdaspect  Aspect  Criterium  Beoordeling  

Agrarisch  Niet agrarisch 

Maximaal  Kaders  Maximaal  Kaders 

Externe 

veiligheid 

‐ Risicosituatie  0  0  0  0 

Geluid  ‐ Geluidbelasting  ‐  0  0  0 

Gezondheid  Veehouderijen         

  ‐ Geur  +  +  0  0 

‐ Fijnstof  ‐  0  0  0 

‐ Endotoxinen  ‐  0  0  0 

‐ Ammoniak  ‐  0  0  0 

‐ Zoönosen  ‐  0  0  0 

Wegverkeer         

‐ Geluid  0  0  ‐/0  0 

‐ Luchtkwaliteit  0  0  0  0 

‐ Gezondheidsbevordering 

(groen, 

recreatie/beweging, 

functiemening) 

0  0/+  0  + 

Bodem en 

water 
Bodem  ‐ Bodemkwaliteit  0  0  0/+  0/+ 

Water  ‐ Waterkwantiteit   ‐  0/+  0  0/+ 

‐ Oppervlakte‐ en 

grondwaterkwaliteit 

‐  0  +  + 

‐ Watersysteem  0  +*  0  +* 

‐ Bijdrage klimaatadaptieve 

inrichting 

‐  +*  0  +* 

Verkeer en 

vervoer 
Verkeer en 

vervoer 

‐ Verkeersafwikkeling   ‐/0  0  0  0 

‐ Verkeersveiligheid  ‐  0  0  0 

* Afhankelijk van inzet mogelijkheden en financiële middelen meerwaardeplan 

 

 

9.3. Monitoring en evaluatie 

9.3.1. Algemeen 

Het  omgevingsplan  biedt  op  onderdelen  meer  flexibiliteit  en  ontwikkelingsmogelijkheden  dan  een 

‘regulier’ bestemmingsplan. Daarnaast is de looptijd van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte 

onder de crisis‐ en herstelwet 20 jaar (voor een ‘regulier’ bestemmingsplan 10 jaar). Voor verschillende 

milieuthema’s  en  criteria  is  er  sprake  van  een  relatief  grote  onzekerheidsmarge  als  het  gaat  om  de 

optredende effecten. Deze worden ook beïnvloed door allerlei ontwikkelingen buiten de scope van het 

omgevingsplan,  zoals  ontwikkelingen  in  wet‐  en  regelgeving,  economische  ontwikkelingen  en 
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technologische ontwikkelingen. Het is daarom noodzakelijk om tijdens de looptijd van het omgevingsplan 

vinger  aan  de  pols  te  houden  en  te  monitoren  hoe  de  milieusituatie  binnen  het  studiegebied  zich 

ontwikkelt en of de optredende milieugevolgen vragen om een bijsturing door aanpassing van de kaders 

in het omgevingsplan.  

 

Voor de monitoring en evaluatie zijn zowel de gevolgen van agrarische initiatieven als de gevolgen van de 

niet‐agrarische  functies  van  belang.  Gezien  de  potentiële  effecten  en  de  daarmee  samenhangende 

onzekerheden wordt voorgesteld om iedere 5 jaar een integrale monitoring uit te voeren, waarbij voor 

de maatgevende thema’s eventuele wijzigingen in de milieusituatie in beeld worden gebracht.  

 

Bij de monitoringsrondes wordt het volgende in beeld gebracht: 

‐ overzicht van de initiatieven binnen de monitoringsperiode: belangrijke vraag daarbij is of het aantal, 

de  locaties  en  de  aard  en  omvang  van  de  initiatieven  aansluit  bij  de  visie  op  het  buitengebied. 

Eventuele  ongewenste  ontwikkelingen  of  juist  het  uitblijven  van  nieuwe  initiatieven,  kunnen 

aanleiding geven om het omgevingsplan op onderdelen aan te passen. 

‐ overzicht van de actuele milieusituatie  (leefomgevingsfoto): daarbij  ligt de  focus op het woon‐ en 

leefklimaat en de landschappelijke/ruimtelijke kwaliteit. 

‐ overzicht van  relevante ontwikkelingen  (wet‐ en  regelgeving,  technologisch, economisch) die van 

belang zijn voor de kaders  in het omgevingsplan. Zo  is het niet uitgesloten dat de komende  jaren 

wijzigingen  zullen  worden  doorgevoerd  in  de  wet‐  en  regelgeving  op  bijvoorbeeld  het  vlak  van 

geurhinder  en/of  gezondheid.  Ook  kan  sprake  zijn  van  nieuwe  ruimtelijke  ontwikkelingen  en 

initiatieven die op dit moment nog niet kunnen worden voorzien en die vragen om aanvullende of 

andere kaders; 

‐ toets  van  de  initiatieven  en  ontwikkelingen  in  de  omgevingskwaliteit  aan  de  doelstellingen  en 

ambities  en  de  beschikbare  milieugebruiksruimte:  dragen  de  kaders  zoals  vastgelegd  in  het 

omgevingsplan  voldoende  bij  aan  het  realiseren  van  de  beoogde  omgevingskwaliteit  en worden 

nieuwe knelpunten of ongewenste situaties voorkomen.  

‐ integrale beoordeling op basis van de voorgaande onderdelen of aanpassing  in het omgevingsplan 

noodzakelijk is: het toevoegen, schrappen of aanpassen van de gestelde kaders. 
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Bijlage  1 Overzicht veehouderijen BVB‐bestand3   

 

   

                                                                 
3 Peildatum is 1 juli 2021. 



1 Gemeente Dossier Straat Plaats Coordinaat‐X Coordinaat‐Y Besch.jaar Besch.soort Status Bedrijfstype NH3‐em. nieuwste RAV Geuremissie (OU/s) Fijnstofemissie (kg/jr) Aantal NGE

1 Gemert‐Bakel 5424SB74 Elsendorpseweg ELSENDORP 181831 399283 2016 Melding activiteitenbesluit Definitief Melkrundvee 1171 0 17,294 165

1 Gemert‐Bakel 5424SB78 Elsendorpseweg ELSENDORP 182234 399530 2016 Omgevingsvergunning Milieuneutraal Definitief Konijnen 3174 0 0 128

1 Gemert‐Bakel 5424SB79 Elsendorpseweg ELSENDORP 182133 399072 2018 Omgevingsvergunning‐revisie Definitief Leghennen 1173 19315 1008,072 150

1 Gemert‐Bakel 5424SB80 Elsendorpseweg ELSENDORP 182188 399238 2018 Omgevingsvergunning Milieuneutraal Definitief Vleesvarkens 1219 54954 372,884 250

1 Gemert‐Bakel 5424SB85 Elsendorpseweg ELSENDORP 182391 399164 2016 Omgevingsvergunning Milieuneutraal Definitief Melkrundvee 3344 0 40,23 321

1 Gemert‐Bakel 5424SB86 Elsendorpseweg ELSENDORP 182453 399324 2013 Melding activiteitenbesluit Definitief Biggen 1252 17138 169,872 81

1 Gemert‐Bakel 5424SB94 Elsendorpseweg ELSENDORP 182806 399398 2018 Melding activiteitenbesluit Definitief Melkrundvee 456 1709 10,984 23

1 Gemert‐Bakel 5424SB96 Elsendorpseweg ELSENDORP 182828 399619 2018 Melding activiteitenbesluit Definitief Melkrundvee 1572 0 15,102 147

1 Gemert‐Bakel 5424SB97 Elsendorpseweg ELSENDORP 182963 399213 2015 uitbreidings/veranderingsvergunning Definitief Vleeskuikens 24114 19619 2195,92 335

1 Gemert‐Bakel 5424SB99 Elsendorpseweg ELSENDORP 183098 399312 2018 Omgevingsvergunning‐verandering Definitief Vleeskuikens 10000 37200 1720 208

1 Gemert‐Bakel 5424SE55 Grensweg ELSENDORP 183941 398187 2005 AMvB melkrundveehouderij Definitief Melkrundvee 1155 0 20,2 73

1 Gemert‐Bakel 5424SG14 Stootershutweg ELSENDORP 183195 399749 2020 Melding activiteitenbesluit Definitief Vleeskuikens 930 9900 660 39

1 Gemert‐Bakel 5424SG26 Stootershutweg ELSENDORP 183046 399898 2013 Omgevingsvergunning milieu Definitief Nerts Vos 3000 0 96 667

1 Gemert‐Bakel 5424SG50 Stootershutweg ELSENDORP 182756 400667 2014 Intrekking gedeeltelijke veestand Definitief Paarden 15 0 0 4

1 Gemert‐Bakel 5424SH24 Keizersberg ELSENDORP 181615 399914 2006 Melding verandering inrichting 8.19 Definitief Nerts Vos 2750 0 88 612

1 Gemert‐Bakel 5424SH30 Keizersberg ELSENDORP 181881 399905 2015 Omgevingsvergunning milieu Definitief Nerts Vos 5725 0 183,2 1273

1 Gemert‐Bakel 5424SH36 Keizersberg ELSENDORP 181995 399926 2015 Omgevingsvergunning milieu Definitief Vleeskuikens 5089 47480 3165,36 187

1 Gemert‐Bakel 5424SH39 Keizersberg ELSENDORP 182179 399761 2013 Omgevingsvergunning milieu Definitief Zeugen 5038 171106 366,246 973

1 Gemert‐Bakel 5424SH45 Keizersberg ELSENDORP 182426 399852 2011 Melding verandering inrichting 8.19 Definitief Vleesvee 3955 39872 36,96 172

1 Gemert‐Bakel 5424SH46 Keizersberg ELSENDORP 182270 399951 2017 Omgevingsvergunning‐verandering Definitief Leghennen 4032 12096 1545,6 94

1 Gemert‐Bakel 5424SH49 Keizersberg ELSENDORP 182566 399862 2021 Melding activiteitenbesluit Definitief Paarden 34 156 0 7

1 Gemert‐Bakel 5424SH52 Keizersberg ELSENDORP 182503 400183 2017 Melding activiteitenbesluit Definitief Melkrundvee 406 0 3,42 26

1 Gemert‐Bakel 5424SH56 Keizersberg ELSENDORP 182727 400231 2005 Oprichtingsvergunning Definitief Paarden 87 0 0 19

1 Gemert‐Bakel 5424SH60 Keizersberg ELSENDORP 182858 400086 2013 Omgevingsvergunning milieu Definitief Vleesvarkens 3397 47254 355,482 121

1 Gemert‐Bakel 5424SJ25 Keizersven ELSENDORP 181586 400177 2019 Melding activiteitenbesluit Definitief Zeugen 4679 56659 493,668 292

1 Gemert‐Bakel 5424SJ32 Keizersven ELSENDORP 181699 400419 2019 Omgevingsvergunning Milieuneutraal Definitief Vleesvarkens 3322 46944 240,72 185

1 Gemert‐Bakel 5424SJ34 Keizersven ELSENDORP 181786 400371 2005 Oprichtingsvergunning Definitief Schapen 105 1170 0 8

1 Gemert‐Bakel 5424SJ35 Keizersven ELSENDORP 181871 400301 2012 Revisievergunning Definitief Zeugen 837 5838 42,74 23

1 Gemert‐Bakel 5424SJ42 Keizersven ELSENDORP 182033 400438 2019 Omgevingsvergunning Milieuneutraal Definitief Vleesvarkens 4381 119880 319,404 552

1 Gemert‐Bakel 5424SJ48 Keizersven ELSENDORP 182237 400460 1987 Conversie Definitief Melkrundvee 630 0 6,87 55

1 Gemert‐Bakel 5424SJ6 Keizersven ELSENDORP 181131 400228 2013 Definitief Vleesvarkens 8192 86857 417,78 206

1 Gemert‐Bakel 5424SM20 Ripseweg ELSENDORP 181569 398714 2001 AMvB melkrundveehouderij Definitief Melkrundvee 544 0 5,77 45

1 Gemert‐Bakel 5424SM40 Ripseweg ELSENDORP 181960 398044 2014 Omgevingsvergunning milieu Definitief Melkrundvee 2895 0 49,626 392

1 Gemert‐Bakel 5424SN49 Hendrik Jan IJpenbergln ELSENDORP 182985 397523 1994 Conversie Definitief Melkrundvee 1749 1102 20,86 144

1 Gemert‐Bakel 5424ST21 Sijpseweg ELSENDORP 180542 397090 2016 Melding activiteitenbesluit Definitief Melkrundvee 2366 0 25,364 199

1 Gemert‐Bakel 5424ST53 Sijpseweg ELSENDORP 181240 396979 2014 Intrekking gedeeltelijke veestand Definitief Melkrundvee 3426 0 38,52 311

1 Gemert‐Bakel 5424TB10 Elsendorpseweg ELSENDORP 179866 398872 2011 Revisievergunning Definitief Vleesvarkens 2165 26321 201,96 58

1 Gemert‐Bakel 5424TB36 Elsendorpseweg ELSENDORP 180917 398928 2016 Definitief Melkrundvee 3231 19203 187,026 223

1 Gemert‐Bakel 5424TC28A Elsendorpseweg ELSENDORP 180444 398849 2015 Melding activiteitenbesluit Definitief Geiten 1260 17798 15,75 9

1 Gemert‐Bakel 5424TL30 Zeelandsedijk ELSENDORP 181056 399345 2013 Intrekking gedeeltelijke veestand Definitief Ov.Pluimvee 2108 10230 961 90

1 Gemert‐Bakel 5424TL35 Zeelandsedijk ELSENDORP 181222 399550 2006 AMvB melkrundveehouderij Definitief Melkrundvee 1078 0 11,668 92

1 Gemert‐Bakel 5424TL62 Zeelandsedijk ELSENDORP 180969 399876 2017 Intrekking gedeeltelijke veestand Definitief Melkrundvee 1165 0 12,666 100

1 Gemert‐Bakel 5424TL74 Zeelandsedijk ELSENDORP 180854 400265 2004 Oprichtingsvergunning Definitief Paarden 75 0 0 22

1 Gemert‐Bakel 5424TM16 Gerele Peel ELSENDORP 179941 399454 2020 Omgevingsvergunning‐revisie Definitief Zeugen 2421 29595 168,146 422

1 Gemert‐Bakel 5424TM17 Gerele Peel ELSENDORP 179987 399275 2020 Intrekking gedeeltelijke veestand Definitief Vleesvee 2433 54186 73,186 408

1 Gemert‐Bakel 5424TM22 Gerele Peel ELSENDORP 180037 399641 2021 Omgevingsvergunning‐verandering Definitief Vleesvarkens 2098 41098 194,778 188



1 Gemert‐Bakel 5424TM50 Gerele Peel ELSENDORP 180730 399587 2018 Melding activiteitenbesluit Definitief Melkrundvee 2586 0 37,648 221

1 Gemert‐Bakel 5424TN10 Paradijs ELSENDORP 179178 400140 2018 Omgevingsvergunning‐verandering Definitief Zeugen 2168 55094 163,045 417

1 Gemert‐Bakel 5424TN14 Paradijs ELSENDORP 179420 400188 2010 Melding verandering inrichting 8.19 Definitief Vleesvarkens 5628 68919 600,689 245

1 Gemert‐Bakel 5424TN19 Paradijs ELSENDORP 179813 400028 2016 Melding activiteitenbesluit Definitief Paarden 100 0 0 29

1 Gemert‐Bakel 5424TN20 Paradijs ELSENDORP 179668 400225 2006 AMvB melkrundveehouderij Definitief Melkrundvee 644 0 6,882 54

1 Gemert‐Bakel 5424TN25A Paradijs ELSENDORP 180048 399940 2018 Omgevingsvergunning‐verandering Definitief Vleeskuikens 2959 27900 1508,439 110

1 Gemert‐Bakel 5424TN33 Paradijs ELSENDORP 180017 400187 2012 Omgevingsvergunning milieu Definitief Vleesvarkens 8040 76056 341,664 285

1 Gemert‐Bakel 5424TN40 Paradijs ELSENDORP 180058 400318 2020 Melding activiteitenbesluit Definitief Vleeskuikens 7000 66000 4400 260

1 Gemert‐Bakel 5424TN46 Paradijs ELSENDORP 180119 400362 2011 Melding verandering inrichting 8.19 Definitief Vleesvarkens 6500 77073 489,537 184

1 Gemert‐Bakel 5424TN49 Paradijs ELSENDORP 180176 400241 2020 Melding activiteitenbesluit Definitief Melkrundvee 1750 0 19,258 154

1 Gemert‐Bakel 5424TN51 Paradijs ELSENDORP 180256 400249 2018 Melding Activiteitenbesluit (met OBM) Definitief Biggen 2880 37560 272,547 262

1 Gemert‐Bakel 5424TN56 Paradijs ELSENDORP 180313 400389 2014 Omgevingsvergunning milieu Definitief Zeugen 2526 40353 145,143 363

1 Gemert‐Bakel 5424TP27 Stichtingseweg ELSENDORP 181467 400744 2017 Melding activiteitenbesluit Definitief Leghennen 5000 13600 3360 104

1 Gemert‐Bakel 5424TP41 Stichtingseweg ELSENDORP 181709 400841 1998 uitbreidings/veranderingsvergunning Definitief Melkrundvee 106 195 0,76 6

1 Gemert‐Bakel 5424TR81 Zeelandsedijk ELSENDORP 180808 400620 2010 Besluit Landbouw milieubeheer Definitief Melkrundvee 519 0 4,484 30

1 Gemert‐Bakel 5424TX29 Oude‐Domptweg ELSENDORP 179489 399081 2011 Revisievergunning Definitief Vleesvee 7238 73638 68,079 299

1 Gemert‐Bakel 5424TX41 Oude‐Domptweg ELSENDORP 179256 399600 2009 Besluit Landbouw milieubeheer Definitief Melkrundvee 1685 0 17,928 144
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Bijlage  2 Onderzoek  stikstofdepositie  (passende 

beoordeling) 

 

Inleiding 
Om de gevolgen  van het bestemmingsplan  voor de  stikstofdepositie binnen Natura 2000  in beeld  te 
brengen zijn berekeningen uitgevoerd met het rekenmodel AERIUS Calculator (versie 2020).  
 
In het onderzoek zijn de volgende situaties doorgerekend: 

- Veehouderijen: referentie situatie (huidige, feitelijke legale situatie); 

- Veehouderijen: maximaal ontwikkelingsscenario; 

- Glastuinbouw: globale berekening onbenutte ruimte doorgroeigebied. 
 
Deze bijlage geeft een overzicht van de berekeningsuitgangspunten en ‐resultaten. 
 
Veehouderijen: uitgangspunten 
Huidige, feitelijke situatie / vergunde situatie 
Voor het bepalen van de vergunde situatie  is het provinciale Bestand Veehouderij Bedrijven  (BVB) als 
vertrekpunt genomen4. Waar nodig heeft een bijstelling plaatsgevonden op basis van binnen de gemeente 
beschikbare informatie over recent ingetrokken vergunningen of overige wijzigingen. Niet de vergunde 
situatie, maar de feitelijke, huidige  legale situatie vormt de referentiesituatie voor het bepalen van de 
mogelijke  effecten  van  het  omgevingsplan.  Dit  betekent  dat  onbenutte  ruimte  binnen 
omgevingsvergunningen / meldingen  in principe geen onderdeel  is van de referentiesituatie  . Op basis 
van de gegevens uit het BVB is bekeken hoe de vergunde dieraantallen zich verhouden tot beschikbare 
gegevens over de huidige, feitelijke situatie (voor de gehele gemeente Gemert‐Bakel). Daarbij is gebruik 
gemaakt van CBS‐gegevens. Tabel 1 geeft een overzicht van de betreffende gegevens.  
 

   

                                                                 
4 Peildatum voor het BVB‐bestand dat als vertrekpunt is gehanteerd voor het onderzoek stikstofdepositie 
is 1  juli 2020. Op 1  juli 2021 was de totale ammoniakemissie van alle bedrijven binnen het plangebied 
zoals opgenomen in het BVB‐bestand ongeveer 10% lager dan een jaar eerder. Voor de beoordeling van 
de  gevolgen  voor de  stikstofdepositie op het niveau  van  een planMER  voor  een  groot  gebied  is een 
dergelijk verschil verwaarloosbaar en zal niet leiden tot andere conclusies. Uiteindelijk zal bij toekomstige 
initiatieven binnen de kaders van het omgevingsplan op basis van de meest actuele informatie moeten 
worden getoetst aan de stikstofgerelateerde voorwaarden zoals vastgelegd in de planregels. 
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Tabel 1 Aantal dieren gemeente Gemert‐Bakel (CBS / BVB) 

 Aantal stuks vee     

Diercategorie  CBS (2019)  BVB (2019)  bezetting % 

Rundvee (melkvee en vleesvee, 
incl. jongvee) 

23.155  48.685  48% 

Schapen  475  1.625  29% 

Geiten  3.832  6.312  61% 

Paarden en pony’s  445  1674  27% 

Pluimvee (leghennen, 
vleeskuikens, inclusief 
ouderdieren) 

1.202.879  1.544.986  78% 

Varkens (vleesvarkens, 
fokvarkens, biggen) 

377.737  406.263  93% 

Edelpelsdieren  206.966  180.191  115% 

Konijnen  13.949  19.221  73% 

Totaal  1.828.933  2.208.957  83% 

 
Uit een vergelijking van de vergunde dieraantallen en gegevens van het CBS  (gecombineerde opgave, 
meitelling), blijkt dat er voor bepaalde diercategorieën mogelijk  sprake  is van aanzienlijke verschillen 
tussen de vergunde situatie en de feitelijke situatie. Om te komen tot de berekeningsuitgangspunten voor 
de  veehouderijen binnen het plangebied heeft een  correctie plaatsgevonden op basis  van binnen de 
gemeente  beschikbare  informatie  over  de  huidige,  feitelijke  situatie  (bijvoorbeeld  percelen  waarvan 
bekend is dat er geen dieren meer worden gehouden, maar nog wel sprake is van vergunde rechten). Op 
deze wijze kan een deel van de verschillen tussen BVB‐bestand en CBS‐gegevens worden verklaard. Voor 
het deel dat niet kan worden verklaard is per diercategorie een algemene correctie toegepast. Wanneer 
bijvoorbeeld  de  CBS‐aantallen  voor  rundvee  48%  lager  liggen  dan  de  BVB‐aantallen,  is  voor  alle 
rundveehouderijen het vergunde aantal dieren met 48% verlaagd om te komen tot de huidige, feitelijke 
situatie. Hiermee kunnen de emissies zoals opgenomen  in het rekenmodel op perceelsniveau afwijken 
van de daadwerkelijke feitelijke situatie, maar komen de aantallen en emissies op het niveau van het hele 
buitengebied overeen met de CBS‐gegevens. 
 
Maximaal ontwikkelingsscenario agrarische bedrijven 
In dit scenario breiden alle veehouderijbedrijven binnen het plangebied uit tot 1,5 hectare. Het betreft 
een theoretische situatie. De maximale invulling is bepaald aan de hand van de volgende uitgangspunten: 
- alle bestaande veehouderijen breiden uit tot 1,5 hectare; 
- Voor  alle  veehouderijen buiten het beperkingengebied  veehouderij  is  voor de maximale  situatie 

uitgegaan van een invulling met een intensieve veehouderij5 Een invulling met pluimvee is voor de 
stikstofdepositie  wordt  case.  Uitgegaan  is  van  een  invulling  met  120.000  leghennen  en  een 
emissiefactor van 0,047, in totaal 5.640 kg NH3 per jaar;; 

- Binnen  het  beperkingengebieden  veehouderij  hebben  intensieve  veehouderijen  geen 
uitbreidingsmogelijkheden (vanwege de voorwaarden m.b.t. grondgebondenheid). Grondgebonden 
veehouderijen  mogen  binnen  het  gebied  Beperkingen  veehouderij  wel  uitbreiden.  Voor  de 
bouwvlakken binnen het beperkingengebied (slechts een zeer beperkt aantal) is uitgegaan van een 
maximale  invulling  met  melkrundvee.  Voor  de  maximale  invulling  is  uitgegaan  van  250  stuks 

                                                                 
5  In  de  eerste  versies  van  de  regels  voor  het  omgevingsplan  waren  geen  beperkingen  opgenomen  t.a.v. 
omschakelingsmogelijkheden.  Dat  is  daarom  het  uitgangspunt  geweest  voor  het  onderzoek  stikstofdepositie. 
Uiteindelijk zijn in het omgevingsplan dezelfde beperkingen opgenomen als in het vigerende bestemmingsplan. Dat 
betekent  dat  geen  omschakeling  naar  pluimvee  mogelijk  is.  Het  onderzoek  stikstofdepositie  geeft  daarom  een 
overschatting van de maximale depositietoenames. Ook wanneer geen rekening wordt gehouden met omschakeling 
naar pluimvee en voor alle bouwvlakken wordt uitgegaan van een maximale  invulling met varkens  is  sprake van 
depositietoenames binnen Natura 2000‐gebieden. Voor de uiteindelijke stikstofregeling zoals die in de planregels is 
opgenomen heeft dit geen consequenties. 
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melkrundvee (excl. jongvee). Voor de verhouding melkvee –jongvee is 0.7 aangehouden (175 stuks 
jongvee). Voor het melkrundvee >2  jaar  is uitgegaan van 7 kg NH3 per dierplaats per  jaar en voor 
vrouwelijk jongvee 4,4 kg NH3 per dierplaats per jaar (maximaal toegestane emissie op basis van de 
provinciale omgevingsverordening. Hiermee komt de totale maximale emissie voor een bouwvlak van 
1,5 hectare op 2.520 kg NH3 per jaar. Wanneer de vergunde situatie hoger is dan de maximale situatie 
op basis van invulling met melkrundvee is aangesloten bij de vergunde situatie; 

 
Veehouderijen: berekeningsresultaten  

Tabel 2 geeft een overzicht van de hoogste berekeningsresultaten op maatgevende punten binnen de 

Natura 2000‐gebieden in de omgeving van het plangebied. Hierbij zijn uitsluitend de resultaten op de drie 

maatgevende  Natura  2000‐gebieden  weergegeven.  Bij  het  maximaal  ontwikkelingsscenario 

veehouderijen (ten opzichte van de huidige, feitelijke situatie) is sprake zijn van een forse toename van 

stikstofdepositie binnen Natura 2000. Ook binnen Natura 2000‐gebieden op grotere toename kan een 

depositietoename niet worden uitgesloten (zie Aerius‐uitvoer voor een gedetailleerd overzicht). 

 

Tabel 2 Berekeningsresultaten stikstofdepositie maximaal ontwikkelingsscenario (in mol N/ha/jaar) 
   

Maximaal 

ontwikkelingsscenario  

1  Maasduinen  +9,29 

2  Sint Jansberg  +6,69 

3  Deurnsche Peel & Mariapeel  +5,78 

 

Een  toename van  stikstofdepositie  leidt  tot een grotere en  snellere verruiging en verandering van de 

waterkwaliteit. Dit leidt tot een afname van de stikstofgevoelige habitattypen en –soorten in oppervlak, 

kwaliteit en aantal. Ook het geschikt leefgebied voor vogels neemt af, waardoor de aantallen afnemen. 

De behoud‐ en verbeterdoelstellingen die voor de gebieden zijn opgenomen in de aanwijzingsbesluiten, 

worden hierdoor niet behaald.  In  een overbelaste  situatie  kan ook bij  een  kleine  toename  echter  in 

bepaalde gevallen sprake zijn van significante negatieve effecten. Significant negatieve effecten kunnen 

dan ook niet worden uitgesloten. In hoofdstuk 9 is ingegaan op de regeling die in het omgevingsplan wordt 

opgenomen om een toename van stikstofdepositie te voorkomen. 

 

Glastuinbouw 
Om  de  gevolgen  binnen Natura  2000‐gebieden m.b.t.  het  doorgroeigebied  glastuinbouw  in  beeld  te 
brengen  is  een  verkennende  berekening  uitgevoerd.  Het  doorgroeigebied  glastuinbouw  heeft  een 
oppervlakte  van  circa 50 hectare. Als uitgangspunt  is  genomen dat ongeveer de helft  van dit  gebied 
bebouwd  wordt  met  kassen.  De  overige  helft  zal  worden  gebruikt  voor  overige  voorzieningen  als 
waterbassins, loodsen en verharding (25 hectare x 1004 kg NOx/jaar = 25.100 kg NOx/jaar). 
 

Tabel 3 geeft een overzicht van de hoogste berekeningsresultaten op maatgevende punten binnen de 

Natura 2000‐gebieden in de omgeving van het plangebied. Hierbij zijn uitsluitend de resultaten op de vier 

maatgevende Natura 2000‐gebieden weergegeven.  

 

Tabel 3 Berekeningsresultaten stikstofdepositie glastuinbouw (in mol N/ha/jaar) 
   

Ontwikkeling glastuinbouwgebied 

1  Maasduinen  +0,17 

2  Sint Jansberg  +0,15 

3  Zeldersche Driessen  +0,14 

4  Deurnsche Peel & Mariapeel  +0,12 

 

 



Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Rho adviseurs -, - -

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Proeftuin Elsendorp Ruvo8TRV93px

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

16 september 2021, 23:27 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx - - -

NH3 158,09 ton/j 232,45 ton/j 74,36 ton/j

Resultaten
Hectare met

hoogste verschil
(mol/ha/j)

Natuurgebied Verschil

Maasduinen + 9,29

Toelichting Berekening 1 referentie (huidige, feitelijke, legale situatie) versus maximaal ontwikkelen tot 1,5 ha

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario

Resultaten
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Locatie
Referentie situatie
(huidige, feitelijke,

legale situatie)

Emissie
Referentie situatie
(huidige, feitelijke,

legale situatie)

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Elsendorpseweg 74
Landbouw | Stalemissies

619,70 kg/j -

Elsendorpseweg 78
Landbouw | Stalemissies

2.317,00 kg/j -

Elsendorpseweg 79
Landbouw | Stalemissies

914,94 kg/j -

Elsendorpseweg 80
Landbouw | Stalemissies

1.133,67 kg/j -

Elsendorpseweg 85
Landbouw | Stalemissies

1.624,80 kg/j -

Elsendorpseweg 86
Landbouw | Stalemissies

1.164,36 kg/j -

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario

Resultaten
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Elsendorpseweg 94
Landbouw | Stalemissies

218,40 kg/j -

Elsendorpseweg 96
Landbouw | Stalemissies

804,48 kg/j -

Elsendorpseweg 97
Landbouw | Stalemissies

18.808,92 kg/j -

Elsendorpseweg 99
Landbouw | Stalemissies

7.800,00 kg/j -

Grensweg
Landbouw | Stalemissies

554,40 kg/j -

Stootershutweg 14
Landbouw | Stalemissies

2.784,60 kg/j -

Stootershutweg 26
Landbouw | Stalemissies

3.450,00 kg/j -

Stootershutweg 50
Landbouw | Stalemissies

4,05 kg/j -

Keizersberg 24
Landbouw | Stalemissies

3.162,50 kg/j -

Keizersberg 30
Landbouw | Stalemissies

6.583,75 kg/j -

Keizersberg 36
Landbouw | Stalemissies

3.969,42 kg/j -

Keizersberg 39
Landbouw | Stalemissies

4.685,34 kg/j -

Keizersberg 45
Landbouw | Stalemissies

1.898,40 kg/j -

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario

Resultaten
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Keizersberg 46
Landbouw | Stalemissies

1.572,48 kg/j -

Keizersberg 49
Landbouw | Stalemissies

2.843,94 kg/j -

Keizersberg 52
Landbouw | Stalemissies

194,88 kg/j -

Keizersberg 56
Landbouw | Stalemissies

23,49 kg/j -

Keizersberg 60
Landbouw | Stalemissies

3.159,21 kg/j -

Keizersven 25
Landbouw | Stalemissies

4.351,47 kg/j -

Keizersven 32
Landbouw | Stalemissies

3.089,46 kg/j -

Keizersven 34
Landbouw | Stalemissies

30,45 kg/j -

Keizersven 35
Landbouw | Stalemissies

778,41 kg/j -

Keizersven 42
Landbouw | Stalemissies

4.074,33 kg/j -

Keizersven 48
Landbouw | Stalemissies

302,40 kg/j -

Keizersven 6
Landbouw | Stalemissies

7.618,56 kg/j -

Ripseweg 20
Landbouw | Stalemissies

261,12 kg/j -

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario

Resultaten
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Ripseweg 40
Landbouw | Stalemissies

1.502,40 kg/j -

Hendrik Jan Ijpenberglaan 49
Landbouw | Stalemissies

1.021,92 kg/j -

Sijpseweg 21
Landbouw | Stalemissies

1.135,68 kg/j -

Sijpseweg 53
Landbouw | Stalemissies

1.644,48 kg/j -

Elsendorpseweg 10
Landbouw | Stalemissies

2.013,45 kg/j -

Elsendorpseweg 36
Landbouw | Stalemissies

1.550,88 kg/j -

Elsendorpseweg 28A
Landbouw | Stalemissies

768,60 kg/j -

Zeelandsedijk 30
Landbouw | Stalemissies

1.644,24 kg/j -

Zeelandsedijk 35
Landbouw | Stalemissies

517,44 kg/j -

Zeelandsedijk 62
Landbouw | Stalemissies

559,20 kg/j -

Zeelandsedijk 74
Landbouw | Stalemissies

20,25 kg/j -

Gerele Peel 16
Landbouw | Stalemissies

2.251,99 kg/j -

Gerele Peel 17
Landbouw | Stalemissies

2.199,45 kg/j -

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario

Resultaten
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Gerele Peel 22
Landbouw | Stalemissies

4.375,65 kg/j -

Gerele Peel 50
Landbouw | Stalemissies

1.241,28 kg/j -

Paradijs 10
Landbouw | Stalemissies

2.016,24 kg/j -

Paradijs 14
Landbouw | Stalemissies

5.234,04 kg/j -

Paradijs 19
Landbouw | Stalemissies

27,00 kg/j -

Paradijs 20
Landbouw | Stalemissies

309,12 kg/j -

Paradijs 25A
Landbouw | Stalemissies

2.308,02 kg/j -

Paradijs 33
Landbouw | Stalemissies

7.477,20 kg/j -

Paradijs 40
Landbouw | Stalemissies

5.460,00 kg/j -

Paradijs 46
Landbouw | Stalemissies

6.045,00 kg/j -

Paradijs 49
Landbouw | Stalemissies

2.244,48 kg/j -

Paradijs 51
Landbouw | Stalemissies

2.895,09 kg/j -

Paradijs 56
Landbouw | Stalemissies

2.349,18 kg/j -

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario

Resultaten
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Stichtingseweg 27
Landbouw | Stalemissies

3.900,00 kg/j -

Stichtingseweg 41
Landbouw | Stalemissies

50,88 kg/j -

Zeelandsedijk 81
Landbouw | Stalemissies

249,12 kg/j -

Oude-Domptweg 29
Landbouw | Stalemissies

3.474,72 kg/j -

Oude-Domptweg 41
Landbouw | Stalemissies

808,80 kg/j -

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario

Resultaten
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Locatie
Max.

ontwikkelscenario

Emissie
Max.

ontwikkelscenario

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Elsendorpseweg 74
Landbouw | Stalemissies

2.520,00 kg/j -

Elsendorpseweg 78
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Elsendorpseweg 79
Landbouw | Stalemissies

2.520,00 kg/j -

Elsendorpseweg 80
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Elsendorpseweg 85
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Elsendorpseweg 86
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario

Resultaten
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Elsendorpseweg 94
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Elsendorpseweg 96
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Elsendorpseweg 97
Landbouw | Stalemissies

18.808,92 kg/j -

Elsendorpseweg 99
Landbouw | Stalemissies

7.800,00 kg/j -

Grensweg
Landbouw | Stalemissies

2.642,50 kg/j -

Stootershutweg 14
Landbouw | Stalemissies

2.520,00 kg/j -

Stootershutweg 26
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Stootershutweg 50
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Keizersberg 24
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Keizersberg 30
Landbouw | Stalemissies

6.583,75 kg/j -

Keizersberg 36
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Keizersberg 39
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Keizersberg 45
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario

Resultaten
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Keizersberg 46
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Keizersberg 49
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Keizersberg 52
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Keizersberg 56
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Keizersberg 60
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Keizersven 25
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Keizersven 32
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Keizersven 34
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Keizersven 35
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Keizersven 42
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Keizersven 48
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Keizersven 6
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Ripseweg 20
Landbouw | Stalemissies

2.642,50 kg/j -

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario

Resultaten
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Ripseweg 40
Landbouw | Stalemissies

2.520,00 kg/j -

Hendrik Jan Ijpenberglaan 49
Landbouw | Stalemissies

2.520,00 kg/j -

Sijpseweg 21
Landbouw | Stalemissies

2.520,00 kg/j -

Sijpseweg 53
Landbouw | Stalemissies

2.520,00 kg/j -

Elsendorpseweg 10
Landbouw | Stalemissies

2.520,00 kg/j -

Elsendorpseweg 36
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Elsendorpseweg 28A
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Zeelandsedijk 30
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Zeelandsedijk 35
Landbouw | Stalemissies

2.520,00 kg/j -

Zeelandsedijk 62
Landbouw | Stalemissies

2.520,00 kg/j -

Zeelandsedijk 74
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Gerele Peel 16
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Gerele Peel 17
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario

Resultaten
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Gerele Peel 22
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Gerele Peel 50
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Paradijs 10
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Paradijs 14
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Paradijs 19
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Paradijs 20
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Paradijs 25A
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Paradijs 33
Landbouw | Stalemissies

7.477,20 kg/j -

Paradijs 40
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Paradijs 46
Landbouw | Stalemissies

6.045,00 kg/j -

Paradijs 49
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Paradijs 51
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Paradijs 56
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario
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Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Stichtingseweg 27
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Stichtingseweg 41
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Zeelandsedijk 81
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Oude-Domptweg 29
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Oude-Domptweg 41
Landbouw | Stalemissies

3.375,00 kg/j -

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario

Resultaten
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Maasduinen 19,64 28,93 + 9,29

Sint Jansberg 14,15 20,84 + 6,69

Deurnsche Peel & Mariapeel 12,01 17,79 + 5,78

Zeldersche Driessen 10,51 15,49 + 4,98

Boschhuizerbergen 9,61 14,17 + 4,56

Oeffelter Meent 7,95 11,73 + 3,78

De Bruuk 6,93 10,21 + 3,28

Rijntakken 5,54 8,10 + 2,56

Strabrechtse Heide & Beuven 4,37 6,45 + 2,08

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux 3,22 4,73 + 1,50

Veluwe 3,11 4,55 + 1,45

Groote Peel 2,87 4,23 + 1,37

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven 2,78 4,10 + 1,32

Kampina & Oisterwijkse Vennen 2,37 3,48 + 1,11

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek 2,24 3,28 + 1,04

Kempenland-West 1,91 2,81 + 0,90

Leudal 1,81 2,67 + 0,86

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen 1,58 2,31 + 0,73

Swalmdal 1,45 2,15 + 0,69

Sarsven en De Banen 1,45 2,14 + 0,69

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario

Resultaten
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Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Landgoederen Brummen 1,37 2,00 + 0,64

Meinweg 1,24 1,82 + 0,58

Bekendelle 1,21 1,79 + 0,58

Korenburgerveen 1,18 1,74 + 0,56

Roerdal 1,08 1,59 + 0,51

Regte Heide & Riels Laag 1,07 1,57 + 0,50

Willinks Weust 0,91 1,34 + 0,43

Lingegebied & Diefdijk-Zuid 0,90 1,33 + 0,42

Stelkampsveld 0,90 1,32 + 0,42

Wooldse Veen 0,90 1,32 + 0,42

Binnenveld 0,85 1,25 + 0,40

Kolland & Overlangbroek 0,83 1,22 + 0,39

Borkeld 0,76 1,11 + 0,36

Sallandse Heuvelrug 0,75 1,09 + 0,35

Buurserzand & Haaksbergerveen 0,70 1,03 + 0,33

Ulvenhoutse Bos 0,69 1,00 + 0,32

Langstraat 0,63 0,93 + 0,30

Witte Veen 0,63 0,92 + 0,29

Brunssummerheide 0,58 0,85 + 0,27

Boetelerveld 0,55 0,81 + 0,26

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario

Resultaten

pagina 16/72



Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Geleenbeekdal 0,54 0,79 + 0,25

Bunder- en Elslooërbos 0,53 0,77 + 0,25

Lonnekermeer 0,54 0,79 + 0,25

Biesbosch 0,53 0,77 + 0,25

Landgoederen Oldenzaal 0,50 0,73 + 0,23

Wierdense Veld 0,50 0,74 + 0,23

Aamsveen 0,46 0,69 + 0,22

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem 0,46 0,68 + 0,22 0,16

Vecht- en Beneden-Reggegebied 0,46 0,67 + 0,22

Geuldal 0,45 0,67 + 0,21

Lemselermaten 0,44 0,65 + 0,20

Dinkelland 0,44 0,65 + 0,20

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek 0,43 0,63 + 0,20

Engbertsdijksvenen 0,41 0,60 + 0,19

Springendal & Dal van de Mosbeek 0,41 0,60 + 0,19

Bemelerberg & Schiepersberg 0,40 0,59 + 0,19

Savelsbos 0,37 0,55 + 0,18

Brabantse Wal 0,38 0,56 + 0,18

Bergvennen & Brecklenkampse Veld 0,36 0,53 + 0,17

Kunderberg 0,32 0,47 + 0,15

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario
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Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Oostelijke Vechtplassen 0,33 0,48 + 0,15

Sint Pietersberg & Jekerdal 0,32 0,46 + 0,15

Krammer-Volkerak 0,30 0,44 + 0,14

Bargerveen 0,28 0,42 + 0,13

Naardermeer 0,28 0,40 + 0,13

Dwingelderveld 0,27 0,40 + 0,13

De Wieden 0,27 0,40 + 0,13

Noorbeemden & Hoogbos 0,27 0,40 + 0,13

Drents-Friese Wold & Leggelderveld 0,26 0,39 + 0,12

Holtingerveld 0,26 0,38 + 0,12

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht 0,26 0,38 + 0,12

Uiterwaarden Lek 0,25 0,36 + 0,11

Zouweboezem 0,25 0,36 + 0,11

Elperstroomgebied 0,24 0,35 + 0,11

Mantingerzand 0,23 0,34 + 0,11

Drouwenerzand 0,22 0,32 + 0,10

Mantingerbos 0,22 0,32 + 0,10

Grevelingen 0,22 0,32 + 0,10

Weerribben 0,22 0,32 + 0,10

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 0,21 0,31 + 0,10

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario
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Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Fochteloërveen 0,21 0,31 + 0,10

Drentsche Aa-gebied 0,21 0,30 + 0,10

Kennemerland-Zuid 0,20 0,29 + 0,09

Olde Maten & Veerslootslanden 0,19 0,28 + 0,09

Witterveld 0,19 0,28 + 0,09

Voornes Duin 0,20 0,29 + 0,09

Meijendel & Berkheide 0,18 0,27 + 0,09

Lieftinghsbroek 0,18 0,27 + 0,08

Duinen Goeree & Kwade Hoek 0,18 0,27 + 0,08

Kop van Schouwen 0,18 0,26 + 0,08

Botshol 0,18 0,26 + 0,08

Westerschelde & Saeftinghe 0,17 0,25 + 0,08

Norgerholt 0,17 0,25 + 0,08

Solleveld & Kapittelduinen 0,17 0,25 + 0,08

Oosterschelde 0,17 0,25 + 0,08

Westduinpark & Wapendal 0,16 0,24 + 0,08

Noordhollands Duinreservaat 0,15 0,23 + 0,07

Manteling van Walcheren 0,16 0,23 + 0,07

Rottige Meenthe & Brandemeer 0,15 0,23 + 0,07

Coepelduynen 0,15 0,22 + 0,07

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario
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Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Zwarte Meer 0,14 0,21 + 0,07 -

Maas bij Eijsden 0,14 0,21 + 0,07 -

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske 0,13 0,19 + 0,06

Schoorlse Duinen 0,12 0,18 + 0,06

Wijnjeterper Schar 0,12 0,17 + 0,05

Polder Westzaan 0,12 0,17 + 0,05

Bakkeveense Duinen 0,12 0,17 + 0,05

Yerseke en Kapelse Moer 0,12 0,17 + 0,05

Alde Feanen 0,11 0,16 + 0,05

Duinen Den Helder-Callantsoog 0,10 0,15 + 0,05

Duinen Schiermonnikoog 0,10 0,15 + 0,05

Vogelkreek 0,10 0,15 + 0,05 -

Van Oordt's Mersken 0,10 0,14 + 0,05

Voordelta 0,09 0,14 + 0,04

Zwanenwater & Pettemerduinen 0,09 0,14 + 0,04

Duinen en Lage Land Texel 0,09 0,13 + 0,04

Zwin & Kievittepolder 0,09 0,13 + 0,04

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder 0,09 0,13 + 0,04

Duinen Ameland 0,09 0,13 + 0,04

Duinen Vlieland 0,09 0,13 + 0,04

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario
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Natuurgebied Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Waddenzee 0,09 0,13 + 0,04 0,03

Duinen Terschelling 0,09 0,13 + 0,04

Groote Gat 0,08 0,11 + 0,04

Oudegaasterbrekken, Fluessen en omgeving 0,07 0,11 + 0,03 -

Canisvliet 0,07 0,11 + 0,03

IJsselmeer 0,07 0,10 + 0,03 -

Groote Wielen 0,06 0,09 + 0,03 -

Eilandspolder 0,06 0,09 + 0,03

Noordzeekustzone 0,06 0,08 + 0,03

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Maasduinen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg13 Bos van arme zandgronden 19,64 28,93 + 9,29

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 19,23 28,35 + 9,12

H4030 Droge heiden 13,44 19,79 + 6,35

Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk
weidevogelgrasland van het zand- en veengebied

12,95 19,15 + 6,20

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 12,32 18,16 + 5,84

H2330 Zandverstuivingen 12,21 18,01 + 5,80

Lg04 Zuur ven 11,20 16,53 + 5,33

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 10,56 15,58 + 5,02

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 10,11 14,94 + 4,83

Lg06 Dotterbloemgrasland van beekdalen 10,04 14,82 + 4,78

H3130 Zwakgebufferde vennen 9,74 14,36 + 4,62

H3160 Zure vennen 9,71 14,31 + 4,60

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 9,58 14,10 + 4,52

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

8,96 13,21 + 4,25

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 8,86 13,08 + 4,22

Lg09 Droog struisgrasland 7,91 11,67 + 3,76

H91D0 Hoogveenbossen 6,92 10,24 + 3,32

H9190 Oude eikenbossen 6,14 9,07 + 2,93

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario
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Maasduinen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

ZGH7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 6,08 8,95 + 2,87

H6120 Stroomdalgraslanden 2,93 4,34 + 1,41

Lg03 Zwakgebufferde sloot 2,10 3,11 + 1,00

L3130 Zwakgebufferde vennen 1,60 2,36 + 0,76

ZGH3130 Zwakgebufferde vennen 1,44 2,13 + 0,68

Sint Jansberg

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

L91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

14,15 20,84 + 6,69

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 13,11 19,31 + 6,20

H7210 Galigaanmoerassen 13,08 19,27 + 6,19

Lg05 Grote-zeggenmoeras 13,08 19,27 + 6,19

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

12,80 18,85 + 6,05

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario
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Deurnsche Peel & Mariapeel

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen 12,01 17,79 + 5,78

Lg04 Zuur ven 10,91 16,17 + 5,26

ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief
hoogveen

8,84 13,09 + 4,25

H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) 2,44 3,60 + 1,16

H4030 Droge heiden 2,33 3,43 + 1,10

Zeldersche Driessen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 10,51 15,49 + 4,98

H91F0 Droge hardhoutooibossen 9,13 13,48 + 4,35

H6120 Stroomdalgraslanden 8,44 12,40 + 3,96

H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden) 8,44 12,40 + 3,96

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario
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Boschhuizerbergen

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2330 Zandverstuivingen 9,61 14,17 + 4,56

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 9,46 13,97 + 4,52

H5130 Jeneverbesstruwelen 9,28 13,68 + 4,40

H3130 Zwakgebufferde vennen 5,99 8,84 + 2,85

Oeffelter Meent

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(glanshaver)

7,95 11,73 + 3,78

H6120 Stroomdalgraslanden 6,81 10,03 + 3,22

De Bruuk

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H6410 Blauwgraslanden 6,93 10,21 + 3,28

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario

Resultaten
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Rijntakken

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

ZGLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk
weidevogelgrasland van het rivieren- en
zeekleigebied

5,54 8,10 + 2,56

H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden,
buiten afgesloten zeearmen

4,41 6,45 + 2,05

Lg02 Geïsoleerde meander en petgat 4,41 6,45 + 2,05

ZGLg02 Geïsoleerde meander en petgat 3,92 5,75 + 1,83

ZGLg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei 3,49 5,13 + 1,64

H6120 Stroomdalgraslanden 3,40 4,99 + 1,59

ZGLg08 Nat, matig voedselrijk grasland 3,40 4,99 + 1,59

ZGH3150 Meren met krabbenscheer en
fonteinkruiden, buiten afgesloten zeearmen

3,31 4,85 + 1,55 1,17

Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk
weidevogelgrasland van het rivieren- en
zeekleigebied

3,23 4,74 + 1,51

H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-
iepenbossen)

3,17 4,64 + 1,47 1,34

H9999:38 Habitattype onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische relevante type (H6120).

3,07 4,50 + 1,44

Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei 2,92 4,30 + 1,38

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(glanshaver)

2,92 4,29 + 1,36

H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden) 2,90 4,26 + 1,36 1,02

H91F0 Droge hardhoutooibossen 2,90 4,26 + 1,36 1,09

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario

Resultaten
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Rijntakken

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 2,83 4,17 + 1,34

ZGH91F0 Droge hardhoutooibossen 1,03 1,51 + 0,48 -

H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(grote vossenstaart)

0,85 1,23 + 0,39

Strabrechtse Heide & Beuven

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 4,37 6,45 + 2,08

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 3,98 5,88 + 1,90

H4030 Droge heiden 4,02 5,91 + 1,90

H3160 Zure vennen 3,89 5,74 + 1,84

Lg03 Zwakgebufferde sloot 3,87 5,70 + 1,84

H3130 Zwakgebufferde vennen 3,83 5,64 + 1,81

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

3,69 5,43 + 1,74

H2330 Zandverstuivingen 3,46 5,09 + 1,64

H3110 Zeer zwakgebufferde vennen 2,36 3,47 + 1,11

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)
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Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H9190 Oude eikenbossen 3,22 4,73 + 1,50

H4030 Droge heiden 3,15 4,63 + 1,48

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 3,10 4,55 + 1,45

H3160 Zure vennen 2,97 4,37 + 1,40

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 2,85 4,19 + 1,34

H91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

2,74 4,02 + 1,28

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 2,67 3,94 + 1,26

H2330 Zandverstuivingen 2,48 3,66 + 1,18

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 2,49 3,67 + 1,17

Lg09 Droog struisgrasland 2,49 3,66 + 1,17

H91D0 Hoogveenbossen 2,44 3,59 + 1,15

H3130 Zwakgebufferde vennen 2,43 3,58 + 1,15

H9999:136 Habitattype onbekend/onzeker KDW op
basis meest kritische relevante type (H3130;H3140).

2,39 3,50 + 1,12

ZGH91E0C Vochtige alluviale bossen
(beekbegeleidende bossen)

1,47 2,16 + 0,69 -

ZGH91D0 Hoogveenbossen 1,36 2,00 + 0,64

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 1,16 1,71 + 0,55

H7210 Galigaanmoerassen 1,15 1,68 + 0,53

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)
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Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux

Habitattype Hectare met hoogste verschil
Situatie 1 Situatie 2 Verschil Verschil op

(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(glanshaver)

1,12 1,64 + 0,52

H3140hz Kranswierwateren, op hogere
zandgronden

1,06 1,56 + 0,50

ZGH3160 Zure vennen 1,01 1,49 + 0,48

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Emissie
(per bron)

Referentie situatie
(huidige, feitelijke,

legale situatie)

Naam Elsendorpseweg 74
Locatie (X,Y) 181831, 399283
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 619,70 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 619,700 619,70 kg/j

Naam Elsendorpseweg 78
Locatie (X,Y) 182234, 399530
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 2.317,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 2.317,000 2.317,00 kg/j

Naam Elsendorpseweg 79
Locatie (X,Y) 182133, 399072
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 914,94 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 914,940 914,94 kg/j

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario
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Naam Elsendorpseweg 80
Locatie (X,Y) 182188, 399238
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 1.133,67 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 1.133,670 1.133,67 kg/j

Naam Elsendorpseweg 85
Locatie (X,Y) 182391, 399164
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 1.624,80 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 1.624,800 1.624,80 kg/j

Naam Elsendorpseweg 86
Locatie (X,Y) 182453, 399324
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 1.164,36 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 1.164,360 1.164,36 kg/j
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Naam Elsendorpseweg 94
Locatie (X,Y) 182806, 399398
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 218,40 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 218,400 218,40 kg/j

Naam Elsendorpseweg 96
Locatie (X,Y) 182828, 399619
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 804,48 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 804,480 804,48 kg/j

Naam Elsendorpseweg 97
Locatie (X,Y) 182963, 399213
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 18.808,92 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 18.808,92
0

18.808,92
kg/j
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Naam Elsendorpseweg 99
Locatie (X,Y) 183098, 399312
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 7.800,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 7.800,000 7.800,00 kg/j

Naam Grensweg
Locatie (X,Y) 183941, 398187
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 554,40 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 554,400 554,40 kg/j

Naam Stootershutweg 14
Locatie (X,Y) 183195, 399749
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 2.784,60 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 2.784,600 2.784,60 kg/j
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Naam Stootershutweg 26
Locatie (X,Y) 183046, 399898
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.450,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.450,000 3.450,00 kg/j

Naam Stootershutweg 50
Locatie (X,Y) 182756, 400667
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 4,05 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 4,050 4,05 kg/j

Naam Keizersberg 24
Locatie (X,Y) 181615, 399914
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.162,50 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.162,500 3.162,50 kg/j
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Naam Keizersberg 30
Locatie (X,Y) 181881, 399905
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 6.583,75 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 6.583,750 6.583,75 kg/j

Naam Keizersberg 36
Locatie (X,Y) 181995, 399926
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.969,42 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.969,420 3.969,42 kg/j

Naam Keizersberg 39
Locatie (X,Y) 182179, 399761
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 4.685,34 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 4.685,340 4.685,34 kg/j
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Naam Keizersberg 45
Locatie (X,Y) 182426, 399852
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 1.898,40 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 1.898,400 1.898,40 kg/j

Naam Keizersberg 46
Locatie (X,Y) 182270, 399951
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 1.572,48 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 1.572,480 1.572,48 kg/j

Naam Keizersberg 49
Locatie (X,Y) 182566, 399862
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 2.843,94 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 2.843,940 2.843,94 kg/j
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Naam Keizersberg 52
Locatie (X,Y) 182503, 400183
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 194,88 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 194,880 194,88 kg/j

Naam Keizersberg 56
Locatie (X,Y) 182727, 400231
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 23,49 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 23,490 23,49 kg/j

Naam Keizersberg 60
Locatie (X,Y) 182858, 400086
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.159,21 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.159,210 3.159,21 kg/j
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Naam Keizersven 25
Locatie (X,Y) 181586, 400177
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 4.351,47 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 4.351,470 4.351,47 kg/j

Naam Keizersven 32
Locatie (X,Y) 181699, 400419
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.089,46 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.089,460 3.089,46 kg/j

Naam Keizersven 34
Locatie (X,Y) 181786, 400371
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 30,45 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 30,450 30,45 kg/j
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Naam Keizersven 35
Locatie (X,Y) 181871, 400301
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 778,41 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 778,410 778,41 kg/j

Naam Keizersven 42
Locatie (X,Y) 182033, 400438
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 4.074,33 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 4.074,330 4.074,33 kg/j

Naam Keizersven 48
Locatie (X,Y) 182237, 400460
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 302,40 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 302,400 302,40 kg/j
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Naam Keizersven 6
Locatie (X,Y) 181131, 400228
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 7.618,56 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 7.618,560 7.618,56 kg/j

Naam Ripseweg 20
Locatie (X,Y) 181569, 398714
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 261,12 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 261,120 261,12 kg/j

Naam Ripseweg 40
Locatie (X,Y) 181960, 398044
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 1.502,40 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 1.502,400 1.502,40 kg/j
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Naam Hendrik Jan Ijpenberglaan 49
Locatie (X,Y) 182985, 397523
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 1.021,92 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 1.021,920 1.021,92 kg/j

Naam Sijpseweg 21
Locatie (X,Y) 180542, 397090
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 1.135,68 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 1.135,680 1.135,68 kg/j

Naam Sijpseweg 53
Locatie (X,Y) 181240, 396979
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 1.644,48 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 1.644,480 1.644,48 kg/j
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Naam Elsendorpseweg 10
Locatie (X,Y) 179866, 398872
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 2.013,45 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 2.013,450 2.013,45 kg/j

Naam Elsendorpseweg 36
Locatie (X,Y) 180917, 398928
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 1.550,88 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 1.550,880 1.550,88 kg/j

Naam Elsendorpseweg 28A
Locatie (X,Y) 180444, 398849
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 768,60 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 768,600 768,60 kg/j
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Naam Zeelandsedijk 30
Locatie (X,Y) 181056, 399345
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 1.644,24 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 1.644,240 1.644,24 kg/j

Naam Zeelandsedijk 35
Locatie (X,Y) 181222, 399550
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 517,44 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 517,440 517,44 kg/j

Naam Zeelandsedijk 62
Locatie (X,Y) 180969, 399876
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 559,20 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 559,200 559,20 kg/j
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Max. ontwikkelscenario

Resultaten
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Naam Zeelandsedijk 74
Locatie (X,Y) 180854, 400265
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 20,25 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 20,250 20,25 kg/j

Naam Gerele Peel 16
Locatie (X,Y) 179941, 399454
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 2.251,99 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 2.251,995 2.251,99 kg/j

Naam Gerele Peel 17
Locatie (X,Y) 179987, 399275
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 2.199,45 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 2.199,450 2.199,45 kg/j

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario

Resultaten
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Naam Gerele Peel 22
Locatie (X,Y) 180037, 399641
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 4.375,65 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 4.375,650 4.375,65 kg/j

Naam Gerele Peel 50
Locatie (X,Y) 180730, 399587
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 1.241,28 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 1.241,280 1.241,28 kg/j

Naam Paradijs 10
Locatie (X,Y) 179718, 400140
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 2.016,24 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 2.016,240 2.016,24 kg/j

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario

Resultaten

pagina 45/72



Naam Paradijs 14
Locatie (X,Y) 179420, 400188
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 5.234,04 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 5.234,040 5.234,04 kg/j

Naam Paradijs 19
Locatie (X,Y) 179813, 400028
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 27,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 27,000 27,00 kg/j

Naam Paradijs 20
Locatie (X,Y) 179668, 400225
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 309,12 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 309,120 309,12 kg/j

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario

Resultaten
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Naam Paradijs 25A
Locatie (X,Y) 180048, 399940
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 2.308,02 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 2.308,020 2.308,02 kg/j

Naam Paradijs 33
Locatie (X,Y) 180017, 400187
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 7.477,20 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 7.477,200 7.477,20 kg/j

Naam Paradijs 40
Locatie (X,Y) 180058, 400318
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 5.460,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 5.460,000 5.460,00 kg/j

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario

Resultaten
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Naam Paradijs 46
Locatie (X,Y) 180119, 400362
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 6.045,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 6.045,000 6.045,00 kg/j

Naam Paradijs 49
Locatie (X,Y) 180176, 400241
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 2.244,48 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 2.244,480 2.244,48 kg/j

Naam Paradijs 51
Locatie (X,Y) 180256, 400249
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 2.895,09 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 2.895,090 2.895,09 kg/j

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario

Resultaten
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Naam Paradijs 56
Locatie (X,Y) 180313, 400389
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 2.349,18 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 2.349,180 2.349,18 kg/j

Naam Stichtingseweg 27
Locatie (X,Y) 181467, 400744
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.900,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.900,000 3.900,00 kg/j

Naam Stichtingseweg 41
Locatie (X,Y) 181709, 400841
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 50,88 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 50,880 50,88 kg/j

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario

Resultaten
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Naam Zeelandsedijk 81
Locatie (X,Y) 180808, 400620
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 249,12 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 249,120 249,12 kg/j

Naam Oude-Domptweg 29
Locatie (X,Y) 179489, 399081
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.474,72 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.474,720 3.474,72 kg/j

Naam Oude-Domptweg 41
Locatie (X,Y) 179256, 399600
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 808,80 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 808,800 808,80 kg/j

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Max.
ontwikkelscenario

Naam Elsendorpseweg 74
Locatie (X,Y) 181831, 399283
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 2.520,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 2.520,000 2.520,00 kg/j

Naam Elsendorpseweg 78
Locatie (X,Y) 182234, 399530
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Naam Elsendorpseweg 79
Locatie (X,Y) 182133, 399072
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 2.520,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 2.520,000 2.520,00 kg/j

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario

Resultaten
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Naam Elsendorpseweg 80
Locatie (X,Y) 182188, 399238
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Naam Elsendorpseweg 85
Locatie (X,Y) 182391, 399164
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Naam Elsendorpseweg 86
Locatie (X,Y) 182453, 399324
Uitstoothoogte 1,5 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario

Resultaten
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Naam Elsendorpseweg 94
Locatie (X,Y) 182806, 399398
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Naam Elsendorpseweg 96
Locatie (X,Y) 182828, 399619
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Naam Elsendorpseweg 97
Locatie (X,Y) 182963, 399213
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 18.808,92 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 18.808,92
0

18.808,92
kg/j

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario

Resultaten
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Naam Elsendorpseweg 99
Locatie (X,Y) 183098, 399312
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 7.800,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 7.800,000 7.800,00 kg/j

Naam Grensweg
Locatie (X,Y) 183941, 398187
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 2.642,50 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 2.642,500 2.642,50 kg/j

Naam Stootershutweg 14
Locatie (X,Y) 183195, 399749
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 2.520,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 2.520,000 2.520,00 kg/j

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario

Resultaten
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Naam Stootershutweg 26
Locatie (X,Y) 183046, 399898
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Naam Stootershutweg 50
Locatie (X,Y) 182756, 400667
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Naam Keizersberg 24
Locatie (X,Y) 181615, 399914
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario

Resultaten
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Naam Keizersberg 30
Locatie (X,Y) 181881, 399905
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 6.583,75 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 6.583,750 6.583,75 kg/j

Naam Keizersberg 36
Locatie (X,Y) 181995, 399926
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Naam Keizersberg 39
Locatie (X,Y) 182179, 399761
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario

Resultaten
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Naam Keizersberg 45
Locatie (X,Y) 182426, 399852
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Naam Keizersberg 46
Locatie (X,Y) 182270, 399951
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Naam Keizersberg 49
Locatie (X,Y) 182566, 399862
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario

Resultaten
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Naam Keizersberg 52
Locatie (X,Y) 182503, 400183
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Naam Keizersberg 56
Locatie (X,Y) 182727, 400231
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Naam Keizersberg 60
Locatie (X,Y) 182858, 400086
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario

Resultaten
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Naam Keizersven 25
Locatie (X,Y) 181586, 400177
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Naam Keizersven 32
Locatie (X,Y) 181699, 400419
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Naam Keizersven 34
Locatie (X,Y) 181786, 400371
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario

Resultaten
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Naam Keizersven 35
Locatie (X,Y) 181871, 400301
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Naam Keizersven 42
Locatie (X,Y) 182033, 400438
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Naam Keizersven 48
Locatie (X,Y) 182237, 400460
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario

Resultaten
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Naam Keizersven 6
Locatie (X,Y) 181131, 400228
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Naam Ripseweg 20
Locatie (X,Y) 181569, 398714
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 2.642,50 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 2.642,500 2.642,50 kg/j

Naam Ripseweg 40
Locatie (X,Y) 181960, 398044
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 2.520,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 2.520,000 2.520,00 kg/j

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario

Resultaten

pagina 61/72



Naam Hendrik Jan Ijpenberglaan 49
Locatie (X,Y) 182985, 397523
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 2.520,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 2.520,000 2.520,00 kg/j

Naam Sijpseweg 21
Locatie (X,Y) 180542, 397090
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 2.520,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 2.520,000 2.520,00 kg/j

Naam Sijpseweg 53
Locatie (X,Y) 181240, 396979
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 2.520,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 2.520,000 2.520,00 kg/j
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Naam Elsendorpseweg 10
Locatie (X,Y) 179866, 398872
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 2.520,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 2.520,000 2.520,00 kg/j

Naam Elsendorpseweg 36
Locatie (X,Y) 180917, 398928
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Naam Elsendorpseweg 28A
Locatie (X,Y) 180444, 398849
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario
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Naam Zeelandsedijk 30
Locatie (X,Y) 181056, 399345
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Naam Zeelandsedijk 35
Locatie (X,Y) 181222, 399550
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 2.520,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 2.520,000 2.520,00 kg/j

Naam Zeelandsedijk 62
Locatie (X,Y) 180969, 399876
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 2.520,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 2.520,000 2.520,00 kg/j

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario
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Naam Zeelandsedijk 74
Locatie (X,Y) 180854, 400265
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Naam Gerele Peel 16
Locatie (X,Y) 179941, 399454
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Naam Gerele Peel 17
Locatie (X,Y) 179987, 399275
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario
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Naam Gerele Peel 22
Locatie (X,Y) 180037, 399641
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Naam Gerele Peel 50
Locatie (X,Y) 180730, 399587
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Naam Paradijs 10
Locatie (X,Y) 179718, 400140
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario
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Naam Paradijs 14
Locatie (X,Y) 179420, 400188
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Naam Paradijs 19
Locatie (X,Y) 179813, 400028
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Naam Paradijs 20
Locatie (X,Y) 179668, 400225
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario
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Naam Paradijs 25A
Locatie (X,Y) 180048, 399940
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Naam Paradijs 33
Locatie (X,Y) 180017, 400187
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 7.477,20 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 7.477,200 7.477,20 kg/j

Naam Paradijs 40
Locatie (X,Y) 180058, 400318
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario
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Naam Paradijs 46
Locatie (X,Y) 180119, 400362
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 6.045,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 6.045,000 6.045,00 kg/j

Naam Paradijs 49
Locatie (X,Y) 180176, 400241
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Naam Paradijs 51
Locatie (X,Y) 180256, 400249
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario
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Naam Paradijs 56
Locatie (X,Y) 180313, 400389
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Naam Stichtingseweg 27
Locatie (X,Y) 181467, 400744
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Naam Stichtingseweg 41
Locatie (X,Y) 181709, 400841
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)

Max. ontwikkelscenario
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Naam Zeelandsedijk 81
Locatie (X,Y) 180808, 400620
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Naam Oude-Domptweg 29
Locatie (X,Y) 179489, 399081
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Naam Oude-Domptweg 41
Locatie (X,Y) 179256, 399600
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,000 MW
NH3 3.375,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

AFW Totaal 1 NH3 3.375,000 3.375,00 kg/j

Ruvo8TRV93px (16 september 2021)Resultaten Referentie situatie (huidige, feitelijke, legale situatie)
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210525_2040287d5b

Database versie 2020_20210713_c09c249ebe

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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Dit document bevat rekenresultaten van
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst
berekende stikstofbijdragen per
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op
basis van rekenpunten die overlappen met
habitattypen en/of leefgebieden die
aangewezen zijn in het kader van de Wet
natuurbescherming, gekoppeld aan een
aangewezen soort, of nog onbekend maar
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer
toelichting verwijzen wij u naar de website
www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening glastuinbouwgebied

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RUGiXFYZv6QS (17 september 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

* -, - Elsendorp

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Proeftuin Elsendorp RUGiXFYZv6QS

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

17 september 2021, 10:23 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 25,10 ton/j

NH3 -

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied Bijdrage

Maasduinen 0,17

Toelichting doorgroeigebied glastuinbouw
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Locatie
glastuinbouwgebie

d

Emissie
glastuinbouwgebie

d

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

doorgroeigebied glastuinbouw
Landbouw | Glastuinbouw

- 25,10 ton/j
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Resultaten
stikstof

gevoelige
Natura 2000

gebieden
(mol/ha/j)

Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Maasduinen 0,17

Sint Jansberg 0,15

Zeldersche Driessen 0,14

Deurnsche Peel & Mariapeel 0,12

Boschhuizerbergen 0,11

De Bruuk 0,09

Oeffelter Meent 0,09

Rijntakken 0,07

Strabrechtse Heide & Beuven 0,06

Veluwe 0,05

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux 0,05

Groote Peel 0,05

Kampina & Oisterwijkse Vennen 0,04

Weerter- en Budelerbergen & Ringselven 0,04

Landgoederen Brummen 0,04

Bekendelle 0,04

Korenburgerveen 0,04

Kempenland-West 0,03

Willinks Weust 0,03

Regte Heide & Riels Laag 0,03
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Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Meinweg 0,03

Stelkampsveld 0,03

Leudal 0,03

Wooldse Veen 0,03

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen 0,03

Roerdal 0,03

Borkeld 0,03

Buurserzand & Haaksbergerveen 0,03

Swalmdal 0,03

Sallandse Heuvelrug 0,03

Kolland & Overlangbroek 0,03

Ulvenhoutse Bos 0,02

Langstraat 0,02

Witte Veen 0,02

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek 0,02

Boetelerveld 0,02

Sarsven en De Banen 0,02

Aamsveen 0,02

Lonnekermeer 0,02

Wierdense Veld 0,02
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Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Geleenbeekdal 0,02

Lingegebied & Diefdijk-Zuid 0,02

Brunssummerheide 0,02

Landgoederen Oldenzaal 0,02

Bunder- en Elslooërbos 0,02

Lemselermaten 0,02

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek 0,02

Geuldal 0,02

Vecht- en Beneden-Reggegebied 0,02

Engbertsdijksvenen 0,02

Dinkelland 0,02

Biesbosch 0,02

Springendal & Dal van de Mosbeek 0,02

Bemelerberg & Schiepersberg 0,02

Savelsbos 0,02

Bergvennen & Brecklenkampse Veld 0,02

Sint Pietersberg & Jekerdal 0,02

Brabantse Wal 0,02

Oostelijke Vechtplassen 0,01

Binnenveld 0,01
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Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Kunderberg 0,01

Krammer-Volkerak 0,01

Bargerveen 0,01

Naardermeer 0,01

De Wieden 0,01

Mantingerzand 0,01

Noorbeemden & Hoogbos 0,01

Holtingerveld 0,01

Dwingelderveld 0,01

Mantingerbos 0,01

Drents-Friese Wold & Leggelderveld 0,01

Weerribben 0,01

Elperstroomgebied 0,01

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht 0,01

Voornes Duin 0,01

Drouwenerzand 0,01

Lieftinghsbroek 0,01

Grevelingen 0,01

Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem 0,01

Drentsche Aa-gebied 0,01
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Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Fochteloërveen 0,01

Olde Maten & Veerslootslanden 0,01

Solleveld & Kapittelduinen 0,01

Kop van Schouwen 0,01

Duinen Goeree & Kwade Hoek 0,01

Witterveld 0,01

Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 0,01

Meijendel & Berkheide 0,01

Norgerholt 0,01

Kennemerland-Zuid 0,01

Rottige Meenthe & Brandemeer 0,01

Westduinpark & Wapendal 0,01

Manteling van Walcheren 0,01

Oosterschelde 0,01

Wijnjeterper Schar 0,01

Bakkeveense Duinen 0,01

Westerschelde & Saeftinghe 0,01

Coepelduynen 0,01

Botshol 0,01

Zouweboezem 0,01
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Natuurgebied Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Noordhollands Duinreservaat 0,01

Zwarte Meer 0,01 -

Uiterwaarden Lek 0,01

Yerseke en Kapelse Moer 0,01

Alde Feanen 0,01

Duinen Schiermonnikoog 0,01

Maas bij Eijsden 0,01 -

Schoorlse Duinen 0,01

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske 0,01

Van Oordt's Mersken 0,01

Polder Westzaan 0,01

Duinen Den Helder-Callantsoog 0,01

Waddenzee 0,01 -

Vogelkreek 0,01 -

Zwin & Kievittepolder 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.
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Resultaten
per

habitattype
(mol/ha/j)

voor de 10
stikstofgevoelige

Natura 2000-
gebieden met het
hoogste resultaat

Maasduinen

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

Lg13 Bos van arme zandgronden 0,17

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 0,17

H4030 Droge heiden 0,15

Lg10 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het zand- en
veengebied

0,14

Lg04 Zuur ven 0,13

H2330 Zandverstuivingen 0,13

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,13

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,12

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,12

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,12

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,11

H3160 Zure vennen 0,11

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,11

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,10

Lg09 Droog struisgrasland 0,09

H91D0 Hoogveenbossen 0,09

Lg06 Dotterbloemgrasland van beekdalen 0,09

H9190 Oude eikenbossen 0,08

ZGH7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,07
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Maasduinen

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H6120 Stroomdalgraslanden 0,04

Lg03 Zwakgebufferde sloot 0,03

L3130 Zwakgebufferde vennen 0,03

ZGH3130 Zwakgebufferde vennen 0,02

Sint Jansberg

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,15

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,14

H7210 Galigaanmoerassen 0,13

L91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,13

Lg05 Grote-zeggenmoeras 0,12

Zeldersche Driessen

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,14

H91F0 Droge hardhoutooibossen 0,12

H6120 Stroomdalgraslanden 0,12

H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden) 0,12
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Deurnsche Peel & Mariapeel

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen 0,12

Lg04 Zuur ven 0,10

ZGH7120ah Herstellende hoogvenen, actief hoogveen 0,09

H7110A Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap) 0,03

H4030 Droge heiden 0,03

Boschhuizerbergen

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,11

H2330 Zandverstuivingen 0,11

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,11

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,07

De Bruuk

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H6410 Blauwgraslanden 0,09
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Oeffelter Meent

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H6120 Stroomdalgraslanden 0,09

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 0,08
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Rijntakken

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten afgesloten
zeearmen

0,07

Lg02 Geïsoleerde meander en petgat 0,07

ZGLg02 Geïsoleerde meander en petgat 0,06

ZGLg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,06

ZGLg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het
rivieren- en zeekleigebied

0,05

Lg08 Nat, matig voedselrijk grasland 0,05

Lg11 Kamgrasweide & Bloemrijk weidevogelgrasland van het rivieren-
en zeekleigebied

0,05

H91E0B Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen) 0,05

ZGH3150 Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden, buiten
afgesloten zeearmen

0,05 0,04

H6510A Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver) 0,04

Lg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei 0,04

H6430C Ruigten en zomen (droge bosranden) 0,04

H91F0 Droge hardhoutooibossen 0,04

H9999:38 Habitattype onbekend/onzeker KDW op basis meest
kritische relevante type (H6120).

0,04

H6120 Stroomdalgraslanden 0,04

ZGLg07 Dotterbloemgrasland van veen en klei 0,04

H6510B Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart) 0,02
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Rijntakken

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

ZGH91F0 Droge hardhoutooibossen 0,02 -

Strabrechtse Heide & Beuven

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,06

Lg03 Zwakgebufferde sloot 0,05

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,05

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,05

H4030 Droge heiden 0,05

H3160 Zure vennen 0,05

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,05

H2330 Zandverstuivingen 0,05

H3110 Zeer zwakgebufferde vennen 0,03
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Veluwe

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,05

Lg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 0,05

Lg13 Bos van arme zandgronden 0,05

ZGH9120 Beuken-eikenbossen met hulst 0,05

Lg09 Droog struisgrasland 0,05

L4030 Droge heiden 0,05

H4030 Droge heiden 0,05

H9190 Oude eikenbossen 0,05

H2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,05

H2330 Zandverstuivingen 0,05

ZGLg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop 0,05

ZGLg14 Eiken- en beukenbos van lemige zandgronden 0,05

ZGLg13 Bos van arme zandgronden 0,05

ZGL4030 Droge heiden 0,05

ZGH6230 Heischrale graslanden 0,04

H6230 Heischrale graslanden 0,04

Lg01 Permanente bron & Langzaam stromende bovenloop 0,04

ZGH4030 Droge heiden 0,04

H3160 Zure vennen 0,04
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Veluwe

Habitattype Hoogste bijdrage Bijdrage op
(bijna)
overbelaste
hexagonen*

H91E0C Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen) 0,04

H5130 Jeneverbesstruwelen 0,04

ZGH2310 Stuifzandheiden met struikhei 0,04

ZGLg09 Droog struisgrasland 0,04

ZGH9190 Oude eikenbossen 0,04

H4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,04

ZGH5130 Jeneverbesstruwelen 0,03

H7150 Pioniervegetaties met snavelbiezen 0,03

ZGH2330 Zandverstuivingen 0,03

H7110B Actieve hoogvenen (heideveentjes) 0,02

H3130 Zwakgebufferde vennen 0,02

H2320 Binnenlandse kraaiheibegroeiingen 0,02

ZGH4010A Vochtige heiden (hogere zandgronden) 0,02

ZGH3130 Zwakgebufferde vennen 0,02

H7140A Overgangs- en trilvenen (trilvenen) 0,01

H6410 Blauwgraslanden 0,01

* Als de hoogste depositietoename plaatsvindt op een hexagoon waar
géén sprake is van een (naderende) stikstofoverbelasting, dan is de
hoogste toename op een hexagoon met wel een (naderende)
stikstofoverbelasting in deze kolom weergegeven.

RUGiXFYZv6QS (17 september 2021)Resultaten glastuinbouwgebied

Resultaten

pagina 17/19



Emissie
(per bron)

glastuinbouwgebie
d

Naam doorgroeigebied
glastuinbouw

Locatie (X,Y) 180428, 399507
Uitstoothoogte 8,0 m
Oppervlakte 57,4 ha
Spreiding 4,0 m
Warmteinhoud 0,400 MW
Temporele variatie Verwarming van ruimten

(zonder seizoenscorrectie)
NOx 25,10 ton/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210525_2040287d5b

Database versie 2020_20210713_c09c249ebe

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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Bijlage  3 Uitgangpunten geurberekeningen   

Rekenmethodiek 
Voor het onderzoek geurhinder is gebruik gemaakt van het rekenmodel V‐stacks gebied. Dit rekenmodel 
is ontwikkeld voor het  in beeld brengen van de achtergrondbelasting door veehouderijen. Met behulp 
van V‐stacks gebied zijn in eerste instantie geurcontouren berekend. Vervolgens is de geurbelasting ter 
plaatse van de geurgevoelige adressen (op basis van BAG‐gegevens) bepaald. Op deze wijze kan inzicht 
worden  gegeven  in  het  aantal  adressen  binnen  verschillende  geurbelastingsklasses.  De 
berekeningsresultaten zijn weergegeven in hoofdstuk 6 van het planMER.  
 
Referentiesituatie 
Uitgangspunt  voor  de  berekeningen  voor  de  referentiesituatie  vormt  de  vergunde  emissie  zoals 
opgenomen  in het Web‐BVB6. Waar nodig heeft wel een correctie plaatsgevonden op basis van bij de 
gemeente  beschikbare  informatie  (het  BVB‐bestand  blijkt  niet  in  alle  gevallen  up‐to‐date).  In  de 
berekeningen is niet alleen rekening gehouden met de intensieve veehouderijen binnen het plangebied, 
maar ook met de veehouderijen die zijn gevestigd binnen een straal van circa 2 kilometer rondom het 
plangebied. Ook deze veehouderijen kunnen van  invloed zijn op het woon‐ en  leefklimaat binnen het 
plangebied.  
 
Naast de emissies dienen in het rekenmodel ook uitgangspunten te worden opgenomen voor de hoogte 
van  gebouwen,  emissiepunt  en  uittreesnelheid.  Voor  deze  kenmerken  is  aangesloten  bij  de 
defaultwaarden uit het rekenmodel. Een dergelijke benadering volstaat om uitspraken te kunnen doen 
over de achtergrondbelasting binnen een heel buitengebied. In het kader van de toetsing van concrete 
initiatieven kan een meer gedetailleerde modellering noodzakelijk zijn. 
 
Voor de locaties van de geurgevoelige objecten is gebruik gemaakt van BAG‐gegevens. 
 
Maximaal ontwikkeling agrarische bedrijven 
Voor het  in beeld brengen van de achtergrondbelasting  in het maximale ontwikkelingsscenario zijn de 
volgende uitgangspunten gehanteerd: 

- binnen  het  beperkingengebied  kunnen  intensieve  veehouderijen  niet  uitbreiden.  Voor  de 
veehouderijen  die  hier  zijn  gevestigd,  is  in  de  maximale  situatie  dan  ook  aangesloten  bij  de 
geuremissie in de vergunde situatie; 

- voor de veehouderijen die zijn gevestigd in de omgeving van het plangebied wordt in het maximale 
ontwikkelingsscenario aangesloten bij de geuremissie conform Web‐BVB;  

- voor de overige  intensieve veehouderijen  is voor de maximale situatie uitgegaan van een  invulling 
met vleesvarkens. Voor maximale invulling van een bouwvlak van 1.5 hectare is uitgegaan van 7.500 
vleesvarkens. Daarnaast  is voor de geuremissiefactor per dier 23 ouE/m³ aangehouden (worstcase 
op grond van emissiefactoren uit de Regeling geurhinder en veehouderij). De totale geuremissie voor 

                                                                 
6 Peildatum voor het BVB‐bestand dat als uitgangspunt is gehanteerd voor de geurberekeningen is 1 juli 
2020. Op 1 juli 2021 was de totale geuremissie van alle bedrijven binnen het plangebied zoals opgenomen 
in het BVB‐bestand ongeveer 5% lager dan een jaar eerder. Voor de beoordeling van de geurhindersituatie 
op het niveau van een planMER voor een groot gebied  is een dergelijk verschil verwaarloosbaar en zal 
niet  leiden tot andere conclusies. Uiteindelijk zal bij toekomstige  initiatieven binnen de kaders van het 
omgevingsplan  op  basis  van  de  meest  actuele  informatie  moeten  worden  getoetst  aan  de 
geurgerelateerde voorwaarden zoals vastgelegd in de planregels. 
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een intensieve veehouderijen buiten het beperkingengebied komt hierbij op 172.500 ouE/m³. Dat is 
een theoretisch maximum. In de praktijk leggen de omliggende geurgevoelige objecten beperkingen 
op aan de mate waarin emissieruimte kan worden benut. 

 
In de berekeningen wordt rekening gehouden met de gemeentelijke normen (verordening geurhinder en 
veehouderij) die gelden voor de voorgrondbelasting. Deze normen leggen in veel gevallen beperkingen 
op aan de maximale ontwikkelingsruimte. De geuremissie neemt toe voor zover dat mogelijk is binnen de 
normen  voor  de  voorgrondbelasting  zoals  vastgelegd  in  de  gemeentelijke  geurverordening.  In  het 
maximale ontwikkelingsscenario is in eerste instantie geen rekening gehouden met de voorwaarden uit 
de provinciale omgevingsverordening die  gericht  zijn op de maximale  kans op  geurhinder binnen  en 
buiten de bebouwde  kom. Deze  randvoorwaarden  zijn op  voorhand ook  lastig  in het  rekenmodel  te 
integreren.  Op  basis  van  de  berekeningsresultaten  voor  de  referentiesituatie  en  het  maximale 
ontwikkelingsscenario  wordt  geanalyseerd  waar  binnen  het  studiegebied  de  voorwaarden  uit  de 
provinciale omgevingsverordening leiden tot beperkingen en extra inspanningsverplichtingen. 
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1. Inleiding 3 

1.1. Introductie van het meerwaardeplan 

1.1.1. Eerste stappen Proeftuin Elsendorp 

Het idee van de Proeftuin Elsendorp is ontstaan naar aanleiding van de Brabantse aanpak voor de 

leegstand van agrarische bebouwing. Naast vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen zijn er in Elsendorp 

ook problemen op het gebied van asbest, wateroverlast/verdroging en modernisering van de energie-

infrastructuur. Daarom is besloten te onderzoeken of door samenwerking tussen burgers, ondernemers 

en overheden niet alleen problemen kunnen worden opgelost, maar er ook nieuwe kansen kunnen 

ontstaan.  

 

De Proeftuin is mede geïnitieerd door burgers en ondernemers in Elsendorp, vertegenwoordigd in het 

dorpsoverleg, om te werken aan een leefbare toekomst voor Elsendorp. Die samenwerking heeft zowel 

betrekking op toekomstige functies in en om Elsendorp als op samenspraak en overleg. Juist door samen 

te werken, ontstaan er betere en eenvoudigere oplossingen, die mogelijk zelfs goedkoper zijn door de 

collectiviteit die ontstaat. 

 

Door het dorp is, ondersteund door provincie, gemeente en waterschap, de visie ‘Proeftuin Elsendorp’ 

opgesteld en is nagedacht over de opzet van een meerwaardeplan. De betrokken partijen geven hiermee 

een uitnodiging aan initiatieven1 die willen bijdragen aan de doelen uit deze visie en het meerwaardeplan. 

Bovendien is de gedachte om niet alleen per individueel initiatief een meerwaarde te leveren aan de 

kwaliteit en leefbaarheid van Elsendorp (o.a. op basis van het provinciaal en gemeentelijk beleid voor 

kwaliteitsverbetering landschap2, maar juist te streven naar het verbinden van initiatieven aan elkaar en 

naar het samen creëren van meerwaarde op gebiedsniveau.  

 

De combinatie van de (structuur)visie ‘Proeftuin Elsendorp’ en het meerwaardeplan moet er bij 

initiatieven voor zorgen dat er voldoende meerwaarde gerealiseerd wordt. Dat kan doordat het initiatief 

op zichzelf een meerwaarde levert voor Elsendorp en/of doordat het initiatief met financiële middelen 

een meerwaarde levert om zo de doelen op gebiedsniveau te bereiken. Het uitgangspunt is dat zo'n 

tweedeling niet alleen gunstig is voor de initiatiefnemer van het betreffende initiatief maar uiteindelijk 

ook voor de kwaliteit en leefbaarheid van het hele dorp. 

 

De visie ‘Proeftuin’ is in eerste instantie opgesteld voor het westelijke deel van het buitengebied van 

Elsendorp. In een later stadium is deze (structuur)visie aangevuld met het oostelijke deel, zodat deze visie 

(net als het meerwaardeplan en het nieuwe Chw-bestemmingsplan ‘Proeftuin Elsendorp’) van toepassing 

is op het gehele buitengebied van Elsendorp. De (structuur)visie is tevens van toepassing op de kern van 

Elsendorp. Dit wordt nader toegelicht in paragraaf 1.4 en hoofdstuk 2. 

  

 
1 Een toelichting van het begrip ‘initiatief’ is opgenomen in paragraaf 2.3 
2 Dit geldt voor initiatieven uit categorie 1 en 2. De categorieën worden gedefinieerd in paragraaf 2.3. Voor initiatieven uit 
categorie 3 geldt een grotere inspanning t.a.v. de kwaliteitsverbetering van het landschap. Dit wordt beschreven in dit 
meerwaardeplan en in het Chw-bestemmingsplan ‘Proeftuin Elsendorp’. 
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1.1.2. De bouwstenen voor het meerwaardeplan 

In de Proeftuin Elsendorp is een aanzet gegeven voor een structuurvisie en voor principes en spelregels 

voor het meerwaardeplan. Bovendien wordt voortgebouwd op bestaand gemeentelijk beleid met een 

deels vergelijkbare set spelregels als beschreven in de ‘Handreiking Kwaliteitsverbetering van het 

landschap’3.  

 

Uit welke twee belangrijke bouwstenen bestaat de meerwaarde van een initiatief? De bouwstenen zijn 

de financiële meerwaarde voor een initiatiefnemer en de maatschappelijke meerwaarde voor Elsendorp.  

 

Het voorstel is om de financiële meerwaarde in hoofdzaak te bepalen door de waardesprong van de 

bestemming van de grond. In hoofdstuk 4 wordt uitgebreid beschreven met welke rekenregels de 

financiële meerwaarde wordt bepaald en wordt aangegeven welk deel van de financiële meerwaarde 

door een initiatiefnemer geïnvesteerd dient te worden in ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit. 

 

Naast een financiële waarde heeft elk initiatief ook een maatschappelijke waarde. Denk bijvoorbeeld aan 

de sloop van verspreid liggende voormalige agrarische bebouwing (VAB’s), het verminderen van het 

aantal intensieve veehouderijen, het herbestemmen van (agrarische) bedrijven, het realiseren van nieuwe 

(niet-agrarische) bedrijvigheid, het verwijderen van asbest en het verminderen van het aantal 

(bedrijfs)woningen. Ook toe te voegen kwaliteiten, zoals het ontwikkelen van het recreatieaanbod in 

Elsendorp en omgeving, projecten op het gebied van klimaatadaptatie en duurzame energie of het 

vergroten van de buffer voor overtollig water hebben een maatschappelijk waarde. Deze potentiële 

maatschappelijke meerwaarde is van belang voor de toekomstige ontwikkeling van het dorp. In hoofdstuk 

5 wordt uitgebreid beschreven op welke wijze de omvang van de maatschappelijke meerwaarde wordt 

bepaald en hoe deze maatschappelijke meerwaarde via een eventuele korting doorwerkt in de hoogte 

van de gevraagde investering in ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit. 

 

1.1.3. Het meerwaardeplan 

Het voorliggende document is het meerwaardeplan. Dit is een beleidsregel die wordt aangehaald in de 

regels van het Chw-bestemmingsplan ‘Proeftuin Elsendorp’. Dit meerwaardeplan bouwt voort op de 

hiervoor genoemde eerste stappen en geeft concrete invulling aan het bepalen van de financiële en 

maatschappelijke meerwaarde in combinatie met de structuurvisie en het bestemmingsplan. Ook dit 

meerwaardeplan is gemaakt in nauwe samenwerking met het Dorpsoverleg Elsendorp, de gemeente 

Gemert-Bakel, het waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant. Het meerwaardeplan heeft 

tot doel de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en vitaliteit van Elsendorp een impuls te geven. Die impuls 

wordt onder andere gegeven door (extra) ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven in het buitengebied. 

Initiatiefnemers creëren met hun initiatief dynamiek in het buitengebied. Die dynamiek houdt het 

buitengebied vitaal, maar moet er tegelijkertijd voor zorgen dat er een bijdrage wordt geleverd aan het 

saneren van ongewenste situaties, aan de leefbaarheid, de ruimte voor bedrijvigheid en innovatie, het 

waterbeheer, de landschappelijke kwaliteit en de recreatie-ontwikkeling. Om initiatiefnemers te 

inspireren om meerwaarde te creëren met het eigen initiatief en bij te dragen aan deze doelstellingen, 

wordt verwezen naar de ‘Landschappelijke inspiratiekaart en bouwstenen landschappelijke meerwaarde’, 

zoals opgenomen als bijlage bij het Chw-bestemmingsplan ‘Proeftuin Elsendorp’. 

 

1.1.4. Rol en positie van het meerwaardeplan 

Dit meerwaardeplan is onlosmakelijk verbonden met: 

1. Visie (structuurvisie); 

2. Plan (regels en toelichting uit het Chw-bestemmingsplan); 

3. Uitvoering (besluitvorming / implementatie / operationalisatie). 

 

 
3 Dit geldt voor initiatieven uit categorie 1 en 2. De categorieën worden gedefinieerd in paragraaf 2.3. Voor initiatieven uit 
categorie 3 geldt een grotere inspanning t.a.v. de kwaliteitsverbetering van het landschap. Dit wordt beschreven in dit 
meerwaardeplan en in het Chw-bestemmingsplan ‘Proeftuin Elsendorp’. 
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Het meerwaardeplan, in de vorm van een beleidsregel, geeft de wijze aan waarop de doelen uit de 

visiedocumenten concreet worden gemaakt, benoemt een aantal maatregelen/regels om deze doelen te 

realiseren en het is een belangrijke beleidsregel bij de uitwerking/uitvoering van het Chw-

bestemmingsplan. 

 

1.1.5. Uitvoering maatschappelijke en financiële meerwaarde 

Dit meerwaardeplan beschrijft de manier waarop wordt beoordeeld of initiatieven voldoende 

meerwaarde hebben voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving van Elsendorp en door middel van 

financiële en maatschappelijke meerwaarde voldoende bijdragen aan de doelstellingen voor Elsendorp. 

Bij dit meerwaardeplan hoort een rekentool om de meerwaarde voor de fysieke leefomgeving van een 

initiatief op eenduidige wijze te berekenen. Uit het samenspel van de regels van dit meerwaardeplan en 

de rekentool volgt of een initiatief zelf voldoende meerwaarde levert of een afdracht doet aan het 

gebiedsfonds, dat speciaal daarvoor wordt opgericht. Vanuit dat gebiedsfonds worden op basis van 

afdrachten vanuit initiatieven investeringen in de kwaliteit van de fysieke leefomgeving van Elsendorp 

(mede)gefinancierd en wordt een bijdrage geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit van 

Elsendorp. 

 

De maatschappelijke meerwaarde die een initiatief zelf levert, is van invloed op de hoogte van een 

eventuele afdracht aan het gebiedsfonds. In deze rekentool, maar op een ander rekenblad, wordt via een 

gestructureerde vragenboom bepaald óf een initiatief maatschappelijke meerwaarde heeft en welke 

korting als gevolg daarvan mag worden toegepast op de gevraagde investering. Dit houdt in dat 

initiatieven met een grote maatschappelijke meerwaarde worden gestimuleerd via dit systeem. 

 

Het meerwaardeplan is van toepassing op initiatieven vanuit een grondeigenaar of ontwikkelende partij 

in het buitengebied van Elsendorp, het gebied zoals weergegeven met een rode contour in figuur 1. Het 

gaat dan alleen om initiatieven die ruimtelijk aanvaardbaar zijn in het buitengebied op basis van geldend 

gemeentelijk, provinciaal beleid en de structuurvisie Proeftuin Elsendorp. Het meerwaardeplan is niet van 

toepassing op initiatieven, die op basis van de ruimte-voor-ruimte regeling worden gerealiseerd. 

 

 
Figuur 1 Buitengebied Elsendorp 
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1.2. Doelstellingen van het meerwaardeplan 

Dit meerwaardeplan streeft inhoudelijk de volgende doelstellingen na: 

1. een goede en functionerende gemengde plattelandseconomie; 

2. een aantrekkelijk buitengebied waar goed gewoond, gewerkt en geleefd kan worden voor 

iedereen; 

3. het tegengaan van verrommeling en verstening van het buitengebied. 

 

Procesmatig streeft dit meerwaardeplan de volgende doelstellingen na: 

1. nauwe interactie tussen dorp, buitengebied en tussen ondernemers onderling; 

2. het dorp Elsendorp bepaalt in belangrijke mate zelf waarin geïnvesteerd wordt ten behoeve van 

de ontwikkeling van het buitengebied. 

 

Met deze doelstellingen draagt het meerwaardeplan bij aan enkele provinciale ambities die in de 

Brabantse Omgevingsvisie ‘De kwaliteit van Brabant’ zijn geformuleerd: 

1. een gezonde, veilige en mooie leefomgeving; 

2. het behouden en versterken van de kwaliteit van de Brabantse leefomgeving; 

3. het creëren van meerwaarde bij initiatieven. 

 

1.3. De werking van het meerwaardeplan 

Het meerwaardeplan gaat over de maatschappelijke meerwaarde en de financiële meerwaarde. Het 

meerwaardeplan bevat een beschrijving van de spelregels en het proces om te komen tot een 

maatwerkbijdrage vanuit de initiatieven. Deze systematiek draagt bij aan het behalen van de in paragraaf 

1.2 benoemde doelstellingen. Het meerwaardeplan heeft bovendien een directe relatie met de 

structuurvisie ‘Proeftuin Elsendorp’ en met het Chw-bestemmingsplan ‘Proeftuin Elsendorp’. Deze relatie 

wordt toegelicht in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het proces. De systematiek voor de 

financiële meerwaarde wordt toegelicht in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 worden de spelregels voor het 

realiseren van maatschappelijke meerwaarde beschreven. Tot slot wordt in hoofdstuk 6 beschreven hoe 

het gebiedsfonds werkt, welke rol betrokken partijen hierin hebben, hoe toezicht wordt gehouden op het 

fonds en het behalen van de doelstellingen met de maatregelen uit dit meerwaardeplan. 
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2. Visies en bestemmingsplan 7 

2.1. Visie ‘Proeftuin Elsendorp’ 

In 2019 is de visie ‘Proeftuin Elsendorp’ opgesteld vanuit een samenwerking van het Dorpsoverleg 
Elsendorp, de initiatiefnemers in het gebied, de gemeente Gemert-Bakel, het waterschap Aa en Maas en 
de provincie Noord-Brabant. Deze partijen willen samen vorm geven aan de kwaliteit en leefbaarheid van 
Elsendorp. De belangrijkste aanleiding voor deze gebiedsvisie is de huidige en nog te verwachten 
hoeveelheid leegstand in het buitengebied van Elsendorp, inclusief de ruimtelijke, sociale en 
maatschappelijke gevolgen van deze leegstand.  
 
De gebiedsvisie schetst een toekomstperspectief voor het buitengebied. In het buitengebied is voldoende 
ondernemerschap en zijn voldoende ideeën voor initiatieven om aan de gewenste toekomst vorm te 
geven. Door deze nieuwe initiatieven te koppelen aan de opgaven van het gebied ontstaan kansen om 
een goede en functionerende gemengde plattelandseconomie te realiseren, toe te werken naar een 
aantrekkelijk buitengebied waar goed gewoond, gewerkt en geleefd kan worden voor iedereen en om de 
verrommeling en verstening van het buitengebied tegen te gaan. 
 
Het meerwaardeplan kan gezien worden als een beleidsuitwerking van de doelstellingen die o.a. in de 
visie ‘Proeftuin Elsendorp’ zijn geformuleerd. Bij deze beleidsuitwerking staat centraal: een gedetailleerde 
uitwerking van de koppelingen tussen nieuwe initiatieven in het buitengebied en het aanpakken van de 
verschillende opgaven in dit gebied en de kern van Elsendorp. 
 

2.2. Uitwerking structuurvisie 

De visie ‘Proeftuin Elsendorp’ is in eerste instantie opgesteld voor ongeveer de helft van het buitengebied 

van Elsendorp, dat is weergegeven in figuur 1 in paragraaf 1.1. Om de maatschappelijke meerwaarde van 

toekomstige initiatieven te kunnen beoordelen, is besloten om enerzijds de bestaande visie uit te breiden 

naar het oostelijk deel. Anderzijds is de visie inhoudelijk verder uitgewerkt om concreter houvast te geven 

aan de toekomstige ruimtelijke ambities van Elsendorp. Het gehele buitengebied is nu ingedeeld in 

gebiedstypen met bijbehorende gebiedsbestemmingen, zoals weergegeven in figuur 2. Voor elk 

gebiedstype wordt een beschrijving gegeven van de gewenste ontwikkelrichting. De 

gebiedsbestemmingen worden beschreven in het Chw-bestemmingsplan ‘Proeftuin Elsendorp’. Voor 

initiatieven wordt gekeken of deze passend zijn binnen de gebiedsbestemming(en), die op de specifieke 

locatie van toepassing is/zijn. 
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Figuur 2 Kaart met gebiedsbestemmingen 

 

De visie krijgt de status van een structuurvisie met een financiële uitvoeringsparagraaf die o.a. de relatie 

duidt tussen enerzijds initiatieven in het buitengebied van Elsendorp, die conform het meerwaardeplan 

een maatschappelijk en/of financiële meerwaarde dienen te realiseren, en anderzijds de projecten in het 

buitengebied en in de kern van Elsendorp, die met de bestedingen vanuit het gebiedsfonds mede 

gefinancierd kunnen worden, en opgenomen worden op een projectenlijst die als bijlage bij de 

structuurvisie wordt gevoegd. Dit conform artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening. 

 

2.3. Chw-bestemmingsplan Proeftuin Elsendorp 

De initiatieven in het buitengebied vormen de aanjagers voor het aanpakken van de verschillende 
gebiedsopgaven. Deze initiatieven passen – in de meeste gevallen – niet binnen het vigerende 
bestemmingsplan. Daarom is een nieuw bestemmingsplan opgesteld: een bestemmingsplan met 
verbrede reikwijdte op basis van de Crisis- en herstelwet (Chw-bestemmingsplan). Met dit Chw-
bestemmingsplan ‘Proeftuin Elsendorp’ kan gebruik worden gemaakt van een aantal van de nieuwe 
mogelijkheden die de Omgevingswet biedt, terwijl de Omgevingswet nog niet is ingevoerd.  
 
Het Chw-bestemmingsplan heeft een basislaag met bouw- en gebruiksmogelijkheden uit het vorige 
bestemmingsplan overgenomen (enkelbestemmingen) en voegt daar een extra ontwikkellaag aan toe 
(gebiedsbestemmingen). Deze ontwikkellaag met bouw- en gebruiksmogelijkheden biedt initiatiefnemers 
de ruimte om nieuwe initiatieven te ontplooien in het buitengebied. De inhoud van deze ontwikkellaag is 
gebaseerd op de visie ‘Proeftuin Elsendorp’, de verdere uitwerking in de structuurvisie en de verordening 
van de provincie. De ontwikkellaag, in de vorm van de zeven gebiedsbestemmingen met bijbehorende 
ontwikkelrichtingen, wordt beschreven in het Chw-bestemmingsplan. 
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Het meerwaardeplan heeft een brede toepassing voor onderstaande drie categorieën van initiatieven: 

1. Initiatief is passend binnen de basislaag van het Chw-bestemmingsplan; 

2. Initiatief maakt gebruik van de bouw- en gebruiksmogelijkheden uit de ontwikkellaag 

(gebiedsbestemmingen) van het Chw-bestemmingsplan; 

3. Initiatief dat niet past binnen het Chw-bestemmingsplan, maar op basis van de structuurvisie of 

andere overwegingen wel ruimtelijk gewenst is en/of een meerwaarde heeft voor de fysieke 

leefomgeving van Elsendorp. 
 
Er worden in het Chw-bestemmingsplan voorwaarden gesteld aan het gebruik maken van deze extra 
bouw- en gebruiksmogelijkheden. Eén van deze voorwaarden is dat elk initiatief een (significante) 
meerwaarde heeft voor het in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en een 
goede omgevingskwaliteit. Of hieraan voldaan wordt, wordt bepaald op basis van het gestelde in dit 
meerwaardeplan. Het voorliggende meerwaardeplan is daarmee de beleidsregel waarmee wordt bepaald 
hoe voldaan wordt aan de open norm in het Chw-bestemmingsplan.  
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3. Het proces  11 

3.1. Algemeen 

In de proeftuin Elsendorp wordt geëxperimenteerd met een nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling. De 

spelregels voor deze nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling worden vastgelegd in dit meerwaardeplan. 

Bij de gebiedsontwikkeling van de proeftuin Elsendorp zijn de stichting dorpsoverleg Elsendorp, de 

gemeente Gemert-Bakel, de provincie Noord-Brabant en het waterschap Aa en Maas en natuurlijk de 

initiatiefnemers betrokken. 

 

Voor de uitvoering van dit meerwaardeplan wordt een gebiedsfonds opgericht met de ‘Stichting de 

Boerenapostel’ (hierna: Stichting) als beheerder. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door één 

vertegenwoordiger op voordracht van de stichting dorpsoverleg Elsendorp en één vertegenwoordiger op 

voordracht van de Coöperatie Elsendorp. De Stichting overlegt met de initiatiefnemers over de beoogde 

ontwikkeling en adviseert aan de gemeente Gemert-Bakel over de wenselijkheid van het initiatief. De 

gemeente Gemert-Bakel toetst een initiatief op basis van het Chw-bestemmingsplan en deze beleidsregel. 

 

Tevens beheert de Stichting een gebiedsfonds van waaruit projecten in het buitengebied worden 

ge(co)financierd. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de spelregels ten aanzien van de uitvoering en 

governance van deze nieuwe vorm van gebiedsontwikkeling. Na vaststelling van dit meerwaardeplan 

zullen deze spelregels verder worden uitgewerkt en worden vastgelegd in de statuten van de Stichting. 

 

De gemeente Gemert-Bakel, het waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant geven gevraagd 

en ongevraagd advies aan de Stichting. De Stichting legt jaarlijks verantwoording af aan de gemeente 

Gemert-Bakel door middel van een jaarverslag. Op basis van een beoordeling van het jaarverslag verleent 

de gemeente vervolgens decharge aan het stichtingsbestuur.  

 

3.2. Procesbeschrijving 

Het proces begint op het moment dat een initiatiefnemer in het buitengebied een voornemen heeft om 

een beoogde ontwikkeling te realiseren die past in één van onderstaande drie categorieën: 

1. Initiatief is passend binnen de basislaag van het Chw-bestemmingsplan; 

2. Initiatief maakt gebruik van de bouw- en gebruiksmogelijkheden uit de ontwikkellaag 

(gebiedsbestemmingen) van het Chw-bestemmingsplan; 

3. Initiatief dat niet past binnen het Chw-bestemmingsplan, maar op basis van de structuurvisie of 

andere overwegingen wel ruimtelijk gewenst is en/of een meerwaarde heeft voor de fysieke 

leefomgeving van Elsendorp. 

 

3.2.1. Voorbeelden van categorieën initiatieven 
Elk van de drie categorieën wordt geïllustreerd met een fictief voorbeeld. Uiteraard zijn meerdere typen 
initiatieven per categorie mogelijk en is het niet uitgesloten dat een initiatief dat lijkt op een fictief 
voorbeeld, vanwege de locatie, omvang of een andere eigenschap, tot een andere categorie behoort. De 
fictieve voorbeelden dienen dus vooral om een beeld te vormen bij de drie categorieën van initiatieven. 
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Fictief voorbeeld van een initiatief uit categorie 1 
Een fictief voorbeeld van een initiatief dat passend is binnen de basislaag van het Chw-bestemmingsplan 
(categorie 1) heeft betrekking op het bedrijfsperceel in figuur 3. Op dit bedrijfsperceel zijn een 
bedrijfsgebouw en een bedrijfswoning aanwezig. In de basislaag van het Chw-bestemmingsplan heeft ook 
de strook rechts van het bedrijfsperceel een bestemming ‘Bedrijf’. De maximale bouwmogelijkheden uit 
het Chw-bestemmingsplan geven ruimte voor een uitbreiding van het bedrijf op de strook. De 
initiatiefnemer wil op deze strook een tweede bedrijfsgebouw realiseren passend binnen de basislaag van 
het Chw-bestemmingsplan. Het gaat in dit fictieve voorbeeld om een uitbreiding.  
 

 
Figuur 3 Fictief voorbeeld van initiatief passend binnen de basislaag (categorie 1) 

 
Fictief voorbeeld van een initiatief uit categorie 2 
Een fictief voorbeeld van een initiatief dat gebruik maakt van de bouw- en gebruiksmogelijkheden uit de 
ontwikkellaag (gebiedsbestemmingen) van het Chw-bestemmingsplan (categorie 2) heeft betrekking op 
een agrarisch bedrijf in figuur 4. De initiatiefnemer wil de agrarische bedrijfsvoering stoppen en het 
perceel transformeren naar een mini-camping. De bouw- en gebruiksmogelijkheden uit de ontwikkellaag 
maken dit op de betreffende locatie mogelijk. Het gaat in dit fictieve voorbeeld om een transformatie.  

 

 
Figuur 4 Fictief voorbeeld van initiatief dat gebruik maakt van bouw- en gebruiksmogelijkheden uit de ontwikkellaag 
(categorie 2) 

 



 Het proces 13 

Rho adviseurs voor leefruimte   44001847.20190643 
vestiging Rotterdam 

Fictief voorbeeld van een initiatief uit categorie 3 
Een fictief voorbeeld van een initiatief dat dat niet past binnen het Chw-bestemmingsplan, maar op basis 
van de structuurvisie of andere overwegingen wel ruimtelijk gewenst is en/of meerwaarde heeft voor de 
fysieke leefomgeving van Elsendorp (categorie 3) heeft betrekking op het voormalige agrarische bedrijf in 
figuur 5. De initiatiefnemer sloopt de opstallen van dit agrarische bedrijf ten behoeve van de 
nieuwvestiging van een aannemersbedrijf op een ander perceel. Daarbij geldt dat de oppervlakte van de 
gesloopte opstallen groter dan of minstens even groot dient te zijn als de oppervlakte van het nieuwe 
opstal ten behoeve van het aannemersbedrijf. De initiatiefnemer dient bovendien aan te tonen dat het 
initiatief voldoende meerwaarde creëert. Het gaat in dit fictieve voorbeeld om een nieuwvestiging.  

 

 
Figuur 5 Fictief voorbeeld van initiatief dat niet past binnen het Chw-bestemmingsplan, maar op basis van de 
structuurvisie of andere overwegingen wel ruimtelijk gewenst is en/of meerwaarde heeft voor de fysieke leefomgeving 
van Elsendorp (categorie 3) 

 

3.2.2. Het proces 

Op het moment dat het initiatief zodanig is uitgewerkt dat de initiatiefnemer in een ‘reguliere 

gebiedsontwikkeling’ in overleg zou treden met de gemeente over de ontvankelijkheid van het initiatief 

begint het navolgend beschreven proces te lopen. Vanaf dat moment worden de volgende stappen 

doorlopen: 

1. Initiatieven uit de 1ste en 2de categorie kunnen direct door naar de tweede processtap. Initiatieven uit 

de 3de categorie worden in een vooroverleg met de gemeente Gemert-Bakel, het waterschap Aa en 

Maas en de provincie Noord-Brabant besproken en getoetst op wenselijkheid. Indien initiatieven uit 

de 3de categorie gewenst worden geacht en daarvoor eventuele ontheffingen verleend kunnen 

worden, gaan ook deze initiatieven door naar de volgende processtap. 

2. De initiatiefnemer bespreekt het concept inrichtingsplan met bouw- en gebruiksmogelijkheden met 

de Stichting en de gemeente. Voor het initiatief wordt een berekening gemaakt door de 

initiatiefnemer op basis van de stappen uit dit meerwaardeplan. Met behulp van de rekentool wordt 

een berekening gemaakt van de bruto financiële meerwaarde, de gevraagde investering, de 

eventuele korting vanuit maatschappelijke meerwaarde, de aftrekbare meerwaarde die geleverd 

wordt door eigen werkzaamheden en, indien van toepassing, de bijdrage aan het gebiedsfonds. De 

stichting kan de initiatiefnemer begeleiden bij het invullen van de rekentool; 

3. De initiatiefnemer past eventueel zijn plannen aan en bespreekt deze aanpassingen met de Stichting 

en de gemeente, op basis waarvan de initieel berekende bijdrage uit de rekentool van het 

meerwaardeplan dient te worden bijgesteld. Deze stap kan een aantal keren herhaald worden totdat 

er een plan en een meerwaardeberekening liggen waarover alle partijen tevreden zijn. Het 
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waterschap en de provincie kunnen in deze processtap vanuit hun rol als adviseur gevraagd en 

ongevraagd advies gegeven over de beoogde ontwikkeling; 

4. Op het moment dat de Stichting, de gemeente en een initiatiefnemer overeenstemming hebben 

bereikt over de meerwaarde van het initiatief op basis van de rekentool en de spelregels zoals 

beschreven in dit meerwaardeplan, wordt na toetsing door de gemeente een door de Stichting en de 

initiatiefnemer ondertekende uitdraai van de ingevulde rekentool t.b.v. de bepaling van de financiële 

en maatschappelijke meerwaarde bijgevoegd. De ondertekende uitdraai van de ingevulde rekentool 

dient als privaatrechtelijke overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de Stichting; 

5. De rekentool leidt uiteindelijk tot óf de situatie dat geen financiële bijdrage geleverd dient te worden 

óf de situatie dat een financiële bijdrage betaald dient te worden. Alle bijdragen worden na 

accordering door de gemeente in de anterieure overeenkomst, betaald door de initiatiefnemer aan 

de Stichting. De Stichting voert met alle ontvangen bijdragen projecten uit ter verbetering van de 

leefkwaliteit van Elsendorp op basis van de jaarlijks te actualiseren projectenlijst, die een bijlage 

vormt van de structuurvisie. 

6. De initiatiefnemer bereidt vervolgens een definitieve aanvraag omgevingsvergunning voor en dient 

deze formeel in bij de gemeente als (bouw)aanvraag, eventueel gelijktijdig met de aanvraag van 

andere benodigde vergunningen ten behoeve van de ontwikkeling (bijvoorbeeld een 

watervergunning bij het waterschap); 

7. De gemeente toetst de definitieve (bouw)aanvraag (inclusief de ingevulde en ondertekende 

rekentool), toetst of de aanvraag compleet en ontvankelijk is en maakt vervolgens een concept 

anterieure overeenkomst met de volgende elementen (indien van toepassing): 

a. de standaard afspraken, o.a. over planning, proces, kostenverhaal, planschade en leges, 

b. de fondsbijdrage, die in het kader van het meerwaardeplan is bepaald, dient betaald te 

worden aan de Stichting, met verwijzing naar de onder 4. genoemde afspraken tussen 

initiatiefnemer en Stichting; 

c. de eisen ten aanzien van de landschappelijke inpassing; 

d. de inspanningen van de initiatiefnemer op het gebied van de maatschappelijke meerwaarde. 

8. De gemeente start de formele planologische procedure (indien aan de orde) dan wel verleent de 

omgevingsvergunning; 

9. De initiatiefnemer kan aan de slag! 

 

De hoofdlijn van het proces om de financiële en maatschappelijke meerwaarde te bepalen, wordt 

weergegeven in figuur 6 en verder uitgewerkt in hoofdstukken 4 en 5. 

 

 
Figuur 6 Systeem financiële en maatschappelijke meerwaarde  
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4. Financiële meerwaarde 15 

4.1. Subdoelstelling 

Elk initiatief in het buitengebied van Elsendorp wordt geacht een meerwaarde te leveren in de vorm van 

een impuls aan de fysieke leefomgeving in de vorm van een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en 

vitaliteit van Elsendorp. Bij deze doelstelling hoort de subdoelstelling dat de financiële meerwaarde van 

een initiatief (gedeeltelijk) wordt ingezet ten behoeve van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving van 

Elsendorp. 

 

4.2. Maatregelen 

Of er bij een initiatief sprake is van financiële meerwaarde, wordt met objectieve rekenregels bepaald. De 

berekening van de financiële meerwaarde vindt plaats op basis van de volgende regels. 

 

4.2.1. Regels financiële meerwaarde 

1. Grondwaarden van huidige en toekomstige situatie bepalen: 

• Voor de berekening van de grondwaarden van de huidige en toekomstige situatie wordt 

uitgegaan van hetzelfde plangebied. De oppervlakte van het plangebied wordt samen met de 

grenzen van het plangebied op een kaart aangegeven; 

• Voor de berekening van de grondwaarde van de huidige situatie wordt uitgegaan van de 

bestemmingsvlakken en de maximale bouw- en gebruiksmogelijkheden uit de basislaag van het 

Chw-bestemmingsplan; 

• Voor de berekening van de grondwaarde van de toekomstige situatie wordt bepaald welke bouw- 

en gebruiksmogelijkheden nodig zijn ten behoeve van het initiatief en in welke 

bestemmingsvlakken dat resulteert. 

• Voor beide berekeningen wordt gewerkt met de grondwaarden uit onderstaande tabel: 

Bestemming Grondwaarde [€/m2] 

Natuur € 1 

Verkeer € 1 

Agrarisch € 5 

Agrarisch met een bouwvlak € 25 

Agrarisch verwante bedrijven € 25 

Bedrijf € 62,50 

Wonen € 100 tot 1.000 m2 en € 70 voor elke extra m2 

Maatschappelijk € 25 

Recreatie € 25 

Horeca € 25 

Overig Grondwaarde is maatwerk  

• De grondwaarden van de huidige en toekomstige situatie worden berekend door de oppervlakte 

van een bestemmingsvlak (inclusief eventueel de oppervlakte van een functieaanduiding) te 

vermenigvuldigen met de bijbehorende grondwaarde uit bovenstaande tabel. Door vervolgens 
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de verschillende grondwaarden van de bestemmingsvlakken (en functieaanduidingen) op te 

tellen, wordt de totale grondwaarde van de huidige of toekomstige situatie berekend4. 

 

2. Bruto financiële meerwaarde berekenen: 

• De bruto financiële meerwaarde wordt berekend door de totale grondwaarde van de 

toekomstige situatie te verminderen met de totale grondwaarde van de huidige situatie. 

 

4.2.2. Omvang financiële meerwaarde bepalen 

Gecontroleerd wordt of de bruto financiële meerwaarde groter is dan € 0,-:  

• Indien de bruto financiële meerwaarde positief is (groter dan € 0,-) dan geldt hetgeen dat in de 

rest van dit meerwaardeplan wordt beschreven; 

• Indien de bruto financiële meerwaarde positief is (groter dan € 0,-), maar de initiatiefnemer 

aantoonbaar heeft gemaakt dat de berekende bijdrage niet betaald kan worden vanuit de 

businesscase van de ontwikkeling, dan kan de initiatiefnemer bij de gemeente een verzoek doen 

om maatwerk. Bij de behandeling van dit verzoek wordt de omvang van de maatschappelijke 

meerwaarde van het initiatief sterk meegewogen; 

• Indien de bruto financiële meerwaarde negatief is (kleiner dan € 0,-) dan wordt uitsluitend een 

basisbijdrage gevraagd van de initiatiefnemer: een landschappelijke inpassing met een 

oppervlakte gelijk aan 20% van de omvang van het bestemmingsvlak en conform de regels uit 

het ‘Beeldkwaliteitsplan buitengebied’ van oktober 2016. 

 

4.2.3. Omvang investering in ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit bepalen 

De positieve financiële meerwaarde wordt ingezet ten behoeve van de kwaliteit van de fysieke 

leefomgeving in de vorm van ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit van Elsendorp. Dit kan door middel van 

investeringen in kwaliteit binnen het eigen plangebied en/of de omgeving en/of door een storting in een 

gebiedsfonds. Vanuit dit gebiedsfonds worden projecten (gedeeltelijk) gefinancierd die bijdragen aan de 

ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit van het buitengebied van Elsendorp. 

 

De omvang van de bijdrage is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de categorie waarin het initiatief 

valt. De volgende categorieën worden onderscheiden (zie ook de voorbeelden in paragraaf 3.2.1): 

1. Initiatief is passend binnen de basislaag van het Chw-bestemmingsplan; 

2. Initiatief maakt gebruik van de bouw- en gebruiksmogelijkheden uit de ontwikkellaag 

(gebiedsbestemmingen) van het Chw-bestemmingsplan; 

3. Initiatief dat niet past binnen het Chw-bestemmingsplan, maar op basis van de structuurvisie of 

andere overwegingen wel ruimtelijk gewenst is en/of meerwaarde heeft voor de fysieke 

leefomgeving van Elsendorp. 

 

Uit het Chw-bestemmingsplan volgt dus tot welke categorie een initiatief behoort. Per categorie wordt 

een andere investering van de financiële meerwaarde gevraagd in de ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit van 

het buitengebied van Elsendorp. Dit wordt in onderstaande tabel beknopt weergegeven en wordt onder 

de tabel nader toegelicht.  

 

 
4 Omwille van de eenvoud van de bepaling van de financiële meerwaarde is daarbij door de projectgroep gekozen om alleen uit te 
gaan van grondwaarderingen. Dat voldoet voor de meeste te verwachten ontwikkelingen in Elsendorp. Op het moment dat ook 
nadrukkelijk de waarde van vastgoed relevant is, geeft het rekenen met alleen grondwaarderingen niet het volledige beeld van de 
financiële meerwaarde.  
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Initiatief uit categorie 1 

Wanneer een initiatief valt in categorie 1 en dus past binnen de basislaag van het Chw-bestemmingsplan, 

dan wordt een basisinspanning verwacht. De basisinspanning bestaat uit een landschappelijke inpassing, 

die een oppervlakte heeft die gelijk staat aan 20% van de oppervlakte van het bestemmingsvlak en die 

qua kwaliteit voldoet aan het ‘Beeldkwaliteitsplan Buitengebied’ van oktober 2016. De Stichting, en 

daarna de gemeente, beoordeelt of de door de initiatiefnemer voorgestelde landschappelijke inpassing 

voldoet. Als de Stichting, en daarna de gemeente, beoordelen dat de betreffende kavel al gedeeltelijk of 

voldoende landschappelijk is ingepast, dan wordt de gevraagde oppervlakte van de landschappelijke 

inpassing verminderd met de bestaande oppervlakte van de landschappelijke inpassing. Wanneer niet of 

niet volledig wordt voldaan, dan zal een financiële bijdrage worden gevraagd die gelijk staat aan de kosten 

voor de landschappelijke inpassing. 

 

Initiatieven uit categorie 2 en 3 

Wanneer een initiatief valt in categorie 2 en dus past binnen de ontwikkellaag van het Chw-

bestemmingsplan, dan wordt een basisinspanning gevraagd die bestaat uit een landschappelijke 

inpassing, die een oppervlakte heeft van 20% van het bestemmingsvlak, en die qua kwaliteit voldoet aan 

het ‘Beeldkwaliteitsplan Buitengebied’ van oktober 2016. Aanvullend wordt een investering gevraagd die 

gelijk staat aan 20% van de bruto financiële meerwaarde van dat initiatief. Voor een initiatief uit categorie 

3, dat niet past binnen het Chw-bestemmingsplan, dient eerst bepaald te worden of het initiatief 

(ruimtelijk) wenselijk is. Indien dat het geval is, dan wordt een basisinspanning gevraagd die bestaat uit 

een landschappelijke inpassing, die een oppervlakte heeft van 20% van het bestemmingsvlak, en die qua 

kwaliteit voldoet aan het ‘Beeldkwaliteitsplan Buitengebied’ van oktober 2016. Aanvullend wordt een 

investering gevraagd die gelijk staat aan 85% van de bruto financiële meerwaarde van dat initiatief.  

 

Indien vanwege de maatschappelijke meerwaarde een korting mag worden toegepast, zoals bedoeld in 

hoofdstuk 5, dan wordt deze korting op de gevraagde investering in mindering gebracht. Dit wordt 

geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld. Bij een bruto financiële meerwaarde van € 100.000,- voor 

een initiatief uit categorie 2 wordt een investering gevraagd van € 20.000,-. Stel dat voor dit initiatief op 

basis van de maatschappelijke meerwaarde een korting van 10% is bepaald, dan bedraagt de gevraagde 

investering na aftrek van deze korting nog € 18.000,-. 

 

  

1. Initiatief passend binnen de 

basislaag van het Chw-

bestemmingsplan 

2. Initiatief dat gebruik maakt 

van bouw- en 

gebruiksmogelijkheden uit de 

ontwikkellaag van het Chw-

bestemmingsplan 

3. Initiatief dat niet past binnen 

het Chw-bestemmingsplan, 

maar o.b.v. bijv. structuurvisie 

wel ruimtelijk gewenst is en/of 

meerwaarde heeft voor de 

fysieke leefomgeving van 

Elsendorp 

20% van de oppervlakte van het 

bestemmingsvlak landschap-

pelijk inpassen conform de 

regels uit het ‘Beeldkwaliteits-

plan Buitengebied’ van oktober 

2016 

20% van de oppervlakte van het 

bestemmingsvlak landschap-

pelijk inpassen conform de 

regels uit het ‘Beeldkwaliteits-

plan Buitengebied’ van oktober 

2016 en 20% van de berekende 

bruto meerwaarde wordt door 

de initiatiefnemer gestort in het 

gebiedsfonds 

20% van de oppervlakte van het 

bestemmingsvlak landschap-

pelijk inpassen conform de 

regels uit het ‘Beeldkwaliteits-

plan Buitengebied’ van oktober 

2016 en 85% van de berekende 

bruto financiële meerwaarde 

wordt door de initiatiefnemer 

gestort in het gebiedsfonds 
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Op deze gevraagde investering mogen kosten van de meerwaarde die gerealiseerd wordt door eigen 

werkzaamheden in mindering worden gebracht. De kosten van eigen werkzaamheden van de 

initiatiefnemer kunnen bestaan uit gemaakte kosten binnen het plangebied of daarbuiten, behorende tot 

de volgende categorieën (limitatief): 

• sloopkosten van opstallen (voor zover er geen sprake is van een stapeling van regelingen, zoals 

het opvoeren van de sloop(kosten) van opstallen bij de ruimte-voor-ruimte regeling of deze 

sloopkosten niet bij een andere provinciale of gemeentelijke regeling zijn ingezet of verrekend 

als kwaliteitswinst); 

• landschappelijke inpassing van het plangebied of kwaliteitsverbetering van het buitengebied; 

De initiatiefnemer mag alleen kosten van eigen werkzaamheden in mindering brengen op de gevraagde 

investering als hij deze kosten zelf maakt en betaalt. 

 

De resterende gevraagde investering (na aftrek van een eventuele korting en/of kosten voor eigen 

werkzaamheden) wordt door de initiatiefnemer gestort in het gebiedsfonds. 
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5. Maatschappelijke meerwaarde 19 

5.1. Subdoelstelling 

Elk initiatief in het buitengebied van Elsendorp wordt geacht een impuls te geven aan de ruimtelijke 

kwaliteit en vitaliteit van het buitengebied. Bij deze doelstelling hoort de subdoelstelling dat elk initiatief 

maatschappelijke meerwaarde creëert. Hierbij hebben niet alle initiatieven dezelfde maatschappelijke 

meerwaarde. De omvang van de maatschappelijke meerwaarde kan op basis van de regels uit de volgende 

paragrafen bepaald worden. 

 

5.2. Maatregelen 

5.2.1. Regels maatschappelijke meerwaarde 

In de (structuur)visie ‘Proeftuin Elsendorp’ wordt het perspectief geschetst ten aanzien van de gewenste 

ruimtelijke invulling van het buitengebied. Daarin staan de beleidsmatige kaders ten aanzien van de 

maatschappelijke meerwaarde. Omdat niet alle ontwikkelingen een even grote impact op de ruimtelijke 

kwaliteit van het buitengebied hebben, wordt rekening gehouden met ontwikkelingen die echt thuishoren 

in het buitengebied en ontwikkelingen die dat minder doen, zoals wonen of niet agrarische 

bedrijfsfuncties. Daarnaast kan de initiatiefnemer bereid zijn om, ondanks de relatief grote impact van 

zijn initiatief of nieuwe functie, problemen op een andere locatie in Elsendorp aan te pakken (denk aan 

sloop van VAB’s, verwijderen van asbest, investeren in natuurontwikkeling of bufferen van overtollig 

water). 

 

Van belang voor het bepalen of een initiatief maatschappelijke meerwaarde oplevert, zijn op basis van de 

structuurvisie ‘Proeftuin Elsendorp’ een aantal hoofdvragen van belang: 

 

1. Past het initiatief in de visie op het buitengebied van Elsendorp? 

2. Verbetert het initiatief de leefbaarheid? 

3. Creëert het initiatief extra ruimte voor bedrijvigheid en innovatie? 

4. Creëert het initiatief meer landschappelijke kwaliteit? 

5. Levert het initiatief een extra bijdrage aan duurzaam waterbeheer? 

6. Versterkt het initiatief het recreatie aanbod? 

7. Wordt er samengewerkt met andere initiatieven? 

 

Deze vragen zijn verwerkt in de rekentool en dienen door de initiatiefnemer beantwoord te worden. De 

invulling en beoordeling van de vragen leidt tot een ‘omvang’ van de maatschappelijke waarde. Op die 

‘omvang’ zal in de navolgende paragrafen nader worden ingegaan. 

 

5.2.2. Omvang maatschappelijke meerwaarde bepalen 

Een initiatief heeft alleen maatschappelijke meerwaarde als het passend is binnen de visie op het 

buitengebied Elsendorp. Dus als de eerste hoofdvraag met ‘Ja’ beantwoord kan worden. 

 

De omvang van de maatschappelijke meerwaarde is afhankelijk van hoeveel van de resterende zes 

hoofdvragen met ‘Ja’ beantwoord kunnen worden. De tweede, derde, vierde, vijfde en zesde hoofdvraag 

worden beantwoord op basis van de positieve, neutrale of negatieve bijdrage van een initiatief aan de 
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beleidsdoelen die horen bij de betreffende hoofdvraag. Per hoofdvraag worden alleen de beleidsdoelen 

getoond die relevant zijn voor de gebiedsbestemming(en) waarbinnen het initiatief wordt gerealiseerd. 

Vandaar dat ook ingevuld moet worden binnen welke gebiedsbestemming(en) het initiatief ligt. 

 

Per beleidsdoel wordt één van de volgende scores gegeven: +1, 0, -1. Die beleidsdoelen komen voort uit 

de kansenkaart. Indien een initiatief per saldo een positieve bijdrage levert aan de beleidsdoelen, dan 

wordt de betreffende hoofdvraag met ‘Ja’ beantwoord. De zevende hoofdvraag wordt met een 

onderbouwde ‘Ja’ of ‘Nee’ beantwoord. 

 

5.2.3. Korting bij maatschappelijke meerwaarde 

Naarmate een initiatief op meer fronten een maatschappelijke meerwaarde bezit, scoort dat initiatief 

‘hoger’ bij de beoordeling van de maatschappelijke meerwaarde. De beantwoording van de eerste 

hoofdvraag uit de rekentool met ‘Ja’, geeft geen korting op de financiële bijdrage. Op het moment dat de 

tweede, derde, vierde, vijfde en zesde hoofdvraag met ‘Ja’ beantwoord kunnen worden ontstaat een 

korting van 5% per hoofdvraag. De beantwoording van de zevende hoofdvraag met ‘Ja’ geeft een korting 

van 10%. De maximale korting die bij een grote maatschappelijke meerwaarde behaald kan worden, is 

35%. 

 

Voor initiatieven die niet passen binnen de visie op het buitengebied Elsendorp geldt dat deze initiatieven 

volgens de regels van dit meerwaardeplan geen maatschappelijke meerwaarde hebben en niet in 

aanmerking komen voor een korting op de financiële bijdrage. 
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6. Uitvoering van het meerwaardeplan 21 

Met name de uitvoering van het gebiedsfonds heeft een aantal uitgangspunten die in deze 

uitvoeringsparagraaf worden besproken.  

 

6.1. De werking van een gebiedsfonds 

In essentie houdt fondsvorming in dat vanuit bijdragen van initiatiefnemers, geld in een ‘spaarpot’ wordt 

gereserveerd voor besteding aan een gedefinieerd doel. Een bijdrage wordt gezien als onverschuldigde 

betaling. Dat houdt in dat degene die de bijdrage heeft gedaan ervan uit mag gaan dat zijn/haar bijdrage 

besteed wordt aan het gedefinieerde doel. De fondsbeheerder moet dan ook kunnen aantonen dat het 

beheerde geld in het gebiedsfonds binnen een redelijke termijn wordt besteed aan dat doel. Op het 

moment dat het geld niet daaraan besteed wordt, kan via een gerechtelijke uitspraak de bijdrage worden 

teruggevorderd. Voor de bestedingen van het geld uit het fonds dienen vooraf gestelde en bekende 

criteria bepaald te zijn, zodat degene die de bijdrage ‘aan de voorkant’ doet, op de hoogte is van hetgeen 

waarvoor zijn/haar bijdrage (mede) bedoeld is en welke doelen (lees projecten) (mede)gefinancierd 

worden vanuit het gebiedsfonds. Omdat het gebiedsfonds mede op basis van publiekrechtelijke 

instrumenten wordt afgedwongen, maar wel privaat wordt beheerd, dient in het volledige traject zowel 

de hoogte van de bijdragen (inkomsten) als ook de spelregels ten aanzien van bestedingen van het fonds 

(uitgaven) volledig transparant te zijn. 
 

6.2. Stichting 

Er dient een partij opgericht te worden, die het fonds leefkwaliteit buitengebied Elsendorp (verder te 

noemen: het gebiedsfonds) beheert. Daarvoor zal een Stichting de Boerenapostel (de Stichting) worden 

opgericht bestaande uit één vertegenwoordiger op voordracht van de stichting dorpsoverleg Elsendorp 

en één vertegenwoordiger op voordracht van de Coöperatie Elsendorp. De Stichting overlegt met de 

initiatiefnemers over de beoogde ontwikkeling en beheert het gebiedsfonds van waaruit projecten in het 

buitengebied worden ge(co)financierd. De gemeente Gemert-Bakel, het waterschap Aa en Maas en de 

provincie Noord-Brabant geven vanuit hun rol als adviseur gevraagd en ongevraagd advies aan de 

Stichting.  

 

De Stichting legt jaarlijks verantwoording af aan de gemeente Gemert-Bakel door middel van een 

jaarverslag met daarin in ieder geval: 

• een verantwoording van de ontvangen fondsbijdragen vanuit de initiatieven; 

• een verantwoording van de bestedingen vanuit het fonds aan projecten, die zijn opgenomen op 

de projectenlijst; 

• de genoemde projectenlijst inclusief eventuele wijzigingen ten opzichte van het voorgaande 

jaar; 

• een overzicht van de bereikte resultaten ten aanzien van de doelstellingen die zijn genoemd in 

dit meerwaardeplan. 

 

De gemeente Gemert-Bakel verleent na beoordeling en controle van het jaarverslag decharge aan de 

bestuurders van de Stichting. 
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6.3. Inning van een bijdrage 

Op het moment dat een initiatiefnemer uit het proeftuingebied zich meldt, dan wordt het proces 

doorlopen zoals beschreven in hoofdstuk 3, 4 en 5. Op het moment dat de initiatiefnemer uit het 

proeftuingebied bij de gemeente formeel een aanvraag omgevingsvergunning indient wordt een 

anterieure overeenkomst tussen de gemeente en de initiatiefnemer opgesteld. Voorafgaand aan de 

ondertekening van de anterieure overeenkomst en het verlenen van de omgevingsvergunning (of andere 

planologische procedure) dienen de Stichting en de initiatiefnemer aan te tonen dat ofwel geen 

fondsbijdrage verschuldigd is ofwel dat op basis van een ondertekende uitdraai met de ingevulde 

rekentool er overeenstemming is over de betaling van de fondsbijdrage aan de Stichting. In de anterieure 

overeenkomst tussen de gemeente en de initiatiefnemer wordt in samenspraak met de Stichting 

afgesproken op welk moment de bijdrage betaald dient te zijn. In principe is het betalingsmoment het 

moment van afgifte van de als laatste af te geven omgevingsvergunning (dat kan zijn 

omgevingsvergunning voor afwijking bestemmingsplan, dat kan zijn omgevingsvergunning voor bouwen, 

dat kan zijn omgevingsvergunning voor afwijken van gebruik). 
 

6.4. Bestedingen uit het fonds 

Op basis van de structuurvisie voor de ‘Proeftuin Elsendorp’ worden projecten benoemd die in 

aanmerking komen voor bestedingen uit het fonds. Deze projecten worden benoemd in een projectenlijst 

die als bijlage bij de structuurvisie wordt gevoegd. De projecten op de lijst kunnen zowel projecten in de 

kern als in het buitengebied van Elsendorp zijn. Deze projectenlijst wordt jaarlijks geactualiseerd en 

bijgevoegd bij het jaarverslag van de Stichting. Op het moment dat een project is uitgevoerd verdwijnt die 

van de projectenlijst en als er een nieuw project ontstaat wordt deze door de projectvoorbereider 

aangemeld en op basis van een beslissing van de Stichting, na consultatie van de gemeente, aan de 

projectenlijst toegevoegd. Daarbij dient zowel door de Stichting als de gemeente getoetst te worden of 

het toe te voegen project past binnen de kaders van de structuurvisie. 

 

De verschillende projecten worden inhoudelijk voorbereid (o.a. ontwerp, kostenraming, aanbesteding en 

uitvoeringsbegeleiding e.d., maar ook participatie) door één van de betrokken partijen (publieke en/of 

private partijen dan wel eventueel de Stichting zelf). Die partij heet de projectvoorbereider. Naast het 

aanmelden van dit project t.b.v. de projectenlijst moet de projectvoorbereider tevens, op het moment 

dat er een kostenraming van het project definitief is geworden, financiële dekking gaan zoeken voor de 

te maken kosten. Eén van de dekkingsbronnen is het fonds. De projectvoorbereider moet op het moment 

dat de kostenraming definitief is én het project voorkomt op de projectenlijst een verzoek doen aan de 

Stichting of zij bereid zijn een deel van de opgebouwde ‘spaarpot’ in te zetten voor het betreffende 

project. De Stichting en de projectvoorbereider voeren dan overleg om te komen tot een reële bijdrage. 

Het overeengekomen bedrag wordt vervolgens vastgelegd in een overeenkomst, waarbij tevens 

afspraken worden gemaakt over het moment van betaling (bijv. als eerste uitvoeringswerkzaamheden 

zijn aangevangen). Deze overeenkomst wordt door de Stichting ook gebruikt als legitimatie in de richting 

van de initiatiefnemers die een bijdrage leveren aan het gebiedsfonds en richting de gemeente Gemert-

Bakel, het waterschap Aa en Maas, de provincie Noord-Brabant en de inwoners en bedrijven in Elsendorp. 
 

6.5. Het beheer van het fonds 

De operationele activiteiten van het fonds worden uitgevoerd door de Stichting. De Stichting is 

verantwoordelijk voor een correcte administratie van de ontvangen bijdragen en uitgaven ten behoeve 

van projecten. Tevens is de Stichting verantwoordelijk voor het opstellen van een jaarverslag. 

Desgevraagd moet de Stichting ook aan initiatiefnemers uitleg geven over het beheer en bestedingen van 

het fonds.
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1.  Inleiding en status document

Inleiding en status document
Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voor het buitengebied van Elsendorp, in de 
gemeente Gemert-Bakel is opgesteld naar aanleiding van de ‘visie Proeftuin Elsendorp’. Deze 
gebiedsvisie is door de dorpsgemeenschap zelf opgesteld en ze omvat nieuwe initiatieven 
om de leefbaarheid op het platteland te versterken, verpaupering door leegstand tegen te 
gaan en op de juiste plekken ruimte te maken voor kleinschalige en duurzame bedrijvigheid, 
wonen en recreatie. Het idee van de Proeftuin Elsendorp is ontstaan als gevolg van de 
Brabantse aanpak voor de leegstand. 

De gebiedsvisie staat niet op zichzelf. De basis hiervoor ligt in het bestemmingsplan en het 
meerwaardeplan. Het meerwaardeplan is door de samenwerkende overheden, gemeente, 
waterschap Aa en Maas en provincie Noord-Brabant in samenwerking met vertegenwoordigers 
van het dorp gemaakt. Het meerwaardeplan is het kader waarmee wordt geborgd dat per 
individueel initiatief een meerwaarde wordt geleverd aan de kwaliteit en leefbaarheid van 
Elsendorp (op basis van het provinciaal en gemeentelijk beleid).  Maar ook de activiteiten op 
zich en de daaruit voortvloeiende meerwaarde op gebiedsniveau worden erin meegewogen. 
De systematiek daarvoor wordt uitgelegd in het meerwaardeplan. 

Het bestemmingsplan, het meerwaardeplan en de gebiedsvisie hebben betrekking op 
het buitengebied van Elsendorp. Om meer inzicht te geven in de gewenste en mogelijke 
ontwikkelingen is in aanvulling op deze documenten een landschapsinspiratiekaart gemaakt. 
Daarnaast zijn er thematisch richtlijnen en bouwstenen benoemd op basis waarvan 
meerwaardemaatregelen kunnen worden genomen. Daarbij zijn niet alle bouwstenen nieuw, 
grotendeels komt zij voort uit bestaand beleid. Meerwaarde gaat daarbij vaak om slimme 
combinaties maken. De keuzes kunnen echter verschillen per ondernemer, situatie en 
mogelijkheden. Het betreft dan ook altijd maatwerk.

De volgende bladen beschrijven achtereenvolgens de doelstellingen, het landschappelijke 
beeld per gebied en een beknopte thematische uitwerking. 

Inhoud document       
          blz.
1. Inleiding en status document      2
2. Landschappelijke doelstelling      3
3. Landschapsbeeld per gebied      4
4. Inspiratiekaart landschappelijke meerwaarde   5
5. Thema | Veerkrachtig, klimaatadaptief watersysteem  7
6. Thema | Robuuste landschappelijke structuur   10
7. Thema | Cultuurhistorie       13
8. Thema | Versterking natuurwaarden en biodiversiteit  15
9. Thema | Dorpsparkzone Elsendorp     17
10. Thema | Inpassing zonnevelden     19
11. Thema | Vitale bodem           20

Verbeelding gebiedsbestemmingen in bestemmingsplan Elsendorp

Dynamisch buitengebied

Rustig buitengebied
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2.  Landschappelijke doelstellingen 

Landschap en leefbaarheid
Het landschap staat onder druk en bedreigt de leefbaarheid. Bijvoorbeeld door droogte 
en wateroverlast, de drastische vermindering van biodiversiteit en de bodem die steeds 
verder achteruit gaat door jarenlange bemesting met kunstmest en inzet van pesticiden. Het 
landschap heeft echter verschillende betekenissen en lagen die van belang zijn. Voor een 
duurzaam en leefbaar perspectief voor Elsendorp en omgeving moet er worden ingezet op al 
die lagen. Er zijn 3 hoofdthema’s:
• een veerkrachtig natuurlijk systeem dat in balans is en een gezonde leefomgeving vormt 

voor mens en dier. Klimaatschommelingen en veranderingen weet zij op te vangen.
• het verdienvermogen blijft op orde en is volhoudbaar: ondernemersschap in het 

landschap is van belang voor de instandhouding daarvan. Daarbij wordt ondernemerschap 
gestimuleerd dat in balans is met het landschap, zo wordt de bodem niet uitgeput en is 
er ruimte voor biodiversiteit.

• het landschap heeft een sterke gebiedsbeleving en gemeenschapswaarde. Het 
landschap is aantrekkelijk en heeft een recreatieve meerwaarde voor mensen. Daarbij 
heeft het landschap waarde voor het dorp: de identiteit van Elsendorp wordt grotendeels 
ontleend aan het jonge ontginningslandschap, een landschap dat met enorme inzet en 
inspanning van vorige generaties productief is gemaakt. 

Doelstellingen
De bovengenoemde hoofdthema’s kunnen worden uitgesplitst in verschillende doelstellingen 
voor het landschap:
1. een veerkrachtig  en klimaatadaptief watersysteem:  ten behoeve van de toekomst-

bestendigheid van zowel landbouw- als natuurgronden, in zowel Elsendorp als 
benedenstrooms (Boekel).

2. een gezonde bodem met waterbergend vermogen (hogere organische stof, vermindering 
fosfaat en stikstofdruk), voor zowel landbouw- als natuurgronden.

3. een robuuste landschapsstructuur ten behoeve van een veerkrachtig systeem (bodem, 
water, biodiversiteit), belevingswaarde, gezondheid en welbevinden van bewoners. 

4. behoud en versterking van de bijzondere cultuurhistorische samenhang van het 
ontginningslandschap.

5. bedrijfsmatig vitale en landschappelijk ingepaste erven.
6. een recreatief aantrekkelijk en toegankelijk landschap vanuit het dorp en in de 

landgoederenzone.
7. een gezond landschap: beperking milieuhinder zoals geur- en geluidsoverlast.
8. goede inpassing en integratie van duurzame energiebronnen, zowel groot- als 

kleinschalig. 

Maatwerk
Bovengenoemde drie hoofdthema’s dienen in balans te zijn met elkaar bij uitwerking van 
de plannen. Meerwaarde gaat ook vaak om slimme combinaties maken. Bijvoorbeeld de 
aanplant van een beplantingselement dat ingezet wordt om meerdere doelen te behalen:  
het wegvangen van wind voor het bedrijf, de ontginningstructuur beter beleefbaar maken en  
de bijdrage van de aanplant voor insecten en vogels.
De keuzes kunnen echter verschillen per ondernemer, situatie en mogelijkheden. Het betreft 
dan ook altijd maatwerk.

Werken aan
- toegankelijkheid landschap
- landschappelijke schoonheid
- verbinden recreatieve trekpleisters
- aantrekkelijke (boeren-)erven
- verbindingen stad-land

Werken aan
- landschapstructuren op basis                                                            
   van cultuurhistorische lijnen
- samenhangende landschapsstructuur
- landschapsinclusief wonen  

Werken aan
- gezonde bodem met waterbergend vermogen
- veerkrachtig watersysteem
- versterking biodiversiteit 
- sluiten van nutriëntenkringlopen
- multifunctioneel gebruik
- circulaire stromen

Verdienvermogen op 
orde

Veerkrachtig 
natuurlijk systeem 

Sterke gebiedsbeleving
en gemeenschapswaarde

Bron: Landschappelijke hoofthema’s uitgewerkt in ‘De Schakelkast’ (2020)
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3.  Landschapsbeeld per gebied 

Gebiedsdelen landschapsvisie Elsendorp

Landschappelijke beelden
Het bestemmingsplan maakt een uitwerking voor twee verschillende gebiedsbestemmingen 
met een eigen hoofdambitie: ‘het dynamische buitengebied en het rustige buitengebied’. 
Deze gebiedsbestemmingen zijn gebaseerd op de verschillende landschappelijke 
verschijningsvormen en gebruik. Daarbij is er een derde beeld beschreven voor het gebied 
rondom het dorp, als dorpslandschapszone. 

1.  Noordelijk gelegen ‘dynamisch buitengebied’
De rationele, doelmatige en functionele opbouw van het ontginningslandschap wordt 
gerespecteerd. Daarnaast wordt een nieuwe landschappelijke laag voorgesteld dat past bij 
de hedendaagse opgaven van biodiversiteit, bodemherstel en tegengaan van droogte. 
Het streefbeeld wordt gevormd door:
1. de openheid en vergezichten vanuit de ontginningswegen worden gerespecteerd.
2. grote, ondernemende erven zijn ingeplant met een robuuste landschappelijke 

erfbeplanting.
3. perceelsgrensbeplanting, eventueel gekoppeld met kruiden- en wadistroken, staat haaks 

op de ontginningswegen. De beplanting wordt ingezet als windsingel (shelterbelt) ten 
behoeven van de toename van de productie. (zie pagina 10).

4. grootschalige opwekking van zonne-energie kan eventueel een plek krijgen in het gebied 
tussen Gerele peel/Keizersberg en Landmeerseloop/Stichtingseweg (dit zal blijken uit 
het traject van de Regionale Energie Strategie). Daarbij dient er plaats te zijn voor een  
goede landschappelijke inpassing en waar mogelijk gecombineerd met de opgave  van 
waterretentie en ruimte voor biodiversiteit.

2. Zuidelijk gelegen ‘rustig buitengebied’
Dit landschap biedt een afwisseling van extensieve weides en natuurinclusieve akkers met 
de klimaatadaptieve bossen. Daarbij wordt het huidige naaldbos omgevormd naar loofbos. 
Het grondwater stijgt weer als gevolg van de brede inzet van maatregelen in het systeem. 
Waar mogelijk worden de bossen ecologisch verbonden door houtwallen en boomsingels, 
die tevens ingezet worden als windsingel (shelterbelts). Zij kunnen worden aangevuld met 
kruidenrijke akkerranden. Het gebied is toegankelijk voor voetgangers, de doorgaande paden 
zijn verbonden met de omliggende landgoederen buiten het plangebied. Er is geen plaats 
voor grootschalige opwekking van zonne-energie.

3.  Dorpslandschapszone
De zone rondom het dorp, waar tevens de planologische duiding kernrandzone in ligt, bestaat 
uit een kleinschalig afwisselend landschap van kruidenrijke dierenweides, kleinere bosjes en 
houtsingels haaks op de ontginningswegen. Het heeft een sterk recreatieve meerwaarde 
voor het dorp. De aanleg van paden maakt een wandeling door dit gebied mogelijk. Ten 
oosten van het dorp is er ruimte voor landschapsinclusief wonen in kleinere erven/eenheden. 

Drie landschappelijke eenheden met ieder een eigen streefbeeld

Dynamisch buitengebied

Rustig buitengebied

Dorpslandschapzone
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Algemeen

           Kern

           Grootschalige camping
 
           Erven

Gebiedsdelen

           (Intensiever) agrarisch grondgebruik

           Dorpsparkzone

           Extensief agrarisch grondgebruik

Routing en hotspots

  N-wegen

  Gebiedsontsluiting 

  Bestaande paden

  Gewenste recreatieve verbinding

  Gewenste oversteekmogelijkheden 

  Dorpsparkje 

Watersysteem

  Hoofdwaterstructuur

  Benutten laagste delen in het gebied ten   
  behoeve van veerkrachtig watersysteem

Landschappelijke en cultuurhistorische waarde

           Landschapsvenster - karakteristieke open 
           ruimtes behouden

           (Cultuurhistorisch) waardevol erfensemble

           Cultuurhistorisch waardevol buurtschap

Beplanting/Landschapsstructuur

           Bos en heide

           Laan behoud 

           Laanbeplanting aanvullen

           Perceelsrandbeplanting - behoud 

           Perceelsrandbeplanting (shelterbelts) -  
           indien mogelijk versterken

           Erfinpassing behoud en/of nodig 

           Kruidenrijke akkerranden 

           

           

           

4.  Legenda inspiratiekaart landschappelijke meerwaarde Elsendorp

Landschapsvisie Elsendorp
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4. Kansenkaart landschappelijke meerwaarde Elsendorp
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5.  Thema  | Veerkrachtig, klimaatadaptief watersysteem 

Huidig watersysteem over AHN

Watersysteem

Defensie- of Peelkanaal gevoed met Maaswater

Watergang langs Elsendorp gevoed met water 
uit het Peelkanaal voorziet achterland van 
wateraanvoer (Boekel en Venhorst) in droge tijden. 

A-watergangen
 
B-watergangen

Huidige problematieken

Watertekort en droogte 
Algemene problematiek in het gehele gebied, maar 
op de hoogste gebieden het sterkst.

Wateroverlast
Lager gelegenpercelen (22.50 tot 22.75m N.A.P.) 

Waterkwaliteit 
De Sypseloop en Landmeerseloop hebben een 
slechte waterkwaliteit. Zij hebben een ecologische 
doelstelling vanuit de KRW.

           

Huidige hydrologische situatie
Elsendorp ligt op een horst, het hogere deel in het peelgebied. Er zijn plaatselijk hoogte-
verschillen. De hoofdwatergang door Elsendorp Elsendorpseloop en de Gerele Peelseloop 
voorziet het achterland van wateraanvoer in droge tijden (Boekel en Venhorst). Het water 
is afkomstig uit het Koordekanaal en het Peelkanaal. Bij Elsendorp wordt, voornamelijk 
wanneer er overstorten zijn uit het dorp of van kassen, wateroverlast ervaren op de lager 
gelegen percelen tussen de Elsendorpseweg, de Gereleweg en de Zeelandsedijk. 

Bij veel wateraanbod wordt meer water via stuw JDB (Gerele Peelseloop) richting Gemert 
geleid. Of via de Sijpseloop, of via Beestenveldseloop.

Veel waterlopen (met name aan de uiteinden van het watersysteem) liggen droog. Veel 
agrarische gronden als ook de natuurgebieden als De Krim en Cleefs Wit kampen met 
watertekort.

Ondanks de ligging in het breukengebied zijn er geen gegevens van wijstgronden in het 
plangebied.
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IDEAALBEELD - Flanken
Ideaalbeeld Flanken 

• Conserveren als het kan
• Alleen afvoeren als het moet
• Snelle sturing watersysteem mogelijk
• Ideale plek voor veel vormen van landbouw (ook 

kapitaalsintensieve gewassen)
• Landbouw volgt hoogteligging en lokaal waterpeil
• Innovatieve irrigatiesystemen voor de landbouw
• Infiltratie op bedrijfsniveau

 Landbouw Stuurbaar systeem

Bron: Innovatie Veenkoloniën

 Irrigatie

KNELPUNTEN DEELGEBIEDEN IDEAALBEELDTOEKOMST BOUWSTENEN VERHAAL vd AA

NAAR BOUWSTENEN FLANK >>

5.  Thema  | Veerkrachtig, klimaatadaptief watersysteem 

13

IDEAALBEELD - Horsten 
Ideaalbeeld Horsten 

• Spons van het stroomgebied
• Maximaal water conserveren en infiltreren
• Waterreservoir in de bodem voor droge tijden
• Basis voor kwel in de flanken en het dal
• Herstellen breuklijn
• Natte natuur op de laagste delen en langs de breuklijn
• Continue aanvoer water uit de Maas via Kanaal van 

Deurne

 Landbouw op de horsten Natte natuur

KNELPUNTEN DEELGEBIEDEN IDEAALBEELDTOEKOMST BOUWSTENEN VERHAAL vd AA

NAAR BOUWSTENEN HORST >>
Bron: Waterschap Aa en Maas; Presentatie van het Verhaal van de Aa ‘SAMEN MAKEN WE HET AA-DAL KLIMAATROBUUST’ 25

GIDSPRINCIPES 

• Optimaal stuurbaar watersysteem: 
• Conserveren als het kan (t.b.v. 

droogte bestrijding) &
• Snelle afvoer als het moet (om 

wateroverlast te voorkomen)
• Minder diep ontwateren
• Risico-afgewogen landgebruik 
• Optimaal landbouwgebied door snel 

stuurbaar watersysteem

BOUWSTENEN - FLANK

DOELGROEPEN

KNELPUNTEN DEELGEBIEDEN IDEAALBEELDTOEKOMST BOUWSTENEN VERHAAL vd AA

Flank - bouwsteen

F1 Dempen haarvaten of 
toepassen dammen 

F2 Regelbare drainage en 
subinfiltratie

F3 Waterbuffering op de 
flank

F4 Grondwaterpeil zo 
hoog mogelijk houden

F5 stuwvakken optimalis-
eren - gunstiger peil

F10 stimuleren van 
betere bodemstructuur

F11 Brede ondiepe 
watergang

F12 Blauwe diensten F13 Ander (innovatief) 
grondgebruik 

F14 Droog bos => 
kringlooplandbouw & 
broekbossen langs beek  

F15 Meervoudig 
gebruik duurzame 
energielandschap

AGRARIËR

GEMEENTE

TERREINBEHEERDER

WATERSCHAP

18

GIDSPRINCIPES 

• Vergroten sponswerking door 
maximaal water te conserveren

• Aangevoerd water zuiveren en 
infiltreren t.b.v. kwel

• Landbouw: risico afgewogen 
landgebruik

BOUWSTENEN - PEEL & MAASHORST

DOELGROEPEN

KNELPUNTEN DEELGEBIEDEN IDEAALBEELDTOEKOMST BOUWSTENEN VERHAAL vd AA

Horst - bouwsteen

H1 Sloten verondiepen, 
afdammen of dempen 

H2 Alle stuwen 
A-watergang in de 
hoogste stand

H3 Wijstgronden / 
breuklijn herstellen

H4 Laagste delen van 
de Peel en Maashorst 
bestemmen voor natuur 

H5 Veenontwikkeling - 
hoogveen

H6 Extra infiltreren 
wateraanvoer

H10 stimuleren van 
betere bodemstructuur

H11 Brede ondiepe 
watergang H12 Blauwe diensten

H13 Ander (innovatief) 
grondgebruik 

H14 Droog bos 
transformeren tot 
kringlooplandbouw en ...

H15 Meervoudig 
gebruik duurzame 
energielandschap

AGRARIËR

GEMEENTE

TERREINBEHEERDER

WATERSCHAP

14

IDEAALBEELD - Flanken
Ideaalbeeld Flanken 

• Conserveren als het kan
• Alleen afvoeren als het moet
• Snelle sturing watersysteem mogelijk
• Ideale plek voor veel vormen van landbouw (ook 

kapitaalsintensieve gewassen)
• Landbouw volgt hoogteligging en lokaal waterpeil
• Innovatieve irrigatiesystemen voor de landbouw
• Infiltratie op bedrijfsniveau

 Landbouw Stuurbaar systeem

Bron: Innovatie Veenkoloniën

 Irrigatie

KNELPUNTEN DEELGEBIEDEN IDEAALBEELDTOEKOMST BOUWSTENEN VERHAAL vd AA

NAAR BOUWSTENEN FLANK >>

Opgaven
Het gebied heeft een aantal opgaven. Dit zijn het onder andere het realiseren van extra wateraanvoer 
voor Boekel-Venhorst en het oplossen van de in de praktijk ervaren knelpunten voor wateroverlast 
in en rondom Elsendorp.  In de GGOR visie Goorloop Snelle Loop (vastgesteld 6 juli 2018) zijn er 
op hoofdlijnen enkele oplossingsrichtingen geformuleerd. Zo is er, om de door agrariërs ervaren 
wateroverlast in Elsendorp aan te pakken, de zogenaamde ‘bypass’ onderzocht en verder uitgewerkt 
als maatregel. Het betreft het verruimten van de waterloop parallel aan de zuidzijde van de 
Elsendorpseweg. Hierdoor kan in perioden van veel neerslag het te veel aan water worden omgeleid.

De Sypseloop en de Landmeerseloop is een zogenoemd KRW waterlichaam. Hier geldt vanuit de 
Europese Kaderrichtlijn water een opgave om de ecologische kwaliteit van het water te verbeteren. 
Met de aanleg van een natuurvriendelijke oever wordt hieraan bijgedragen.

Ten behoeve van de droogteproblematiek voor natuur en de landbouw is er opgave om het water niet 
af te wentelen van oost naar west, maar om het vast te houden waar het valt. Daarin heeft iedere speler 
in het gebied een rol en taak: zowel organisatie, ondernemer als bewoner. Het betreft zoveel mogelijk 
het afkoppelen, vasthouden en infiltreren van regenwater op eigen terrein. Dit kan bijvoorbeeld door 
LOP-stuwen te plaatsen en door de kleinste watergangen (C ) te dempen).

Bouwstenen uit ‘samen maken we het AA-dal klimaatrobuust’
Het Waterschap Aa en Maas heeft een document opgesteld ten behoeve van een klimaatrobuuste 
inrichting van het Aa-dal en daarmee ook het gebied Elsendorp. Per deelgebied zijn er uitgangspunten 
geformuleerd en bouwstenen opgesteld die richting geven voor een aanpak van de droogte. Daarbij 
nodigt zij alle partners uit hiermee aan de slag te gaan, zowel organisaties, ondernemers als bewoners.

De bouwstenen die zijn opgesteld kunnen worden meegenomen als meerwaardemaatregel bij 
initiatieven in het gebied. Op de volgende pagina is een kansenkaart getekend voor Elsendorp, waarbij 
de geformuleerde bouwstenen zijn gepositioneerd waar ze effectief zijn. Voor alle bouwstenen geld 
dat bekeken moet worden naar de relatie van de natuurlijke mogelijkheden van een perceel. 
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Bouwstenen perceelsniveau t.b.v. droogte

Sloten afdammen en verontdiepen

Stimuleren betere bodemstructuur

Naaldbos transformeren naar loofbos met 
waterbufferende soorten 

Bouwstenen perceelsniveau t.b.v. wateroverlast

Waterbuffering op huiskavel (opvangen 
regenwater gebouwen en verharding)

Innovatief grondgebruik als watergerelateerde 
teelten

 
Bouwstenen gebiedsniveau t.b.v. droogte

Opvoeren watertoevoer vanuit Peelskanaal

Brede ondiepe watergangen
Alle stuwen A-watergang in de hoogste stand

Zoekgebied waterberging
zoals vloeivelden, natte teelten, rabattenbossen

Laagste delen van de Peel en Maashorst 
bestemmen voor natuur

           

5.  Thema  | Veerkrachtig, klimaatadaptief watersysteem 

Kansenkaart veerkrachtig, klimaatadaptief watersysteem

1

1

3

3

3
1

++

++

3

1

2

2

2

2

2

Toepassing bouwstenen in het gebied

Legenda kansenkaart

Bouwstenen veerkrachtig watersysteem

Sloten afdammen en 
verontdiepen

Droog bos transformeren 
naar tot loofbos met 
waterbufferende soorten

Brede ondiepe watergangen

Ander innovatief 
grondgebruik als vloeivelden, 
natte teelten,...

Laagste delen van de Peel en 
Maashorst bestemmen voor 
natuur

Alle stuwen A-watergang in de 
hoogste stand

... rabattenbossen

Stimuleren betere 
bodemstructuur

Waterbuffering op huiskavel 
(opvangen regenwater 
gebouwen en verharding)

18

GIDSPRINCIPES 

• Vergroten sponswerking door 
maximaal water te conserveren

• Aangevoerd water zuiveren en 
infiltreren t.b.v. kwel

• Landbouw: risico afgewogen 
landgebruik

BOUWSTENEN - PEEL & MAASHORST

DOELGROEPEN

KNELPUNTEN DEELGEBIEDEN IDEAALBEELDTOEKOMST BOUWSTENEN VERHAAL vd AA

Horst - bouwsteen

H1 Sloten verondiepen, 
afdammen of dempen 

H2 Alle stuwen 
A-watergang in de 
hoogste stand

H3 Wijstgronden / 
breuklijn herstellen

H4 Laagste delen van 
de Peel en Maashorst 
bestemmen voor natuur 

H5 Veenontwikkeling - 
hoogveen

H6 Extra infiltreren 
wateraanvoer

H10 stimuleren van 
betere bodemstructuur

H11 Brede ondiepe 
watergang H12 Blauwe diensten

H13 Ander (innovatief) 
grondgebruik 

H14 Droog bos 
transformeren tot 
kringlooplandbouw en ...

H15 Meervoudig 
gebruik duurzame 
energielandschap

AGRARIËR

GEMEENTE

TERREINBEHEERDER

WATERSCHAP

18

GIDSPRINCIPES 

• Vergroten sponswerking door 
maximaal water te conserveren

• Aangevoerd water zuiveren en 
infiltreren t.b.v. kwel

• Landbouw: risico afgewogen 
landgebruik
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GIDSPRINCIPES 

• Optimaal stuurbaar watersysteem: 
• Conserveren als het kan (t.b.v. 

droogte bestrijding) &
• Snelle afvoer als het moet (om 

wateroverlast te voorkomen)
• Minder diep ontwateren
• Risico-afgewogen landgebruik 
• Optimaal landbouwgebied door snel 

stuurbaar watersysteem

BOUWSTENEN - FLANK

DOELGROEPEN

KNELPUNTEN DEELGEBIEDEN IDEAALBEELDTOEKOMST BOUWSTENEN VERHAAL vd AA

Flank - bouwsteen

F1 Dempen haarvaten of 
toepassen dammen 

F2 Regelbare drainage en 
subinfiltratie

F3 Waterbuffering op de 
flank

F4 Grondwaterpeil zo 
hoog mogelijk houden

F5 stuwvakken optimalis-
eren - gunstiger peil

F10 stimuleren van 
betere bodemstructuur

F11 Brede ondiepe 
watergang

F12 Blauwe diensten F13 Ander (innovatief) 
grondgebruik 

F14 Droog bos => 
kringlooplandbouw & 
broekbossen langs beek  

F15 Meervoudig 
gebruik duurzame 
energielandschap

AGRARIËR

GEMEENTE

TERREINBEHEERDER

WATERSCHAP

Bron: Waterschap Aa en Maas; Presentatie van het Verhaal van de Aa 
‘SAMEN MAKEN WE HET AA-DAL KLIMAATROBUUST’
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Bouwstenen en randvoorwaarden uit het beeldkwaliteitsplan buitengebied
In het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied (2016) van de gemeente Gemert zijn de kernkwaliteiten van 
het ontginningslandschap op een goede wijze uiteengezet. Het beeldkwaliteitsplan geeft daarbij 
randvoorwaarden aan voor landschap en erfinirichting. De bouwstenen en richtlijnen die zijn genoemd, 
zijn toegepast op de kansenkaart. Zo zijn waardevolle zichten geduid, is er een principevoorstel 
opgenomen voor behoud en aanleg van landschapselementen (lanen, houtwallen, bomenrijen). 
Op enkele aspecten van het beeldkwaliteitsplan worden er op de volgende pagina’s een aantal 
aanvullingen gedaan ten aanzien van nieuwe inzichten in biodiversiteitsherstel en klimaatadaptatie. 
Dit betreft bijvoorbeeld de inzet van zogenoemde ‘shelterbelts’. Er wordt daarbij een voorstel gedaan 
met respect voor de historische ontginningsstructuur.
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 UITLEG BIJ DE RANDVOORWAARDEN 
 LANDSCHAP

Uw initiatief dient altijd een bijdrage te leveren aan 
het versterken dan wel herstellen van het contrast 
tussen het open en weidse landschap en een groene 
uitstraling van het erf. Dit dient te gebeuren door 
het toevoegen van stevige landschapselementen als 
tegenhanger voor de grote maat en schaal van de be-
bouwing. De beeldbepalendheid van de ontwikkeling is 
bepalend voor de mate van kwaliteitsverbetering. Hoe 
meer ‘verstening’, hoe meer ‘landschap’ gevraagd 
wordt. 

1 RANDVOORWAARDEN LANDSCHAP

1.1 Uitstraling van het landschap
•	 Behouden van het open en weidse karakter.
•	 Altijd een stevige stevige beplanting toevoegen 

op het erf die een bijdrage levert aan 
beeldkwaliteit van robuuste boscomplexen in het 
ontginningenlandschap.

•	 In stand houden van de rechtlijnige en geordende 
verkaveling, en zo mogelijk, deze zichtbaarder 
maken door beplanting toe te voegen op de 
perceelsgrenzen.

•	 Behouden van zichtlijnen en waardevolle open 
ruimten. Waar mogelijk deze versterken.

•	 Aandacht voor behoud en bescherming van 
cultuurhistorische structuren, zoals wijstgronden, 
zandpaden, dubbele bomenlanen, beken en 
steilranden.

1

1.2 Kwaliteitsverbetering (extra inspanning)
•	 Kansen benutten voor bijdrage aan 

natuurontwikkeling, zoals akkerrandbeheer 
(kruidenrijke rand), bloemrijk grasland of poelen.

•	 Sloop van in verval geraakte bedrijfsbebouwing.
•	 Opknappen van waardevolle (historische) 

bebouwing, eventueel d.m.v. splitsing in 
wooneenheden.

K W A L I T E I T S V E R B E T E R I N G

opknappen waardevolle 
bebouwing

akkerrand

6.  Thema  |  Robuuste landschappelijke structuur
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2 RANDVOORWAARDEN ERFINRICHTING
2.1 Uitstraling van het erf
•	 Er dient altijd sprake te zijn van een stevige 

erfbeplanting aan één zijde van het erf, haaks op 
het ontginningslint. 

•	 Het landschap kenmerkt zich door zijn open en 
weidse karakter. De erfontwikkeling dient het 
contrast tussen het open en weidse landschap en 
het groene erf te versterken. 

•	 De bebouwing mag gezien worden, maar is 
ondergeschikt (niet beeldbepalend) aan de rust 
en ruimte die het landschap uitstraalt. 

•	 Ruimte behouden of creëren rondom beken.
•	 Ruimte behouden of creëren rondom 

monumentale panden en karakteristieke 
bebouwing. Historische bebouwing, zoals de 
langgevelboerderijen, zijn karakteristiek voor het 
buitengebied en dienen zichtbaar te zijn. 

2.2 Ontwikkelingsrichting van het erf
•	 De ontwikkelingsrichting van het erf zoveel 

mogelijk koppelen aan het ontginningslint. 
•	 Geen uitgesproken ontwikkelingsrichting in de 

diepte en geen uitgesproken ontwikkelingsrichting 
over de breedte. 

•	 Behoud van openheid en zichtlijnen zijn sturend 
voor de ontwikkelingsrichting, waarbij dit niet 
het functioneren van de bedrijfsvoering op het 
erf mag belemmeren.

•	 De ontwikkelingsrichting mag nooit ten koste gaan 
van verkavelingspatronen (perceelsgrenzen).

2.3 Situering van de bebouwing
•	 Er dient altijd sprake te blijven van een 

goede ordening op het erf. Dit betekent een 
representatieve voorzijde van het erf met 
de woonfuncties, met daarachter gelegen de 
bedrijfskavel met bedrijfsmatige functies.

•	 Eenheid op de bedrijfskavel door een eenduidige 
situering van de bedrijfsbebouwing (bebouwing 
die in dezelfde richting is gelegen).

•	 Behoud van een compacte erfindeling.
•	 Een aandachtige indeling van het erf kan 

een extra kwaliteitsimpuls geven aan 
landschapswaarden, zoals beken, door ruimte te 
bieden.

2.4 Ontsluiting van het erf
•	 Een gescheiden ontsluiting draagt bij aan de 

ordening van het erf in een woonzone en een 
bedrijfskavel.

•	 Verharding is zo min mogelijk zichtbaar in het 
landschap. 

2.5 Erfbeplanting
•	 De woonzone kent een groene inrichting met 

een moestuin,boomgaard*, hagen, bomenweiden 
en/of solitaire (monumentale) bomen. De 
bedrijfskavel is landschappelijke ingepast.

•	 Gebruik van gebiedseigen beplanting*.
•	 Bij kleinschalige bebouwing, < 50 x 20 meter, 

minimaal de aanplant van aaneengesloten 
struweel* of (transparante) bomenrijen*, 
eventueel aangevuld met bomengroepen*.

•	 De landschappelijke inpassingsstrook bij 
kleinschalige bebouwing heeft een minimale 
breedte van 5-10 meter langs de erfgrens.

•	 Bij grootschalige bebouwing, > 50 x 20 meter, 
meer dichte aaneengesloten landschapselementen 
gebruiken, zoals houtsingels*.

•	 De landschappelijke inpassingsstrook bij 
grootschalige bebouwing heeft een minimale 
breedte van 8-10 meter langs de erfgrens.

•	 Rondom (historische) bebouwing dient sprake te 
zijn van open ruimte, die ingevuld kan worden 
met een bomenweide, fruitgaard* of moestuin.

2.6 Beplantingssoorten
•	 Zie bijlage 1 ‘Toe te passen erfbeplanting’

Specifieke randvoorwaarden voor voormalige LOG’s
•	 Besloten, groene uitstraling van het erf. Gebruik 

van uitsluitend boscomplexjes* met een minimale 
breedte van 15 meter.

*Zie begrippenlijst in bijlage 1 ‘Toe te passen erfbeplanting’

L A N D S C H A P S E L E M E N T E N

bomenrijen (droge soorten)struweel

bomengroepen / vrijstaande bomen

houtsingel

boscomplexjesbomenweide (berk)

fruitgaard 
(evt. omzoomd met  een haag)

bomenrijen (natte soorten)
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•	 Een gescheiden ontsluiting draagt bij aan de 

ordening van het erf in een woonzone en een 
bedrijfskavel.

•	 Verharding is zo min mogelijk zichtbaar in het 
landschap. 

2.5 Erfbeplanting
•	 De woonzone kent een groene inrichting met 

een moestuin,boomgaard*, hagen, bomenweiden 
en/of solitaire (monumentale) bomen. De 
bedrijfskavel is landschappelijke ingepast.

•	 Gebruik van gebiedseigen beplanting*.
•	 Bij kleinschalige bebouwing, < 50 x 20 meter, 

minimaal de aanplant van aaneengesloten 
struweel* of (transparante) bomenrijen*, 
eventueel aangevuld met bomengroepen*.

•	 De landschappelijke inpassingsstrook bij 
kleinschalige bebouwing heeft een minimale 
breedte van 5-10 meter langs de erfgrens.

•	 Bij grootschalige bebouwing, > 50 x 20 meter, 
meer dichte aaneengesloten landschapselementen 
gebruiken, zoals houtsingels*.

•	 De landschappelijke inpassingsstrook bij 
grootschalige bebouwing heeft een minimale 
breedte van 8-10 meter langs de erfgrens.

•	 Rondom (historische) bebouwing dient sprake te 
zijn van open ruimte, die ingevuld kan worden 
met een bomenweide, fruitgaard* of moestuin.

2.6 Beplantingssoorten
•	 Zie bijlage 1 ‘Toe te passen erfbeplanting’

Specifieke randvoorwaarden voor voormalige LOG’s
•	 Besloten, groene uitstraling van het erf. Gebruik 

van uitsluitend boscomplexjes* met een minimale 
breedte van 15 meter.

*Zie begrippenlijst in bijlage 1 ‘Toe te passen erfbeplanting’
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2 RANDVOORWAARDEN ERFINRICHTING
2.1 Uitstraling van het erf
•	 Er dient altijd sprake te zijn van een stevige 

erfbeplanting aan één zijde van het erf, haaks op 
het ontginningslint. 

•	 Het landschap kenmerkt zich door zijn open en 
weidse karakter. De erfontwikkeling dient het 
contrast tussen het open en weidse landschap en 
het groene erf te versterken. 

•	 De bebouwing mag gezien worden, maar is 
ondergeschikt (niet beeldbepalend) aan de rust 
en ruimte die het landschap uitstraalt. 

•	 Ruimte behouden of creëren rondom beken.
•	 Ruimte behouden of creëren rondom 

monumentale panden en karakteristieke 
bebouwing. Historische bebouwing, zoals de 
langgevelboerderijen, zijn karakteristiek voor het 
buitengebied en dienen zichtbaar te zijn. 

2.2 Ontwikkelingsrichting van het erf
•	 De ontwikkelingsrichting van het erf zoveel 

mogelijk koppelen aan het ontginningslint. 
•	 Geen uitgesproken ontwikkelingsrichting in de 

diepte en geen uitgesproken ontwikkelingsrichting 
over de breedte. 

•	 Behoud van openheid en zichtlijnen zijn sturend 
voor de ontwikkelingsrichting, waarbij dit niet 
het functioneren van de bedrijfsvoering op het 
erf mag belemmeren.

•	 De ontwikkelingsrichting mag nooit ten koste gaan 
van verkavelingspatronen (perceelsgrenzen).

2.3 Situering van de bebouwing
•	 Er dient altijd sprake te blijven van een 

goede ordening op het erf. Dit betekent een 
representatieve voorzijde van het erf met 
de woonfuncties, met daarachter gelegen de 
bedrijfskavel met bedrijfsmatige functies.

•	 Eenheid op de bedrijfskavel door een eenduidige 
situering van de bedrijfsbebouwing (bebouwing 
die in dezelfde richting is gelegen).
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grootschalige bebouwing heeft een minimale 
breedte van 8-10 meter langs de erfgrens.

•	 Rondom (historische) bebouwing dient sprake te 
zijn van open ruimte, die ingevuld kan worden 
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Bron: Beeldkwaliteitsplan Buitengebied - Gemeente GemertInspiratiekaart: zoom op extensief agrarisch gebied

Inspiratiekaart: zoom op intensief agrarisch gebied
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 TOE TE PASSEN ERFBEPLANTING - PEELONTGINNINGENLANDSCHAP
Bomen in rijen of groepen
•	 Betula pendula - ruwe berk
•	 Fagus sylvatica - beuk
•	 Fraxinus excelsior - gewone es
•	 Quercus robur - zomereik

Vrijstaande erfbomen
•	 Aesculus hippocastanum - witte paardenkastanje
•	 Aesculus x carnea - rode paardenkastanje
•	 Betula pendula - ruwe berk
•	 Castanea sativa - tamme kastanje
•	 Fagus sylvatica - Beuk
•	 Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ - Bruine beuk
•	 Malus floribunda - sierappel
•	 Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ - sierpeer

Struweel
•	 Acer campestre - Veldesdoorn
•	 Crataegus monogyna - éénstijlige meidoorn
•	 Crataegus laevigate - tweestijlige meidoorn
•	 Rosa canina - hondsroos

Houtsingel
40 % bestaande uit:
•	 Quercus robur - zomereik

60% bestaande uit een variatie van (vrije keuze):
Boomvormers
•	 Alnus glutinosa - zwarte els
•	 Fraxinus excelsior - gewone es
•	 Salix caprea - Boswilg
•	 Sorbus aucuparia - wilde lijsterbes
Struikvormers
•	 Crataegus monogyna - éénstijlige meidoorn
•	 Crataegus laevigate - tweestijlige meidoorn
•	 Ilex aquifolium - hulst
•	 Rosa canina - hondsroos

Boscomplexjes
Combinatie van:
Boomvormers
•	 Betula pendula - ruwe berk
•	 Fagus sylvatica - beuk
•	 Fraxinus excelsior - gewone es
•	 Quercus robur - zomereik
•	 Sorbus aucuparia - wilde lijsterbes
Struikvormers (mantel)
•	 Crataegus monogyna - éénstijlige meidoorn
•	 Crataegus laevigate - tweestijlige meidoorn
•	 Ilex aquifolium - hulst
•	 Lonicera caprifolium - gewone kamperfoelie
•	 Rhamnus frangula - gewone vuilboom
•	 Rosa canina - hondsroos
•	 Viburnum opulus - Gelderse roos
•	 Taxus baccata - gewone taxus

Hagen op het voorerf
•	 Acer campestre - Veldesdoorn
•	 Carpinus betulus - Haagbeuk
•	 Crataegus monogyna - éénstijlige meidoorn
•	 Crataegus laevigate - tweestijlige meidoorn
•	 Fagus sylvatica - Beuk
•	 Ligustrum - liguster

Struiken op het voorerf
•	 Ilex aquifolium - hulst
•	 Philadelphus coronarius - boerenjasmijn
•	 Syringa vulgaris - sering
•	 Divers soorten bessen (Ribes en Sorbus)

Leibomen op het voorerf
•	 Platanus x acerifolia - gewone plataan
•	 Tilia x europaea - Hollandse linde (leilinde)

Bomenweide
Betula pendula - ruwe berk

Boomgaard
•	 Diverse soorten hoogstam fruitbomen (appel,peer, 

pruim of kers) en notenbomen (Juglans regia - Ok-
kernoot)
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2 RANDVOORWAARDEN ERFINRICHTING
2.1 Uitstraling van het erf
•	 Er dient altijd sprake te zijn van een stevige 

erfbeplanting aan één zijde van het erf, haaks op 
het ontginningslint. 

•	 Het landschap kenmerkt zich door zijn open en 
weidse karakter. De erfontwikkeling dient het 
contrast tussen het open en weidse landschap en 
het groene erf te versterken. 

•	 De bebouwing mag gezien worden, maar is 
ondergeschikt (niet beeldbepalend) aan de rust 
en ruimte die het landschap uitstraalt. 

•	 Ruimte behouden of creëren rondom beken.
•	 Ruimte behouden of creëren rondom 

monumentale panden en karakteristieke 
bebouwing. Historische bebouwing, zoals de 
langgevelboerderijen, zijn karakteristiek voor het 
buitengebied en dienen zichtbaar te zijn. 

2.2 Ontwikkelingsrichting van het erf
•	 De ontwikkelingsrichting van het erf zoveel 

mogelijk koppelen aan het ontginningslint. 
•	 Geen uitgesproken ontwikkelingsrichting in de 

diepte en geen uitgesproken ontwikkelingsrichting 
over de breedte. 

•	 Behoud van openheid en zichtlijnen zijn sturend 
voor de ontwikkelingsrichting, waarbij dit niet 
het functioneren van de bedrijfsvoering op het 
erf mag belemmeren.

•	 De ontwikkelingsrichting mag nooit ten koste gaan 
van verkavelingspatronen (perceelsgrenzen).

2.3 Situering van de bebouwing
•	 Er dient altijd sprake te blijven van een 

goede ordening op het erf. Dit betekent een 
representatieve voorzijde van het erf met 
de woonfuncties, met daarachter gelegen de 
bedrijfskavel met bedrijfsmatige functies.

•	 Eenheid op de bedrijfskavel door een eenduidige 
situering van de bedrijfsbebouwing (bebouwing 
die in dezelfde richting is gelegen).

•	 Behoud van een compacte erfindeling.
•	 Een aandachtige indeling van het erf kan 

een extra kwaliteitsimpuls geven aan 
landschapswaarden, zoals beken, door ruimte te 
bieden.

2.4 Ontsluiting van het erf
•	 Een gescheiden ontsluiting draagt bij aan de 

ordening van het erf in een woonzone en een 
bedrijfskavel.

•	 Verharding is zo min mogelijk zichtbaar in het 
landschap. 

2.5 Erfbeplanting
•	 De woonzone kent een groene inrichting met 

een moestuin,boomgaard*, hagen, bomenweiden 
en/of solitaire (monumentale) bomen. De 
bedrijfskavel is landschappelijke ingepast.

•	 Gebruik van gebiedseigen beplanting*.
•	 Bij kleinschalige bebouwing, < 50 x 20 meter, 

minimaal de aanplant van aaneengesloten 
struweel* of (transparante) bomenrijen*, 
eventueel aangevuld met bomengroepen*.

•	 De landschappelijke inpassingsstrook bij 
kleinschalige bebouwing heeft een minimale 
breedte van 5-10 meter langs de erfgrens.

•	 Bij grootschalige bebouwing, > 50 x 20 meter, 
meer dichte aaneengesloten landschapselementen 
gebruiken, zoals houtsingels*.

•	 De landschappelijke inpassingsstrook bij 
grootschalige bebouwing heeft een minimale 
breedte van 8-10 meter langs de erfgrens.

•	 Rondom (historische) bebouwing dient sprake te 
zijn van open ruimte, die ingevuld kan worden 
met een bomenweide, fruitgaard* of moestuin.

2.6 Beplantingssoorten
•	 Zie bijlage 1 ‘Toe te passen erfbeplanting’

Specifieke randvoorwaarden voor voormalige LOG’s
•	 Besloten, groene uitstraling van het erf. Gebruik 

van uitsluitend boscomplexjes* met een minimale 
breedte van 15 meter.

*Zie begrippenlijst in bijlage 1 ‘Toe te passen erfbeplanting’

L A N D S C H A P S E L E M E N T E N
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2 UITLEG BIJ DE RANDVOORWAARDEN
 ERFINRICHTING

2.1 Uitstraling van het erf
Er dient altijd sprake te zijn van een stevig landschap-
selement op één van de erfgrenzen tussen het erf en 
het landschap. De lengte van het stevige landschap-
selement dient overeen te komen met de diepte van 
de bouwkavel en wordt bij voorkeur gerealiseerd aan 
één zijde van het erf, haaks op het ontginningslint. 
Aan de zijde waar de bebouwing zich nadrukkelijker 
presenteert richting het landschap, dienen lange 
lengtes aan bebouwing onderbroken te worden met 
erfbeplanting (zoals struweel of bomengroepjes). 

Zichtbaarheid bedrijfsbebouwing
De bedrijfsbebouwing mag gezien worden, maar ligt 
nooit ‘kaal’ in het landschap (‘kaal’ betekent zonder 
de steun van beplanting). Hoe groter de bebouwing 
is, des te steviger het landschapselement dient te 
zijn om de balans tussen het erf en het landschap te 
behouden. De maximale toegestane zichtbare lengte 
van bebouwing bedraagt 50 meter. 
Uitsluitend bedrijfsbebouwing die een aantoonbare 
hoge architectonische kwaliteit hebben en een meer-
waarde bieden voor de recreatie (zoals zichtstallen), 
mogen zich beeldbepalender ‘presenteren’.

Maat en schaal van de erfbeplanting
Het type landschapselementen en de stevigheid (leng-
te en breedte) is afhankelijk van de mate waarin de 
nieuwe ontwikkeling beeldbepalend dreigt te worden. 
Het type erfbeplanting dient dus afgestemd te worden 
op de maat en schaal van de bebouwing.

Minimale landschappelijke inpasing
De minimale vereiste is de realisatie van een aaneen-
gesloten landschapselement op één zijde van het erf, 
haaks op het ontginningslint. Het is gewenst dat op 
overige zijden het beeld van de bebouwing onderbro-
ken wordt door bomengroepen* of boomgaarden*.

Kleinschalige bebouwing
Bij kleinschalige bebouwing, < 50 x 20 meter, kan 
struweel* of (transparante) bomenrij* voldoende zijn 
voor een goede samenhang tussen het erf en het land-
schap. Een landschappelijke inpassingsstrook van 5-10 
meter breed langs de erfgrens is voldoende voor de 
ontwikkeling van een aaneengesloten landschapsele-
ment.

Grootschalige bebouwing
Bij grootschalige bebouwing, > 50 x 20 meter, is dich-
tere en meer hoog opgaande beplanting nodig, zoals 
brede houtsingels* (bomen en struiken). Een land-
schappelijke inpassingsstrook van 8-10 meter breed 
langs de erfgrens is voldoende voor de ontwikkeling 
van een aaneengesloten brede houtsingel.

2.2 Ontwikkelingsrichting van het erf
De ontwikkelingsrichting is variabel, maar dient wel 
zoveel mogelijk gekoppeld te worden aan het ontgin-
ningslint. Zodoende ontstaat er niet een uitgesproken 
diep of breed erf, maar een meer rechthoekig tot 
blokvormig erf passend bij de verkavelingsstructuur 
van het landschap.

•	 Specifieke randvoorwaarden voor de voormalige 
Landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s)

Voor de erven in de voormalige LOG’s gelden 
grotendeels dezelfde randvoorwaarden als 
voor de erfontwikkelingen in het overige 
Peelontginningenlandschap. Echter, aangezien hier 
uitsluitend sprake is van grootschalige bebouwing, 
wordt er standaard een zeer stevige landschappelijke 
inpassing gevraagd.

Minimale landschappelijke inpasing voormalige LOG’s
De minimale vereiste bestaat uit een boscomplexje* 
met een minimale breedte van 15 meter over de 
gehele erfgrens aan één zijde van het erf, haaks op 
het ontginningslint. 

Voorbeeld gewenste erfinrichting

•	 Aaneengesloten stevige 

erfbeplanting op één erfgrens

•	 Erfbeplanting haaks op de 

weg.

•	 Eenduidige richting van de 

bedrijfsbebouwing.

•	 Onderbreken van lange 

gevels van bebouwing door 

strategische plaatsing van 

bomengroepen of vrijstaande 

bomen en/of struiken.

Voorbeeld gewenste erfinrichting

•	 Brede aaneengesloten stevige 

erfbeplanting in de vorm van een 

boscomplexje op één erfgrens.

•	 Erfbeplanting haaks op de weg.

•	 Eenduidige richting van de 

bedrijfsbebouwing.

•	 Onderbreken van lange gevels 

van bebouwing door strategische 

plaatsing van bomengroepen 

of vrijstaande bomen en/of 

struiken.

PEELONTGINNINGEN LANDBOUWONTWIKKELINGSGEBIEDEN

6.  Thema  |  Robuuste landschappelijke structuur

Randvoorwaarden en bouwstenen erfinrichting
In het Beeldkwaliteitsplan Buitengebied (2016) zijn er heldere randvoorwaarden opgesteld voor de 
inpassing van de grote agrarische erven die het ontginningenlandschap zo kenmerkt.
Met name in het noordelijk deel mag de erfbeplanting ook flink robuust als tegenhanger van het huidige 
stenige beeld. Voor de erfplannen geldt dat iedere situatie weer anders is en ook iedere ondernemer 
verschilt in zijn bedrijfsvoering. Er is dan ook ruimte voor maatwerk, mits er voldoende kwaliteit wordt 
geleverd in de geest van de hieronder beschreven principes. 

Bron: Beeldkwaliteitsplan Buitengebied - Gemeente Gemert

Aanvullingen op het beeldkwaliteitskader:
• vanuit klimaatadaptatie en verhoging van de organische stof in de bodem, is er steeds meer 

actuele informatie van soorten die hieraan bijdragen. Zoals de zogenaamde ‘rijkestrooisel soorten’ 
als de linde en hazelaar. Dit betekent niet dat de oorspronkelijke soorten als eik en berk worden 
losgelaten, maar dat een goede variatie wordt nagestreefd.

• voor het verbeteren van de diversiteit en het tegengaan vatbaarheid ziekten en plagen dient er in 
een houtsingel of bossages een gevarieerde aanplant van soorten te worden toegepast. 

• meekoppelkans veerkrachtig watersysteem: bij de lagere delen op het erf kan de erfaanplant 
worden gecombineerd met regenwateropvang.
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6.  Thema  |  Robuuste landschappelijke structuur

Perceelsrandbeplanting in de vorm van ‘shelterbelts’.
Shelterbelts zijn beplantingsstructuren die worden ingezet ten behoeve van de 
opbrengstverhoging in de landbouw én klimaatadaptatie. Daarmee houden deze beplantingen 
rekening met doelstellingen van het agrarisch ondernemen. Uit buitenlandse studies 
blijkt dat indien (deels) winddoorlatend en op het zuidwestengericht, de gewasopbrengst 
midden op de akker 50% worden verhoogd. Bij 12 meter hoogte, 200 meter effect. De 
ontginningsstructuur van Elsendorp leent zich goed voor deze toepassing. Tegelijkertijd 
hebben de beplantingsstructuren positieve effecten op de gebiedsdoelen. De grafieken is 
vooralsnog onderbouwt op onderzoeken uit het buitenland, op dit moment wordt dit nader 
onderbouwt voor de Nederlandse situatie. 

De shelterbelts introduceren een nieuwe beeldbepalende laag in het open ontginningen-
landschap. Het betreft een ‘doorvertaling’ vanuit de hedendaagse opgaven.  Om de leesbaarheid 
van het landschap te borgen en recht te doen aan de oorspronkelijke karakteristiek dient de 
aanplant zorgvuldig te gebeuren: de aanplant volgt de ontginningslijnen vanuit de wegen en 
doorzichten vanuit deze wegen blijven gehandhaafd. 

Positieve effecten op de gebiedsdoelen:
• windluwte: beperken verdroging en gewasschade.
• reductie vorstgevoeligheid.
• verbetering grondwaterhuishouding (‘bomen als waterpompen’).
• natuurlijke plaagbestrijding.
• bodemverbetering (effect bodemleven).
• biodiversiteit.
• vastleggen CO2

Meekoppelkansen
• bosstroken inrichten met rijkestrooiselsoorten t.b.v. hogere organische stof.
• beplantingsstructuren koppelen aan dempen van C-watergangen.
• combinatie voeder- of voedselbomen of teelt voor biobased industrie.
• aanleggen t.b.v. bossenstrategie (i.p.v. bosvlakken). 

Basisprincipe 

Schema op basis van studies Frankrijk, Canada en Nieuw-Zeeland  (bron: De Schakelkast, 2020)

Voorbeeld met combinatie 
kruidenstrook

Voorbeeld van nevendienstPrincipe gecombineerd met bosmantelstrook / recreatief 
pad / wadistrook i.p.v. sloot 
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Bijzondere geschiedenis Elsendorp
Elsendorp en omgeving kent een bijzondere en nog een relatief jonge landschappelijke geschiedenis. 
De heide is begin vorige eeuw ontgonnen en Elsendorp is opgebouwd volgens een orthogonaal 
ontginningspatroon met als basis het assenkruis van de Middenpeelweg en de Elsendorpseweg. 
De Dompt, nu rijksmonument, is nog steeds een belangrijk object in dit samenhangend geheel. 
Aan de ontginningswegen liggen nog meer verschillende fraaie ontginningsboerderijen, wisselend 
qua opbouw en architectuur. Daarnaast zijn er in het zuiden van het gebied een cultuurhistorisch 
waardevol buurtschap, Vossenberg, en fraaie ontginningslandgoederen, zoals Cleefswit-de Sijp en 
Jonge Heide ontginning de Krim. Deze elementen zijn als zodanig gewaardeerd in de Cultuurhistorische 
waardenkaart van de Provincie Noord-Brabant. 

Bij ontwikkeling van erven en maatregelen in het landschap dient onderbouwd te worden hoe zij het 
cultuurhistorische landschap recht doen.

7.  Thema  |  Cultuurhistorie

CULTUURHISTORIE

Het peelgebied was in vroegere tijden een ondoordringbaar en woest heide- en veencomplex. Het gebied, 
circa 1.000 km2 groot, strekte zich uit tussen Grave en Weert, en vormde globaal de grens tussen Noord-
Brabant en Limburg. In 1718 werd een verbindingsroute gerealiseerd in de vorm van een zandpad dat zich 
van oost naar west uitstrekte door het eertijds onherbergzame landschap. Dit pad is in de periode 1853-
1861 verhard en is heden ten dage bekend als de Peeldijk en Elsendorpseweg. Tot circa 1875 bestond de 
ontginning van de Peel enkel uit kleinschalige ontginningen aan de randen van het gebied. Begin van de 
twintiger jaren van de 20e eeuw werd begonnen met de grootschalige ontginning van het Peelgebied. 
Tevens werd ter bevordering hiervan de Middenpeelweg aangelegd.

De dorpskern Elsendorp vindt haar oorsprong in het begin van de 20e eeuw. De Gemertse Peel bestond 
destijds uit uitgestrekte heidevelden. In het gebied werd een viertal boerderijen gebouwd waarna 
de ontginning van de heidevelden zijn aanvang nam. Deze boerderijen waren de hoeven de Dompt, 
Cleefswit, de Pauwenhorst en de Vossenberg. De ontginning van de heidegebieden genereerde veel 
werkgelegenheid. Op de landgoederen werden de arbeiders gehuisvest in arbeiderswoningen. Bij de 
kruising van de Middenpeelweg en de Elsendorpseweg ontstond in 1923 een nederzetting na de vesting van 
een smid, een café/kruidenierszaak en een bakker. Tevens werden elders in het dorp een transportbedrijf 
en een molen gevestigd. Op het moment dat de bevolking voldoende qua omvang was voor de bouw 
van een kerk en een school, werden ook deze voorzieningen gerealiseerd. Een houten noodkerk werd 
gebouwd in 1927 nabij de kruising van de Middenpeelweg en de Elsendorpseweg . Deze kerk zou later 
vervangen worden door de huidige kerk aan het St. Christoffelplein. Eind jaren dertig werd in het dorp 
een klooster opgericht. In 1965 zijn in de kloostertuin ook wooneenheden opgericht voor de huisvesting 
van bejaarden. Na de oorlog werd een nagenoeg nieuwe dorpskern opgericht met een school en een Wit 
Gele Kruisgebouw. Op de Vossenberg was een openbare school gelegen. De Vossenberg, nu gelegen ten 
zuiden van de dorpskern, fungeerde als centrum voor de Protestanten. Katholieke bewoners vestigden 
zich in Elsendorp. In de jaren vijftig is de Middelpeelweg gerealiseerd als verharde noord-zuid-verbinding. 
De wegenstructuur van het dorp heeft zich analoog aan de verkaveling, op basis van een orthogonale 
(lineaire) structuur, verder ontwikkeld. Deze structuur is kenmerkend voor de stedenbouwkundige opzet 
van Elsendorp.

Bron: Structuurvisie Elsendorp, Gemeente Gemert-Bakel, oktober 2005
Cultuurhistorische waardenkaart
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Martinushof, Paradijs 23 (1950)Petronella hoeve, gerele peel 26 (1928) Vlinderhoeve, Elsendorpseweg 36 (1936)De dompt, Elsendorpseweg 72-74 (1910)

Pauwenhorst, Elsendorpseweg 85 (1918) Onderdeel van Langoed Cleefswit, Ripseweg 51 (1906)

Voormalige school, Hendrik Jan Ypenberglaan 26 Woonhuis, Ripseweg 11 (1931)

7.  Thema  |  Cultuurhistorie

Bouwstenen
De bouwstenen voor behoud en versterking van de bijzondere cultuurhistorische samenhang van het 
ontginningslandschap zijn:
• behoud en versterken van de laanbeplanting langs ontginningswegen.
• behoud en versterken van het haaks op de weg gelegen percelering. Bijvoorbeeld bij het toevoegen 

van beplanting.
• behoud en versterken van de ontginningsboerderijen en hun erven. Inpassing met een gevarieerde 

en gebiedseigen erfbeplanting, zoals aangegeven in het gemeentelijk beeldkwaliteitsplan. Bij 
ontwikkeling van de erven staan de bijgebouwen niet naast, maar achter de ontginningsboerderij, 
zodat het beeld op de boerderij in tact blijft.
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Invoegen document Jose

Bouwstenen 

Bouwstenen biodiversiteitsversterking voor het noordelijk deel ‘dynamisch buitengebied’.
Voor het noorden is er de opgave om de algehele biodiversiteitswaarden te versterken. Daarvoor zijn 
er verschillende bouwstenen:
• een groene doorardering van het gebied door middel van houtsingels (shelterbelts);
• kruidenrijke randen rondom de agrarische velden en de akkers;
• kruidenrijke en extensief beheerde bermen langs waterlopen en wegen;
• inrichtingen ecologische verbindingszone langs de Landsmeerseloop. 

Bouwstenen natuur zuidelijk deel ‘rustig buitengebied’: 
Voor het zuidelijk deel zijn er grotere natuurdoelstellingen. Een groot deel ligt in het Natuurnetwerk 
Brabant (NNB) en de agrarische velden ertussen zijn bestempeld met de duiding Groenblauwe mantel. 
Dit is een duiding voor de bufferzones rondom de NNB. Het gebied heeft veel te lijden onder de 
verdrogingsproblematiek: de bossen verdrogen. De opgave is om de agrarische gronden in dit gebied 
door te ontwikkelen naar een extensievere vorm van landbouw, in samenspraak met ondernemers en 
grondeigenaren. We zien de volgende bouwstenen voor de ontwikkeling van een veerkrachtig systeem 
(bodem, water, biodiversiteit):
1. bestaande (naald)bossen in de NNB geleidelijk omvormen naar klimaatadaptieve loofbossen. Met 

rijke strooiselsoorten als linde en hazelaar en soorten die bestand zijn tegen verdroging/vernatting. 
2. shelterbelts, houtsingels met kruidenstroken als biodiverse verbindingsstroken tussen de bossen.
3. agrarische gronden inzetten voor extensieve vorm van landbouw, bijvoorbeeld kringlooplandbouw. 

Hierdoor wordt de bodem minder belast door intensief landgebruik met kunstmest, pesticiden en 
overmatige beregening. 
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Gebiedsdelen landschapsvisie en versterking natuurwaarden Elsendorp

8.  Thema  |  Versterking natuurwaarden en biodiversiteit

ecologische verbindingszone
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Bouwstenen 
Het gebied heeft een meerledig doel ten aanzien van het recreatieve wandelnetwerk:

1. Toegankelijkheid landschap vanuit dorp:
• Voor de gezondheid en leefklimaat is het waardevol om vanuit het dorp een 

wandeling door het landschap te maken. Daartoe zijn gewenste paden verbeeld 
op de kaart. 

• Voor een toegankelijk landschap zijn enkele veilige oversteken over de 
Elsendorpseweg en de Middenpeelweg van essentieel belang. Prioriteit heeft 
oversteek van de Provinciale weg bij De Dompt, zodat het landschap voor de 
bewoners en recreanten op een veilige wijze toegankelijk wordt.

2. Verbinding dorp naar Boekel
• Pad langs Landmeerseloop naar de Herenboerderij en Huize Padua.  
• Pad dat een verbinding maakt tussen een nieuwe pad ten oosten van het dorp en 

het pad langs de Landmeerseloop.

3.  Verbindingen in de landgoederen zone voor recreatief gebruik recreanten
• Het zuidelijk gebied is onderdeel van een grotere landgoederenzone. Mensen uit de 

omgeving wandelen graag in de bossen en de heide van De Krim en het landgoed 
Cleef’s Wit.

• Voor een comfortabele routing, zijn er nog een aantal missing links in het 
routenetwerk. 

Inspiratiekaart: recreatief netwerk

8.  Thema  |  Versterking recreatief netwerk
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9. Thema | Dorpsparkzone Elsendorp

Bouwstenen 
De zone rondom de kern heeft kansen in zich om tot een aantrekkelijk landschap te 
ontwikkelen. Over het algemeen betreft een kleinschalig landschap, met een diversiteit 
aan beplantingsstructuren. 

Het noordwestelijk deel biedt kansen voor infiltratie van water zo het gehele gebied 
veerkrachtiger te maken bij droogte. Door middel van het terugbrengen van het 
Krommepad (geïnspireerd op, maar niet perse het letterlijk terugbrengen op de 
oorspronkelijke ligging) en de ontwikkeling van bosjes, bomen en kruidenrijk grasland, 
wordt een aantrekkelijk gebied voor het dorp gecreëerd.

Het noordoostelijk deel ligt in de duiding kernrandzone. Dit betekent dat er meer 
functies mogelijk zijn passend bij de overgang van kern naar het buitengebied. Ook ligt 
er een kans om een toekomstige woonontwikkeling uit te werken in een kleinschalig 
landschapsinclusief woonmilieu in relatie tot landschapsontwikkeling. Voor inspiratie, 
zie beelden op bladzijde 15. De fraaie uitstraling van De Dompt en de zichten vanuit de 
Elsendorpseweg op dit rijksmonument dienen daarbij gerespecteerd te worden.

Inspiratiekaart: zoom op dorpsparkzone
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9. Thema | Dorpsparkzone Elsendorp

recreatief toegankelijk landschap

avontuurlijk spelen

toegankelijkheid van het landschap

recreatieve versterking

Inspiratie
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10. Thema |  Inpassing zonnevelden

Grootschalige zonne-energie 
In het concept ‘Regionale Energie Strategie’ is Elsendorp als zoekgebied aangewezen 
voor grootschalige opwekking. Landschappelijk biedt met name het grootschalig 
intensief agrarische gebied tussen de Landmeerseloop/Stichtingseweg en de Gerele 
Peel/Keizersberg kansen voor de plaatsing van grootschalige zonnevelden. In de andere 
gebieden biedt het landschap te weinig draagkracht en staat het grondgebruik erg onder 
druk onder meer voor een extensievere vorm van landbouw.

Bouwstenen inpassing (zowel groot- als kleinschalige zonnevelden)
Kleinere zonnevelden dienen zoveel mogelijk op daken te worden gelegd. Indien in het 
landschap dient er rekening te worden gehouden met verschillende bouwstenen ten 
aanzien van inpassing en meekoppelen van andere doelstellingen als biodiversiteit, 
infiltratie van regenwater en vitale bodem.

PM Provincie levert bouwstenen aan.
 

Voorbeelden van landschappelijke bouwstenen uit de ‘Gelderse gebiedsgids zonnevelden’ uit 2019
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10. Thema |  Vitale bodem

Belang bodemvitaliteit
De toestand van de bodem wordt door diverse eigenschappen bepaald, zoals het 
bodemleven, de hoeveelheid en kwaliteit van de organische stof, de bodemstructuur, en 
de voorraad aan voedingsstoffen. De vitaliteit van de bodem geeft informatie of de bodem 
in staat is haar gebruiksfunctie te vervullen: voor de productie van landbouwgewassen 
zijn andere voorwaarden met betrekking tot de vitaliteit van toepassing dan voor 
natuur. Voor zowel landbouw als natuur geldt dat de bodem in staat moet zijn water 
en voedingsstoffen te bergen en weer af te geven aan planten en verliezen van stoffen 
naar het water te voorkomen. Maar ook dat er zich een gevarieerd bodemleven kan 
ontwikkelen en de bodem zo een bijdrage levert aan het sluiten van kringlopen van
voedingsstoffen en koolstof. (Bron: de toestand van de Brabantse bodem in kaart 
(Provincie Noord Brabant).

Bij het agrarische landgebruik in Elsendorp is het dan ook van belang te werken aan een 
vitale bodem, die bijdraagt aan de verschillende landschappelijke doelstellingen,  maar 
ook voor een duurzaam bedrijfsperspectief van de ondernemer.

Bouwstenen

PM Provincie levert bouwstenen aan.
 

Bron: De toestand van de Brabantse bodem in kaart (Provincie Noord Brabant)
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1. INLEIDING 

Voor ‘Proeftuin Elsendorp’ wordt het ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ vastgesteld. Met dit bestemmingsplan met 
verbrede reikwijdte moet het eenvoudiger worden om een omgevingsvergunning te verlenen voor initiatieven die een meer‐
waarde zijn voor Elsendorp. Het bestemmingsplan  is daarmee een omgevingsplan vooruitlopend op de Omgevingswet en 
heeft het een pilot status gekregen onder de Crisis‐ en herstelwet (Chw). Zo’n pilot omgevingsplan biedt veel ontwikkelings‐
ruimte en flexibiliteit. Dit sluit aan bij het gedachtegoed van de Omgevingswet. 
 
De  initiatiefnemer aan de Elsendorpseweg 28a  is een van de koplopers die samen met een aantal andere koplopers een 
bijdrage levert aan meerwaarde voor het dorp. Voor de koplopers in de proeftuin is het mogelijk gemaakt om gelijktijdig met 
het vaststellen van het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte ook hun initiatief planologisch te regelen.  
 
Om de initiatieven samen met het ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ mogelijk te maken is een motivering nodig 
waarin aangetoond wordt dat het initiatief aanvaardbaar is binnen de bestaande fysieke leefomgeving. In voorliggende ruim‐
telijke onderbouwing wordt het initiatief aan de Elsendorpseweg 28a gemotiveerd aan de hand van de doelen voor meer‐
waarde voor Elsendorp, het relevante provinciale omgevingsbeleid en de geldende normen voor de relevante milieukundige 
aspecten. Het initiatief aan de Elsendorpseweg 28a is aanvaardbaar binnen de bestaande fysieke leefomgeving als aan voor‐
noemde wordt voldaan.  
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2. DE ONTWIKKELING 

2.1 Huidige situatie  
Het Brabantse dorp Elsendorp ligt aan de kruising  van de twee provinciale wegen de Zeelandsedijk en de Elsendorpseweg 
tussen Gemert en Boxmeer. Het dorp valt onder de gemeente Gemert‐Bakel. Het is omgeven door een agrarisch landschap 
met meerdere intensieve veehouderijen en met in het zuiden een aantal natuurgebieden zoals de ‘Groote Slink‐Bunthorst’, 
‘De Sijp’ en ‘Cleefs Wit’.  
 
Elsendorpseweg 28a ligt ten westen van het dorp in het buitengebied. Op dit adres staat een woonboerderij met daarnaast 
twee grote schuren. Het perceel wordt op twee punten ontsloten op het doodlopende straatje aan de Elsendorpseweg, aan 
de westkant langs het woonhuis naar het erf en aan de noordzijde direct naar de voormalige stallen. Tussen de bebouwing 
een de Elsendorpseweg ligt een grasland. Het bedrijf wordt in het noorden en zuiden omgeven door natuur/bos. Aan weers‐
zijden van de veehouderij zijn woningen gevestigd.  Iets noordelijker  is nog een andere (inmiddels beëindigde)  intensieve 
veehouderij gevestigd. 
 
In het verleden was hier een intensieve varkenshouderij gevestigd. Daarnaast is in het verleden voor de locatie een vergun‐
ning voor het houden van geiten verleend, en die nog steeds geldig is. In 2014 heeft al een gedeeltelijke intrekking van de 
vergunning voor 880 vleesvarkens plaatsgevonden. Met de beoogde ontwikkeling zal ook de vergunning voor het houden 
van geiten worden ingetrokken. De veehouderij activiteiten zijn een aantal jaar geleden al gestaakt en de transformatie naar 
een niet‐agrarisch bedrijf is in gang gezet. De initiatiefnemer beheert nu een bedrijfsverzamelgebouw in de meest oostelijke 
stal, waar momenteel een aantal kleinschalige bedrijven gevestigd zijn. Deze transformatie leest u in de volgende paragraaf.  
 

 
Figuur 2.1: Kaart omgeving met plangebied rood aangeduid.  
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Figuur 2.2: Luchtfoto met plangebied rood omkaderd 
 
2.2 Beoogde situatie en meerwaarde voor Elsendorp 
De initiatiefnemer wenst het perceel aan de Elsendorpseweg 28a om te schakelen naar een gemengd bedrijf met twee hoofd‐
functies.  Initiatiefnemer wenst gefaseerd het bedrijf te ontwikkelen. In eerste  instantie worden de bestaande voormalige 
stallen getransformeerd naar een bedrijfsverzamelgebouw. In een later stadium wenst initiatiefnemer tevens een recreatie‐
bedrijf op te starten. 
 
Bedrijfsverzamelgebouw 

In eerste instantie worden de twee bestaande voormalige stallen volledig in gebruik genomen ten behoeve van bedrijfsver‐
zamelgebouw. In een later stadium zal de meest oostelijk liggende stal gesloopt worden en hiervoor in de plaats een nieuw 
gebouw gebouwd worden  ten behoeve van het  recreatiebedrijf. Deze  toekomstige ontwikkeling wordt verderop  in deze 
paragraaf beschreven. 
 
De meest oostelijk liggende stal heeft een omvang van 1.159 m2. De andere naastliggende stal heeft een omvang van 934 
m2. De ruimten  in beide voormalige stallen worden verhuurd aan particulieren, voor bijvoorbeeld opslag van spullen, als 
extra hobby of bergruimte voor mensen die dat bij hun eigen woning niet hebben, de stalling van caravans, verhuur van 
ruimte aan  (startende) ondernemers en aan zelfstandigen die opslag nodig hebben. De vraag naar opslagruimte  is  in de 
omgeving van Elsendorp groot, aangezien de ruimtes in de meest oostelijk liggende voormalige stal op dit moment al bijna 
volledig verhuurd zijn. De ruimtes worden  in veel gevallen verhuurd aan startende zelfstandige ondernemers. Deze doel‐
groep zoekt ruimte voor relatief lage huurprijzen. Die zijn op de lokale en regionale bedrijventerreinen niet te vinden, waar‐
door uitgeweken wordt naar geschikte locaties in het buitengebied. De voormalige veehouderijlocatie aan de Elsendorpse‐
weg 28a is zo’n geschikte locatie.  
 
Het faciliteren van startende ondernemers is belangrijk voor het dorp Elsendorp en de regio. Als starter is zo’n locatie ge‐
schikt, maar zodra een bedrijf succes krijgt en begint te groeien, groeit ook de vraag naar meer ruimte en wordt personeel 
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aangenomen. Een ondernemer zoekt dan vaak naar nieuwe ruimte in de regio waar hij of zij gestart is, daar zit meestal zijn 
klantenbestand ook. Dat uitgeweken wordt naar één van de lokale of regionale bedrijventerreinen in de gemeente of regio 
is dan een  logische stap. Het  faciliteren van startende ondernemers  is belangrijk voor de werkgelegenheid, economie en 
daarmee dus ook de leefbaarheid van Elsendorp, de gemeente Gemert‐Bakel en de regio. Dit initiatief aan de Elsendorpse‐
weg 28a draagt daar aan bij.  
 
Recreatiebedrijf 

In een later stadium (mogelijk over 5 tot 10 jaar) wenst initiatiefnemer een recreatiebedrijf te starten. De locatie ligt gunstig 
aan de Elsendorpseweg als entree vanaf Gemert en tegenover landgoed Cleefswit welke veel recreanten aantrekt. Nu al wil 
initiatiefnemer hierop inspelen door aan de voorzijde van zijn bedrijf een openbare parkeerplaats aan te leggen. Recreanten 
kunnen van dit parkeerterrein gebruik maken om bijvoorbeeld over te stappen van auto naar fiets of te voet en vanuit hier 
het gebied in te trekken. Daarnaast wordt binnen de proeftuin een natuurzone met recreatiepad gewenst langs de Domptse‐
loop. Het recreatiepad zal dan lopen vanaf het dorp Elsendorp en komt bij het bedrijf van de initiatiefnemer uit. Ook vanwege 
die toekomstige ontwikkeling ziet initiatiefnemer kansen om op deze locatie een recreatiebedrijf te starten. Het openbaar 
parkeerterrein zal direct na onherroepelijk worden van het bestemmingsplan aangelegd worden en draagt daarmee direct 
bij aan de recreatieve doelstellingen van de proeftuin.  
 
Voor het toekomstige recreatiebedrijf wenst initiatiefnemer een speelhal voor kinderen te realiseren met horeca. Ook wordt 
een terras gewenst. Dit wenst initiatiefnemer ter plaatse van de meest oostelijk liggende voormalige stal te realiseren. Deze 
voormalige stal is niet geschikt om te transformeren naar een speelhal. De hoogte is niet voldoende toereikend en er zijn te 
veel aanpassingen nodig, onder andere vanwege de aanwezige mestkelders. Daarnaast zijn de stallen jarenlang gebruikt voor 
het houden van varkens waardoor ook na lange tijd van leegstand nog steeds varkensgeur aanwezig is. Dat is niet wenselijk 
in een speelhal. Er wordt daarom gekozen om deze stal te slopen en hiervoor in de plaats een nieuw gebouw terug te bou‐
wen, waarbij het totaal aan bedrijfsgebouwen gelijk blijft aan de huidige situatie (te weten 2.093 m2).  
 
Aan de voorzijde wordt een parkeerterrein gerealiseerd ten behoeve van het recreatiebedrijf. Deze zal dan aansluiten op het 
openbare parkeerterrein zodat sprake zal zijn van één parkeerterrein dat ontsloten wordt via de bestaande inrit op de Elsen‐
dorpseweg. 
 
Het beoogde bedrijf wordt tevens landschappelijk ingepast. In de huidige situatie ligt er aan de oostzijde van de oprijlaan een 
hertenkamp. Dit hertenkamp wordt omgevormd in een parkeerterrein t.b.v. recreatie en zal aansluiten op de halverharding 
van het andere parkeerterrein. Halfverharding zorgt ervoor dat regenwater makkelijk de grond in kan en dat bevordert de 
afwatering. Tussen de parkeerterreinen staat een beukenhaag (1,5 meter) om zo een natuurlijke afscheiding te creëren en 
de auto’s uit het zicht te ontnemen. Het perceel aan de oostzijde van de loodsen wordt in tweeën gedeeld. Het ene deel is 
voor recreatie en het andere deel zal agrarisch gebruikt worden. Door middel van een groene struweelhaag te plaatsen zal 
er een natuurlijk afscheiding ontstaan. Dit struweel zorgt voor schuilplekken voor vogels en kleine zoogdieren. Het volledige 
landschappelijk inpassingsplan is bijgevoegd in bijlage 1. 
 
Conclusie 

Het bedrijfsverzamelgebouw en het recreatiebedrijf dragen bij aan de doelen van de proeftuin. Het zorgt er voor dat er een 
gunstig ondernemersklimaat gehandhaafd blijft en het gebied interessant(er) wordt voor recreanten. Daarmee wordt een 
bijdrage geleverd aan de leefbaarheid van Elsendorp. Daarnaast wordt de vergunning voor het houden van geiten ingetrok‐
ken en zal het asbest van de daken verwijderd worden, waardoor een aanzienlijke milieuwinst behaald wordt.  
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2.3 Bestemmingsplan  
2.3.1 Huidige planologische situatie 

Het vigerende bestemmingsplan is ‘Gemert‐Bakel Buitengebied 2017’, vastgesteld op 5 juli 2018. Binnen het plangebied zijn 
volgens dit bestemmingsplan de bestemmingen  ‘Agrarisch’ en  ‘Agrarisch‐ Agrarisch bedrijf’ met functieaanduiding  ‘inten‐
sieve veehouderij’.  
De uitbreiding van het bedrijf  is niet mogelijk binnen de regels van het vigerende bestemmingsplan. De beoogde situatie 
wordt planologisch geregeld met de vaststelling van ‘het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte proeftuin Elsendorp’.  
 

   
Figuur 2.4: Uitsnede bestemmingsplan ‘Gemert‐Bakel Buitengebied 2017’ (Bron: ruimtelijkeplannen.nl)  
 
2.3.2 Beoogde planologische situatie  

Om de ontwikkeling mogelijk te maken worden de bestemmingen ‘Agrarisch’ en ‘Agrarisch ‐ Agrarisch bedrijf’ met aandui‐
ding ‘intensieve veehouderij’ omgezet naar de bestemming ‘Bedrijf’, ‘Groen’ en ‘Agrarisch’. Beide stallen krijgen de functie‐
aanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – bedrijfsverzamelgebouw’ met een maatvoering van maximum oppervlakte bedrijfs‐
bebouwing, inclusief de bedrijfswoning: 2.253 m2.  
De oostelijke stal en de toekomstige parkeerplaats krijgt de functieaanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch – recreatiebe‐
drijf’ en ter plaatse van de toekomstige parkeerplaats de functieaanduiding  ‘specifieke vorm van bedrijf – parkeerterrein 
uitsluitend ten behoeve van recreatiebedrijf’.  en ter hoogte van de parkeerplaats de functieaanduiding ‘specifieke vorm van 
bedrijf – parkeerterrein uitsluitend tbv recreatiebedrijf’.  
De openbare parkeerplaats krijgt de functieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – openbaar parkeerterrein’.  
 
Daarnaast wordt het bouwvlak verkleind van 9.797 m2 naar 7.205 m2, zodat deze aansluit op de bestaande gebouwen,  en 
wordt het perceel landschappelijk ingepast. In totaal wordt er 1.332 m² aan landschappelijke inpassing gerealiseerd. Dit be‐
staat uit een beukenhaag en een struweelhaag.  In bijlage 2  is de planverbeelding van de beoogde planologische situatie 
weergegeven.  
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3. TOETSING BELEID  

3.1 Provinciaal beleid  
3.1.1 Ontwerp omgevingsverordening Noord‐Brabant 
Beleid  

Gedeputeerde Staten van Noord‐Brabant hebben op 23 maart 2021 het ontwerp van de Omgevingsverordening Noord‐Bra‐
bant vastgesteld.  
Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Vanwege de Omgevingswet moet de provincie haar regelsysteem aan‐
passen. Straks heeft de provincie nog maar één verordening waarin alle regels zijn opgenomen over de fysieke leefomgeving. 
De Ontwerp Omgevingsverordening is, na de Interim Omgevingsverordening, een tweede stap op weg naar de definitieve 
omgevingsverordening. Hierin worden de bestaande verordeningen over de  fysieke  leefomgeving samengevoegd tot één 
Omgevingsverordening.  
De Ontwerp Omgevingsverordening  is beleidsneutraal van karakter  ten opzichte van de voorheen geldende verordening 
ruimte en de nu nog geldende interim omgevingsverordening. Dat betekent dat er geen nieuwe beleidswijzigingen zijn door‐
gevoerd, behalve als deze voortvloeien uit vastgesteld beleid, zoals de omgevingsvisie. In beginsel zijn de huidige regels met 
het huidige beschermingsniveau gehandhaafd. Hoewel op dit moment de  interim omgevingsverordening nog geldend  is, 
wordt in de ruimtelijke onderbouwing wel al getoetst aan de ontwerp omgevingsverordening. Aangezien de ontwikkeling op 
de locatie Elsendorpseweg 28a onderdeel is van de proeftuin en het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (voorloper 
op omgevingsplan) is dat op dit moment het meest passende beoordelingskader voor deze nieuwe ontwikkeling.  
 
In hoofdstuk 4 van de Ontwerp Omgevingsverordening zijn de instructieregels opgenomen die gemeenten moeten toepassen 
in hun omgevingsplan. De instructieregels richten zich op een evenwichtige toedeling van functies. Dit betekent dat de regels 
in de ontwerp omgevingsverordening ook vanuit functies (van gebieden) zijn opgebouwd. Daarnaast richten de regels zich 
op een goede omgevingskwaliteit, inclusief een veilige en gezonde leefomgeving (in plaats van een goede ruimtelijke kwali‐
teit). Tevens zijn een aantal algemene basisprincipes opgenomen. 
 
In de ontwerp omgevingsverordening zijn regels voor ontwikkelingen gekoppeld aan werkgebieden (structuren) en aandui‐
dingen. Het plangebied ligt binnen het werkgebied ‘Landelijk Gebied'. Daarnaast is de aanduiding ‘Sanerings‐ en verplaat‐
singslocatie’ van toepassing. 
 

   
Figuur 3.1: Uitsnede Ontwerp Omgevingsverordening kaart 2 basiskaart ‐ met plangebied in ‘Landelijk gebied’ (Bron: ruimte‐

lijkeplannen.nl) 
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Figuur 3.2: Uitsnede Ontwerp Omgevingsverordening kaart 6 specifieke agrarische ontwikkelingen – met plangebied in Stal‐
deringsgebied en Sanerings‐ en verplaatsingslocatie (Bron: ruimtelijkeplannen.nl) 
 
De planologische ontwikkeling die met dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt betreft de vestiging van een bedrijfs‐
verzamelgebouw in de voormalige varkensstallen en later een recreatiebedrijf. Op dat bestaande bouwvlak was voorheen 
een intensieve varkenshouderij gevestigd.  
 
In het vigerende bestemmingsplan  ‘Gemert‐Bakel Buitengebied 2017’ (vastgesteld op 5  juli 2018) zijn ter plaatse van het 
bouwperceel aan de Elsendorpseweg 28a de gronden bestemd voor een intensieve veehouderij. In het nieuwe bestemmings‐
plan ‘Proeftuin Elsendorp’ krijgt het plangebied de bestemmingen ‘Bedrijf’, ‘Groen’ en ‘Agrarisch’ met de functieaanduidin‐
gen ‘specifieke vorm van bedrijf – bedrijfsverzamelgebouw’, ‘specifieke vorm van bedrijf – recreatiebedrijf’ en ter plaatse 
van de parkeerplaatsen ‘specifieke vorm van bedrijf – parkeerterrein uitsluitend ten behoeve van recreatiebedrijf’ en ‘speci‐
fieke vorm van agrarisch – openbaar parkeerterrein’. Hierna worden de nieuwe functies binnen het plangebied getoetst aan 
de relevante instructieregels uit de ontwerp omgevingsverordening. 
 
Toetsing 

De beoogde ontwikkeling voorziet in het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw in de voormalige agrarische stallen en 
later een  recreatiebedrijf. Deze niet‐agrarische  functies worden gevestigd  in  'landelijk gebied'. Deze ontwikkeling wordt 
daarom getoetst aan artikel 4.78  ‘Niet‐agrarische activiteiten’ van de Ontwerp Omgevingsverordening. De  locatie wordt 
daarnaast aangemerkt als een ‘Sanerings en verplaatsingslocatie agrarisch bedrijf’ en wordt daarom getoetst aan artikel 4.76 
 
Naast de regels voor ‘niet‐agrarische activiteiten’ op het ‘Vitale platteland’ gelden de basisprincipes voor een evenwichtige 
toedeling van functies (artikel 4.7 tot 4.10) en de regels voor het versterken van de omgevingskwaliteit (artikel 4.11 tot 4.13). 
Voor het realiseren van een veilige, gezonde leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit wordt toepassing gegeven aan 
zorgvuldig ruimtegebruik, de waarden in een gebied met toepassing van de lagenbenadering en meerwaardecreatie.  
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Dit zijn het totaal aantal regels uit de Ontwerp Omgevingsverordening Noord‐Brabant waar dit initiatief aan getoetst wordt:  
 
Instructieregels voor het omgevingsplan gemeenten (hoofdstuk 4): 
Basisprincipes voor een evenwichtige toedeling van functies (paragraaf 4.1.2): 

 Artikel 4.7 Zorgplicht voor een goede omgevingskwaliteit; 
 Artikel 4.8 Zorgvuldig ruimtegebruik; 
 Artikel 4.9 Toepassing van de lagenbenadering; 
 Artikel 4.10 Meerwaardecreatie. 

Versterken van omgevingskwaliteit (paragraaf 4.1.3):  

 Artikel 4.11 Kwaliteitsverbetering landschap; 
 Artikel 4.12 Bouw‐sloop regeling; 
 Artikel 4.13 Ontwikkelingsrichting; 

Niet‐agrarische activiteiten (paragraaf 4.6.4): 

 Artikel 4.76 Sanerings‐ en verplaatsingslocatie agrarisch bedrijf; 
 Artikel 4.78: Niet‐agrarische activiteiten. 

 
Basisprincipes voor een evenwichtige toedeling van functies (paragraaf 4.1.2 ontwerp omgevingsverordening): 

Artikel 4.7 Zorgplicht voor een goede omgevingskwaliteit: 

Lid 1 
Een omgevingsplan geeft bij de evenwichtige toedeling van functies aan locaties invulling aan een veilige, gezonde leefom‐
geving met een goede omgevingskwaliteit. 
 
Lid 2 
Voor het realiseren van een veilige, gezonde  leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit wordt toepassing gegeven 
aan: 

a. zorgvuldig ruimtegebruik als bedoeld in Artikel 4.8; 
b. de waarden in een gebied met toepassing van de lagenbenadering als bedoeld in Artikel 4.9; en 
c. meerwaardecreatie als bedoeld in Artikel 4.10. 

 
Toetsing: 

Middels voorliggende ruimtelijke onderbouwing wordt aangetoond dat met voorgenomen ontwikkeling sprake  is van een 
evenwichtige toedeling van functies aan de locatie en dat invulling wordt gegeven aan een veilige, gezonde leefomgeving 
met een goede omgevingskwaliteit. 
Dat de beoogde ontwikkeling voldoetaan de regels in artikel 4.7 wordt onderbouwd bij de genoemde artikelen 4.8, 4.9 en 
4.10.  
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Elsendorpseweg 28a voldoet aan de regels uit artikel 4.7 ‘Zorgplicht voor een goede omge‐
vingskwaliteit’ uit ontwerp omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
 

Artikel 4.8 Zorgvuldig ruimtegebruik 

Zorgvuldig ruimtegebruik houdt in dat: 
a. een ontwikkeling plaatsvindt binnen bestaand ruimtebeslag behalve wanneer in dit hoofdstuk de ontwikkeling van 

een activiteit of functie daarbuiten wordt toegestaan; 
b. bij stedelijke ontwikkeling toepassing wordt gegeven aan de ladder voor duurzame verstedelijking, bedoeld in artikel 

5.129g van het Besluit kwaliteit leefomgeving; en 
c. gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere permanente voorzieningen worden geconcentreerd binnen een 

bouwperceel. 
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Toetsing: 

Bij de beoogde ontwikkeling is sprake van zorgvuldig ruimtegebruik, omdat het plaatsvindt binnen bestaand ruimtebeslag en 
binnen de bestaande bebouwing die zijn geconcentreerd binnen het bouwperceel. In het latere stadium wanneer de recre‐
atiehal wordt gerealiseerd zal deze nieuwe hal exact dezelfde oppervlakteafmetingen krijgen en op dezelfde plek komen te 
staan als de huidige oostelijke stal. De herbestemming van bestaand vastgoed wordt  in beginsel niet aangemerkt als een 
nieuwe stedelijke ontwikkeling. Alleen als het een functiewijziging van wezenlijke aard en omvang betreft, wordt een herbe‐
stemming wel als nieuwe stedelijke ontwikkeling aangemerkt. De herbestemming van een agrarisch bedrijf naar een niet‐
agrarisch bedrijf is in dit geval dusdanig kleinschalig van aard en omvang dat de ontwikkeling niet aangemerkt wordt als een 
nieuwe stedelijke ontwikkeling in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking.  
 
Toch wordt de behoefte aan een bedrijfsverzamelgebouw   al onderbouwd door het  feit dat op dit moment het grootste 
gedeelte van de ruimtes in de oostelijk stal al is verhuurd. De locatie aan de Elsendorpseweg 28a is geschikt voor deze functie, 
omdat het leegstand van voormalige agrarische bebouwing tegengaat en zorgt voor bedrijvigheid in de omgeving.  
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Elsendorpseweg 28a voldoet aan de regels uit artikel 4.8 ‘Zorgvuldig ruimtegebruik’ uit ont‐
werp omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
 
Artikel 4.9 Toepassing van de lagenbenadering 

Lid 1 
Het toepassen van de lagenbenadering maakt inzichtelijk welke effecten een ontwikkeling heeft op de lagen afzonderlijk, de 
lagen in onderlinge wisselwerking met elkaar en het actief benutten van de factor tijd. 
 
Lid 2 
Voor de toepassing van het eerste lid worden de volgende lagen onderscheiden: 

a. de ondergrond, zoals de bodem, het grondwater en archeologische waarden; 
b. de netwerklaag, zoals infrastructuur, natuurnetwerk, energienetwerk, waterwegen waaronder een goede, multimo‐

dale afwikkeling van het personen‐ en goederenvervoer; 
c. de bovenste laag, zoals cultuurhistorische‐ en landschappelijke waarden, de omvang van de functie en de bebou‐

wing, de effecten op bestaande en toekomstige functies, de effecten op volksgezondheid, veiligheid en milieu. 
Lid 3 
Bij het actief benutten van de factor tijd wordt rekening gehouden met de herkomstwaarde van de lagen, het verleden, de 
(on)omkeerbaarheid van optredende effecten op de lagen vanwege de ontwikkeling en de toekomstwaarde van de ontwik‐
keling vanuit duurzaamheid en toekomstbestendigheid. 
 

Toetsing: 

In de milieuparagrafen wordt per milieu aspect beschreven of en hoe de beoogde ontwikkeling het aspect beïnvloed. In de 
lagenbenadering bekijken we dit per laag:  

 de ondergrond: voor de beoogde ontwikkeling is het in eerste instantie niet noodzakelijk de bodem te roeren. Het 
bedrijfsverzamelgebouw zal in de voormalige varkensstallen plaatsvinden. In een later stadium zal de oostelijke stal 
met daaronder de mestkelders worden gesloopt en zal een nieuwe loods ten behoeve van een recreatiebedrijf wor‐
den gebouwd. Deze nieuwe  loods zal op dezelfde plek worden herbouwd met hetzelfde oppervlak. De extra par‐
keerplaats ten behoeve van het recreatiebedrijf zal met halfverharding worden gemaakt waardoor water nog steeds 
de grond in kan trekken. Het verhard oppervlak zal dus niet worden vergroot.  

 de netwerklaag: Het recreatiepad langs de Domptseloop zal vanaf het dorp tot aan het perceel van de Elsendorpse‐
weg 28a lopen. Daarnaast ligt het plangebied tegenover het recreatiegebied Cleefs Wit. De initiatiefnemer wil het 
gebruik van deze natuurlijke recreatievoorzieningen faciliteren door op dit knooppunt een recreatiebedrijf te begin‐
nen.  

 de bovenste laag: de landschappelijke waarden worden versterkt door de landschappelijke inpassing met inheemse 
struweelhagen en een beukenhaag. Voor de gezondheid van spelende kinderen in de toekomstige recreatiehal zal 



 

14/56    

de voormalige varkensstal worden gesloopt en een nieuwe schone hal worden teruggebouwd. De omvang van de 
bebouwing zal in de nieuwe situatie niet toenemen. Met het faciliteren van een recreatieverblijf op deze plek sup‐
port de initiatiefnemer het recreëren in het natuurgebied Cleefs Wit en het nieuwe recreatiepad. Actief recreëren 
in de vorm van wandelen en fietsen draagt positief bij aan de volksgezondheid.  

 
Conclusie: 

Met de beoogde ontwikkeling aan Elsendorpseweg 28a wordt de lagenbenadering toegepast conform artikel 4.9 ‘Toepassen 
lagenbenadering’ uit ontwerp omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
 
Artikel 4.10 Meerwaardecreatie 

Lid 1 
Meerwaardecreatie omvat een evenwichtige benadering van de economische, ecologische en sociale aspecten die  in een 
gebied en bij een ontwikkeling zijn betrokken, waaronder: 

a. de mogelijkheid om opgaven en ontwikkelingen te combineren zodat meerwaarde ontstaat; 
b. de bijdrage van een ontwikkeling aan andere opgaven en belangen dan die rechtstreeks met de ontwikkeling ge‐

moeid zijn. 
Lid 2 
De fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit, bedoeld in Artikel 4.11 Kwaliteitsverbetering landschap en de bouw‐
sloop regeling, bedoeld in Artikel 4.12 kunnen deel uitmaken van de meerwaardecreatie. 
 
Toetsing: 

Om te zorgen dat er bij initiatieven in de proeftuin voldoende meerwaarde voor Elsendorp gerealiseerd wordt is het meer‐
waardeplan opgesteld. In het meerwaardeplan is beschreven dat elk initiatief in het buitengebied van Elsendorp wordt ge‐
acht een meerwaarde te leveren in de vorm van een impuls aan de fysieke leefomgeving in de vorm van een verbetering van 
de ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit van Elsendorp. De toetsing van de beoogde ontwikkeling aan de Elsendorpseweg 28a aan 
het meerwaardeplan is opgenomen in paragraaf 3.2.2. De meerwaarde die de beoogde ontwikkeling realiseert is beschreven 
in paragraaf 2.2. Het initiatief realiseert voldoende meerwaarde. 
 
Ook moet de ontwikkeling aan de Elsendorpseweg 28a in samenhang worden gezien met de andere ontwikkelingen van de 
koplopers die met het bestemmingsplan ‘proeftuin Elsendorp’ mogelijk gemaakt worden. Deze ontwikkelingen tezamen re‐
aliseert een meerwaarde voor Elsendorp.  
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Elsendorpseweg 28a voldoet aan de regels uit artikel 4.10 ‘Meerwaardecreatie’ uit ontwerp 
omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
 
Versterken van omgevingskwaliteit (paragraaf 4.1.3 ontwerp omgevingsverordening): 

Artikel 4.11 Kwaliteitsverbetering landschap 

Lid 1 
Een omgevingsplan dat de ontwikkeling van activiteiten mogelijk maakt in Landelijk gebied bepaalt dat die ontwikkeling ge‐
paard gaat met een fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit van het gebied of de omgeving. 
 
Lid 2 
Het omgevingsplan onderbouwt dat de fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit past binnen de gewenste ont‐
wikkeling van het gebied, bedoeld in Artikel 4.13, en dat de uitvoering is geborgd door: 

a. financiële, juridische en feitelijke vastlegging in het plan; of 
b. nakoming van de afspraken uit het regionaal overleg, bedoeld in Afdeling 6.2 Regionaal samenwerken. 
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Lid 3 
a. Een verbetering van de landschappelijke kwaliteit kan mede de volgende aspecten omvatten: de op grond van deze 

verordening verplichte landschappelijke inpassing; 
b. het toevoegen, versterken of herstellen van landschapselementen die een bijdrage leveren aan de versterking van 

de landschapsstructuur of de relatie stad‐land; 
c. het behoud of herstel van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing of terreinen; 
d. het wegnemen van verharding; 
e. het slopen van bebouwing; 
f. de realisering van het Natuur Netwerk Brabant of een ecologische verbindingszone; 
g. het aanleggen van extensieve recreatieve mogelijkheden. 

 

Lid 4 
Ingeval toepassing wordt gegeven aan het tweede lid onder b wordt een passende financiële bijdrage in een landschapsfonds 
verzekerd en wordt over de besteding van dat fonds periodiek verslag gedaan in het regionaal overleg, bedoeld in Afdeling 
6.2 Regionaal samenwerken. 
 

Toetsing: 

Uit het meerwaardeplan volgt dat de beoogde ontwikkeling gepaard moet gaan met een landschappelijke inpassing van het 
perceel. De toetsing van het initiatief aan het meerwaardeplan is opgenomen in paragraaf 3.2.2. De wijze waarop een fysieke 
verbetering van de landschappelijke kwaliteit van de omgeving wordt verbeterd is uitgewerkt in het landschappelijk inpas‐
singsplan dat in bijlage 1 is bijgevoegd bij deze ruimtelijke onderbouwing. Een uitsnede uit het landschappelijk inpassingsplan 
is weergegeven in figuur 2.3. In dit plan is rekening gehouden met de historie, de huidige groenstructuren en met de ’Land‐
schappelijke inspiratiekaart en bouwsteden landschappelijke meerwaarde’ voor proeftuin Elsendorp. In de huidige situatie 
ligt er aan de oostzijde van de oprijlaan een hertenkamp. Dit hertenkamp zal wat ingenomen worden om een parkeerplaats 
voor recreanten te creëren. Recreanten kunnen hier hun auto parkeren en gebruik maken van de (nieuwe) recreatieve route). 
De openbare parkeerplaats heeft circa 10 parkeerplekken en bestaat uit halfverharding. Het huidige hertenkamp wordt om‐
gevormd in een parkeerterrein tbv recreatie en zal aansluiten op de halverharding van het andere parkeerterrein. Halfver‐
harding zorgt ervoor dat regenwater makkelijk de grond in kan en dat bevordert de afwatering. Tussen de parkeerterreinen 
staat een beukenhaag (1,5 meter) om zo een natuurlijke afscheiding te creëren en de auto’s uit het zicht te ontnemen. Het 
perceel aan de oostzijde van de  loodsen wordt  in tweeën gedeeld. Het ene deel  is voor recreatie en het andere deel zal 
agrarisch gebruikt worden. Door middel van een groene struweelhaag te plaatsen zal er een natuurlijk afscheiding ontstaan. 
De  struweelhaag bestaat uit  éenstijlige meidoorn  (25%),  tweestijlige meidoorn  (25%),  veldesdoorn  (25%)  en hondsroos 
(25%). Het struweel bestaat uit vier‐rijige beplanting met onderlinge afstand van 1 meter. Dit struweel zorgt voor schuilplek‐
ken voor vogels en kleine zoogdieren. 
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan de Elsendorpseweg 28a voldoet aan de regels uit artikel 4.11 ‘kwaliteitsverbetering landschap’ 
uit ontwerp omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
 
Artikel 4.12 Bouw‐sloop regeling      

Lid 1      
Een omgevingsplan dat van toepassing  is op Landelijk gebied en die het oprichten van gebouwen mogelijk maakt buiten 
bestaand ruimtebeslag, borgt dat er elders feitelijk en juridisch een naar aard en omvang gelijke oppervlakte aan gebouwen 
wordt gesloopt, al dan niet door het  instellen van een sloopfonds, behalve als toepassing wordt gegeven aan Artikel 4.56 
Afwijkende regels stedelijke ontwikkeling. 
 
Lid 2      
Het oprichten van gebouwen buiten bestaand ruimtebeslag is alleen mogelijk binnen de voorwaarden die in deze verorde‐
ning zijn gesteld. 
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Toetsing: 

In het landelijk gebied ligt een grote opgave om de toenemende leegstand van bebouwing tegen te gaan. Veel agrarische 
ondernemers stoppen met de bedrijfsvoering. Vanwege de toenemende leegstand, het streven om verpaupering en crimi‐
naliteit tegen te gaan alsmede het terugdringen van verstening van het buitengebied, is in de ontwerp omgevingsverordening 
een bouw‐sloop regeling opgenomen. Dit betreft echter een nieuwe regeling die in de voorgaande provinciale verordeningen 
nog niet opgenomen was. In samenspraak met gemeente en andere belanghebbenden wordt deze nieuwe regeling de ko‐
mende periode verder uitgewerkt. De regeling moet uitvoerbaar zijn zowel vanuit juridisch als economisch oogpunt en een‐
voudig toepasbaar. Het is daarbij denkbaar dat de regeling wordt geïntegreerd in de regionale afspraken die op basis van de 
regionale afspraken die op basis van de regeling Kwaliteitsverbetering landschap (artikel 4.10 ontwerp omgevingsverorde‐
ning) zijn gemaakt. Voor de proeftuin zijn de afspraken voor kwaliteitsverbetering van het  landschap opgenomen  in het 
meerwaardeplan. Hierin is echter, vooralsnog, geen bouw‐sloop regeling opgenomen. Wel wordt de sloop van bebouwing 
gezien als een meerwaarde voor Elsendorp. Daarnaast is de sloop van leegstaande (agrarische) bebouwing een doelstelling 
in de visie van proeftuin Elsendorp.  
 
Met de beoogde ontwikkeling aan de Elsendorpseweg 28a wordt in eerste instantie geen nieuwe bebouwing mogelijk ge‐
maakt voor het exploiteren van het bedrijfsverzamelgebouw. Wanneer over 5 a 10 jaar het recreatiebedrijf ontwikkeld gaat 
worden zal de oostelijke stal gesloopt worden en zal op dezelfde plek met dezelfde oppervlakte een recreatiehal worden 
teruggebouwd. Het verhard oppervlak zal hierbij niet toenemen.  
 
Conclusie: 

Deze regel is niet van toepassing op de beoogde ontwikkeling aan de Elsendorpsweg 28a. Daarnaast moet deze regeling nog 
nader uitgewerkt worden. 
 
Artikel 4.13 Ontwikkelingsrichting 

Lid 1 
In een omgevingsplan dat de uitbreiding mogelijk maakt van een bestaande gebruiksactiviteit of dat een nieuwe gebruiksac‐
tiviteit toelaat  in Landelijk gebied, wordt onderbouwd dat die ontwikkeling past binnen de ontwikkelingsrichting van het 
gebied. Een ontwikkelingsrichting wordt opgesteld met toepassing van de basisprincipes, bedoeld in Paragraaf 4.1.2, en gaat 
in ieder geval in op de volgende aspecten: 

a. een gebiedsgerichte benadering van welke activiteiten en functies passen in de omgeving; 
b. welke effecten de mogelijke ontwikkeling heeft op andere aspecten, waaronder de te beschermen waarden, mobi‐

liteit, agrarische ontwikkeling, leefbaarheid en leegstand elders; 
c. op welke wijze de omgevingskwaliteit in het gebied versterkt kan worden, mede gericht op de toepassing van Artikel 

4.11 Kwaliteitsverbetering landschap; en 
d. op welke wijze de sloop van overtollige bebouwing wordt gerealiseerd, mede gericht op de toepassing van Artikel 

4.12 Bouw‐sloop regeling. 
 
Toetsing: 
De ontwikkelingsrichting voor Elsendorp is beschreven in de structuurvisie proeftuin Elsendorp en het meerwaardeplan.  
 
De toetsing van de ontwikkeling aan de Elsendorpsweg 28a aan de structuurvisie proeftuin Elsendorp en het meerwaarde‐
plan is beschreven in paragraaf 3.2.1 en 3.2.2. Uit de toetsing blijkt dat de beoogde ontwikkeling past binnen de ontwikke‐
lingsrichting van het gebied.  
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan de Elsendorpseweg 28a voldoet aan de regels uit artikel 4.13 ‘Ontwikkelingsrichting’ uit ont‐
werp omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
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Niet‐agrarische activiteiten (paragraaf 4.6.4) 

Artikel 4.76 Sanerings‐ en verplaatsingslocatie agrarisch bedrijf 

Een omgevingsplan van toepassing op een Sanerings‐ en verplaatsingslocatie agrarisch bedrijf voorziet in de toedeling van 
een passende functie of gebruiksactiviteit op de locaties waar de volgende regelingen zijn toegepast: 

a. Regeling beëindiging veehouderijtakken (RBV); 
b. Subsidieregeling beëindiging intensieve veehouderijen Noord‐Brabant (BIV); 
c. Subsidieregeling sanering glastuinbouwbedrijven in kwetsbare gebieden Noord‐Brabant (GTB); 
d. Verplaatsingsregeling Intensieve Veehouderij (VIV); 
e. Subsidieregeling urgentiegebieden Noord‐Brabant 2016 (SUN). 

 
Toetsing: 
De voormalige veehouderij is gesaneerd en er komt een bedrijfsbestemming in de plaats. Deze bedrijfsbestemming voor het 
bedrijfsverzamelgebouw en later het recreatiebedrijf van de initiatiefnemer is op deze locatie een passende functie. Er zal 
ter plaatse niet opnieuw een veehouderij opgestart worden.  
 
Conclusie:  
De beoogde ontwikkeling aan de Elsendorpseweg 28a voldoet aan de regels uit artikel 4.76 ‘Sanerings‐ en verplaatsingsloca‐
tie agrarisch bedrijf’ uit ontwerp omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
 

Artikel 4.78 Niet‐agrarische activiteiten 

Lid 1 
Een omgevingsplan van toepassing op Landelijk gebied kan regels bevatten voor de ontwikkeling van niet‐agrarische activi‐
teiten binnen een bestaand bouwperceel als: 
a. dit past binnen de ontwikkelingsrichting van het gebied, bedoeld in Artikel 4.13; 
b. aanwezige, overtollige bebouwing wordt gesloopt; en 
c. de ontwikkeling geen betrekking heeft op: 

1. een kantoor met baliefunctie; 
2. het toelaten van een nieuwe lawaaisport; en 
3. een toename van de bestaande gebruiksoppervlakte voor mestbewerking. 

 

Toetsing lid 1: 

a. De ontwikkeling is reeds getoetst aan artikel 4.13 uit de ontwerp omgevingsverordening. De ontwikkeling past binnen 
de ontwikkelingsrichting van het gebied. 

b. Er is geen overtollige bebouwing aanwezig. Alle gebouwen die worden behouden worden in gebruik genomen ten be‐
hoeve van de beoogde het bedrijfsverzamelgebouw en later het recreatiebedrijf.  

c. Het  bedrijfsverzamelgebouw  en  later  het  recreatiebedrijf,  hebben  geen  betrekking  op  een  baliefunctie,  laten  geen 
nieuwe lawaaisport toe en zorgen niet voor een toename van de bestaande gebruiksoppervlakte voor mestbewerking. 

 

Lid 2 
Het omgevingsplan borgt dat de niet‐agrarische activiteit, ook op langere termijn, past binnen de ontwikkelingsrichting van 
het gebied als bedoeld in Artikel 4.13 en stelt regels: 
a. over een bij de omgeving passende omvang en publieksaantrekkende werking; 
b. welke specifieke gebruiksactiviteit is toegestaan; 
c. dat opslag en stalling van voorwerpen of materialen plaatsvindt in gebouwen; 
d. dat de ontwikkeling verplaatst naar een passende locatie als deze niet langer past binnen de toegelaten omvang, bedoeld 

onder a.   
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Toetsing lid 2: 

a. Deze wegassen Elsendorpseweg en Zeelandsedijk zijn kenmerkend in Elsendorp en vormen de verkeersontsluiting van 
het dorp en regio. Aan deze wegassen wordt ruimte geboden voor wonen en bedrijvigheid die qua maat en schaal hierbij 
passend zijn.   
De omvang van het beoogde bedrijfsperceel bedraagt 7.205 m2. De twee voormalige stallen blijven behouden en krijgen 
de nieuwe bedrijfsfunctie ‘bedrijfsverzamelgebouw’. De maximale omvang aan gebouwen bedraagt 2.253 m2, dit zijn de 
twee stallen en de bedrijfswoning. Deze maximale omvang aan gebouwen wordt geborgd in de regels van het bestem‐
mingsplan. Gezien het maximum oppervlakte aan gebouwen (onder de 5.000 m2) en de ligging aan de wegassen waar 
ruimte geboden wordt voor bedrijvigheid conform Visie Proeftuin Elsendorp, is deze ontwikkeling hier passend. 
Naast deze eis stelt de provincie dat bedrijvigheid kleinschalig moet zijn en moet passen binnen een gemende omgeving 
waardoor het niet doelmatig is om deze op een bedrijventerrein te vestigen. De omvang van het bedrijf moet worden 
bezien  in relatie tot de korrelgrootte van de erven aan de Elsendorpseweg  in het  landschap.  In de omgeving zijn een 
aantal grote intensieve veehouderijen gevestigd. Deze zijn gelijk of zelfs groter in omvang en bouwhoogte dan dit initia‐
tief. De omvang van het bedrijfsperceel is passend bij de schaal en maat van de overige bedrijfspercelen in deze omgeving 
en in relatie tot de omliggende percelen kleinschalig. 
Tevens ligt het niet in de rede dat dit bedrijf zich kan vestigen op een bedrijventerrein. De bedrijfsvoering is voornamelijk 
gericht aan het verhuren van ruimten aan kleine en startende ondernemers. Dit type ondernemers huurt graag ruimten 
tegen een relatief lage huurprijs. Op (regionale) bedrijventerreinen is dat vaak onmogelijk. Wel kunnen startende onder‐
nemers doorgroeien en vervolgens wel de stap maken om nieuwe ruimte te huren op een (regionale) bedrijventerrein. 
Dit type bedrijfsverzamelgebouwen zijn daarom ook voor de regio belangrijk voor het ontstaan van nieuwe bedrijvigheid. 
Het recreatiebedrijf dat over 5 a 10 jaar  is beoogd  is specifiek op deze  locatie voorzien door de  ligging tegenover het 
Cleefs Wit en aan het eind van het nieuwe recreatiepad langs de Domptseloop. Op een andere locatie zal het recreatie‐
bedrijf zijn meerwaarde verliezen.  
Daarnaast heeft de beoogde  functie van het bedrijfsverzamelgebouw weinig verkeersaantrekkende werking, de ver‐
keerswegingen zullen toenemen wanneer het recreatiebedrijf wordt gerealiseerd. Hiervoor zal een extra parkeerterrein 
worden gerealiseerd dat uitsluitend beschikbaar is voor bezoekers van het recreatieberijf. Het extra verkeer zal via de 
provinciale 60 km/u weg, de Elsendorpsweg kunnen worden afgewikkeld.  In paragraaf 4.12  is het aspect verkeer en 
parkeren beschreven. De verkeersaantrekkende werking is passend in de omgeving en zal geen overlast geven voor de 
omgeving. 

b. In het bestemmingsplan worden de specifieke gebruiksactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw, het recreatiebedrijf en de 
parkeerplaatsen geregeld. Daarnaast zijn overige gebruiksactiviteiten met maximaal milieucategorie 2 uit de brochure 
Bedrijven en milieuzonering, editie 2009, uitgebracht door de Vereniging Nederlandse Gemeente  (VNG), toegestaan. 
Hieronder valt het recreatiebedrijf.  

c. De opslag en stalling van voorwerpen of materiaal vindt plaatst in de gebouwen. Er is geen sprake van buitenopslag. 
d. Dit artikel is niet van toepassing. De beoogde ontwikkeling is passend in de omgeving. 
 
Lid 3 
Als uitgangspunt voor een bij de omgeving passende omvang als bedoeld in het tweede lid geldt voor: 
a. bedrijvigheid, dat deze kleinschalig is en past binnen een gemengde omgeving waardoor het niet doelmatig is om deze 

te vestigen op een bedrijventerrein; 
b. een detailhandelsvoorziening, een omvang van het verkoopvloeroppervlak van ten hoogste 200 m²; 
c. een voorziening ten dienste van vrijetijd en zorg, een omvang van de bebouwing van ten hoogste 1 hectare. 
 
Toetsing lid 3: 

a. In lid 2 onder a is dit reeds beschreven. 
b. Een detailhandelsvoorziening met een omvang van het verkoopvloeroppervlak groter dan 200 m2 wordt niet toegestaan 

in het bestemmingsplan. 
c. Het bedrijfsbestemmingsoppervlak met de functieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – recreatiebedrijf’ heeft een 

oppervlak van 4.320 m2. Dit ligt ruim onder de grens van 1 hectare.  
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Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Elsendorpseweg 28a voldoet aan de  regels uit artikel 4.78  ‘Niet‐agrarische activiteiten’ uit 
ontwerp omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
 
Samenvatting en conclusie 

De beoogde ontwikkeling is hierboven getoetst aan de relevante regels uit de ontwerp omgevingsverordening Noord‐Bra‐
bant. Er kan geconcludeerd worden dat de beoogde ontwikkeling voldoet aan de basisprincipes voor een evenwichtige toe‐
deling van functies (paragraaf 4.1.2 ontwerp omgevingsverordening) en tevens voldoet aan de regels voor niet‐agrarische 
activiteiten (artikel 4.78 ontwerp omgevingsverordening). Daarnaast worden mogelijk aanwezige aardkundige waarden (ar‐
tikel 4.43 ontwerp omgevingsverordening) niet aangetast. De beoogde ontwikkeling aan de Elsendorpseweg 28a voldoet aan 
de regels uit de ontwerp omgevingsverordening. 
 
3.2 Gemeentelijk beleid  
3.2.1 Structuurvisie Proeftuin Elsendorp  

Een belangrijke aanleiding van de proeftuin is de hoeveelheid leegstand in het buitengebied van Elsendorp. Leegstand heeft 
een ruimtelijke impact, brengt risico’s voor ondernemers en heeft gevolgen voor voorzieningen en daarmee voor de leef‐
baarheid van Elsendorp.   De goed georganiseerde   dorpsraad en de ondernemers met  ideeën hebben samen met de ge‐
meente, het waterschap en de provincie de handen ineen geslagen om vorm te geven aan het buitengebied van Elsendorp. 
Hieruit is de Proeftuin Elsendorp ontstaan. De missie van de Proeftuin is om een gebiedsgerichte aanpak van initiatieven van 
ondernemers in het buitengebied op te stellen die leidt tot meer kwaliteit voor de ondernemers en inwoners van het dorp, 
zowel op de korte als op de lange termijn.  
 
In het buitengebied liggen een aantal uitdagingen die de uitgangspunten vormen voor de Proeftuin:  

 Sociaal – ondernemers die vervroegd moeten stoppen de mogelijkheid bieden om het bedrijf om te schakelen, de 
hechte samenleving te behouden en versterken en uit te zoeken om men in de huidige woning kan blijven wonen.  

 Economisch – voldoende bedrijvigheid houden, zodat er een aantrekkelijk woon‐, werk‐ en leefklimaat blijft bestaan.  
 Maatschappelijk – gezamenlijk maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt ingezet om leegloop, verloedering 

en verarming van het platteland tegen te gaan.  
 Ruimtelijk – gezamenlijk uitzoeken hoe vrijgekomen locaties het beste ingericht kunnen worden, wie betaalt voor 

de sloop en of bewoning op bepaalde locaties behouden kan blijven.  
 
Vanuit de doelen en kansen is een globale structuurvisiekaart uitgewerkt. Daarin is aangegeven wat de hoofdkoers voor de 
verschillende delen van het buitengebied is.  
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Figuur 3.4: Structuurvisiekaart Proeftuin Elsendorp, plangebied in zwart aangegeven (Bron: Proeftuin Elsendorp 2019) 
 
De verschillende deelgebieden worden in het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Proeftuin Elsendorp beschreven in 
de vorm van een analyse en gewenste ontwikkelrichting.  
 
Het Meerwaardeplan  is ook een onderdeel van de Structuurvisie Proeftuin Elsendorp, deze wordt apart beschreven  in de 
volgende paragraaf.  
 
Toetsing  

Het plangebied aan de Elsendorpseweg 28a ligt in het westelijk deel van het ‘Transformatiegebied’. De agrarische sector is 
sterk aanwezig en bestaat grotendeels uit (voormalig) intensieve veehouderijen. Veel van deze agrariërs stoppen of zijn al 
gestopt. In het gebied komt daardoor veel bebouwing vrij. Daardoor bestaat er een grote kans op verrommeling, ondermij‐
ning en strijdig gebruik van de bebouwing. Drugscriminaliteit ligt hier op de loer. Het westelijk gedeelte rond de Domptse 
loop ervaart vaak wateroverlast in het geval van hevige neerval. 
 
De vrijgekomen voormalige agrarische stallen aan de Elsendorpseweg 28a zijn getransformeerd tot bedrijfsverzamelgebou‐
wen en  later zal de oostelijke stal worden gesloopt en herbouwd tot een recreatiehal. Met deze nieuwe bedrijfsfuncties 
wordt leegstand en daarmee verrommeling en ondermijning tegengegaan. De parkeerplaats die ten behoeve van het recre‐
atiebedrijf zal worden aangelegd zal in halfverharding worden uitgevoerd waardoor hemelwater kan wegzakken in de bo‐
dem.  
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3.2.2 Meerwaardeplan  

Inleiding  

Door het dorp is, ondersteund door provincie, gemeente en waterschap, nagedacht over de opzet van een meerwaardeplan. 
Dit dient als een uitnodiging voor initiatieven die willenbijdragen aan de doelen uit de Visie Proeftuin Elsendorp. Bovendien 
is de gedachte om niet alleen per  individueel  initiatief een meerwaarde  te  leveren aan de kwaliteit en  leefbaarheid van 
Elsendorp (o.a. op basis van het provinciaal en gemeentelijk beleid voor kwaliteitsverbetering landschap), maar juist te stre‐
ven naar het verbinden van initiatieven aan elkaar en naar het samen creëren van meerwaarde op gebiedsniveau.  
 
Tweedelige waarde 

De combinatie van de (structuur)visie ‘Proeftuin Elsendorp’ en het meerwaardeplan moet er bij initiatieven voor zorgen dat 
er voldoende meerwaarde gerealiseerd wordt. Dat kan doordat het initiatief op zichzelf een meerwaarde levert voor Elsen‐
dorp en/of doordat het initiatief met financiële middelen een meerwaarde levert om zo de doelen op gebiedsniveau te be‐
reiken. Het uitgangspunt is dat zo'n tweedeling niet alleen gunstig is voor de initiatiefnemer van het betreffende initiatief 
maar uiteindelijk ook voor de kwaliteit en leefbaarheid van het hele dorp.  
De financiële meerwaarde van een initiatief wordt in hoofdzaak bepaald door de waardesprong van de bestemming van de 
grond. Naast een financiële waarde heeft elk initiatief ook een maatschappelijke waarde. Denk bijvoorbeeld aan de sloop 
van verspreid liggende voormalige agrarische bebouwing (VAB’s), het verminderen van het aantal intensieve veehouderijen, 
het herbestemmen van (agrarische) bedrijven, het realiseren van nieuwe (niet‐agrarische) bedrijvigheid, het verwijderen van 
asbest en overbodige of verpauperde bedrijfswoningen. Ook toe te voegen kwaliteiten, zoals het ontwikkelen van het 
recreatieaanbod in Elsendorp en omgeving, projecten op het gebied van klimaatadaptatie en duurzame energie of het verg‐
roten van de buffer voor overtollig water hebben een maatschappelijk waarde. Deze potentiële maatschappelijke meer‐
waarde is van belang voor de toekomstige ontwikkeling van het dorp. 
 
Doel 

Het meerwaardeplan heeft tot doel de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en vitaliteit van Elsendorp een impuls te geven. Die 
impuls wordt onder andere gegeven door (extra) ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven in het buitengebied. Initiatiefne‐
mers creëren met hun initiatief dynamiek in het buitengebied. Die dynamiek houdt het buitengebied vitaal, maar moet er 
tegelijkertijd voor zorgen dat er een bijdrage wordt geleverd aan het saneren van ongewenste situaties, aan de leefbaarheid, 
de ruimte voor bedrijvigheid en innovatie, het waterbeheer, de landschappelijke kwaliteit en de recreatieontwikkeling. 
 
Uitvoering 

Bij dit meerwaardeplan hoort een rekentool om de meerwaarde voor de fysieke leefomgeving van een initiatief op eendui‐
dige wijze te berekenen. Uit het samenspel van de regels van dit meerwaardeplan en de rekentool volgt of een initiatief zelf 
voldoende meerwaarde levert of een afdracht doet aan het gebiedsfonds, dat speciaal daarvoor wordt opgericht. Vanuit dat 
gebiedsfonds worden op basis van afdrachten vanuit initiatieven investeringen in de kwaliteit van de fysieke leefomgeving 
van Elsendorp (mede)gefinancierd en wordt een bijdrage geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit van Elsendorp. 
De maatschappelijke meerwaarde die een initiatief zelf levert, is van invloed op de hoogte van een eventuele afdracht aan 
het gebiedsfonds. In deze rekentool, maar op een ander rekenblad, wordt via een gestructureerde vragenboom bepaald óf 
een  initiatief maatschappelijke meerwaarde heeft en welke korting als gevolg daarvan mag worden toegepast op de ge‐
vraagde investering. Dit houdt in dat initiatieven met een grote maatschappelijke meerwaarde worden gestimuleerd via dit 
systeem. 
 

Toetsing 

Het meerwaardeplan heeft een toepassing voor onderstaande drie categorieën van initiatieven:  
1. Initiatief is passend binnen de basislaag van het Chw‐bestemmingsplan, waarbij 20% van de omvang van de bouw‐

kavel landschappelijk moet worden ingepast;  
2. Initiatief maakt gebruik van de bouw en gebruiksmogelijkheden uit de ontwikkellaag van het Chw bestemmingsplan, 

waarbij 20% van de bruto financiële meerwaarde van het initiatief geïnvesteerd moet worden in een meerwaarde 
voor Elsendorp; 
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3. Initiatief  dat  niet  past  binnen  het  Chw ‐bestemmingsplan,  maar  op  basis  van  de  structuurvisie  of andere  
overwegingen   wel    ruimtelijk   gewenst    is   en/of   een   meerwaarde   heeft   voor   de    fysieke  leefomgeving van 
Elsendorp, waarbij 85% van de bruto  financiële meerwaarde van het  initiatief geïnvesteerd moet worden  in een 
meerwaarde voor Elsendorp.  

Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte heeft  een  basislaag  met  bouw‐  en  gebruiksmogelijkheden  uit  het  vorige 
bestemmingsplan  overgenomen  (enkelbestemmingen)  en  voegt  daar  een  extra  ontwikkellaag  aan  toe (gebiedsbestem‐
mingen). Deze  ontwikkellaag met bouw‐ en gebruiksmogelijkheden biedt initiatiefnemers de ruimte om nieuwe initiatieven 
te ontplooien  in het buitengebied. De ontwikkeling aan de Elsendorpseweg 28a  is niet mogelijk binnen de regels van de 
basislaag. Het voorliggende initiatief past wel binnen de ontwikkellaag van het ‘Transformatiegebied’. De toetsing van het 
initiatief aan de voorwaarden in de ontwikkellaag voor het ‘Transformatiegebied’ is opgenomen in paragraaf 3.2.3. Hierdoor 
valt het initiatief in categorie 2 uit het meerwaardeplan.   
 
Wanneer een initiatief valt in categorie 2 en dus past binnen de ontwikkellaag van het bestemmingsplan met verbrede reik‐
wijdte, dan wordt een investering gevraagd die gelijk staat aan 20% van de bruto financiële meerwaarde van dat initiatief. 
Het gaat daarbij om de financiële meerwaarde van de ondergrond die door het omzetten van een bestemming gegenereerd 
wordt. Op de gevraagde investering mogen kosten van de meerwaarde die gerealiseerd wordt door eigen waarde toevoe‐
gende werkzaamheden in mindering worden gebracht. De kosten van eigen werkzaamheden van de initiatiefnemer kunnen 
bestaan uit gemaakte kosten binnen het plangebied of daarbuiten, behorende tot de volgende categorieën (limitatief): 

 sloopkosten van opstallen (voor zover er geen sprake is van een stapeling van regelingen, zoals het opvoeren van de 
sloop(kosten) van opstallen bij de ruimte‐voor‐ruimte regeling of deze sloopkosten niet bij een andere provinciale 
of gemeentelijke regeling zijn ingezet of verrekend als kwaliteitswinst); 

 landschappelijke inpassing van het plangebied of kwaliteitsverbetering van het buitengebied; 
 
Op de gevraagde investering kan een korting gekregen worden indien een initiatief een maatschappelijk meerwaarde voor 
Elsendorp oplevert. Voor het bepalen of een initiatief maatschappelijke meerwaarde oplevert, zijn op basis van de structuur‐
visie ‘Proeftuin Elsendorp’ een aantal hoofdvragen van belang: 
 

1. Past het initiatief bij de Visie ‘Proeftuin Elsendorp’?  
2. Verbetert het initiatief de leefbaarheid?  
3. Creëert het initiatief ruimte voor bedrijvigheid en innovatie?  
4. Creëert het initiatief landschappelijke kwaliteit?  
5. Levert het initiatief een bijdrage aan duurzaam waterbeheer?  
6. Versterkt het initiatief het recreatie aanbod?  
7. Wordt er samengewerkt met andere initiatieven?  

 
Deze vragen zijn verwerkt in een rekentool. De invulling en beoordeling van de vragen leidt tot een kortingspercentage dat 
op de gevraagde  investering  in mindering gebracht mag worden. De resterende gevraagde  investering (na aftrek van een 
eventuele korting en/of kosten voor eigen werkzaamheden) dient door de initiatiefnemer gestort te worden in het gebieds‐
fonds. 
 
Het initiatief aan de Elsendorpseweg 28a voegt op verschillende van deze punten maatschappelijke meerwaarde toe aan het 
dorp en de omgeving. Deze meerwaarde is beschreven in paragraaf 2.2. De verschillende waarde toevoegende aspecten zijn 
ingevoerd in de rekentool. Deze maatschappelijke meerwaarde wordt middels een berekening verrekend tot een kortings‐
percentage van 20%. De volledige berekening in de rekentool is weergegeven in bijlage 3. 
 
De beoogde ontwikkeling aan Elsendorpseweg 28a gaat gepaard met de kwaliteitsverbetering van het landschap. De bedrijfs‐
locatie wordt landschappelijk ingepast. Hiervoor is een landschapsplan opgesteld, zie bijlage 1. Gezien de maatschappelijke‐ 
en landschappelijke meerwaarde die gepaard gaan met de ontwikkeling blijkt uit de rekentool dat er nog een bedrag over‐
blijft dat gestort dient te worden in het gebiedsfonds. Met dit fonds kunnen projecten ten behoeve van het behoud van de 
leefbaarheid van Elsendorp worden gefinancierd.  
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3.2.3 Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte ‘Proeftuin Elsendorp’ 

Voor Elsendorp is vanwege het bijzondere gebiedsproces en de bijzondere inhoud een ‘bestemmingsplan met verbrede reik‐
wijdte' opgesteld. De pilotstatus die dit project onder de Crisis‐ en herstelwet (Chw) heeft gekregen biedt voor Elsendorp de 
volgende mogelijkheden om een bestemmingsplan te maken met een verbrede reikwijdte om daarmee: 

 uitvoering te geven aan de gebiedsgerichte aanpak van initiatieven van ondernemers op basis van de visie 'Proeftuin 
Elsendorp' wat leidt tot meerwaarde voor ondernemers en inwoners van Elsendorp, zowel op korte termijn als lange 
termijn; 

 dit meerwaarde beginsel toe te passen bij het verlenen van vergunningen; 
 een flexibeler plan te maken om ontwikkelingen die passen binnen de koers, ambities en kwaliteit van de fysieke 

leefomgeving op basis van de visie Proeftuin Elsendorp via een snellere procedure mogelijk te maken. 
 
Om uitvoering  te geven aan de visie en het meerwaardeplan  is  in dit bestemmingsplan met verbrede  reikwijdte er voor 
gekozen om de bestaande rechten uit de enkelbestemmingen en dubbelbestemmingen voor wat betreft de bouw‐ en ge‐
bruiksregels over te nemen. Dit is de basislaag met bouw‐ en gebruiksmogelijkheden voor locaties. Voor toekomstige ont‐
wikkelen binnen de proeftuin zijn regels opgenomen  in gebiedsaanduiding.  In de gebiedsbestemmingen zijn de ambities, 
uitgangspunten en randvoorwaarden uit de visie Proeftuin Elsendorp vertaald. 
 
Toetsing 

Het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw en later een recreatiebedrijf aan de Elsendorpseweg 28a past niet binnen de 
basislaag, doordat er geen bouw‐ en gebruiksmogelijkheden zijn opgenomen voor deze activiteit in de regels voor bestaand 
gebied. De beoogde ontwikkeling is alleen toegestaan indien voldaan wordt aan de regels voor ontwikkelingen uit het be‐
stemmingsplan met verbrede reikwijdte. Voor de ontwikkellocatie zijn de regels van gebiedsaanduiding ‘Transformatiege‐
bied’ (artikel 21) van toepassing.  In het transformatiegebied moet een  initiatief gericht zijn op de transformatie naar een 
gebied met een afwisseling van activiteiten zoals: 

a. duurzame agrarische bedrijvigheid; 
b. wonen; 
c. bedrijfsmatige activiteiten in de vorm van: 

1. bedrijvigheid geschikt voor functiemenging; 
2. aan huis verbonden beroepen en bedrijf aan huis; 
3. maatschappelijke voorzieningen; 
4. vrijetijdseconomie; 
5. opwekking van duurzame energie; 

d. natuur en groen; 
e. de bij deze functies behorende voorzieningen, zoals water, verkeer en andere voorzieningen die nodig zijn voor het 

goed functioneren van het transformatiegebied. 
 
In artikel 21.1 zijn de activiteiten benoemd die toegestaan zijn binnen het gebied. Een bedrijfsverzamelgebouw is toegestaan, 
het betreft namelijk een bedrijfsmatige activiteit  in de vorm van bedrijvigheid geschikt voor  functiemenging. Binnen het 
bedrijfsverzamelgebouw zullen vele typen bedrijven huisvesten en draagt daarom bij aan functiemenging. Daarnaast ligt de 
locatie in een gemengd gebied met agrarische‐, bedrijfs‐, recreatieve en natuur functies. Het recreatiebedrijf is ook toege‐
staan, het betreft namelijk een bedrijfsmatige activiteit in de vorm van vrijetijdseconomie.  
 
Verder zijn voor het toestaan van een bedrijfsverzamelgebouw en een recreatiebedrijf de regels uit de vergunningsvoor‐
waarden van toepassing. De beoogde situatie wordt weliswaar in dit bestemmingsplan planologisch geregeld waardoor een 
vergunning ingevolgde artikel 21.3 van het bestemmingsplan niet van toepassing zijn, wordt er in het kader van deze ruim‐
telijke onderbouwing wel aan getoetst. Het gaat hier immers om koplopers die een voorbeeld stellen voor andere toekom‐
stige ontwikkelingen binnen de proeftuin. De ontwikkelingen van de koplopers dienen derhalve te voldoende aan de gestelde 
voorwaarden uit het bestemmingsplan voor de proeftuin.  
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Voor de beoogde ontwikkeling zijn de regels uit 22.1.1 algemeen geldende voorwaarden, de regels uit artikel 22.1.8 voor‐
waarden voor niet‐agrarische bedrijven en de regels uit artikel 22.1.8 voorwaarden voor recreatiebedrijven van toepassing. 
 
22.1   Vergunningsvoorwaarden bij gebiedsbestemmingen 

22.1.1   Algemeen geldende voorwaarden 

Aangetoond moet worden dat: 
a. de activiteit een (significante) meerwaarde heeft voor het in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leef‐

omgeving en een goede omgevingskwaliteit. Of hieraan wordt voldaan wordt beoordeeld aan de hand de beleidsre‐
gel 'Meerwaardeplan proeftuin Elsendorp'; 

b. In aanvulling op het gestelde onder a. minimaal een landschappelijke inpassing plaatsvindt van het perceel waar de 
activiteit plaatsvindt. De wijze waarop  landschappelijk wordt  ingepast wordt beoordeeld op basis  van de  Land‐
schapsvisie Elsendorp. 

c. er een zorgvuldige dialoog is gevoerd met de omwonenden, voorafgaand aan de definitieve planvorming en gericht 
op het betrekken van belangen van omwonenden bij de planontwikkeling, en daarvan een schriftelijk verslag be‐
schikbaar is. 

 
Toetsing: 

Het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw en later het recreatiebedrijf aan de Elsendorpseweg 28a levert op verschil‐
lende punten meerwaarde voor Elsendorp. Dit is beschreven in paragraaf 2.2. De toets aan het meerwaardeplan is opgeno‐
men  in paragraaf 3.2.2. Het plangebied  is  landschappelijk  ingepast middels het  toevoegen van  inheems struweel en een 
beukenhaag. De landschappelijke inpassing wordt beschreven in paragraaf 2.2 en bijlage 1. De visie Proeftuin Elsendorp is 
door het dorp, ondersteund door gemeente, provincie en waterschap opgesteld. Het voorontwerp wordt gebruikt om met 
alle betrokkenen te communiceren. De schriftelijke verslagen van de dialogen zijn bijgevoegd als bijlage bij het bestemmings‐
plan Proeftuin Elsendorp.  
 
Ten aanzien van landschap, natuur en milieu:  
ten aanzien van natuur: 

d. in voldoende mate is onderzocht of er effecten zijn te verwachten op Natura‐2000 gebieden, met dien verstande 
dat de ontwikkeling per saldo geen significant negatieve effecten mag hebben op de Natura‐2000 gebieden;  

e. ter plaatse van de aanduiding 'overige zone ‐ natuurnetwerk ' geen activiteiten plaatsvinden die de natuurwaarde 
aantasten;  

f. geen onevenredige aantasting van natuurwaarden plaatsvindt; 
g. de activiteit geen onevenredige overlast voor omliggende functies veroorzaakt op het gebied van geur. Of hieraan 

wordt voldaan wordt beoordeeld op basis van de 'Beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder, Gemert‐
Bakel 2013'; 

h. de activiteit geen onevenredige overlast voor omliggende  functies veroorzaakt op het gebied van stof, geluid en 
luchtkwaliteit; 

i. in aanvulling op sub f en g geldt dat die activiteiten geen beperkingen mogen opleveren voor de gebiedsbestemming 
'Ontwikkelgebied Wonen'; 

j. op eigen terrein dient voldoende parkeergelegenheid aanwezig te zijn en/of gerealiseerd te worden; 
k. bij toename van bebouwing of verharding dient minimaal hydrologisch neutraal gebouwd te worden; 
l. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en 

omliggende (agrarische) bedrijven; 
m. geluidgevoelige objecten, voor zover gelegen binnen de geluidzone van een gezoneerde weg, voldoen aan de voor‐

keursgrenswaarde, of indien hier niet aan voldaan wordt een hogere waardenbesluit is genomen; 
n. het groepsrisico  is verantwoord als de activiteit binnen de  invloedssfeer voor het groepsrisico van een risicobron 

plaatsvindt; 
o. geen sprake is van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten binnen een PR 10‐6 contour van een risicobron; 
p. de capaciteit van de omliggende wegen voldoende is voor een goede en veilige afwikkeling van de eventuele ver‐

keerstoename; 
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q. de bodemkwaliteit geschikt is; 
 
Toetsing: 
In paragraaf 4.5 is aangetoond dat de ontwikkeling geen negatieve effecten heeft op Natura 2000‐gebieden, andere natuur‐
netwerken en natuurwaarden. In paragraaf 4.4 is aangetoond dat de ontwikkeling geen geurhinder veroorzaakt. In paragraaf 
4.1 is aangetoond dat de ontwikkeling geen onevenredige overlast voor omliggende functies veroorzaakt op het gebied van 
stof, geluid en gevaar. In paragraaf 4.3 is aangetoond dat de ontwikkeling de luchtkwaliteit niet in betekenende mate beïn‐
vloed. In paragraaf 4.12 is berekend welke extra verkeersgeneratie de ontwikkeling zal veroorzaken. Deze kan worden afge‐
voerd over de provinciale Elsendorpseweg. Er wordt geen bebouwing toegevoegd. De parkeerplaatsen worden van halfver‐
harding voorzien, waardoor hemelwater toch de grond in kan zakken. In paragraaf 4.10 is aangetoond dat externe veiligheid 
geen belemmering vormt voor de ontwikkeling. De bodemkwaliteit is aangetoond in paragraaf 4.6.  
 
22.1.8   Voorwaarden voor niet‐agrarische bedrijven 

a. Uitbreiding of vestiging van niet agrarische bedrijven is toegestaan als dat past binnen de gewenste ontwikkelings‐
richting van het gebied, waarbij de volgende aspecten zijn betrokken: 

1. een gebiedsgerichte benadering welke activiteiten en functies passen in de omgeving; 
2. welke effecten de mogelijke ontwikkeling heeft op andere aspecten, waaronder mobiliteit, agrarische ont‐

wikkeling, leefbaarheid en leegstand elders; 
3. hoe de uitbreiding of vestiging bijdraagt aan het versterken van de omgevingskwaliteit, waaronder een bij‐

drage aan de sloop van overtollig en leegstaand vastgoed in het Landelijk Gebied; 
b. er dient gebruik gemaakt te worden van een bestaand erf en bestaande bebouwing; 
c. In aanvulling op a. geldt voor de vestiging van niet agrarische bedrijven dat: 

1. het moet gaan om kleinschalige bedrijvigheid; 
2. Ondergeschikte detailhandel is toegestaan tot maximaal 200 m² verkoopvloeroppervlak; 
3. bedrijfsmatige activiteiten op het gebied van vrije tijd en zorg zijn toegestaan tot maximaal 1 hectare bouw‐

perceel; 
4. dit niet leidt tot een splitsing van een bouwperceel,  
5. overtollige bebouwing wordt gesloopt,  
6. er geen mestbewerking, kantoor met baliefunctie of lawaaisport plaatsvindt. 

 
Toetsing: 

In paragraaf 3.2.1 is beschreven waarom het bedrijfsverzamelgebouw en het recreatiebedrijf passen binnen het transforma‐
tiegebied. In paragraaf 2.2 is de behoefte aan een bedrijfsverzamelgebouw onderbouwd met de reden dat bijna alle ruimtes 
in de oostelijke stal al verhuurd zijn. Het faciliteren van (kleine) lokale ondernemers zorgt voor een goed vestigingsklimaat 
wat bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp. De behoefte aan een recreatiebedrijf wordt onderbouwd door de locatie 
tegenover het Cleefs Wit en aan het eind van het nieuwe recreatiepad langs de Domptseloop. Doordat het bedrijfsverzamel‐
gebouw en straks het recreatiebedrijf gelegen zijn aan de provinciale weg kunnen de extra voertuigen worden afgewikkeld. 
De omgevingskwaliteit wordt verbetert door het landschappelijk inpassen van het plangebied. De nieuwe inheemse bomen 
en het struweel zal de groenstructuur versterken. Daarnaast biedt het struweel ook een schuilplaats voor vogels en kleine 
zoogdieren. 
 
Het bedrijfsverzamelgebouw is gesitueerd in de voormalige stallen, de bebouwing is niet toegenomen. Voor de vestiging van 
het recreatiebedrijf zal de oostelijke stal worden gesloopt en zal er een recreatiehal voor in de plaats worden gebouwd. Dit 
gebeurt op dezelfde locatie met dezelfde oppervlakte afmetingen. De bebouwing zal dus ook in de toekomstige situatie niet 
toenemen.  
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Het niet agrarische bedrijf is een kleinschalig bedrijf, zonder detailhandel. Het bedrijfsbestemmingsoppervlak met de func‐
tieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – recreatiebedrijf’ heeft een oppervlak van 4.320 m2. Dit ligt ruim onder de grens 
van 1 hectare. De beoogde ontwikkeling leidt niet tot splitsing van een bouwperceel. Er is geen overtollige bebouwing die 
gesloopt kan worden. De bedrijfsactiviteiten hebben geen betrekking op mestverwerking, bevat geen baliefunctie  in een 
kantoor of lawaaisport.  
 
22.1.9   Voorwaarden voor recreatiebedrijven 

a. Uitbreiding of vestiging van recreatiebedrijven is toegestaan tot maximaal 1 hectare bebouwing; 
b. In afwijking van het gestelde onder a kan een grotere oppervlakte bebouwing worden toegestaan als er bebouwing 

wordt gesloopt voor de omvang van de bebouwing die boven de 1 hectare; 
c. Per bedrijf zijn maximaal twee bedrijfswoningen toegestaan; 
d. permanente bewoning van recreatiewoningen is niet toegestaan; 
e. het terrein en de woningen worden bedrijfsmatig beheerd. 

 
Toetsing:  
Het bedrijfsbestemmingsoppervlak met de functieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – recreatiebedrijf’ heeft een op‐
pervlak van 4.320 m2. Dit ligt ruim onder de grens van 1 hectare. Het bedrijf heeft één bedrijfswoning, er zal geen nieuwe 
bedrijfswoning mogelijk worden gemaakt. Er worden geen recreatiewoningen gerealiseerd in de beoogde situatie.  
 

Conclusie 

De beoogde ontwikkeling aan de Elsendorpseweg 28a past binnen de Structuurvisie Proeftuin Elsendorp en de systematiek 
van het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Daarnaast voldoet de ontwikkeling aan het meerwaardeplan.  
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4. MILIEUPARAGRAFEN 

4.1 Milieuhinder bedrijvigheid  
Beleid en normstelling 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven in de omgeving van 
milieugevoelige functies zoals bijvoorbeeld woningen een goed woon‐ en leefmilieu kan worden gegarandeerd. Hierbij dient 
rekening gehouden te worden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven. 
 
Om in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen bedrijvigheid en (nieuwe) milieugevoelige functies in voldoende 
mate mee te nemen, wordt in deze rapportage gebruikgemaakt van de richtafstanden uit de basiszoneringslijst van de VNG‐
publicatie Bedrijven en milieuzonering (editie 2009). Een richtafstand wordt beschouwd als de afstand waarbij onaanvaard‐
bare milieuhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. Voor de richtafstanden wordt 
onderscheidt gemaakt tussen rustige woongebieden, gemengde gebieden en rustige buitengebieden. De afstanden worden 
gemeten tussen grenzen van bestemmingsvlakken (maximale planologische ruimte). 
 
Beoordeling 

Invloed beoogde ontwikkeling op omgeving  

Het plangebied ligt in een gemengd gebied vanwege de ligging aan hoofdinfrastructuur N272. Het bedrijfstype bedrijfsver‐
zamelgebouw valt onder de categorie 2. In de VNG is een richtafstand van 30 meter aangegeven ten behoeve van geluid voor 
‘Opslaggebouwen (verhuur opslagruimtes)’. Een recreatiebedrijf in de vorm van een speelhal valt ook onder categorie 2. In 
de VNG is hiervoor ook een richtafstand van 30 meter aangegeven ten behoeve van geluid voor ‘Amusementshallen’. Van‐
wege de ligging in een gemengd gebied mag de afstandstrede met één stap teruggebracht worden naar een richtafstand van 
10 meter. 
 
De dichtstbijzijnde milieugevoelige functie is een woning aan de westkant van het bedrijf. Tussen de stallen en de woning 
staat de bedrijfswoning van Elsendorpseweg 28a. Deze bedrijfswoning houdt het meeste geluid vanaf de bedrijfsgebouwen 
tegen. Op basis van artikel 5.1 lid i uit het bestemmingsplan kan deze woning, die reeds vergund is, niet op een andere plek 
binnen het bedrijfsbestemmingsvlak worden teruggebouwd. De bedrijfswoning blijft dus op deze locatie staan en blijf het 
geluid nu en in de toekomst vanaf de bedrijfsgebouwen tegenhouden. Gemeten vanaf de oostzijde van de bedrijfswoning 
tot aan het woningbestemmingsvlak aan de andere kant van de weg ligt voldoende afstand, zie figuur 4.1. De afstand be‐
draagt circa 33 meter. 
 

  
Figuur 4.1: Afstand tot dichtstbijzijnde woning (Bron: ruimtelijkeplannen.nl) 
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Invloed omgeving op beoogde ontwikkeling  

De aanwezigheid van omliggende bedrijven heeft geen beperkende werking op de beoogde ontwikkeling, aangezien een 
bedrijfsverzamelgebouw geen milieugevoelige functie is. Een recreatieverblijf is ook geen milieugevoelige functie aangezien 
de gasten er niet voor een langere tijd verblijven.  
 
Conclusie 

Het aspect ‘milieuzonering’ vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
 
4.2 Geluidhinder 
Beleid en normstelling 

De Wet geluidhinder (Wgh) is het juridische kader voor het Nederlandse geluidbeleid voor (spoor)weglawaai. De Wgh bevat 
een uitgebreid stelsel van bepalingen ter voorkoming en bestrijding van geluidhinder door wegverkeer en railverkeer. Het 
toetsingskader voor industrielawaai volgt rechtstreeks uit de VNG‐publicatie "Bedrijven en Milieuzonering". 
 
Beoordeling 

Weg‐ en railverkeerlawaai 

Zoals in paragraaf 4.1 aangegeven is een bedrijfsverzamelgebouw, evenals een recreatiebedrijf, volgens de Wet geluidhinder 
geen geluidgevoelige functie. Dit betekent dat er geen toetsing aan de (normen van de) Wet geluidhinder respectievelijk het 
Besluit geluidhinder hoeft plaats te vinden. 
 
Industrielawaai 

Het bedrijfsverzamelgebouw en het recreatiebedrijf zijn beiden bedrijven uit categorie 2. Zoals in paragraaf 4.1 aangegeven 
ligt het dichtstbijzijnde geluidsgevoelige gebouw op voldoende afstand van de nieuwe bedrijfsbestemming.  
 
Conclusie  

Het aspect ‘geluid’ vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
 
4.3 Luchtkwaliteit  
Beleid en normstelling  

In het kader van een goede  ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een  ruimtelijk plan uit het oogpunt van de 
bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. Het toetsingskader voor luchtkwa‐
liteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, artikel 5.2 van de Wet milieubeheer. De Wet milieubeheer (Wm) bevat grenswaarden 
voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke 
ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2‐jaargemiddelde) en fijn stof (PM10‐jaar‐ 
en daggemiddelde) van belang: 
 
Stof  Concentratie jaargemiddelde 

NO2  40 µg/m3 
PM10  40 µg/m3 (daggemiddelde is 50 µg/m3) 
PM2,5  20 µg/m3 

 
Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen hebben voor de lucht‐
kwaliteit onder andere uitoefenen indien de ontwikkelingen niet leiden tot een overschrijding van de grenswaarden of de 
ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht. 
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NIBM 

In dit Besluit 'niet in betekenende mate' is bepaald in welke gevallen een project vanwege de gevolgen voor de luchtkwaliteit 
niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden twee situaties onderscheiden: 

 een project valt  in een categorie die  is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze categorieën betreffen 
onder andere woningbouwprojecten met niet meer dan 1.500 woningen bij één ontsluitingsweg en 3.000 woningen 
bij twee ontsluitingswegen; 

 een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde stikstofdioxide (NO2) en fijnstof 
(PM10). 

Daarnaast heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de NIBM‐tool ontwikkeld. De NIBM‐tool is een rekentool waar‐
mee de bijdragen van kleinere ruimtelijke plannen en verkeersplannen aan de luchtkwaliteit vastgesteld kan worden. Voor 
het gebruik van de NIBM‐tool is maar een beperkt aantal invoergegevens nodig. Alleen het extra aantal voertuigbewegingen 
en het aandeel vrachtverkeer worden ingevoerd. Voor de overige invoergegevens is in de NIBM‐tool uitgegaan van worst‐
case omstandigheden. Met deze beperkte invoergegevens wordt vastgesteld of een plan NIBM is. 
 

Beoordeling 

De bijdrage van de beoogde ontwikkeling aan de luchtkwaliteit is vrijwel volledig afkomstig van de voertuigbewegingen. Aan 
de hand van de berekende aantal worst‐case verkeersbewegingen (zie paragraaf 4.12) is de NIBM‐tool ingevuld. 
 

 
Figuur 4.2: Berekening NIBM‐tool 
 
Uit de rekentool (figuur 4.2) blijkt dat de grens voor NIBM niet wordt overschreden. De bijdrage van het extra verkeer is niet 
in betekende mate. Daarnaast  is  in het kader van een goede ruimtelijke ordening een  indicatie van de  luchtkwaliteit ter 
plaatse van het plangebied gegeven. Dit is gedaan aan de hand van de NSL‐monitoringstool die bij het Nationaal Samenwer‐
kingsprogramma Luchtkwaliteit hoort.  
 

Jaar van planrealisatie 2022
Extra verkeer als gevolg van het plan

Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde) 224
Aandeel vrachtverkeer 6,00%

Maximale bijdrage extra verkeer NO2 in μg/m3 0,234

PM10 in μg/m3 0,044

1,2

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer 
als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit

Conclusie

De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate;

geen nader onderzoek nodig

Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in μg/m3
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Figuur 4.3: NSL‐monitoringstool 2017 (Bron: http://www.nsl‐monitoring.nl/viewer/)  

De dichtstbijzijnde maatgevende weg betreft de Elsendorpseweg. Uit de NSL‐monitoringstool blijkt dat  in 2020 de jaarge‐
middelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof langs deze weg ruimschoots onder de grenswaarden uit de Wet milieube‐
heer liggen. De concentraties luchtverontreinigende stoffen bedragen 16,5 µg/m³ voor NO2, 18,3 µg/m³ voor PM10 en 11,3 
µg/m³ voor PM2,5. Het aantal overschrijdingsdagen van de 24‐uur gemiddelde concentratie PM10 bedraagt 6,4. Deze waar‐
den  liggen ruimschoots onder de grenswaarden. Hierdoor  is ter plaatse van het plangebied sprake van een aanvaardbaar 
woon‐ en leefklimaat. 

Conclusie 

Er wordt geconcludeerd dat het aspect luchtkwaliteit de uitvoering van het plan niet belemmert. Uit het oogpunt van lucht‐
kwaliteit is sprake van een aanvaardbaar woon‐ en leefmilieu ter plaatse. 

4.4 Geurhinder en veehouderij 
Beleid en normstelling  

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) betreft een wet waarmee de nationale regels inzake geurhinder ten opzichte van 
de tot veehouderijen behorende dierenverblijven vastgesteld staan. De Wet geurhinder en veehouderij heeft tot doel het 
beschermen van mens en milieu tegen de negatieve effecten van geurbelasting, onder andere als gevolg van emissies door 
bedrijven. Nieuwe knelpunten moeten worden voorkomen. 

Beoordeling  

Het bedrijfsverzamelgebouw dat in eerste instantie wordt gerealiseerd kan worden gezien als geurgevoelig object 
waardoor het aspect geur dient te worden afgewogen. Dit is ook het geval wanneer in latere instantie een speelhal voor 
kinderen wordt gerealiseerd. Ter plaatse hiervan moet sprake zijn van een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat ten aanzien 
van geur. De dichtstbij liggende veehouderij betreft de veehouderij aan de Elsendorpseweg 36. Deze veehouderij ligt op 
een afstand van circa 440 meter. Geurhinder afkomstig van veehouderijen is daardoor niet aan de orde. Het woon‐ en 
leefklimaat ten aanzien van geur afkomstig van veehouderijen is hiermee voldoende aangetoond. 
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Figuur 4.4: Geurbelasting ter plaatse van het projectgebied (paarse cirkel) (Bron: referentiesituatie planMER Proeftuin El‐

sendorp, september 2021)  
 
Conclusie  

Het aspect ‘geurhinder en veehouderij’ vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. Er is sprake van een aan‐
vaardbaar woon‐ en leefklimaat voor wat betreft het aspect geur.  
 
4.5 Ecologie 
Beleid en normstelling 

Met de Wet natuurbescherming (Wnb) zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van natuurgebieden en dier‐ 
en plantensoorten samengebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse Europeesrechtelijke regelgeving, zoals de Vo‐
gelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetgeving. 
 
Gebiedsbescherming 

De Wnb kent diverse soorten natuurgebieden, te weten: 
 Natura‐2000 gebieden; 
 Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
 Natura‐2000 gebieden  

 
De Minister van Economische Zaken (EZ) wijst gebieden aan die deel uitmaken van het Europese netwerk van natuurgebie‐
den: Natura 2000. Een dergelijk besluit bevat de instandhoudingsdoelstellingen voor de leefgebieden van vogelsoorten (Vo‐
gelrichtlijn) en de instandhoudingsdoelstellingen voor de natuurlijke habitats en habitats van soorten (Habitatrichtlijn). 



 

32/56    

Een bestemmingsplan dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben 
voor een Natura 2000‐gebied, kan uitsluitend vastgesteld worden indien uit een passende beoordeling de zekerheid is ver‐
kregen dat het plan, onderscheidenlijk het project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Indien deze 
zekerheid niet is verkregen, kan het plan worden vastgesteld, indien wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden: 
 

 alternatieve oplossingen zijn niet voor handen 
 het plan is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of eco‐

nomische aard, en 
 de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van het 

Natura 2000‐netwerk bewaard blijft. 
 
De bescherming van deze gebieden heeft externe werking, zodat ook ingrepen die buiten deze gebieden plaatsvinden ver‐
storing kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de ingreep op soorten en habitats. 
 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden aangewezen in de provinciale verordening. 
Voor dit soort gebieden geldt het 'nee, tenzij' principe, wat inhoudt dat binnen deze gebieden in beginsel geen nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden. 
 
Soortenbescherming 

In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
 soorten die worden beschermd in de Vogelrichtlijn; 
 soorten die worden beschermd in de Habitatrichtlijn; 
 overige soorten. 

 
De Wnb bevat onder andere verbodsbepalingen ten aanzien van het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, eieren 
en rustplaatsen van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. Gedeputeerde Staten (hierna: GS) kunnen hiervan 
ontheffing verlenen en bij verordening kunnen Provinciale Staten (hierna: PS) vrijstelling verlenen van dit verbod. De voor‐
waarden waaraan voldaan moet worden om ontheffing of vrijstelling  te kunnen verlenen zijn opgenomen  in de Wnb en 
vloeien direct voort uit de Vogelrichtlijn. Verder is het verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage 
IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen of te verstoren. GS kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij veror‐
dening kunnen PS vrijstelling verlenen van dit verbod. De gronden voor verlening van ontheffing of vrijstelling zijn opgeno‐
men in de Wnb en vloeien direct voort uit de Habitatrichtlijn. 
Ten slotte  is een verbodsbepaling opgenomen voor overige soorten. Deze soorten zijn opgenomen  in de bijlage onder de 
onderdelen A en B bij de Wnb. De provincie kan ontheffing verlenen van deze verboden. Verder kan bij provinciale verorde‐
ning vrijstelling worden verleend van de verboden. De noodzaak tot ontheffing of vrijstelling kan hierbij ook verband houden 
met handelingen in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden. 
 
Onderzoek 

Gebiedsbescherming 

Het plangebied vormt geen onderdeel van een natuur‐ of groengebied met een beschermde status, zoals Natura 2000. Het 
plangebied maakt ook geen deel uit van het Natuur Netwerk Nederland (in Brabant Natuur Netwerk Brabant). In het plange‐
bied of  in de directe omgeving zijn geen beschermde  landschapselementen aanwezig. De afstand tot het dichtstbijzijnde 
Natura 2000‐gebied De Bult bedraagt circa 11 km. Directe effecten zoals areaalverlies en versnippering, kunnen hierdoor 
worden uitgesloten. Gezien de grote afstand tot natuurgebieden en het feit dat er geen verharding wordt toegepast kunnen 
ook verstoring en verandering van de waterhuishouding worden uitgesloten. Deze ruime afstand tot Natura 2000‐gebieden 
zorgt er eveneens voor dat de beoogde ontwikkeling geen nadelige effecten heeft qua stikstofuitstoot. Significante negatieve 
effecten op beschermde gebieden kunnen derhalve worden uitgesloten.  
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Figuur 4.5: Natura 2000‐gebieden met plangebied omcirkeld (Bron: Natura 2000 gebieden | natura 2000) 
 

     
Figuur 4.6: Uitsnede Ontwerp Omgevingsverordening kaart 4 natuur en stiltegebieden (Bron: ruimtelijkeplannen.nl) 
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Soortenbescherming 

De initiatiefnemer is voornemens de voormalige varkensstal op de onderzoekslocatie te slopen ten behoeve van de ontwik‐
keling van een recreatiebedrijf. Op de weide aan de zuidzijde van de onderzoekslocatie zal een parkeerplaats gerealiseerd 
worden. Het woonhuis en de westelijke stal blijven behouden. De  initiatiefnemer  is voornemens de bomen op de onder‐
zoekslocatie te behouden. In een quick scan ecologie (zie bijlage 5) is de ecologische potentie van het plangebied onderzocht. 
 
De aanwezigheid van geschikt habitat op de onderzoekslocatie voor de verschillende soorten en soortgroepen is weergege‐
ven in tabel 4.1. In de tabel is samengevat of de voorgenomen ingreep mogelijk verstorend kan werken en wat de conse‐
quenties zijn voor eventuele vervolgstappen, zoals soortgericht nader onderzoek of vergunningstrajecten. In de tabel is weer‐
gegeven of maatregelen noodzakelijk zijn om overtreding van de Wet natuurbescherming voor bepaalde soortgroepen te 
voorkomen.  
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*Wijzigingen in het planvoornemen kunnen van invloed zijn op de uitkomst van het onderzoek  
Tabel 4.1: Overzicht geschiktheid onderzoekslocatie voor soortgroepen en te nemen vervolgstappen  
 
Op basis van onderhavige quickscan Wet natuurbescherming dient voor uitvoering van de voorgenomen plannen middels 
nader onderzoek meer informatie te worden verkregen over de essentiële functie van de onderzoekslocatie ten aanzien van 
kerkuil, steenuil, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, steenmarter, bun‐
zing, hermelijn, wezel, das, al‐penwatersalamander en vinpootsalamander. 
 
Met betrekking tot de mogelijke functie van foerageergebied en vliegroute is overtreding van de Wet natuurbescherming te 
vermijden door verstorende verlichting  in de  richting van het bosschage  ten noorden en de bomenrij  ten zuiden van de 
onderzoekslocatie te voorkomen. 
 
Ten aanzien algemene broedvogels kunnen overtredingen worden voorkomen door rekening te houden met het broedsei‐
zoen of door voorafgaand aan de werkzaamheden een broedvogelinspectie te laten uitvoeren door een ter zake kundige. 
Globaal kan voor het broedseizoen de periode maart tot half augustus worden aangehouden. Voor beschermde soorten 
behorend tot de overige soortgroepen zijn overtredingen ten aanzien van de Wet natuurbescherming wegens het ontbreken 
van geschikt habitat, het ontbreken van sporen en/of vanwege een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling niet aan de orde.  
 
Ten aanzien van algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën is het binnen het kader van zorgplicht noodzakelijk om 
voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het 
doden van individuen te voorkomen. 
 
Conclusie 

De aanvullende onderzoeken naar kerkuil,  steenuil, gewone dwergvleermuis,  ruige dwergvleermuis,  laatvlieger, gewone 
grootoorvleermuis, steenmarter, bunzing, hermelijn, wezel, das, alpenwatersalamander en vinpootsalamander zullen uitge‐
voerd worden voorafgaande aan de verlening van de bouwvergunning. Het resultaat uit dit vervolgonderzoek heeft echter 
geen invloed op de doorgang van het voorgenomen plan. Er bestaan immers mitigerende maatregelen voor deze soorten. 
De instandhouding van deze soorten is daarmee ten alle tijden geborgd, mocht deze worden aangetroffen binnen het plan‐
gebied. Het aspect ecologie staat de vaststelling van dit bestemmingsplan derhalve niet in de weg. Wel dient het vervolgon‐
derzoek afgerond te zijn voordat gestart kan worden met de bouw. Dit wordt echter niet via het ruimtelijk spoor, maar via 
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het omgevingsvergunning spoor geborgd. Middels een voorwaardelijke verplichting in de regels wordt de bescherming van 
soorten geborgd. 
 
4.6 Bodem‐ en grondwateronderzoek 
Beleid en normstelling 

Op grond van het Bro dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan rekening te worden gehouden met de bodem‐
kwaliteit in het plangebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de be‐
oogde functie. In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de 
norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt voor de desbetref‐
fende functie (functiegericht saneren). Voor een nieuw geval van bodemverontreiniging geldt, in tegenstelling tot oude ge‐
vallen (voor 1987), dat niet functiegericht maar in beginsel volledig moet worden gesaneerd. 
 
Het Bouwstoffenbesluit en het Besluit Bodemkwaliteit stellen verder  regels hoe om  te gaan met vrijkomende grond‐ en 
materiaalstromen en hoe deze toe te passen. 
 
Onderzoek 

Aangezien de bestemming verandert van ‘Agrarisch’ naar ‘Bedrijf’ wordt een bodemonderzoek uitgevoerd.  
PM 
Onderzoek moet nog worden uitgevoerd. Rapport bodemonderzoek bijvoegen in bijlage 4  

 
Conclusie 

PM 
 
4.7 Water 
Beleid en normstelling 
Waterbeheerplan 2016‐2021 
De gemeente Gemert‐Bakel valt onder het beheersgebied van waterschap Aa en Maas. In het Waterbeheerplan beschrijft 
het waterschap haar strategische keuzes, de doelen voor het waterbeheer en de financiële consequenties daarvan. Het wa‐
terbeheer is gericht op het duurzaam beheren van het watersysteem, waarbij uitgegaan wordt van een watersysteembena‐
dering. In het 'Waterbeheerplan 2016‐2021 Werken met water, Voor nu en later' beschrijft het waterschap de hoofdlijnen 
van haar beleid uitgewerkt  in verschillende thema's. Het huidige waterbeheerplan beschrijft de plannen voor de periode 
2016 – 2021. De langetermijnstrategie uit het voorgaande beheerplan wordt voortgezet voor de verschillende thema's, zoals 
waterkwaliteitsverbetering, vermindering van de kans op wateroverlast en verdrogingsbestrijding. 
 
Middels de Keur van Waterschap Aa en Maas is bepaald bij welke ontwikkelingen mitigerende maatregelen getroffen moeten 
worden. De Keur schrijft voor dat voor een toename van minder dan 500 m² verhard oppervlak geen mitigerende maatrege‐
len nodig zijn. Deze mitigerende maatregelen zijn wel van toepassing bij elke toename van het verhard oppervlak, indien de 
locatie is gelegen in een keurbeschermingsgebied. 
 
Gemeentelijk Watertakenplan 2019‐2023 
Het gemeentelijk waterplan bestaat uit het rioleringsplan en het waterplan voor 2019 t/m 2023. Dit plan is gezamenlijk op‐
gesteld binnen de samenwerkingsregio Brabantse Peel  (gemeenten Asten, Deurne, Gemert‐Bakel, Helmond, Laarbeek en 
Someren) en het waterschap Aa en Maas. Hierin wordt o.a. ingespeeld op klimaatadaptatie en de noodzaak de leefomgeving 
hierop aan te passen. Dit houdt in dat er gewerkt wordt aan het tegengaan van hittestress en het herinrichting van de bui‐
tenruimte om goed om te kunnen gaan met enorme hoeveelheden neerslag in korte tijd. Om dit op te pakken wordt steeds 
vaker integraal gewerkt, zodat ook andere leefbaarheid van de omgeving kan wordt verbeterd.  
 
Bij nieuwe ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met het volgende: 
1. Nieuwe ontwikkelingen hebben geen nadelige gevolgen voor het watersysteem en dragen zo mogelijk bij aan een ver‐

betering van het watersysteem en de waterketen. 
2. Ontwikkelingen dienen tenminste hydrologisch neutraal te zijn en hebben oog voor de gevolgen in de omgeving; 



 

37/56    

3. Voor nieuwe ontwikkelingen geldt en algemeen uitgangspunt voor de ontwateringsdiepte van 80 cm ten opzichte van 
het straatpeil (as van de weg). Afwijkingen bijvoorbeeld in wijstgebieden worden nadrukkelijk opgenomen in het water‐
huishoudings‐ en of rioleringsplan. 

 
Waterbergingsvoorziening binnen een ontwikkeling 
Voor de waterberging die binnen een ontwikkeling wordt gerealiseerd gelden een aantal eisen. Eén van deze eisen is dat de 
waterbergingsvoorziening 60 liter per m2 verhard oppervlak probleemloos moet kunnen bergen. Daarnaast mag de afvoer 
uit een voorziening maximaal 2 l/s/ha zijn en moet binnen 5 dagen leeggelopen zijn. 
 
Opnemen gebruiksregel waterbergingsvoorziening in bestemmingsplan 
Voor (ver)nieuwbouw neemt de gemeente Gemert‐Bakel bij bestemmingsplanwijzigingen een voorwaardelijke gebruiksregel 
in het bestemmingsplan op waarin de realisatie en instandhouding van een minimale hoeveelheid waterberging wordt voor‐
geschreven. Dit compenseert de versnelde afvoer van hemelwater naar de openbare ruimte of riolering vanaf verhard op‐
pervlak.  
 
Aandachtspunten rondom lozing op de riolering 
Om een doelmatige werking te kunnen garanderen hanteert de gemeente de volgende beleidsregels: 
 Al het huishoudelijk afvalwater op de vrijverval‐ en drukriolering wordt geaccepteerd. 
 Bestaande bedrijfsafvalwaterlozingen op de vrijvervalriolering worden geaccepteerd. 
 Bij nieuwe bedrijfsafvalwaterlozingen wordt getoetst of de voorziene nieuwe situatie de doelmatige werking van zuive‐

ring en transportsysteem belemmert (in hoeveelheid en in samenstelling). 
 Nieuwe (of bestaande) aansluitingen van bedrijven die de waterketen onevenredig zwaar belasten kunnen worden ge‐

weigerd. 
 Elk (bestaand én nieuw) bedrijf krijgt toestemming voor maximaal één aansluiting op de drukriolering. 
 Elk (bestaand én nieuw) bedrijf mag maximaal 0,5 m3 per uur afvalwater op de drukriolering lozen. 
 Bij een aanbod groter dan 0,5 m3 per uur dient het afvalwater op eigen terrein te worden gebufferd. Wanneer buffering 

niet mogelijk is, wordt onderzocht of de capaciteit van de drukriolering kan worden vergroot. De voortkomende uitvoe‐
ringskosten hiervan zijn voor de perceeleigenaar, van huisaansluiting tot lozingspunt in de vrijvervalriolering. 

 Lozing van hemelwater op drukriolering is niet toegestaan. 
 
Aandachtspunten rondom aansluiting op de riolering 
Voor het realiseren van de aansluiting op de gemeentelijke riolering moet rekening gehouden worden met een aantal voor‐
waarden. Zo dient het vuil water en (de overstort van) regenwater gescheiden te worden aangeboden op de perceelgrens. 
Daarnaast gelden nog een aantal technische eisen voor de rioolaansluiting. 
 
Onderzoek 
Het plangebied bevindt zich aan de Elsendorpseweg 28a ten westen van Elsendorp. Ter plaatse was  in het verleden een 
intensieve veehouderij gevestigd. De beoogde ontwikkeling betreft omschakeling naar een bedrijfsbestemming ten behoeve 
van een bedrijfsverzamelgebouw en tevens recreatiebedrijf. De oostelijke stal wordt daarbij gesloopt en herbouwd naar een 
kinderspeelhal. De andere stal wordt ingericht als bedrijfsverzamelgebouw. 
 
Bodem en grondwater 
Het plangebied maakt geen deel uit van een waterwingebied of een grondwaterbeschermingsgebied. Volgens de Bodem‐
kaart van Nederland bestaat de grond ter plaatse van het plangebied uit veldpodzolgronden;  leemarm en zwak  lemig fijn 
zand. Ter plaatse van het plangebied is sprake van grondwatertrap VI. Dit betekent dat de hoogste gemiddelde grondwater‐
stand (GHG) schommelt tussen 40 en 80 centimeter onder maaiveld. De gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) ligt op 
120 centimeter onder maaiveld. Het maaiveld ligt op circa 22 meter boven NAP. 
 
Waterkwantiteit 
Het plangebied wordt aan de zuidzijde begrenst door een B‐watergang. Rond een B watergang gelden geen beschermings‐
zones.  
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Figuur 4.7: Uitsnede Legger Waterschap Aa en Maas met de globale ligging van het plangebied 
 
Watersysteemkwaliteit en ecologie  
Het plangebied is niet gelegen nabij een watergang die is aangewezen vanuit de Kaderrichtlijn. 
 
Veiligheid en waterkeringen 
In of nabij het plangebied zijn geen waterkeringen gelegen. Derhalve  is het plangebied niet gelegen binnen een bescher‐
mingszone van een waterkering. 
 
Afvalwaterketen en riolering 
Het huidige plangebied is grotendeels bebouwd waarbij de woonbebouwing is aangesloten op het rioolstelsel.  
 
Toekomstige situatie 

In de toekomstige situatie wordt het bebouwingsoppervlak niet uitgebreid. Het parkeerterrein wordt uitgevoerd in een half‐
verharding. De exacte toename van verharding is nog niet exact bekend. In de regels van het Chw bestemmingsplan Proeftuin 
Elsendorp wordt geborgd dat het watersysteem van aangrenzende gebieden niet wordt aangetast en dat toekomstige toe‐
name van verharding moet worden gecompenseerd.  
 
Bodem en grondwater 
De voorgenomen ontwikkeling heeft geen gevolgen voor bodem en grondwater. 
 
Waterkwantiteit 

Voor een toename van het verhard oppervlak tussen de 500 m2 en 10.000 m2 kan de vereiste compensatie berekend wor‐
den door de toename van het verhard oppervlak (m2) te vermenigvuldigen met een waterschijf van 60 mm (0,06 m).  
 
Er is binnen het plangebied geen sprake van een toename van oppervlakteverharding. Compensatie is daarom niet nodig. 
 
Waterveiligheid 
De voorgenomen ontwikkeling heeft geen negatieve invloed op de waterveiligheid in de omgeving.  
 
Watersysteemkwaliteit en ecologie 

Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem is het van belang om duurzame, niet‐uitloogbare mate‐
rialen te gebruiken, zowel gedurende de bouw‐ als de gebruiksfase. 
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Afvalwaterketen en riolering 
Conform de Leidraad Riolering en vigerend waterschapsbeleid is het voor nieuwbouw gewenst een gescheiden riolerings‐
stelsel aan te leggen zodat schoon hemelwater niet bij een rioolzuiveringsinstallatie terecht komt. Afvalwater wordt aange‐
sloten op de bestaande gemeentelijke riolering. Voor hemelwater wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden: 
 hemelwater vasthouden voor benutting, 
 (in‐) filtratie van afstromend hemelwater, 
 afstromend hemelwater afvoeren naar oppervlaktewater, 
 afstromend hemelwater afvoeren naar RWZI. 
 
Conclusie 
Als gevolg van de voorwaarden zoals opgenomen in het Chw bestemmingsplan Proeftuin Elsendorp heeft het voorliggende 
plan heeft geen negatieve gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem ter plaatse. Het aspect waterhuishouding vormt 
geen belemmering voor de geplande ontwikkeling.  
 
4.8 Archeologie 
Beleid en normstelling 

Verdrag van Malta 

In 1992 ondertekende Nederland mede het zogenaamde Verdrag van Valletta (Malta). Dit verdrag heeft als doel de bescher‐
ming van het archeologisch erfgoed van Europa te bevorderen. In Nederland heeft dit geleid tot een herziening van de Mo‐
numentenwet 1988 alsmede een aanvulling op of wijziging van bepaalde artikelen in enkele andere wetten. Deze wijzigings‐
wet is beter bekend als de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ), die op 1 september 2007 van kracht werd. 
 
De belangrijkste artikelen uit het Verdrag van Malta die in de Nederlandse wetgeving zijn overgenomen, zijn dat het arche‐
ologisch erfgoed zoveel mogelijk ter plekke (in situ) dient te worden behouden (artikel 4), dat het archeologisch erfgoed deel 
uitmaakt van de belangenafweging in het kader van ruimtelijke ordening (artikel 5) en het 'veroorzakersprincipe' (artikel 6). 
Het veroorzakersprincipe betekent dat de verstoorder verantwoordelijk is voor het vroegtijdig (laten) uitvoeren van noodza‐
kelijk archeologisch (voor)onderzoek en de financiering daarvan. 
 
Bestemmingsplan 

In de Nederlandse wetgeving wordt aan artikel 5 uit het Verdrag van Malta invulling gegeven door middel van artikelen 38, 
39 en 40 uit de Monumentenwet.  In deze artikelen  is bepaald dat het archeologisch erfgoed beschermd dient te worden 
middels het bestemmingsplan. Gemeenten moeten bij het vaststellen van bestemmingsplannen rekening houden met de 
eventuele aanwezigheid van archeologische waarden. Hieronder vallen zowel reeds bekende archeologisch waardevolle ge‐
bieden als gebieden waarvoor een (verhoogde) archeologische verwachting geldt. Deze waarden krijgen een archeologische 
(mede)bestemming, die wordt vermeld in de toelichting van het bestemmingsplan, wordt begrensd in de verbeelding (plan‐
kaart) en wordt voorzien van regels die gekoppeld zijn aan een vergunningstelsel. 
 
In artikel 41a van de Monumentenwet is bepaald dat artikelen 39, 40 en 41, eerste lid, niet van toepassing zijn op plangebie‐
den met een oppervlakte kleiner dan 100 m². Bij projecten die deze oppervlakte overschrijden dient het archeologisch belang 
altijd te worden meegewogen in de belangenafweging. Gemeenten kunnen van deze grens afwijken, mits de redenen hier‐
voor goed onderbouwd kunnen worden. 
 

Archeologiebeleid gemeente  

De gemeente Gemert ‐ Bakel heeft in januari 2016 het nieuwe gemeentelijke archeologisch beleid vastgesteld. Het archeo‐
logiebeleid bestaat uit drie delen. In deel 1 is de inleiding op de archeologische nota opgenomen. Deel 2 bevat het feitelijke 
archeologiebeleid en in het laatste deel zijn de randvoorwaarden waar een goed gemeentelijke archeologisch beleid uit be‐
staat uitgeschreven.  
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De archeologische beleidskaart geeft de vertaling van de archeologische waarden en verwachting naar concrete maatregelen 
in de sfeer van de ruimtelijke ordening. Deze beleidskaart treedt in de plaats van de cultuurhistorische waardenkaart van de 
provincie Noord‐Brabant. De gemeentelijke beleidskaart is tot stand gekomen op basis van de resultaten van recente onder‐
zoeken en nieuwe (wetenschappelijke) inzichten en kennis. Hierdoor is de gemeentelijke kaart actueler en gedetailleerd. 
 

 
 
 
 
 
 
Figuur 4.8: Beleidskaart archeologie van de gemeente Gemert‐Bakel, zoals deze is vastgesteld door de  gemeenteraad d.d. 
28 januari 2010, plangebied blauw omcirkeld (Bron: Gemeente Gemert‐Bakel, Evaluatie archeologiebeleid 2009‐2014)  
 
Beoordeling 

Ten eerste zijn er voor de beoogde ontwikkeling geen bodemingrepen noodzakelijk, de bestaande bebouwing blijft gehand‐
haafd. Ten tweede ligt het plangebied in gebied met een lage archeologische verwachting. Hiervoor zijn geen vrijstellings‐
grenzen opgenomen. Hierdoor  is het niet noodzakelijk  archeologisch onderzoek uit  te  voeren.  In het bestemmingsplan 
‘Proeftuin Elsendorp’ wordt het plangebied dan ook niet aangeduid met een dubbelbestemming archeologische waarde.  
 
Conclusie 

Het aspect ‘Archeologie’ vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
 



 

41/56    

4.9 Cultuurhistorie 
Beleid en normstelling 

Goede ruimtelijke ordening betekent dat er een integrale afweging plaatsvindt van alle belangen die effect hebben op de 
kwaliteit van de ruimte. Een van die belangen is de cultuurhistorie. Per 1 januari 2012 is in het kader van de modernisering 
van de monumentenzorg (MOMO) in het Besluit ruimtelijke ordening van het rijk opgenomen dat gemeenten bij het maken 
van bestemmingsplannen rekening moeten houden met cultuurhistorische waarden. 
 
Hiertoe dient middels bestudering van kaarten bepaald te worden of binnen (de invloedsfeer van het plangebied) Rijksmo‐
numenten  (historische gebouwen, sluizen,  tuinbeelden en grafstenen), Archeologische Rijksmonumenten, Werelderfgoe‐
deren en beschermde stads‐ en dorpsgezichten aanwezig zijn. Ook het voorkomen van gebieden met landschappelijke waar‐
den en beschermde natuurgebieden (Natura 2000‐gebieden, Wetlands, Beschermde Natuurmonumenten, Nationale Parken, 
Nationale Landschappen en de Ecologische Hoofdstructuur dient bepaald te worden. 
 
Beoordeling 

Binnen het plangebied zijn geen cultuurhistorische waarden aanwezig. 
   
Conclusie 

De geplande ontwikkeling heeft geen negatieve invloed op eventuele cultuurhistorische waarden. Het aspect 'cultuurhisto‐
rie' staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg. 
 
4.10 Externe Veiligheid 
Bij ruimtelijke plannen wordt ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten gekeken, namelijk: 

 bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt; 
 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of leidingen. 

Ten aanzien van deze aspecten moeten de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld tot een aan‐
vaardbaar minimum worden beperkt 
In het externe veiligheidsbeleid wordt onderscheid gemaakt in het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). 

 Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval 
met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven. Het PR wordt weer‐
gegeven met risicocontouren rondom een inrichting of langs een vervoersas. 

 Het GR drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als rechtstreeks 
gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Voor het GR geldt een oriëntatiewaarde. De gemeente heeft een 
verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde overschrijdt. 

 
Risicorelevante inrichtingen 

Relevant is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Op basis van het Bevi geldt voor het PR een grenswaarde voor 
kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten. Beide liggen op een niveau van 10‐6 per jaar. Bij 
de vaststelling van een ruimtelijke onderbouwing of bestemmingsplan moet aan deze normen worden voldaan, ongeacht of 
het een bestaande of nieuwe situatie betreft. 
Het Bevi bevat geen norm voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordingsplicht ten aanzien van het GR in 
het  invloedsgebied van de  inrichting. De  in het externe veiligheidsbeleid gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als 
oriëntatiewaarde. 
 
Vervoer van gevaarlijke stoffen over water, wegen en spoorwegen 

Relevant  is de circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen  (circulaire RVGS) en  in de toekomst ook het Besluit 
Transportroutes Externe Veiligheid (BTEV). Op basis van de circulaire RVGS geldt het volgende: 

 Voor bestaande situaties gelden er plaatse van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten de grenswaarde voor het 
PR van 10‐5 per jaar en de streefwaarde van 10‐6 per jaar. 
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 In nieuwe situaties geldt ter plaatse van kwetsbare objecten de grenswaarde voor het PR van 10‐6 per  jaar. Voor 
beperkt kwetsbare objecten geldt deze waarde als een richtwaarde. 

 Bij een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het GR of een toename van het GR geldt een verantwoordings‐
plicht. Deze verantwoordingsplicht geldt zowel in bestaande als nieuwe situaties. De circulaire vermeldt dat op een 
afstand van 200 m vanaf het tracé in principe geen beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik. 

Vooruitlopend op het BTEV zijn in de circulaire RVGS veiligheidsafstanden opgenomen uit het Basisnet Weg en het Basisnet 
Water. In het BTEV worden tevens plasbrandaandachtsgebieden benoemd voor transportroutes. Aan de hand van de Basis‐
netten wordt al geanticipeerd op de beperkingen voor ruimtelijke ontwikkelingen die samenhangen met deze plasbrandaan‐
dachtsgebieden. 
 
Buisleidingen 

Relevant is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). In dat Besluit wordt aangesloten bij de risicobenadering uit 
het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zodat ook voor buisleidingen normen voor het PR en het GR gelden. Op 
grond van het Bevb dient bij ontwikkelingen inzicht te worden gegeven in de afstand tot het plaatsgebonden risico en de 
hoogte van het groepsrisico als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. 
 
Beoordeling en conclusie 

Nabij het projectgebied zijn enkele risicobronnen gelegen (figuur 4.9). Het betreffen voornamelijk agrarische bedrijven met 
propaantanks. Het projectgebied is niet gelegen binnen een PR10‐6 risicocontour of invloedsgebied van een risicobron. 
 

 
Figuur 4.9: Uitsnede risicokaart met plangebied blauw omkaderd  
 
Daarnaast vindt in de nabije omgeving slechts op zeer beperkte schaal transport van gevaarlijke stoffen over de weg plaats 
(o.a. de N277 en N272), met name ter bevoorrading van de inrichtingen binnen en in de directe omgeving van het plangebied. 
De transportbewegingen zijn dermate beperkt dat geen sprake is van ruimtelijke beperkingen langs de routes en leidt der‐
halve niet tot beperking in het projectgebied. Op grotere afstand (circa>300 meter)  van het projectgebied hoofdaardgas‐
transportleidingen gelegen. Het projectgebied is niet gelegen binnen het invloedsgebied van deze gasleidingen. 
 

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 
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4.11 Kabels en Leidingen 
Beleid en normstelling 

Voor planologisch relevante kabels en leidingen geldt in het algemeen een belemmeringenzone waarmee in de ontwikkeling 
van een plangebied rekening moet worden gehouden. 
 
Beoordeling 

Op circa 340 meter van het plangebied bevindt zich een rioolleiding. Het plangebied ligt op ruim voldoende afstand van het 
invloedsgebied van de leiding. Afgezien van deze rioolleiding bevinden zich geen brandstofleidingen, hogedruk aardgaslei‐
dingen, drinkwatertransportleidingen of hoogspanningsleidingtracé in de nabijheid van het plangebied.  
 
Conclusie 

Planologische relevante kabels en leidingen vormen daarom geen belemmering voor de vaststelling van dit plan. 
 
4.12 Verkeer en parkeren 
Voor het onderzoek naar de invloed van verkeer dient het aantal verkeersbewegingen afkomstig van de bedrijfsverzamelge‐
bouwen bepaald te worden. Door het planologisch toevoegen van dit bedrijf kunnen nadelige gevolgen optreden door een 
toename van het aantal verkeersbewegingen. Om een  juist beeld te krijgen van het aantal verkeersbewegingen dient de 
worst‐case situatie bepaald te worden. 
 
Om de parkeerbehoefte te berekenen wordt gebruik gemaakt van de Nota Parkeernormen Gemert‐Bakel 2017 en voor het 
berekenen van de verkeersgeneratie wordt gebruik gemaakt van CROW 381 ‘Toekomstbestendig parkeren’.  

 Het bedrijfsvloeroppervlakte betreft circa 2.093 m2;  
 Het bereikbaarheidskenmerk is Buitengebied 
 Stedelijkheidsgraad van de kern Elsendorp is 5 
 Voor het bepalen van de verkeersgeneratie wordt het midden van de bandbreedte aangehouden. 

 
Parkeren  

 Oude situatie:   
o Voormalige agrarisch bedrijf: Bedrijfs arbeidsextensief (loods, opslag, transportbedrijf)  
o Parkeercijfer: 0,8 per 100 m2 bvo 
o = 2.093 m2 / 100 m2 x 0,8 = 17 parkeerplaatsen,  

 Nieuwe situatie met bedrijfsverzamelgebouw:  
o Parkeercijfer: 1,7 per 100 m2 bvo 
o = 2.093 m2 / 100 m2 x 1,7 = 36 parkeerplaatsen  

 Nieuwe situatie met bedrijfsverzamelgebouw en recreatiebedrijf (over 5 a 10 jaar):  
o Bedrijfsverzamelgebouw 934 m2 
o Parkeercijfer: 1,7 per 100 m2 bvo 
o = 934 m2 / 100 m2 x 1,7 = 16 parkeerplaatsen  
o Recreatiebedrijf (= Indoorspeeltuin) 1.159 m2 
o Parkeercijfer: 5,9 per 100 m2 bvo 
o = 1.159 m2 / 100 m2 x 5,9 = 68 parkeerplaatsen.  

In fase 1( alleen bedrijfsverzamelgebouw)  moeten er dus  36 – 17 = 19 parkeerplekken worden gerealiseerd voor het be‐
drijfsverzamelgebouw.  
De parkeerbehoefte van 19 parkeerplekken kan worden voorzien op het eigen voormalige agrarische erf. 
 
Na realisatie fase 2 (bedrijfsverzamelgebouw + recreatiebedrijf) (instantie moeten er nog (68 + 16) – 36 = 48 extra parkeer‐
plekken worden gerealiseerd. Deze parkeerplekken komen op het nieuwe parkeerterrein aan de voorkant te liggen welke 
uitsluitend voor het recreatiebedrijf wordt gerealiseerd.  
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Verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling 

 Oude situatie:  
o Voormalige agrarisch bedrijf: Bedrijf arbeidsextensief (loods, opslag, transportbedrijf)  
o Verkeersgeneratie per 1002 bvo: min. 3,9 en max. 5,7 = gemiddeld 4,8 voertuigenbewegingen per etmaal; 
o = 2.093 m2 / 100 m2 x 4,8 =  101 voertuigbewegingen per etmaal,.   

 Nieuwe situatie met bedrijfsverzamelgebouw:  
o Verkeersgeneratie per 1002 bvo: min 7  en max. 8,7 = gemiddeld 7,85 voertuigenbewegingen per etmaal; 
o = 2.093 m2 / 100 m2 x 7,85 =  165 voertuigbewegingen per etmaal,.   

 Nieuwe situatie met bedrijfsverzamelgebouw en recreatiebedrijf (over 5 a 10 jaar):  
o Bedrijfsverzamelgebouw 934 m2 
o Verkeersgeneratie per 1002 bvo: min 7  en max. 8,7 = gemiddeld 7,85 voertuigenbewegingen per etmaal; 
o = 934 m2 / 100 m2 x 7,85 = 74 voertuigbewegingen per etmaal,.   
o Recreatiebedrijf (= Indoorspeeltuin (kinderspeelhal), gemiddeld en kleiner) 1.159 m2 
o Verkeersgeneratie per 1002 bvo: min 4,4 en max. 12,9 = gemiddeld 8,65 voertuigenbewegingen per etmaal; 
o = 1.159 m2 / 100 m2 x 8,65 =  101 voertuigbewegingen per etmaal.  

 
Fase 1 

Na fase 1 (realisatie bedrijfsverzamelgebouw) zal er een verkeerstoename zijn van  165 ‐101= 64 voertuigbewegingen per 
etmaal op een gemiddelde weekdag. Om de verkeergeneratie op een gemiddelde werkdag te bepalen dient de weekdagin‐
tensiteit vermenigvuldigd te worden met factor 1,33  (CROW 381). Dit leidt tot een verkeerstoename van 86 voertuigbewe‐
gingen per etmaal op een gemiddelde werkdag. Deze zal worden afgewikkeld op de N272. Gezien de inrichting en de ver‐
wachte intensiteit op de N272 kan deze beperkte toename van verkeer zonder knelpunten worden afgewikkeld.  
 
Fase 2 

In tweede instantie komen er nog extra verkeersbewegingen bij ten opzichte van fase 1. Er zal dan sprake zijn van een ver‐
keerstoename 10 motorvoertuigen per etmaal op een gemiddelde weekdag (74‐64). Om de verkeersgeneratie per werkdag 
te bepalen, dient de weekdagintensiteit met een factor 1,33 (CROW 381) te worden vermenigvuldigd. Daarmee komt de 
toename van het verkeer als gevolg van de ontwikkeling van fase 2 uit op 15 voertuigbewegingen per etmaal op een gemid‐
delde werkdag. .  
 
Na fase 2 zal het verkeer dat ontsluit op de N272 (Elsendorpseweg) toenemen met 86 + 15 motorvoertuigen per etmaal op 
een gemiddelde werkdag.   Deze totale verkeerstoename na fase 1 en 2  is nog steeds dermate beperkt dat, gezien de  in‐
richting en de verwachte verkeersintensiteiten op de N272 dit niet tot knelpunten zal leiden.  
 
Verkeersveiligheid 

De toevoeging van het plan,  leidt verder niet tot knelpunten  in de verkeersveiligheid. Want de fietsoversteek  is duidelijk 
zichtbaar en de toename van het verkeer is dermate klein dat dit niet leidt tot knelpunten. 
 
Conclusie 

Het aspect ‘Verkeer en Parkeren’ vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
 
4.13 Gezondheid 
In voorgaande paragrafen is onderbouwd dat het initiatief voldoet aan alle milieunormen. Daarmee is ter plaatse sprake van 
gezond woon‐ en leefklimaat.  
Daarbovenop  is het  initiatief  landschappelijke  ingepast waarbij extra groen wordt  toegevoegd aan het  landschap. Groen 
draagt positief bij aan het mentaal welbevinden van mensen. Daarbij zorgen extra bomen en planten voor een gezondere 
lucht en daarmee voor een gezonde leefomgeving.  
Met de recreatieve voorzieningen die dit initiatief beoogd te realiseren, wordt de mogelijkheid aan bezoekers geboden om 
op een ontspannen manier te genieten van het natuurgebied Cleefs Wit en het nieuwe recreatiepad langs de Domptseloop. 
Dit draagt positief bij aan de fysieke gezondheid van mensen.  
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5. CONCLUSIE 

In voorgaande hoofdstukken is het initiatief aan de Elsendorpseweg 28a getoetst aan beleid, gemotiveerd aan de hand van 
doelen en beoordeeld op basis van de geldende normen voor relevante milieukundige aspecten. In hoofdstuk 3 is de beoogde 
ontwikkeling getoetst aan het provinciaal en gemeentelijk beleid. Daarin is aangetoond dat het initiatief voldoet aan de ba‐
sisprincipes voor een evenwichtige toedeling van functies en aan de regels voor niet‐agrarische activiteiten. Eveneens past 
het  initiatief bij de doelen uit de structuurvisie van proeftuin Elsendorp, doordat het herbestemmen van een voormalige 
intensieve veehouderij  leegstand tegengaat. Daarbovenop wordt meerwaarde voor het dorp gecreëerd door het vestigen 
van een recreatiebedrijf met extra parkeerplaatsen, speelgelegenheid voor kinderen, het beschikbaar stellen van een open‐
bare parkeerplaats, het landschappelijk inpassen van het terrein en het intrekken van de vergunning voor het houden van 
geiten.  In hoofdstuk 4  is de beoogde ontwikkeling getoetst aan de regelgeving van verschillende milieukundige aspecten. 
Hieruit is gebleken dat er geen milieukundige aspecten zijn die de beoogde ontwikkeling in de weg staan en zijn er tegelij‐
kertijd geen aspecten die door de beoogde ontwikkeling negatief worden beïnvloed.  
 
Op basis van deze ruimtelijke onderbouwing kan daarom geconcludeerd worden dat het initiatief aanvaardbaar is binnen de 
bestaande fysieke leefomgeving en daadwerkelijk een positieve invloed zal hebben op de leefbaarheid en de toekomstbe‐
stendigheid van Elsendorp.  
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Bijlage 1 Landschappelijk inpassingsplan 





ELSENDORPSEWEG 28A, ELSENDORP 
FAMILIE MEULENMEESTERS



HART VAN DE OPGAVE
PM
• Position paper
• Stad en ommeland
• Leeuwarden 2028
• Behoefte aan een omgevingsvisie 
 die L helpt bij het maken van 
 keuzes
• Bewuste keuze voor die relatief 
 korte termijn, mede bepaald door 
 de uitkomsten van het lopende 
 project LF2028
• Panorama 2028

[Herald] Visie op compleetheid van de positionpaper:
de aanzet met drie lagen leefomgeving, samenleving, 
economie en de koppeling met de Global Goals biedt een 
interessant kader. Ik denk dat het onderdeel economie nog 
het minst geladen is met waarden en teveel associeert met 
de ‘oude’ begrippen van verdienen, groei, bereikbaarheid 
etc.. Leidraad voor de visie zou de waarde kunnen zijn en 
het onderscheidende in plaats van het op de kaart zetten 
en place to be mantra. Toerisme is bijvoorbeeld zoiets. 
Dit is een economische factor ook in de toekomst maar 
we moeten niet denken in aantallen [met alle problemen 
van dien] maar in onderscheidend aanbod op basis van 
waarden [rust, weidsheid, splendid isolation]. Een sterke 
economie is gebaseerd op een sterke identiteit en daar 
liggen de kansen voor de toekomst. 

VISIE EN OMGEVINGSWET
De omgevingsvisie moet op basis van de Omgevingswet 
uiterlijk in 2025 gereed zijn. De gemeente heeft de 
ambitie om eerder al een omgevingsvisie op te stellen. Die 
omgevingsvisie in de eerste aanzet van de beleidscyclus, 
zoals die door het Rijk aan het instrumentarium 
van de Omgevingswet ten grondslag is gelegd. De 
omgevingsvisie heeft in die cyclus een nauwgezette relatie 
met programma’s en het omgevingsplan. Uiteindelijk 

omvat de beleidscyclus volgens de Omgevingswet het 
volledig wettelijke instrumentarium in een voortdurende 
dynamische cyclus die in kan spelen op ontwikkelingen. 
Inhoudelijk verhoudt de visie zich dan ook nadrukkelijk 
met de andere instrumenten. Omdat het omgevingsplan 
voor het hele eiland pas in 2029 klaar hoeft te zijn en 
er ook nog geen programma’s zijn gemaakt, functioneert 
de omgevingsvisie op dit moment, nu er nog geen 
omgevingsplan ligt dat juridische kaders stelt, anders dan 
straks wanneer alle instrumenten volwaardig functioneren 
onder de Omgevingswet. De omgevingsvisie die nu voorligt 
moet duidelijke kaders stellen en koers bepalen als 
(juridische) basis voor de toetsing van initiatieven, zolang 
de cyclus nog niet optimaal functioneert. Een deel van 
die kaders kan straks naar het omgevingsplan, waarna 
de omgevingsvisie uiteindelijk een meer strategisch 
abstractieniveau kan krijgen. De omgevingsvisie is daarmee 
eveneens een dynamisch document, dat binnen de 
beleidscyclus telkens om aanpassing en actualisatie vraagt 
aan ontwikkelingen en opgaves die zich voor gaan doen. 
Er zijn meer zaken die op dit moment nog niet duidelijk 
zijn of waarin de gemeente nog geen keuzes heeft 
gemaakt. Vraagstukken die pas bij het opstellen van het 
omgevingsplan aan de orde komen, zoals beleidsmatige 
keuzes met betrekking tot o.a. de regels uit de 
Bruidsschat (vooral de gemeentelijke milieuregelgeving), 
de zorgplichten, de regels met betrekking tot de fysieke 
leefomgeving uit de verschillende gemeentelijke 
verordeningen, en dergelijke. Onderdelen die op grond van 
artikel 3.2. en 3.3. van de Omgevingswet deel uit moeten 
maken van een omgevingsvisie, zoals bedoeld onder de 
Omgevingswet. Deze omgevingsvisie is om die reden nog 
niet volledig een omgevingsvisie zoals de Wet die voor 
zich ziet en zoals die in de toekomst binnen een optimale 
beleidscyclus moet gaan functioneren in relatie tot hogere 
regelgeving en het eigen gemeentelijke instrumentarium. 
Om die reden wordt deze omgevingsvisie gezien als een 
tussendocument, een eerste stap naar de toekomstige 
volwaardige omgevingsvisie. 

BESTUURLIJKE CONTEXT
verder zou ik ook aangeven dat we met de visie aansluiting 
willen zoeken bij de 9 principes van de Omgevingsvisie 
van de provincie en tot slot zou ik ook de kamerbrief willen 
noemen waarbij het Rijk heeft aangegeven de regie te 
pakken in ieder geval op vier voor Leeuwarden relevante 
onderdelen, namelijk dat verbindingsverhaal van regio’s 
(ken jij beter dan ik), een nationaal programma voor het 
landelijk gebied (met name landbouw), een aanpak van 
de veenweideproblematiek en een beschouwing van het 
Nederlandse landschap en de betekenis daarvan. Kortom 
je zit straks met een sterke regie vanuit het Rijk, daaronder 
komt een zeer strakke regie vanuit de provincie, dus is de 
vraag wat er voor de gemeente resteert. Dat vraagt van ons 
wel de nodige creativiteit, maar ook aandacht voor de rol 
die Leeuwarden in de processen kan innemen en zo.

LOKALE KLEURING
De samenhang van thema’s – wat willen we per 
beleidsthema bereiken – met gebieden – hoe vindt 
de vertaling plaats per wijk, dorp of gebied – moet in 
de omgevingsvisie een goede plek krijgen. Juist voor 
Leeuwarden is dat ook bijzonder relevant: dragende groen- 
en waterstructuren enerzijds en een veelzijdige stand en 
diverse dorpen met een eigen kleur en identiteit anderzijds. 
Een thematische aanpak voor bijvoorbeeld leefbaarheid 
of duurzaamheid die voor alle wijken en dorpen geldt, is 
weinig effectief. Er zal een gebiedsgerichte uitwerking 
nodig zijn die specifieke oplossingsrichtingen kan bieden. 
De omgevingsvisie zet daarbij vooral in op de meest 
dynamische gebieden.
In het proces brengen wij dat onder door de thema-
ambities te vertalen in een beperkt aantal leidende 
ambities per gebied. In focusgesprekken maken we daar 
een gebiedsgerichte uitwerking van.
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1. DE LOCATIE 

Langs de Elsendorpseweg in Elsendorp is 
het bedrijf van de familie Meulenmeesters 
gevestigd. 
In de huidige situatie ligt er een brede 
groenstrook tussen de weg en de 
bebouwing. Deze groene zone functioneert 
nu als hertenkamp.
Bij de beoogde ontwikkeling, ten oosten  en 
zuiden van het perceel, wordt de groene 
zone ingevuld voor recreanten. 
De wandelroute ‘Peelse loop’ zal hier langs 
komen wat mooie kansen biedt. 
Bij de ontwikkeling hoort een 
landschappelijke inpassing. 
 
Bij het opstellen van de landschappelijke 
inrichting is rekening gehouden met de 
historie van de omgeving, de huidige 
groenstructuren, de zichtlijnen en met de 
landschapsvisie van de gemeente.

 



5

2. HISTORIE 

- 1950 -

• Veel boskavels rondom perceel;
• Geen bebouwing; 
• Elsendorpseweg belangrijke 

route.

• Kavels transformatie van bos 
naar grasland/akkerbouw;

• Bebouwing langs de Elsen-
dorpseweg.

• Bebouwing is toegenomen;
• Gronden agrarisch in gebruik;
• Zuidzijde Elsendorpseweg kent 

nog steeds groenstructuur. 

anno

- 1990 -
anno

- 2020 -
anno



3. ANALYSE OMGEVING 

6

Elsendorpseweg

Plangebied

Groenstructuren

Secundaire weg
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De Elsendorpseweg is een belangrijke en doorgaande 
weg naar Elsendorp. Enkele secundaire wegen zijn hierop 
ontsloten. 
De meesten wegen en groenstructuren in en rondom 
Elsendorp lopen parallel aan elkaar. Door middel van groene 
bomenlanen wordt de landschappelijke waarde van het dorp 
versterkt. 
Niet alleen de wegen zijn groen ingepast, maar ook de erven 
hebben een groene singel rondom het perceel. Minimaal 
twee zijden hebben een groene rand bestaande uit bomen 
en/of struweel. 

De groenzone tussen de Elsendorpseweg en bebouwing op 
nummer 28A is nu een hertenkamp. Veel recreanten stoppen 
hier. Bij de ontwikkeling is het belangrijk om deze zone 
groen te houden.

Groene zone tussen bebouwing en Elsendorpseweg 
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4. LANDSCHAPSVISIE

Voor de proeftuin in Elsendorp is door middel van 
bouwstenen en inspiratiekaarten een landschapsvisie 
opgesteld. De visie staat niet op zichzelf, de basis ligt in het 
bestemmingsplan en het meerwaardeplan. 
De visie beschrijft de doelstellingen, het landschappelijke 
beeld per gebied en heeft verschillende thematische 
uitwerkingen. 

Het landschap kan opgedeeld worden in 3 verschillende 
delen:
1. Dynamisch buitengebied; De openheid en de vergezichten 

worden gerespecteerd. Grote erven zijn omsingeld door 
robuuste groene randen. De perceelgrensbeplanting staat 
haaks op de ontginningswegen. De beplanting wordt 
ingezet als windsingel.

2. Rustig buitengebied; Dit landschap kent een afwisseling 
van extensieve weides en natuur inclusieve akkers met 
klimaat adaptieve bossen.  Naaldbos wordt omgevormd 
naar loofbos.  
Waar mogelijk worden de bossen ecologisch verbonden 
door houtwallen en boomsingels. Deze groene randen 
worden ingezet als windsingel. Het gebied is toegankelijk 
voor voetgangers. In dit buitengebied  is geen ruimte voor 
zonneparken.

3. Dorpslandschapszone; Dit is de zone rondom het dorp. 
Het landschap is kleinschalig en afwisselend. 

De visie benoemd randvoorwaarden voor landschap en 
erfinrichting. 
• Behouden van open en weids karakter;
• Altijd een stevige beplanting toevoegen op het erf die een 

bijdrage levert in het ontginningenlandschap;
• In stand houden van rechtlijnige en geordende verkaveling;
• Behouden van zichtlijnen en waardevolle open ruimten. 

Waar mogelijk deze versterken;
• Aandacht voor behoud en bescherming van 

cultuurhistorische structuren, zoals wijstgronden, 
zandpaden, dubbele bomenlanen, beken en steilranden;

• Kansen benutten voor bijdrage aan natuurontwikkeling, 
zoals akkerrandbeheer, bloemrijkgrasland of poelen;

• Sloop van in verval geraakte bedrijfsbebouwing;
• Opknappen van waardevolle bebouwing, eventueel d.m.v. 

splitsing wooneenheden. 
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Landschapsvisie Elsendorp (Bron: Landschappelijke inspiratiekaart en bouwstenen landschappelijke meerwaarde, 
Proeftuin Elsendorp 2021)

Dynamisch buitengebied

Dorpslandschapszone

Rustig buitengebied
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Randvoorwoorden landschappelijke inpassing (Bron: Landschappelijke inspiratiekaart en bouwstenen landschappelijke meerwaarde, Proeftuin 
Elsendorp 2021)
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Kansenkaart (Bron: Landschappelijke inspiratiekaart en bouwstenen landschappelijke meerwaarde, Proeftuin 
Elsendorp 2021)
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5. ONTWIKKELING EN LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

Huidige bomen

Openbare parkeerplaats 
recreanten (halfverharding)
Auto’s worden uit het zicht 
ontnomen vanaf de  
Elsendorpseweg. Later in te 
vullen  

Bomenlaan (Zomereik) met onderbeplanting

Parkeerpek tbv recreatie (halfverharding)

Struweel max. 3 meter hoog

circa 1500 m2 landschappelijke inpassing
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Bij het opstellen van de landschappelijke inpassing is 
rekening gehouden met de wensen van de gemeente en de 
zichtlijnen.
In de huidige situatie ligt er aan de oostzijde van de oprijlaan 
een hertenkamp. Dit hertenkamp zal wat ingenomen worden 
om een parkeerplaats voor recreanten te creëren.  
Recreanten kunnen hier hun auto parkeren en gebruik maken 
van de (nieuwe) recreatieve route).

De openbare parkeerplaats heeft circa 10 parkeerplekken 
en bestaat uit halfverharding. Het huidige hertenkamp 
wordt omgevormd in een parkeerterrein tbv recreatie 
en zal aansluiten op de halverharding van het andere 
parkeerterrein. Halfverharding zorgt ervoor dat regenwater 
makkelijk de grond in kan en dat bevordert de afwatering. 

Bij het realiseren van de parkeerplaats zal er een natuurlijke 
afscheiding komen om zo de auto’s uit het zicht te 
ontnemen. 

Het perceel aan de oostzijde van de loodsen wordt in tween 
gedeeld. Het ene deel is voor recreatie en het andere deel 
zal agrarisch gebruikt worden. Door middel van een groene 
zone ingevuld met Zomereiken en struweelhaag zal er een 
natuurlijk afscheiding ontstaan. 
De struweelhaag zal enkele keren onderbroken worden om zo 
meer openheid te creëeren. Deze haag bestaat uit éenstijlige 
meidoorn (25%), tweestijlige meidoorn (25%), veldesdoorn 
(25%) en hondsroos (25%). Het struweel bestaat uit vier-
rijige beplanting met onderlinge afstand van 1 meter.
Dit struweel zorgt voor schuilplekken voor vogels en kleine 
zoogdieren. 

Hondsroos

13
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A

A

A’

A’

DOORSNEDE LANDSCHAPPELIJKE INPASSING



Bijlage 2 Planverbeelding beoogde situatie  
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Bijlage 3 Rekenmodel bij meerwaardeplan 





Naam initiatief: Elsendorpseweg 28a - Meulenmeesters
Datum: 10-3-2021
Ingevuld door: D. van Roij

1. Past het initiatief in de Visie? (zie bijlage 1 van het meerwaardeplan)

Toelichting:
Ja/Nee: Ja

2. Verbetert het initiatief de leefbaarheid?
+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:

Reduceren overlast intensieve veehouderij (geur, geluid, uitstoot) 1
Asbest verwijderen 1
Leegstand/VAB's opruimen 1

Zelfvoorzienend in energie (zonneweides, -daken, windenergie) 1
Minder wonen in IV-gebied 0
Verkeersveiligheid Gerele Peel 0
Voldoende kwalitatieve woningen (per doelgroep) 0
Ja/Nee: Ja

3. Creëert het initiatief ruimte voor bedrijvigheid en innovatie?
+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:

Moderne stalsystemen installeren 0
Kansen bieden aan koplopers 0
Circulaire economie in agrarische sector 0
Nieuwe bedrijvigheid aantrekken/ruimte bieden 1
Energiekansen 'pakken' (duurzame deals) 0
Ja/Nee: Ja

4. Creëert het initiatief landschappelijke kwaliteit?
+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:

Bedrijvigheid concentreren in paarse zone 0
Buitengebied verbinden met het dorp 0
Beeldkwaliteit bewaken en verbeteren 1
Lege milieuvergunningen intrekken 3
Ja/Nee: Ja

5. Levert het initiatief een bijdrage aan duurzaam waterbeheer?
+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:

Waterbuffer groter dan 20.000 m3 0
Oplossen knelpunten in waterbeheer 0
Verbeterde niveauregeling 0
Bijdrage aan klimaatadaptatie 0
Waterbeheer ook afstemmen op natuurontwikkeling 0
Ja/Nee: Nee

6. Versterkt het initiatief het recreatie aanbod?
+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:

Transitie naar een recreatief aantrekkelijke omgeving 3
Interessant 'gebiedsverhaal' als grondlegger 0
Doelgroepen benadering 1

Recreatie aanbod bundelen 0
Combinatie waterbeheer, natuur en recreatie 0
Elsendorp verbinden met landgoederen 1
Recreatieve routes uitzetten 0
Ja/Nee: Ja

7. Wordt er samengewerkt met andere initiatieven?

Toelichting:
Ja/Nee: Nee

Korting op maatschappelijke meerwaarde: 20%

Toelichting hier invoeren

omschakelen IV-bedrijf naar bedrijf met recreatie

Saneren IV-bedrijf
Asbest op voormalige stallen wordt verwijderd
Nieuwe functie voor VAB

Op de daken komen zonnepanelen

Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
omschakeling naar bedrijfverzamelgebouw en recreatiebedrijf
Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
bebouwing wordt landschappelijk ingepast
Vergunning voor houden van geiten (hindercontour van 2 km) wordt 

Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren

Vestiging van recreatiebedrijf + openbaar parkeerplaats voor toeristen
Toelichting hier invoeren
recreatiebedrijf voor kinderen (speelhal)

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Realisatie van een openbaar parkeerplaats nabij landgoed Cleefs Wit
Toelichting hier invoeren



Elsendorpseweg 82
2
20%

Oppervlakte bestemming [m2] Oppervlakte bouwvlak [m2] Grondwaarde [€/m2] Huidige waarde [€]
1,00€                              -€                                      
5,00€                              -€                                      

9.797                                               25,00€                            244.925€                             

62,50€                            -€                                      
100,00€                          -€                                      

70,00€                            -€                                      
25,00€                            -€                                      
25,00€                            -€                                      
25,00€                            -€                                      

-€                                      

-                                                   -                                                  -€                                      
9.797                                               -                                                  244.925€                             

Oppervlakte bestemming [m2] Oppervlakte bouwvlak [m2] Grondwaarde [€/m2] Toekomstige waarde [€]
1.332                                               1,00€                              1.332€                                  
1.260                                               5,00€                              6.300€                                  

25,00€                            -€                                      

5.000                                               62,50€                            312.500€                             
100,00€                          -€                                      

70,00€                            -€                                      
25,00€                            -€                                      

2.205                                               25,00€                            55.125€                                
25,00€                            -€                                      

-                                                   -                                                  -€                                      
9.797                                               -                                                  375.257€                             

Bruto financiële meerwaarde Verschil oppervlakte [m2] Meerwaarde
-                                                   130.332€                             

Eigen werkzaamheden Opp. binnen plangebied [m2] Opp. buiten plangebied [m2] Eenheidsprijs Gemaakte kosten
25,00€                            -€                                      

5,00€                              -€                                      
1.332                                               10,00€                            13.320€                                

125                                                  40€                                  5.000€                                  openbaar parkeerterrein
18.320€                                

Omvang investering/fondsbijdrage Investering [€]

26.066€                                
5.213€                                  

20.853€                                
18.320€                                

2.533€                                  

Te realiseren investering korting o.b.v. maatschappelijke meerwaarde

o.b.v. eigen werkzaamheden
o.b.v. storting in gebiedsfonds

gevraagde inspanning na korting

Categorie 2
Gevraagde investering 20% Bruto meerwaarde afdragen

Totaal

Opmerking
Bruto financiële meerwaarde

Slopen agrarische gebouwen [m2]
Slopen kassen [m2]
Landschappelijke inpassing [m2]
Overig

Totaal

Grondwaarde toekomstige situatie
Natuur
Agrarisch 
Agrarisch met een bouwvlak / 
Agrarisch verwante bedrijven
Bedrijf 
Wonen <1000 m2
Wonen >1000 m2
Maatschappelijk 
Recreatie
Horeca
Overig

Agrarisch 
Agrarisch met een bouwvlak / 
Agrarisch verwante bedrijven
Bedrijf 
Wonen <1000 m2
Wonen >1000 m2
Maatschappelijk 
Recreatie
Horeca
Vastgoedwaarde (alleen bij sloop 
van een opstal)
Overig
Totaal:

Natuur

Naam initiatief:
Categorie van het initiatief [1, 2 of 3]:
Kortingspercentage o.b.v. maatschappelijke meerwaarde [zie werkblad maatschappelijk]:

Grondwaarde huidige situatie
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1 INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van Rho adviseurs voor leefruimte opdracht gekregen voor het uitvoeren van een 
quickscan Wet natuurbescherming aan de Elsendorpseweg 28a te Elsendorp. 
 
De quickscan Wet natuurbescherming is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging 
en heeft als doel in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en diersoorten aanwezig of te 
verwachten zijn, die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde status hebben en die mo-
gelijk negatieve invloed kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep. Tevens is beoordeeld of 
de voorgenomen ingreep invloed kan hebben op Natura 2000-gebieden, houtopstanden die middels 
de Wet natuurbescherming zijn beschermd, of op gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk 
Nederland. 
 
Econsultancy is lid van de branchevereniging "Netwerk Groene Bureaus" en werkt volgens de door 
het Netwerk opgestelde gedragscode en protocollen. In dat kader verklaart Econsultancy ten behoeve 
van de onderzoekslocatie niet eerder betrokken te zijn geweest voor ecologische advisering of ecolo-
gisch onderzoek. 
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2 GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
2.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving 
 
De onderzoekslocatie (± 1,6 ha) ligt aan de Elsendorpseweg 28a, op circa één kilometer ten westen 
van de kern van Elsendorp.  
 
Volgens de topografische kaart van Nederland zijn de coördinaten van het midden van de onder-
zoekslocatie X = 180.446, Y = 398.843. In figuur 1 is de topografische ligging van de onderzoeksloca-
tie weergegeven.  
 

De onderzoekslocatie is bebouwd met een woonhuis met bijhorende tuin, een schuur (autobedrijf) en 
een voormalige varkensstal. De stal is opgetrokken uit baksteen en voorzien van spouwmuren en een 
golfplaten dak. Ten oosten en zuiden van de bebouwing zijn weilanden aanwezig die tevens behoren 
tot de onderzoekslocatie. Deze worden begraasd door edelherten en damherten. De onderzoeksloca-
tie wordt omringd door woningen en bedrijven met agrarische percelen. Ten noorden van de onder-
zoekslocatie is een klein stuk bos gelegen en ten zuiden bevindt zich de N272. Ten zuiden van de 
N272 is landgoed ‘De Sijp’ gelegen. 
 
In figuur 2 is een luchtfoto van de onderzoekslocatie en de directe omgeving weergegeven. De figu-
ren 3 t/m 8 geven een impressie van de onderzoekslocatie, middels foto’s die zijn genomen tijdens 
het veldbezoek. 
 
 
 
 
 

 
Figuur 1. Topografische ligging van de onderzoekslocatie. 
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Figuur 2. Luchtfoto onderzoekslocatie en directe omgeving. 

 
Figuur 3. Oostzijde onderzoekslocatie; 
weide en stal. 

 

 
Figuur 4. Elsendorpseweg 28a; woon-
huis. 

 
Figuur 5. Middelste pand op onder-
zoekslocatie; autobedrijf EMRO. 

Figuur 6. Voorgevel voormalige var-
kensstal. 

 
Figuur 7. Zijgevel voormalige varkens-
stal (links) en hertenweide ten oosten 
van de onderzoekslocatie. 

 
Figuur 8. Hertenweide op zuidkant van 
de onderzoekslocatie. 

 
2.2 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en voorgenomen ingrepen 
 
De initiatiefnemer is voornemens de voormalige varkensstal op de onderzoekslocatie te slopen ten 
behoeve van de ontwikkeling van een recreatief bedrijventerrein (figuur 9). Op de weide aan de zuid-
zijde van de onderzoekslocatie zal een parkeerplaats gerealiseerd worden. Het woonhuis en de 
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schuur blijven behouden. De initiatiefnemer is voornemens de bomen op de onderzoekslocatie te 
behouden. 
 

 
Figuur 9. Ontwerp bestemmingsplanwijziging Elsendorpseweg 28a te Elsendorp 
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3 ONDERZOEKSMETHODIEK 
 
Het onderzoek is uitgevoerd middels het verrichten van een veldbezoek en een bureauonderzoek. Op 
deze wijze is inzicht verkregen in de aanwezigheid van geschikt habitat en de daarbij te verwachten 
beschermde soorten, gesitueerd op of nabij de onderzoekslocatie. 
 
Het veldbezoek is afgelegd op 12 april 2021. Tijdens dit veldbezoek is de gehele onderzoekslocatie, 
alsmede de directe omgeving beoordeeld. Gedurende het veldbezoek is gelet op de mogelijke aan-
wezigheid van beschermde en bedreigde soorten op basis van het aanwezige habitat.  
 
Vanwege de aanwezigheid van donkere ruimten is er met behulp van onder andere een zaklantaarn 
gezocht naar de aanwezigheid van potentiële rust- voorplantingsplaatsen van vleermuizen, overige 
zoogdieren en vogels.  
 
Verder is aan de hand van verspreidingsatlassen, andere standaardwerken en op basis van “expert 
judgement” nagegaan welke bijzondere planten- en diersoorten er voor kunnen komen op de onder-
zoekslocatie en zijn omtrent gebiedsbescherming gegevens van de provincie Noord-Brabant opge-
vraagd. Actuele verspreidingsgegevens van flora en fauna zijn uit de Nationale Databank Flora en 
Fauna (NDFF) opgevraagd. 
 
De quickscan Wet natuurbescherming is een toets van de ecologische potenties van de onder-
zoekslocatie en betreft geen volwaardig soort(en) specifiek onderzoek. Er zijn in het onderhavige on-
derzoek geen inventarisaties uitgevoerd van soorten en soortgroepen. Een ecologische inventarisatie 
beslaat meerdere veldbezoeken gedurende de voor de soortgroep meest gunstige periode van het 
jaar.  
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4 OVERZICHT VAN DE NATIONALE NATUURWETGEVING 
 
Dit hoofdstuk geeft achtergrondinformatie over de natuurwetgeving waaraan de voorgenomen ingreep 
op de onderzoekslocatie wordt getoetst. Er wordt een globale toelichting gegeven ten aanzien van 
potentiële overtredingen van de Wet natuurbescherming bij de meest voorkomende soorten en soort-
groepen. Dit hoofdstuk is niet toegespitst op de situatie op de onderzoekslocatie, maar geeft enkel 
een beschrijving van de vigerende wetgeving. De Wet natuurbescherming is gericht op:  
 

• het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde en het 
behouden en herstellen van de biologische diversiteit; 

• het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maat-
schappelijke functies; 

• het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waarde-
volle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun cultuurhisto-
rische betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies. 

 
De bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen bij soortenbescherming ligt gro-
tendeels bij de provincies. De provincie is bevoegd gezag voor de toetsing van handelingen met mo-
gelijke gevolgen voor beschermde dier- en plantensoorten (de soortenbeschermingsbepalingen) én 
voor Natura 2000-gebieden (de gebiedenbeschermingsbepalingen). Alleen bij ruimtelijke ingrepen 
waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, blijft het Rijk bevoegd gezag. 
 
4.1 Zorgplicht 
 
Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking 
op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels 
overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd. Het gaat daarbij in de praktijk vooral om minder streng 
beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te worden verme-
den.  
 
In bijlage 1 wordt dit artikel nader toegelicht.  
 
4.2 Soortenbescherming 
 
Bij een quickscan wordt in beeld gebracht of er (potentiële) vaste rust- of voortplantingsplaatsen aan-
wezig zijn van de soorten uit de verschillende beschermingsregimes. Vervolgens wordt beoordeeld of 
de voorgenomen ingreep verstorend kan zijn en of nader onderzoek noodzakelijk wordt geacht.  
 
De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internati-
onale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hier-
door zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten; 
 

• soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1); 
• soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5); 
• andere soorten (artikel 3.10). 

 
In bijlage 1 worden deze artikelen nader toegelicht.  
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4.3 Gebiedenbescherming 
 
Indien een plangebied in of nabij een beschermd gebied is gelegen, dan dient te worden bepaald of 
er een (extern) effect valt te verwachten. Het gaat daarbij om Natura 2000-gebieden en gebieden 
behorend tot het Natuurnetwerk Nederland.  
 
4.3.1 Natura 2000 
 
Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora 
en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. Met Natura 2000 wil men deze flora en 
fauna duurzaam beschermen. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft voor Nederland 
ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen. Gezamenlijk hebben ze een oppervlak van ruim 1,1 
miljoen hectare. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Euro-
pese Unie die zijn aangewezen op grond van de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn. Het doel van Natura 
2000 is het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit. 
 
Binnen een gebied kan spanning optreden tussen economie en ecologie. In een zogenaamd beheer-
plan leggen Rijk en provincies vast welke activiteiten, op welke wijze mogelijk zijn. Uitgangspunt is 
steeds het realiseren van ecologische doelen met respect voor en in een zorgvuldige balans met wat 
particulieren en ondernemers willen. Het opstellen gebeurt daarom in overleg met alle direct betrok-
kenen, zoals beheerders, gebruikers, omwonenden, gemeenten, natuurorganisaties en waterschap-
pen. Samen geven ze invulling aan beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Ne-
derlandse Natura 2000-gebieden (bron: Regiegroep Natura 2000). 
 
Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat niet direct 
verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in 
combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-
gebied. (artikel 2.7, lid 2).  
 
Handelingen die een negatieve invloed hebben op Natura 2000-gebieden, worden slechts onder strik-
te voorwaarden toegestaan. Een vergunning is vereist. Door middel van het Nederlandse vergun-
ningsstelsel wordt een zorgvuldige afweging gewaarborgd. De vergunningen zullen beoordeeld en 
afgegeven worden door de provincie Noord-Brabant.  
 
4.3.2 Natuurnetwerk Nederland 
 
Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen na-
tuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende 
agrarisch gebied. 
 
Het Natuurnetwerk Nederland bestaat uit:  
 

• bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken; 
• gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt; 
• landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer; 
• ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de Noordzee en de Waddenzee; 
• alle Natura 2000-gebieden. 
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Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen gedeputeerde staten in hun provincie 
zorg voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, 
genaamd ‘Natuurnetwerk Nederland’. Zij wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit net-
werk behoren. 
 
De planologische begrenzing en beschermingsregimes van het Natuurnetwerk Nederland loopt via 
het traject van de provinciale ruimtelijke structuurvisies en verordeningen.  
 
4.4 Houtopstanden 
 
De bescherming van houtopstanden conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft als 
doel om het aanwezige areaal bos in Nederland te behouden. Onder houtopstanden vallen alle zelf-
standige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of meer of 
rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat. In bijlage 1 (tabel VI) worden de regels nader toege-
licht.  
 
Wanneer houtopstanden geveld worden, niet vallende onder artikel 4.1 van de Wet natuurbescher-
ming, geldt een meldingsplicht bij Gedeputeerde Staten van desbetreffende provincie (artikel 4.2 
Wnb). Op basis van deze melding wordt door de provincie beoordeeld of de voorgenomen velling 
aanvaardbaar is in het kader van natuur- en landschapswaarden. Indien er geen bezwaar is om de 
houtopstanden te kappen, verplicht artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming om binnen 3 jaar na 
het vellen of tenietgaan van de houtopstand op dezelfde grond houtopstanden opnieuw aan te plan-
ten. Er geldt een algehele vrijstelling van de herplantplicht voor houtopstanden die gekapt worden in 
het kader van natuurbeheer en natuurbehoud. 
 
Indien bij de voorgenomen ontwikkeling herplantplicht geldt, maar niet voldaan kan worden aan de 
herplantplicht op de projectlocatie zelf, dan dient een ontheffing aangevraagd te worden met betrek-
king tot de herplantplicht bij de desbetreffende provincie. De provincie toetst vervolgens of voldaan 
wordt aan de bij de provinciale verordening gestelde regels voor herbeplanting op andere perceels-
gronden. Deze regels hebben onder andere betrekking op de kwaliteit, oppervlakte en locatie van de 
andere grond en de natuurwaarde van de te vellen houtopstand. Tevens kan ontheffing verleend 
worden van herplantplicht ter plaatse, indien gewerkt wordt via een door het ministerie goedgekeurde 
gedragscode die gebruikt mag worden door een van de betrokken partijen voor een wijze van vellen 
en een wijze van herplanten.  
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5 AANGETROFFEN EN TE VERWACHTEN BESCHERMDE SOORTEN 
 
Het voorkomen van planten- en diersoorten in een gebied wordt mede bepaald door de aanwezigheid 
van geschikt leefgebied. Een soort kan in zijn leefgebied gebruik maken van verschillende plekken 
om te verblijven. Al deze plekken (biotopen) kunnen een bepaalde functie voor de soort vervullen. In 
dit hoofdstuk wordt op basis van het aanwezige habitat/verblijfsmogelijkheden samen met versprei-
dingsgegevens beschreven welke beschermde soorten binnen de onderzoekslocatie kunnen voorko-
men. Afhankelijk van de soort wordt ingegaan op de potentiële aanwezigheid van vaste rust- of voort-
plantingsplaatsen, foerageergebied en verbindingsroutes. Tevens wordt beoordeeld of de voorgeno-
men plannen een negatief effect kunnen hebben op de mogelijk aanwezige beschermde soorten. In 
hoofdstuk 6 wordt beschreven welke juridische implicaties dit voor het project heeft.  
 
5.1 Vogels 
 
5.1.1 Broedvogels (nesten jaarrond beschermd) 
 
Er zijn broedvogels waarvan de nesten ook beschermd zijn op het moment dat ze niet voor de voort-
planting in gebruik zijn. Volgens de verspreidingsgegevens van de NDFF zijn in de omgeving van de 
onderzoekslocatie waarnemingen bekend van: huismus, gierzwaluw, kerkuil, steenuil, grote gele 
kwikstaart, ooievaar, boomvalk, buizerd, havik, slechtvalk, sperwer, wespendief, ransuil en roek. Van 
deze soorten kan een broedlocatie van de slechtvalk op voorhand worden uitgesloten. Deze soort 
broedt enkel op hoge stenige bebouwing, zoals kantoorgebouwen, torens en fabrieksschoorstenen, 
welke op de onderzoekslocatie niet aanwezig zijn. 
 
Huismus en gierzwaluw 

De huismus en gierzwaluw zijn typische gebouwbewonende koloniebroeders. De nesten van de gier-
zwaluw bevinden zich over het algemeen binnen de bebouwde kom. De huismus wordt zowel binnen 
als buiten de bebouwde kom waargenomen. Het woonhuis op de onderzoekslocatie biedt in principe 
geschikte nestgelegenheden voor de huismus, maar blijft behouden. Het dak van de schuur en stal 
bieden door de sandwichpanelen en golfplaten daken geen ruimte voor huismussen om onder te 
broeden. Daarnaast zijn tijdens het veldbezoek, te midden van de optimale onderzoeksperiode, geen 
huismussen op en in de directe omgeving van de onderzoekslocatie waargenomen. Gezien de af-
stand tussen de te slopen stal en het voor huismussen geschikte woonhuis, zijn negatieve effecten 
ten aanzien van huismus uit te sluiten. Onder de dakrand is te weinig ruimte aanwezig voor een soort 
als gierzwaluw om gebruik van te maken. Gezien de ligging in het buitengebied zonder overige nest-
gelegenheden in de wijde omgeving (agrarisch terrein) is het gebruik van de onderzoekslocatie door 
de gierzwaluw uit te sluiten. Verstoring ten aanzien van de huismus en de gierzwaluw, als gevolg van 
de voorgenomen plannen, is dan ook uitgesloten. 
 

Kerkuil en steenuil 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF zijn waarnemingen bekend steenuil en kerkuil in de 
omgeving van de onderzoekslocatie. De dichtstbijzijnde waarneming van steenuil is op circa 1,3 kilo-
meter ten westen van de onderzoekslocatie en van kerkuil is de dichtstbijzijnde waarneming op een 
afstand van circa 550 meter ten noordoosten van de onderzoekslocatie. De kerkuil en steenuil heb-
ben een voorkeur voor cultuurlandschappen met allerlei landschapselementen die voor afwisseling 
zorgen. Meestal broeden genoemde soorten in speciale nestkasten, schuren en soms in boomholten. 
De te slopen voormalige varkensstal biedt mogelijk geschikte nestlocaties voor soorten als steenuil en 
kerkuil gezien de vele loze ruimtes tussen de wanden en dakplaten. Daarnaast zijn de door herten 
begraasde weides geschikt voor desbetreffende soorten om te foerageren. In het meest zuidelijk ge-
legen deel van de varkensstal zijn tijdens het veldbezoek diverse braakballen van kerkuil aangetroffen 
wat wijst op gebruik van de locatie door deze soort. Gezien de afstand tot bekende waarnemingen in 
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de omgeving, aanwezigheid van potentiële nestlocaties, de aanwezigheid van geschikt foerageerge-
bied en aangetroffen sporen (kerkuil), kan dan ook niet op voorhand worden uitgesloten dat de on-
derzoekslocatie een essentiële functie heeft voor desbetreffende soorten. De voorgenomen ingreep 
kan mogelijk leiden tot een overtreding van de Wet natuurbescherming (hoofdstuk 6). 
 
Grote gele kwikstaart 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF zijn er waarnemingen bekend van een grote gele kwik-
staart op circa 2 kilometer afstand van de onderzoekslocatie. Deze soort broedt en foerageert vrijwel 
uitsluitend aan de oevers van stromende beken, rivieren of heel sporadisch langs stilstaand water met 
het liefst loofbos of loofbomen omzoomd. Tevens kan de grote gele kwikstaart in bebouwing nestelen 
dat in de nabijheid staat van water. Op of in nabijheid van de onderzoekslocatie is geen waterlichaam 
aanwezig, derhalve kan een nestgeval van de grote gele kwikstaart worden uitgesloten. 
 

Ooievaar 

Ooievaars maken bij voorkeur gebruik van menselijke bouwsels zoals telefoonpalen, schoorstenen, 
kerktorens, hoogspanningsmasten of houten platforms op palen om in te nestelen. Soms nestelt de 
ooievaar in bomen. De grote nesten zijn makkelijk te herkennen. Deze zijn op of in nabijheid van de 
onderzoekslocatie niet aangetroffen. Negatieve effecten ten aanzien van de ooievaar zijn uitgesloten. 

 

Roofvogels, ransuil en roek 

Volgens verspreidingsgegevens worden in het gebied op en rond de onderzoekslocatie waarnemin-
gen gedaan van boomvalk, buizerd, havik, slechtvalk, sperwer, wespendief, ransuil en roek. De hoge 
bomen op en rondom de onderzoekslocatie konden goed worden onderzocht op de aanwezigheid 
van nesten. Er zijn echter geen potentiële nesten van desbetreffende soorten aangetroffen, zodat de 
aanwezigheid van een vaste rust of verblijfplaats van desbetreffende soorten kan worden uitgesloten. 
Verstoring ten aanzien van potentieel jaarrond beschermde nesten van roofvogels dan wel roek en 
ransuil is op voorhand uit te sluiten. 
 
5.1.2 Overige broedvogels 
 
Tijdens het veldbezoek zijn meerdere actieve nesten van kauwen aangetroffen in de te slopen stal. 
De bebouwing kan mogelijk ook broedgelegenheid bieden voor zwarte roodstaart, spreeuw en witte 
kwikstaart. Verder kan de beplanting op de onderzoekslocatie nestgelegenheid bieden aan broedvo-
gelsoorten zoals merel, winterkoning en roodborst. De nesten van deze soorten zijn alleen be-
schermd op het moment dat ze als zodanig in gebruik zijn. Overtredingen van verbodsbepalingen uit 
de Wet natuurbescherming zijn te voorkomen (hoofdstuk 6). 
 
De broedvogels waarvan het nest in uitzonderlijke gevallen eveneens jaarrond is beschermd, zijn 
voornamelijk holenbroeders, zoals spechten en mezen, of makers van grote nesten, zoals ekster en 
zwarte kraai. In de bomen op de onderzoekslocatie zijn geen nesten van desbetreffende soorten 
aangetroffen. Verstoring of vernietiging van een nest van dergelijke soorten door de voorgenomen 
werkzaamheden is dan ook op voorhand uit te sluiten. 
 
5.2 Vleermuizen 
 
Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF en het cursusdictaat “Vleermuizen en Planologie” 
(Limpens en Regelink, 2017) is de onderzoekslocatie gelegen in een deel van Nederland waar de 
volgende vleermuissoorten kunnen voorkomen: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laat-
vlieger, rosse vleermuis, gewone grootoorvleermuis, watervleermuis, bosvleermuis franjestaart en 
baardvleermuis. 
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Verblijfplaatsen op de onderzoekslocatie 

De te slopen bebouwing (de voormalige varkensstal) op de onderzoekslocatie is geschikt als verblijf-
plaats voor vleermuizen, vanwege de aanwezigheid van geschikte openingen die toegang verlenen 
tot de spouwmuren. De ruimte in de nok van het dak en open voegen bieden toegang tot de spouw-
muur (figuur 10 en 11). De bebouwing is geschikt als verblijfplaats voor gewone dwergvleermuis, rui-
ge dwergvleermuis, laatvlieger en gewone grootoorvleermuis. Deze soorten kunnen de bebouwing 
gebruiken als zomer-, kraam- paar en milde winterverblijfplaats. Het is dan ook niet op voorhand uit te 
sluiten dat bij de sloop van de voormalige varkensstal negatieve effecten ontstaan ten aanzien van 
verblijfplaatsen van vleermuizen (hoofdstuk 6). 
 
De te behouden bebouwing (het woonhuis en de schuur) is tevens geschikt als verblijfplaats voor 
gebouwbewonende soorten: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger. Hier zijn 
geen negatieve effecten te verwachten mits er rekening wordt gehouden met verstorende verlichting 
richting deze gebouwen (hoofdstuk 6). 
 

 
Figuur 10. Geschikte openingen (gele pijlen) voor vleermuizen; 
open nok en voegen. 
 

 
Figuur 11. Geschikte opening (gele pijl) voor vleermuizen; 
open voegen onder dakrand. 

 

 

De aanwezige bomen op de onderzoekslocatie zijn onderzocht op holtes, spleten en/of loshangend 
schors, die kunnen dienen als potentiële vaste rust- of voortplantingsplaats voor boombewonende 
vleermuizen. Deze zijn niet aangetroffen en daarmee zijn verblijfplaatsen van boombewonende 
vleermuizen uit te sluiten. 
 
Verblijfplaatsen buiten de onderzoekslocatie 

Het is door de onderlinge afstand tot de bebouwing in de omgeving niet aannemelijk dat er in de di-
recte invloedssfeer van de onderzoekslocatie potentiële verblijfplaatsen aanwezig zijn die negatieve 
invloed kunnen ondervinden van de werkzaamheden. 
 
Foerageerhabitat 

De onderzoekslocatie zal, gelet op het aanwezige habitat gebruikt kunnen worden door in de omge-
ving verblijvende vleermuizen om te foerageren. De plannen zullen echter geen aantasting van be-
langrijk foerageerhabitat vormen. Door de voorgenomen ingreep zal het aanbod van foerageermoge-
lijkheden niet in het geding komen, in de directe omgeving is meer geschikt foerageerhabitat voor 
vleermuizen aanwezig. Er dient echter wel rekening te worden gehouden met het voorkomen van 
verstorende verlichting in de richting van het bosschage ten noorden van de onderzoekslocatie (zie 
hoofdstuk 6). 
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Vliegroutes 

Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen als houtsingels, 
beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden. Door de herin-
richting van de onderzoekslocatie worden geen vliegroutes verstoord, mits verstorende verlichting in 
de richting van de bomenrij ten zuiden van de onderzoekslocatie (aan de N272) voorkomen wordt 
(hoofdstuk 6). 
 
5.3 Overige zoogdieren 
 
Alle zoogdieren in Nederland zijn beschermd. Voor sommige algemeen voorkomende soorten geldt 
een provinciale vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Op deze wijze is er onderscheid te maken in 
streng beschermde en licht beschermde soorten.  
 
5.3.1 Streng beschermde soorten  
 
Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF en Broekhuizen et al. (2016) ligt de onderzoekslocatie 
binnen het verspreidingsgebied van de volgende streng beschermde grondgebonden zoogdieren: 
steenmarter, bunzing, wezel, hermelijn, eekhoorn, das en bever. Van deze soorten kan het voorko-
men van bever op de onderzoekslocatie op voorhand worden uitgesloten. De bever heeft zijn leefge-
bied in en nabij waterlichamen. Geschikt habitattype is op en in de directe omgeving van de onder-
zoekslocatie niet aanwezig. 
 
Steenmarter, bunzing, hermelijn en wezel 
De steenmarter maakt gebruik van oude holen van onder andere konijnen, vossen en dassen, maar 
ook van hooizolders, loze ruimtes onder het dak, schuurtjes en dergelijke, als verblijfplaats. De kleine 
marterachtigen, bunzing, wezel en hermelijn, maken gebruik van oude holen van onder andere mol-
len en muizen, maar ook houtwallen, steenhopen en ruimtes onder boomwortels. Desbetreffende 
soorten hebben binnen hun territorium verscheidene verblijfplaatsen. Op de onderzoekslocatie bevin-
den zich potentiële verblijfplaatsen voor desbetreffende soorten in de vorm van stenen- en takkenho-
pen. Daarnaast zouden desbetreffende soorten gebruik kunnen maken van ruimtes tussen de muren 
van de leegstaande varkensstallen. Tijdens het veldbezoek zijn tevens uitwerpselen van waarschijn-
lijk steenmarter of bunzing aangetroffen (figuur 12). Negatieve effecten ten aanzien van vaste rust- of 
voortplantingsplaats van steenmarter, bunzing, hermelijn of wezel zijn niet uit te sluiten (hoofdstuk 6). 
 

 
Figuur 12. Uitwerpsel van steenmarter of bunzing. 
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Eekhoorn 

De onderzoekslocatie vormt matig geschikt habitat voor de eekhoorn. De hoge bomen op de onder-
zoekslocatie konden door het ontbreken van bladerdek goed worden onderzocht op de aanwezigheid 
van nesten. Er zijn geen nesten van eekhoorns aangetroffen, zodat de aanwezigheid van een vaste 
rust- of voortplantingsplaats van de eekhoorn kan worden uitgesloten. 
 

Das 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF zijn er meerdere waarnemingen bekend van dassen in 
de omgeving van de onderzoekslocatie. De dichtstbijzijnde waarneming is gedaan op circa één kilo-
meter ten zuiden van de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie is door het ontbreken van reliëf 
en/of schuilmogelijkheden ongeschikt als vaste rust- of voortplantingsplaats voor dassen. De onder-
zoekslocatie is door de aanwezigheid van de weide wel geschikt als foerageergebied voor de das. 
Tijdens het veldbezoek zijn er actieve dassenpijpen (figuur 13) en een latrine (figuur 14) aangetroffen 
in het bosschage ten noorden van de onderzoekslocatie. Tevens zijn er aan de rand van de onder-
zoekslocatie wissels aangetroffen die duiden op het gebruik van de onderzoekslocatie door de das 
(figuur 15 en 16). Het is dan ook aannemelijk dat dassen op de onderzoekslocatie en nabij gelegen 
agrarische percelen en weilanden foerageren. Negatieve effecten ten aanzien van de burcht en het 
foerageergebied van de das als gevolg van de voorgenomen ingreep zijn dan ook niet op voorhand 
uit te sluiten (hoofdstuk 6).  
 

 
Figuur 13. Pijp van een dassenburcht in bosschage aan de 
noordzijde van de onderzoekslocatie. 

 
Figuur 14. Uitwerpselen van das in een latrine bij de burcht 
aan de noordzijde van de onderzoekslocatie. 

 
Figuur 15. Wissel van een das onder het hekwerk aan de 
oostzijde van de hertenweide op de onderzoekslocatie. 
 

 
Figuur 16. Wissel van een das onder het hekwerk aan de 
oostzijde van de hertenweide op de onderzoekslocatie. 
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Overige soorten 

Het voorkomen van overige grondgebonden zoogdieren waarvoor geen vrijstelling geldt, is tijdens het 
veldbezoek niet vastgesteld. Vanwege het ontbreken van geschikt habitat kan het voorkomen ervan 
redelijkerwijs worden uitgesloten. 
 
5.3.2 Licht beschermde soorten 
 
De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor licht beschermde grondgebonden zoogdieren. Het 
gaat daarbij om algemene soorten als egel en diverse muizensoorten. Door de voorgenomen werk-
zaamheden bestaat de kans dat holen en verblijfplaatsen worden vergraven (hoofdstuk 6). 
 
5.4 Reptielen 
 
Volgens gegevens van RAVON (Van Delft et al. 2015) en de NDFF is er in de afgelopen 10 jaar in de 
directe omgeving van de onderzoekslocatie de streng beschermde levendbarende hagedis en hazel-
worm waargenomen. 
 
Reptielen stellen specifieke eisen aan het habitat die betrekking hebben op verschillende factoren. De 
levendbarende hagedis en hazelworm worden voornamelijk waargenomen op bos- en heideterreinen, 
maar maken daarnaast gebruik van tal van verschillende habitattypes zoals houtwallen, struwelen, 
spoor- en wegbermen. Gezien de onderzoekslocatie bestaat bebouwing, verharding en monotoon 
grasland, en er verder weinig variatie aanwezig is, maakt dat er geen geschikt leefgebied aanwezig is 
voor de levendbarende hagedis en hazelworm. Negatieve effecten ten aanzien van deze soorten zijn 
bij de voorgenomen plannen dan ook niet aan de orde. 
 
5.5 Amfibieën 
 
Volgens gegevens van de NDFF zijn binnen enkele kilometers rondom de onderzoekslocatie in de 
afgelopen 5 jaar de volgende soorten waargenomen: alpenwatersalamander, vinpootsalamander, 
heikikker, poelkikker, rugstreeppad, kleine watersalamander, bruine kikker en gewone pad. 
 
5.5.1 Streng beschermde soorten 
 
Alpenwatersalamander en vinpootsalamander  

De alpenwatersalamander is een streng beschermde soort die weinig kritisch is. De soort heeft een 
voorkeur voor zandige leemgronden, waar hij voorkomt in beboste gebieden (loofbos) of kleinschalige 
landschappen met heggen en struwelen, echter wordt de soort in meerdere typen habitat/water waar-
genomen. De vinpootsalamander plant zich voornamelijk voort in bronpoelen, bospoelen drink-poelen 
en kleine zwak stromende beekjes. De sloot ten zuiden van de onderzoekslocatie is geschikt bevon-
den voor een soort als de alpenwatersalamander. Voor de vinpootsalamander is het geen optimaal 
geschikt habitat, echter zijn er diverse poelen in de nabijheid van de onderzoekslocatie gelegen die 
voortplantingshabitat kunnen bieden aan deze soort, waardoor niet kan worden uitgesloten dat de 
vinpootsalamander kan worden aangetroffen op de onderzoekslocatie. Aangezien salamanders delen 
van het jaar op het land leven en er mogelijk aanpassingen worden gedaan aan en rondom de aan-
wezige geschikte voortplantingswateren is een negatief effect als gevolg van de voorgenomen plan-
nen ten aanzien van de alpenwatersalamander en vinpootsalamander niet op voorhand uit te sluiten 
(zie hoofdstuk 6). 
 
Heikikker en poelkikker  

De heikikker en poelkikker zijn kritische soorten. De heikikker en poelkikker er hebben een voorkeur 
voor de landschapstypen heide, hoogveen, laagveen en halfnatuurlijk grasland. Op en in de directe 
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omgeving van de onderzoekslocatie is dergelijk type landschap niet aanwezig. Het voortplantingsbio-
toop van de heikikker bestaat uit voedselarme, ondiepe, stilstaande wateren met oevervegetatie. De 
poelkikker komt voor in vennen, poelen en sloten met schoon water en goed begroeide oevers. De 
nabij de onderzoekslocatie gelegen sloot biedt geen geschikt voortplantingshabitat voor de heikikker 
en poelkikker gezien de voedselrijke omstandigheden en gezien hier weinig oevervegetatie te ver-
wachten is. Gezien het ontbreken van geschikt habitat op en in de directe omgeving van de onder-
zoekslocatie kan de aanwezigheid van heikikker en poelkikker dan ook redelijkerwijs worden uitgeslo-
ten. Overtredingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van de heikikker en poelkikker zijn bij 
de voorgenomen plannen niet aan de orde. 
 
Rugstreeppad  
De rugstreeppad is een soort die graag van ondiepe wateren gebruik maakt. Ondiepe wateren war-
men snel op en zijn voor deze moeilijk zwemmende soort toegankelijk. De rugstreeppad plant zich in 
tijdelijke wateren voort. Op de onderzoekslocatie is vanwege de afwezigheid van dergelijke water-
plassen geen geschikt voortplantingshabitat voor de rugstreeppad aanwezig. Tevens is op de onder-
zoekslocatie geen geschikt landhabitat voor de rugstreeppad aanwezig gezien het ontbreken van 
makkelijk vergraafbare zandige bodems. Het is daarmee uitgesloten dat een vaste rust- of voortplan-
tingsplaats van de rugstreeppad op de onderzoekslocatie aanwezig is. Negatieve effecten ten aan-
zien van rugstreeppad zijn bij de voorgenomen plannen dan ook niet aan de orde. 
 
5.5.2 Licht beschermde soorten 
 
De onderzoekslocatie vormt geschikt landhabitat voor algemene amfibieënsoorten als bruine kikker, 
gewone pad en kleine watersalamander. De mogelijk waterhoudende sloot die zich aan de zuidzijde 
van de onderzoekslocatie bevindt, kan voortplantingswater bieden aan deze algemene soorten. Deze 
zal bij de voorgenomen plannen echter behouden blijven. Op de onderzoekslocatie kunnen deze 
soorten beschutting vinden tussen planten en onder takkenhopen. Door de voorgenomen werkzaam-
heden kunnen negatieve gevolgen ontstaan ten aanzien van algemene soorten (zie hoofdstuk 6). 
 
5.6 Vissen 
 
Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF en RAVON zijn in de omgeving van de onder-
zoekslocatie waarnemingen gedaan van de streng beschermde grote modderkruiper. Naar verwach-
ting hebben deze waarnemingen betrekking op de ‘Domptseloop’. De grote modderkruiper heeft een 
voorkeur voor ondiepe wateren met een dikke modderlaag en een uitbundige waterplantengroei. De 
sloot ten zuiden van de onderzoekslocatie is niet geschikt voor deze soort, gezien hier naar verwach-
ting te weinig structuur in de vorm van waterplantengroei aanwezig is en de waterkwaliteit onvoldoen-
de is. Tevens zal de sloot bij de voorgenomen plannen behouden blijven. Hierdoor zijn negatieve 
effecten ten aanzien van de grote modderkruiper op voorhand uit te sluiten. 
 
5.7 Ongewervelden 
 
Libellen 

Er zijn slechts enkele libellensoorten die binnen de Wet natuurbescherming een strenge bescherming 
genieten. Deze zijn voor wat betreft hun verspreiding gebonden aan specifieke habitateisen, die veel-
al alleen in natuurgebieden zijn te vinden. Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF zijn er in de 
omgeving van de onderzoekslocatie waarnemingen bekend van de beschermde gevlekte witsnuitlibel. 
De gevlekte witsnuitlibel plant zich voornamelijk voort in laagveenmoerassen, vegetatierijke vennen 
en duinplassen. Gezien het ontbreken van dergelijk habitat op de onderzoekslocatie kan het voorko-
men van deze soort op de onderzoekslocatie redelijkerwijs worden uitgesloten. Daarnaast zal de aan 
de onderzoekslocatie grenzende sloot bij de voorgenomen plannen behouden blijven. Negatieve ef-
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fecten ten aanzien van een beschermde libellensoort is bij de voorgenomen plannen dan ook niet aan 
de orde.  
 
Vlinders 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF is de teunisbloempijlstaart in de omgeving van de on-
derzoekslocatie waargenomen. Beschermde vlinders stellen specifieke eisen aan het voortplantings-
habitat. Bij het habitat is het belangrijk dat aan de eisen van alle stadia van de vlindersoort wordt vol-
daan. Voor de beschermde soorten in Nederland geldt dat deze veelal gebonden zijn aan specifieke 
waardplanten. Geschikte waardplanten voor beschermde vlindersoorten als teunisbloempijlstaart 
(wilgenroosje, teunisbloem, basterdwederik en kattenstaart) zijn op de onderzoekslocatie niet aanwe-
zig. Er is daarom geen negatief effect voor de gunstige staat van instandhouding voor een 
(deel)populatie van een beschermde vlindersoort. 
 
Overige soorten 

Overige beschermde soorten, zoals vliegend hert, Europese rivierkreeft en platte schijfhoren, zijn op 
de onderzoekslocatie uit te sluiten. Er is geen geschikt habitat voor dergelijke beschermde soorten op 
de onderzoekslocatie aanwezig. 
 
5.8 Vaatplanten 
 
Aangezien de locatie geheel bestaat uit bebouwing, verharding, tuin, erf en intensief begraasd wei-
land (monotoon grasland) is het niet te verwachten dat er beschermde of zeldzame plantensoorten op 
de locatie te vinden zijn. De aanwezigheid van water, de zuurgraad van de bodem, de beschikbare 
hoeveelheid voedingsstoffen, de hoeveelheid zonlicht en de antropogene beïnvloeding bepalen in 
hoeverre een groeiplaats voor een bepaalde plant geschikt is. Vanwege de specifieke eisen die de 
meeste beschermde soorten stellen aan de groeiomstandigheden zijn beschermde vaatplanten op de 
onderzoekslocatie niet te verwachten. Negatieve effecten ten aanzien van beschermde vaatplanten 
zijn dan ook op voorhand uitgesloten. 
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6 TOETSING AAN SOORTENBESCHERMING 
 
Als gevolg van de voorgenomen ingreep op de onderzoekslocatie kunnen er overtredingen van ver-
bodsbepalingen uit soortbeschermingsparagrafen uit de Wet natuurbescherming optreden. In dit 
hoofdstuk wordt beschreven voor welke soorten er sprake is van dreigende overtreding van de Wet 
natuurbescherming en of met eenvoudige maatregelen overtreding is te voorkomen. Verder wordt 
beschreven voor welke soorten een vervolgtraject noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat toetsing van de 
ingreep aan de Wet natuurbescherming op basis van de huidige onderzoeksinspanning niet mogelijk 
is, en wat de eventuele consequenties zijn ten aanzien van ontheffingen.  
 
6.1 Broedvogels 
 
6.1.1 Jaarrond beschermde broedvogels 
 
Kerkuil 

De nesten van de kerkuil zijn het gehele jaar beschermd en vallen onder de beschermingscategorie 3 
van vogelnesten. Dit zijn nesten van broeders die elk seizoen op dezelfde plaats broeden en die daar-
in zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. Volgens artikel 3.1 van de Wet natuur-
bescherming is het verboden nesten van kerkuilen te beschadigen, te vernielen of weg te nemen.  
Indien er op de onderzoekslocatie vaste rust- of voortplantingsplaatsen van kerkuilen aanwezig zijn, 
hetgeen op basis van de huidige informatie niet is uit te sluiten, zal de voorgenomen ingreep kunnen 
leiden tot overtreding van de Wet natuurbescherming. Om vast te stellen of er op de onderzoeksloca-
tie een beschermde functie van de kerkuil aanwezig is, dient een nader onderzoek uitgevoerd te wor-
den tijdens het broedseizoen van de soort. Indien een vaste rust- of voortplantingsplaats van desbe-
treffende soort aanwezig is dienen de te nemen maatregelen vastgelegd te worden in een activitei-
tenplan. Het activiteitenplan kan dan ter goedkeuring worden voorgelegd bij Provincie Noord-Brabant, 
middels een ontheffingsaanvraag. 
 
Steenuil 

De steenuil en zijn leefgebied is beschermd volgens artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming. De 
soort staat tevens vermeld in de EU-vogelrichtlijn. De steenuil staat als kwetsbaar vermeld op de Ro-
de Lijst van Nederlandse broedvogels (2017) en valt onder categorie 1 van beschermde broedvogel-
nesten. De nesten van steenuilen zijn het hele jaar beschermd. Hierbij moet ook rekening worden 
gehouden met de functionele leefomgeving ervan. Bij aanwezigheid van een vaste rust- of voortplan-
tingsplaats van steenuil, hetgeen op basis van de huidige informatie niet is uit te sluiten, zal de voor-
genomen ingreep kunnen leiden tot overtreding van de Wet natuurbescherming. Om vast te stellen of 
op de onderzoekslocatie of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie een essentiële functie 
van kerkuil aanwezig is, dient een nader onderzoek uitgevoerd te worden tijdens het broedseizoen 
van desbetreffende soort. Op basis van deze resultaten kan dan een analyse worden gedaan om 
eventuele afname van het leefgebied in kaart te brengen. Indien een essentiële functie van desbetref-
fende soort aanwezig is dienen de te nemen maatregelen vastgelegd te worden in een activiteiten-
plan. Het activiteitenplan kan dan ter goedkeuring worden voorgelegd bij Provincie Noord-Brabant, 
middels een ontheffingsaanvraag. 
 
6.1.2 Algemene broedvogels 
 
Voor de algemene broedvogelsoorten die op de onderzoekslocatie aangetroffen en te verwachten 
zijn, geldt dat, indien het groen buiten het broedseizoen wordt verwijderd en de voormalige varkens-
stal buiten het broedseizoen wordt gesloopt, er geen overtredingen plaats zullen vinden met betrek-
king tot deze soorten. Artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming (Het is verboden nesten te bescha-
digen, te vernielen of weg te nemen) is van toepassing. De nesten mogen echter wel worden wegge-
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nomen wanneer deze op dat moment niet in gebruik zijn. In de Wet natuurbescherming wordt geen 
vaste periode gehanteerd voor het broedseizoen. Globaal kan voor het broedseizoen de periode 
maart tot half augustus worden aangehouden. Geldend is echter de aanwezigheid van een broedge-
val op het moment van ingrijpen. Indien het aanwezige groen toch binnen het broedseizoen verwij-
derd wordt of de sloopwerkzaamheden binnen het broedseizoen worden uitgevoerd, dient voor aan-
vang van de werkzaamheden een broedvogelcheck uitgevoerd te worden door een ter zake kundige. 
 
Indien groen verwijderd dient te worden, dient dit buiten het broedseizoen plaats te vinden. Tevens 
wordt geadviseerd om ook het snoeiafval buiten het broedseizoen te verwijderen. Een grote stapel 
snoeiafval vormt namelijk een ideale broedlocatie voor kleine vogelsoorten als de winterkoning. Indien 
onverhoopt een dergelijke soort hierin tot broeden komt, mag het snoeiafval niet eerder worden ver-
wijderd dan wanneer de jongen definitief zijn uitgevlogen. 
 
6.2 Vleermuizen 
 
De te slopen stal op de onderzoekslocatie is geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. De sloop 
van de stal zou in geval van aanwezigheid van een verblijfsfunctie van vleermuizen kunnen leiden tot 
overtreding van de Wet natuurbescherming. 
 
Alle vleermuissoorten zijn opgenomen in bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn, dier- en plantensoorten 
van communautair belang die strikt moeten worden beschermd. Vleermuizen worden ook benoemd in 
Bijlage II van de conventie van Bonn. 
 
Gelet op de geschiktheid van de onderzoekslocatie voor vleermuizen, zal aanvullend onderzoek 
noodzakelijk zijn om de daadwerkelijke functie van het gebied voor vleermuizen te kunnen vaststel-
len. Deze informatie is benodigd om vast te kunnen stellen of overtredingen van de Wet natuurbe-
scherming aan de orde zijn. De vleermuissoorten die onderzocht dienen te worden zijn gewone 
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger. Een dergelijk aanvullend onderzoek dient te 
worden uitgevoerd conform het protocol voor vleermuisonderzoek (Netwerk Groene Bureaus). Dit 
houdt in dat afhankelijk van de potentiële functies er in de periode april tot en met september een 
aantal veldbezoeken uitgevoerd dient te worden. Vervolgens kan aan de hand van de onderzoeksre-
sultaten worden vastgesteld of er overtredingen plaats zullen vinden bij de uitvoering van het project. 
 
Bij het aantreffen van verblijfplaatsen van vleermuizen is bij de voorgenomen werkzaamheden over-
treding van de Wet natuurbescherming naar verwachting niet te vermijden en is daarom een onthef-
fingsaanvraag aan de orde. Door het treffen van maatregelen zal de functionaliteit van een rust- of 
voortplantingsplaats behouden moeten worden en zal schade aan individuen moeten worden voor-
komen. Deze maatregelen, omschreven in een activiteitenplan, dienen vervolgens ter goedkeuring te 
worden voorgelegd aan de provincie Noord-Brabant, middels een ontheffingsaanvraag.  
 
Gelet op het bosschage ten noorden van de onderzoekslocatie met potentiële functie als foerageer-
gebied en de bomenrij ten zuiden van de onderzoekslocatie met potentiële functie als vliegroute, is bij 
de voorgenomen plannen overtreding van de Wet natuurbescherming te vermijden als mogelijk foe-
rageergebied en vliegroute functioneel en duurzaam behouden blijven. Hierbij dient tijdens de bouw 
en gebruiksfase rekening gehouden te worden met het voorkomen van een toename in verlichting ten 
opzichte van de huidige situatie, in de richting van het bosschage ten noorden en bomenrij ten zuiden 
van de onderzoekslocatie. 
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6.3 Steenmarter, bunzing, hermelijn en wezel 
 
In de provincie Noord-Brabant zijn de steenmarter, bunzing, hermelijn en wezel beschermde inheem-
se diersoorten en tevens opgenomen in onderdeel A, behorende bij artikel 3.10, eerste lid, onderdeel 
A, van de nationaal beschermde dier- en plantensoorten volgens de Wet natuurbescherming.  
 
Het is op basis van de huidige onderzoeksinspanning niet op voorhand uit te sluiten dat de steenmar-
ter, bunzing, hermelijn of wezel gebruik maakt van de onderzoekslocatie als vaste rust- of voortplan-
tingsplaats. Gelet op de geschiktheid van de onderzoekslocatie voor marterachtigen, zal aanvullend 
onderzoek noodzakelijk zijn om de daadwerkelijke functie van het gebied voor marterachtigen te kun-
nen vaststellen. Deze informatie is benodigd om vast te kunnen stellen of overtredingen van de Wet 
natuurbescherming aan de orde zijn. Indien blijkt dat de onderzoekslocatie in gebruik is door desbe-
treffende soorten dienen mitigerende maatregelen genomen te worden en dient mogelijk een onthef-
fing te worden aangevraagd. 
 
6.4 Das 
 
De aangetroffen dassenburcht in het nabijgelegen bosschage ten noorden van de onderzoekslocatie 
wordt mogelijk verstoord bij de voorgenomen plannen. Tevens kan er door de voorgenomen plannen 
foerageergebied verloren gaan. Middels aanvullend onderzoek dient de exacte functie van de onder-
zoekslocatie voor de das te worden vastgesteld. Bij de voorgenomen werkzaamheden is overtreding 
van de Wet natuurbescherming mogelijk niet te vermijden en zal een ontheffingsaanvraag aan de 
orde zijn. Door het treffen van maatregelen zal de functionaliteit van een rust- of verblijfplaats behou-
den moeten worden en zal schade aan individuen moeten worden voorkomen. Deze maatregelen, 
omschreven in een activiteitenplan, dienen vervolgens ter goedkeuring worden voorgelegd aan de 
provincie Noord-Brabant, middels een ontheffingsaanvraag. 
 
6.5 Alpenwatersalamander en vinpootsalamander 
 
De alpenwatersalamander en vinpootsalamander zijn beschermd middels artikel 3.10 van de Wet 
natuurbescherming. Aanvullend onderzoek in de maanden mei- juli dient aan te tonen of op de on-
derzoekslocatie voortplantingswater voor genoemde streng beschermde amfibieënsoorten aanwezig 
is en of de onderzoekslocatie daarnaast in gebruik is als landhabitat. Deze informatie is benodigd om 
vast te kunnen stellen of overtreding van de Wet natuurbescherming aan de orde is. Indien blijkt dat 
de onderzoekslocatie in gebruik is door een streng beschermde amfibieënsoort dienen mitigerende 
maatregelen genomen te worden en dient een ontheffing van de Wet natuurbescherming te worden 
aangevraagd. 
 
6.6 Algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën 
 
Voor de te verwachten soorten geldt dat de werkzaamheden mogelijk verstorend kunnen werken. Als 
gevolg van sloop- en graafwerkzaamheden kunnen dieren verwond of gedood worden en holen kun-
nen worden verwijderd. Dit houdt een overtreding van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming in. 
Voor de te verwachten soorten geldt, op grond van het provinciale soortenbeleid, bij ruimtelijke ont-
wikkelingen echter een vrijstelling, waardoor geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd. Het is 
echter in het kader van de zorgplicht wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezi-
ge individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen 
te voorkomen.  
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6.7 Overige soort(groep)en 
 
Overtredingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van beschermde soorten behorend tot de 
overige soortgroepen zijn wegens het ontbreken van geschikt habitat/verblijfsmogelijkheden, op basis 
van verspreidingsgegevens, de aanwezigheid van voldoende alternatieven en/of gezien de aard van 
de ingreep in dit geval niet aan de orde. 
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7 TOETSING AAN GEBIEDENBESCHERMING 
 
In algemene zin kan er door een plan sprake zijn van negatieve gevolgen, op vanuit de Wet natuur-
bescherming aangewezen beschermde gebieden. In dit hoofdstuk wordt beschreven voor welke ge-
bieden er mogelijk sprake is van negatieve effecten als gevolg van de voorgenomen ingrepen op de 
onderzoekslocatie. Verder wordt beschreven of een vervolgtraject noodzakelijk is en wat de eventuele 
consequenties zijn ten aanzien van vergunningen. 
 
7.1 Natura 2000 
 

De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen de grenzen, of in de directe nabijheid van een gebied dat 
aangewezen is als Natura 2000. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, ‘Deurnsche Peel & 
Mariapeel’, bevindt zich op circa 10,5 kilometer afstand ten zuidoosten van de onderzoekslocatie  
(figuur 11). 
 

 
Figuur 17. Ligging onderzoekslocatie (gele pijl) ten opzichte van Natura 2000.  
 
De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Indien er sprake zou zijn van 
een effect, betreft dit een extern effect, zoals toenamen van geluid, trilling, licht of depositie van stik-
stof. Externe effecten als gevolg van de voorgenomen plannen op de onderzoekslocatie zijn, gezien 
de afstand (± 10,5 km) tot de meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden in combinatie met de aard 
van de plannen (sloop en bouw) niet te verwachten. Vervolgonderzoek in het kader van de gebieds-
beschermingsparagrafen uit de Wet natuurbescherming wordt niet noodzakelijk geacht. 
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7.2 Natuurnetwerk Nederland 
 
De onderzoekslocatie maakt geen deel uit van het Natuurnetwerk. De onderzoekslocatie ligt echter 
wel in de nabijheid van een gebied, behorend tot het Natuurnetwerk Nederland. Het meest nabijgele-
gen gebied bevindt zich circa 5 meter ten noordwesten van de onderzoekslocatie (figuur 12). 
 

 
Figuur 18. Ligging onderzoekslocatie (rood vlak) ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland (groen vlak).  
 
Initiatiefnemers van ingrepen binnen of in de directe nabijheid van het Natuurnetwerk Nederland die-
nen in Noord-Brabant de effecten van de ingreep op de wezenlijke waarden en kenmerken van het 
Natuurnetwerk te onderzoeken. Gezien de afstand van de onderzoekslocatie tot het dichtstbijzijnde 
deel van het Natuurnetwerk en gezien de aard van de voorgenomen ingreep zullen de wezenlijke 
waarden en kenmerken van het Natuurnetwerk ten opzichte van de oorspronkelijke situatie mogelijk 
veranderen. Dit zal middels een effectenonderzoek Natuurnetwerk Brabant nader moeten worden 
onderzocht. 
 
Ingrepen die de natuur significant aantasten, mogen niet worden toegestaan in het bestemmingsplan, 
tenzij ze een groot openbaar belang dienen én er geen alternatieven zijn buiten de natuur (nee, tenzij-
principe). Als het toegestaan is, is natuurcompensatie verplicht. Op een andere plek moet dan nieuwe 
natuur komen. 
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8 HOUTOPSTANDEN 
 
De Wet natuurbescherming beschermt bos van minimaal 10 are en bomenrijen van minimaal 21 bo-
men, gelegen buiten de bebouwde kom (de zogenaamde 'houtopstanden'). Het is verboden deze 
houtopstanden geheel of gedeeltelijk te vellen zonder voorafgaande melding bij gedeputeerde staten. 
In dit hoofdstuk wordt beschreven of er bij de voorgenomen kap sprake is van meldingsplicht en her-
plantplicht conform artikel 4.2 en artikel 4.3 van de Wet natuurbescherming. Verder wordt beschreven 
of er vervolgmaatregelen getroffen dienen te worden ten behoeve van de voorgenomen houtkap. 
 
De initiatiefnemer is voornemens de aanwezige bomen op de onderzoekslocatie te behouden. De 
bomen op de onderzoekslocatie vallen niet onder de definitie houtopstanden, als bedoeld in paragraaf 
4.1 van de Wet natuurbescherming, gezien het enkele solitaire bomen betreft. Daarnaast is de initia-
tiefnemer voornemens om de aanwezige bomen bij de voorgenomen plannen te behouden. Indien de 
aanwezige bomen onverhoopt gekapt dienen te worden, geldt mogelijk wel dat een omgevingsver-
gunning noodzakelijk is. De gemeente is hiervoor het bevoegd gezag.  
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9 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
 
Econsultancy heeft in opdracht van Rho adviseurs voor leefruimte een quickscan Wet natuurbe-
scherming uitgevoerd aan de Elsendorpseweg 28a te Elsendorp. 
 
De quickscan Wet natuurbescherming is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging 
en heeft als doel in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en diersoorten, gebieden of 
houtopstanden aanwezig zijn die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde status hebben 
en die mogelijk negatieve gevolgen kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep. 
 
De initiatiefnemer is voornemens de voormalige varkensstal op de onderzoekslocatie te slopen ten 
behoeve van de ontwikkeling van een recreatief bedrijventerrein (figuur 9). Op de weide aan de zuid-
zijde van de onderzoekslocatie zal een parkeerplaats gerealiseerd worden. Het woonhuis en de 
schuur blijven behouden. De initiatiefnemer is voornemens de bomen op de onderzoekslocatie te 
behouden. 
 
De aanwezigheid van geschikt habitat op de onderzoekslocatie voor de verschillende soorten en 
soortgroepen is weergegeven in tabel I. In de tabel is samengevat of de voorgenomen ingreep moge-
lijk verstorend kan werken en wat de consequenties zijn voor eventuele vervolgstappen, zoals soort-
gericht nader onderzoek of vergunningstrajecten. In de tabel is weergegeven of maatregelen noodza-
kelijk zijn om overtreding van de Wet natuurbescherming voor bepaalde soortgroepen te voorkomen.  
 
Tabel I. Overzicht geschiktheid onderzoekslocatie voor soortgroepen en te nemen vervolgstappen 

 

Soortgroep Geschikt 
habitat 

Ingreep 
verstorend 

Nader 
onderzoek 

Ontheffings-
aanvraag 

Bijzonderheden / opmerkingen* 

Broedvogels  algemeen ja ja nee nee het verwijderen van broedgelegenheid 
buiten het broedseizoen uitvoeren of 
voorafgaand aan de werkzaamheden 
een broedvogelinspectie uitvoeren 
door een ter zake kundige 

jaarrond 
beschermd 

ja mogelijk ja mogelijk nader onderzoek naar de functie van 
de onderzoekslocatie voor kerkuil en 
steenuil 

Vleermuizen  verblijfplaatsen ja mogelijk ja mogelijk nader onderzoek naar verblijfplaatsen 
van gebouwbewonende vleermuizen 

foerageergebied ja nee, mits* nee nee *een toename in verlichting in de 
richting van het bosschage ten noor-
den van de onderzoekslocatie dient te 
worden voorkomen 

vliegroutes ja nee, mits* nee nee *een toename in verlichting in de 
richting van het bomenrij ten zuiden 
van de onderzoekslocatie dient te 
worden voorkomen 

Grondge-
bonden 
zoogdieren 

algemeen ja mogelijk nee nee aandacht voor zorgplicht ten aanzien 
van egel en diverse muizensoorten 

steenmarter, bunzing, 
hermelijn en wezel 

ja mogelijk ja mogelijk nader onderzoek naar de functie van 
de onderzoekslocatie voor steenmar-
ter, bunzing, hermelijn en wezel 

 das ja mogelijk ja mogelijk nader onderzoek naar de functie van 
de onderzoekslocatie voor das 
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Soortgroep Geschikt 
habitat 

Ingreep 
verstorend 

Nader 
onderzoek 

Ontheffings-
aanvraag 

Bijzonderheden / opmerkingen* 

Amfibieën algemeen matig mogelijk nee nee aandacht voor zorgplicht ten aanzien 
van kleine watersalamander, bruine 
kikker en gewone pad 

 alpenwatersalamander 
en vinpootsalamander  

matig mogelijk ja mogelijk nader onderzoek naar de functie van 
het gebied voor alpenwatersalaman-
der en, vinpootsalamander 

Reptielen nee nee nee nee - 

Vissen nee nee nee nee - 

Libellen en vlinders nee nee nee nee - 

Overige ongewervelden nee nee nee nee - 

Vaatplanten nee nee nee nee - 

Gebiedsbescherming Gebied 
aanwezig 

Ingreep 
verstorend 

Nader 
onderzoek 

Vergunning-
plicht 

 

Natura 2000 10,5 km nee nee nee - 

Natuurnetwerk Nederland 5 m mogelijk ja mogelijk effectenonderzoek Natuurnetwerk 
Brabant 

Houtopstanden n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t - 

* Wijzigingen in het planvoornemen kunnen van invloed zijn op de uitkomst van het onderzoek. 
 
Conclusie 
 
Op basis van onderhavige quickscan Wet natuurbescherming dient voor uitvoering van de voorgeno-
men plannen middels nader onderzoek meer informatie te worden verkregen over de essentiële func-
tie van de onderzoekslocatie ten aanzien van kerkuil, steenuil, gewone dwergvleermuis, ruige dwerg-
vleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, steenmarter, bunzing, hermelijn, wezel, das, al-
penwatersalamander en vinpootsalamander. 
 
Met betrekking tot de mogelijke functie van foerageergebied en vliegroute is overtreding van de Wet 
natuurbescherming te vermijden door verstorende verlichting in de richting van het bosschage ten 
noorden en de bomenrij ten zuiden van de onderzoekslocatie te voorkomen. 
 
Ten aanzien algemene broedvogels kunnen overtredingen worden voorkomen door rekening te hou-
den met het broedseizoen of door voorafgaand aan de werkzaamheden een broedvogelinspectie te 
laten uitvoeren door een ter zake kundige. Globaal kan voor het broedseizoen de periode maart tot 
half augustus worden aangehouden. Voor beschermde soorten behorend tot de overige soortgroepen 
zijn overtredingen ten aanzien van de Wet natuurbescherming wegens het ontbreken van geschikt 
habitat, het ontbreken van sporen en/of vanwege een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling niet aan 
de orde. Ten aanzien van algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën is het binnen het kader 
van zorgplicht noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen en al het 
redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen te voorkomen. 
 
Met betrekking tot het nabijgelegen onderdeel van het Natuurnetwerk is een effectenonderzoek Na-
tuurnetwerk Brabant benodigd. Geadviseerd wordt om hierover in overleg te treden met bevoegd 
gezag (Provincie Noord-Brabant). Voor de Natura 2000-gebieden en houtopstanden worden bij de 
voorgenomen werkzaamheden geen bezwaren voorzien in de uitvoering van de voorgenomen plan-
nen op de onderzoekslocatie. 

Econsultancy 
Boxmeer, 10 mei 2021 
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Bijlage 1 toelichting verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
 
Zorgplicht 
 
Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking 
op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels 
overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd (zie tabel II). Het gaat daarbij in de praktijk vooral om 
minder streng beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te 
worden vermeden.  
 
Tabel II.  Zorgplicht 
 

Artikel 1.11. Zorgplicht 

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild le-
vende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 

2. De zorg houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige 
gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild le-
vende dieren en planten: 
a) dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
b) indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te 

voorkomen, of 
c) voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt. 

 
Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; “de zorgplicht kan wel door toepassing van 
bestuursdwang worden gehandhaafd”. Deze formulering van de zorgplicht brengt met zich mee dat 
wanneer men een bepaalde handeling wilt verrichten die gevolgen voor natuurwaarden zou kunnen 
hebben, men zich daaraan voorafgaand op de hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden, de 
kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen daarvoor van het voorgenomen handelen. De zorg-
plicht is te allen tijde van toepassing, ook al vindt er geen overtreding van een verbodsbepaling 
plaats. Indien er aanleiding is maatregelen te nemen ten aanzien van de zorgplicht, zal dat voor het 
betreffende beschermde natuurgebied en de betreffende soortgroep in deze rapportage worden aan-
gegeven. 
 
Soortenbescherming 
 
De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internati-
onale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hier-
door zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten; 
 

• soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1); 
• soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5); 
• andere soorten (artikel 3.10). 

 
In tabel III t/m V worden deze artikelen nader toegelicht. 
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Tabel III.  Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.1 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.1. Soorten van de Vogelrichtlijn  

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogel-
richtlijn te doden of te vangen. 

2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of 
nesten van vogels weg te nemen. 

3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben. 
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van in-

standhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

Toelichting 

Alle inheemse vogelsoorten in Nederland vallen onder de Vogelrichtlijn. De Vogelrichtlijn is een richtlijn vanuit de Europese Unie uit 1979 en 
heeft betrekking op de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de Lidstaten 
waarop het Verdrag van toepassing is. De lijst met soorten is niet limitatief. 

 
Tabel IV.  Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.5 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Ver-
drag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn 

 
1. Het is verboden in het wild levende dieren van deze soorten in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te van-

gen.  
2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.  
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze dieren te beschadigen of te vernielen.  
5. Het is verboden planten van soorten uit de Habitatrichtlijn of het Verdrag van Bern in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzette-

lijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

Toelichting 

Het gaat bij artikel 3.5 over in het wild levende dieren van verschillende soortgroepen. In de wet wordt voor vogelsoorten uit bijlage II van het 
verdrag van Bern geen uitzondering gemaakt. Van de vogelsoorten die in Nederland voorkomen is hieronder een selectie gemaakt. Van de 
overige soortengroepen zijn alle soorten genoemd. 

Soorten 

Planten drijvende waterweegbree, groenknolorchis, kruipend moerasscherm, zomerschroeforchis  

Zoogdieren bever, hamster, hazelmuis, lynx, Noordse woelmuis, otter, wolf, wilde kat 

Walvisachtigen bruinvis, bultrug, butskop (hille), dwergpotvis, dwergvinvis, gestreepte dolfijn, gewone dolfijn, gewone spitsdolfijn, gewone vinvis, griend, grijze 
dolfijn, kleine zwaardwalvis, narwal, Noordse vinvis, orka, potvis, spitsdolfijn van Gray, tuimelaar, walrus witflankdolfijn, witsnuitdolfijn, witte 
dolfijn 

Vleermuizen Bechsteins vleermuis, bosvleermuis, Brandts vleermuis, franjestaart, gewone baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone grootoor-
vleermuis, grijze grootoorvleermuis, grote hoefijzerneus, grote rosse vleermuis, ingekorven vleermuis, kleine dwergvleermuis, kleine hoefijzer-
neus, laatvlieger, meervleermuis, mopsvleermuis, Noordse vleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, tweekleurige vleermuis, vale 
vleermuis, watervleermuis 

Amfibieën boomkikker, geelbuikvuurpad, heikikker, kamsalamander, knoflookpad, poelkikker, rugstreeppad, vroedmeesterpad 

Reptielen dikkopschildpad, gladde slang, Kemps’ zeeschildpad, lederschildpad, muurhagedis, soepschildpad, zandhagedis  

Vissen houting, steur 

Vlinders apollovlinder, boszandoog, donker pimpernelblauwtje, grote vuurvlinder, moerasparelmoervlinder, monarchvlinder, pimpernelblauwtje, teunis-
bloempijlstaart, tijmblauwtje, zilverstreephooibeestje  

Libellen bronslibel, gaffellibel, gevlekte witsnuitlibel, groene glazenmaker, mercuurwaterjuffer, Noordse winterjuffer, oostelijke witsnuitlibel, rivierrom-
bout, sierlijke witsnuitlibel 

Insecten brede geelrandwaterroofkever, gestreepte waterroofkever, heldenbok, juchtleerkever, oeveraas, vermiljoenkever 

Overig Bataafse stroommossel, platte schijfhoren 
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Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Ver-
drag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn 

Vogels appelvink, baardman, beflijster, bergeend, bergfluiter, bijeneter, blauwborst, blauwe kiekendief, boerenzwaluw, bontbekplevier, bonte strandlo-
per, bonte vliegenvanger, boomklever, boomkruiper, boompieper, boomvalk, bosrietzanger bosruiter, bosuil, braamsluiper, brandgans, bruine 
kiekendief, buizerd, casarca, Cetti’s zanger, draaihals, duinpieper, dwergmeeuw, dwergstern, Engelse kwikstaart, Europese kanarie, fitis, 
fluiter, geelgors, gekraagde roodstaart, gele kwikstaart, geoorde fuut, glanskop, goudhaan, grasmus, graspieper, graszanger, grauwe kieken-
dief, grauwe klauwier, grauwe vliegenvanger, griel, groene specht, groenling, grote bonte specht, grote gele kwikstaart, grote karekiet, grote 
stern, grote zilverreiger, havik, heggenmus, hop, huiszwaluw, ijsvogel, kerkuil, klapekster, klein waterhoen, kleine barmsijs, kleine bonte 
specht, kleine karekiet, kleine plevier, kleine zilverreiger, kleinst waterhoen, kluut, kneu, koolmees, koereiger, kraanvogel , krekelzanger, 
kortsnavelboomkruiper, kruisbek, kuifmees, kwak, kwartelkoning, lepelaar, matkop, middelste bonte specht, nachtegaal, Noordse stern, oehoe, 
oeverloper, oeverpieper, oeverzwaluw, ooievaar, orpheusspotvogel, paapje, pestvogel, pimpelmees, poelruiter, porseleinhoen, purperreiger, 
putter, ransuil, rietgors, rietzanger, rode wouw, roerdomp, roodborst, roodborsttapuit, roodhalsfuut, rouwkwikstaart, sijs, slangenarend, slecht-
valk, smelleken, snor, sperwer, spotvogel, sprinkhaanzanger, steenuil, steltkluut, strandplevier, taigaboomkruiper, tapuit, tjiftjaf, torenvalk, 
tuinfluiter, velduil, visarend, visdief, vuurgoudhaan, wespendief, wielewaal, winterkoning, witbandkruisbek, witte kwikstaart, witwangstern, 
nachtzwaluw, woudaap, zeearend, zwarte mees, zwarte ooievaar, zwarte roodstaart, zwarte specht, zwarte stern, zwarte wouw, zwartkop, 
zwartkopmeeuw 

 
Tabel V.  Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.10 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.10. Andere soorten  

Het is verboden om:  
 

1. In het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, vlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, 
onderdeel A1, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen. 

2. De vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen. 
3. Vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B2, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk 

te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

Toelichting 

Het gaat bij artikel 10 om in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, vlinders, libellen en kevers. Dieren zijn opgenomen in 
bijlage onderdeel A1. Planten zijn opgenomen in bijlage onderdeel B2 van de Wet natuurbescherming. Voor een aantal zoogdieren, amfibie-
en en reptielen geldt per provincie een vrijstelling onder bepaalde voorwaarden. Dit verschilt per provincie. De betreffende soorten zijn 
aangegeven met een sterretje. Daarnaast is het mogelijk dat sommige provincies ook ‘eigen’ beschermde soorten hanteren, als aanvulling 
op het landelijke.  

Soorten 

Dieren Zoogdieren aardmuis*, boommarter, bosmuis*, bunzing*, damhert, das, dwergmuis*, dwergspitsmuis*, edelhert, eekhoorn*, egel*, eikelmuis, 
gewone bosspitsmuis*, gewone zeehond, grote bosmuis, grijze zeehond, haas*, hermelijn*, huisspitsmuis*, konijn*, molmuis, 
ondergrondse woelmuis*, ree*, rosse woelmuis*, steenmarter*, tweekleurige bosspitsmuis*, veldmuis*, veldspitsmuis, vos*, 
waterspitsmuis, wezel*, wild zwijn, woelrat* 

 Amfibieën Alpenwatersalamander, bruine kikker*, gewone pad*, kleine watersalamander*, meerkikker*, middelste groene kikker*, vin-
pootsalamander, vuursalamander 

 Reptielen adder, hazelworm*, levendbarende hagedis*, ringslang 

 Vissen beekdonderpad, beekprik, elrits, gestippelde alver, grote modderkruiper, kwabaal 

 vlinders aardbeivlinder, bosparelmoervlinder, bruin dikkopje, bruine eikenpage, donker pimpernelblauwtje, duinparel-
moervlinder, gentiaanblauwtje, grote parelmoervlinder, grote vos, grote vuurvlinder, grote weerschijnvlinder, 
iepenpage, kleine heivlinder, kleine ijsvogelvlinder, kommavlinder, pimpernelblauwtje, sleedoornpage, spie-
geldikkopje, veenbesblauwtje, veenbesparelmoervlinder, veenhooibeestje, veldparelmoervlinder, zilveren 
maan 

 Libellen beekrombout, bosbeekjuffer, donkere waterjuffer, gevlekte glanslibel, gewone bronlibel, hoogveenglanslibel, 
Kempense heidelibel, speerwaterjuffer 

 Overige 
soorten 

Europese rivierkreeft, vliegend hert 

Planten akkerboterbloem, akkerdoornzaad, akkerogentroost, beklierde ogentroost, berggamander, bergnachtorchis, blaasvaren, 
blauw guichelheil, bokkenorchis, bosboterbloem, bosdravik, brave hendrik, brede wolfsmelk, breed wollegras, bruinrode 
wespenorchis, dennenorchis, dreps, echte gamander, franjegentiaan, geelgroene wespenorchis, geplooide vrouwenmantel, 
getande veldsla, gevlekt zonneroosje, glad biggenkruid, gladde zegge, groene nachtorchis, groensteel, groot spiegelklokje, 
grote bosaardbei, grote leeuwenklauw, honingorchis, kalkboterbloem, kalketrip, karthuizeranjer, karwijselie, kleine ereprijs, 
kleine schorseneer, stijve wolfsmelk, kleine wolfsmelk, kluwenklokje, knollathyrus, knolspirea, korensla, kranskarwij, kruip-
tijm, lange zonnedauw, liggende ereprijs, moerasgamander, muurbloem, naakte lathyrus, naaldenkervel, pijlscheefkalk, 
roggelelie, rood peperboompje, rozenkransje, ruw parelzaad, scherpkruid, schubvaren, schubzegge, smalle raai, spits 
havikskruid, steenbraam 
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Volgens artikel 3.31 zijn de verboden, bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 niet van toepassing op 
handelingen die zijn beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd overeenkomstig een door het 
Ministerie van Economische Zaken goedgekeurde gedragscode en die plaatsvinden in het kader van 
bestendig beheer, bestendig gebruik, of ruimtelijke ontwikkeling of inrichting. 
 
Houtopstanden 
 
De bescherming van houtopstanden onder conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft 
als doel om het aanwezige areaal bos in Nederland te behouden. Onder houtopstanden vallen alle 
zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of 
meer of rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.  
 
Binnen de Wet natuurbescherming zijn op houtopstanden de artikelen van toepassing die zijn opge-
nomen in tabel VI. 
 
Tabel VI.  Bescherming houtopstanden in de Wet natuurbescherming 

Artikel 4.1  De artikelen uitgezonderd artikel 4.6 zijn niet van toepassing op: 
a) Houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom; 
b) Houtopstanden op erven of in tuinen;  
c) Fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 
d) Naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar; 
e) Kweekgoed; 
f) Wegbeplantingen, beplantingen langs waterwagen en eenrijige beplantingen langs landbouwgronden be-

staande uit wilgen en populieren; 
g) het dunnen van een houtopstand; 
h) uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de productie 

van houtige biomassa, indien zij:  
1. ten minste eens per tien jaar worden geoogst;  
2. bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een aan-

eengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee 
meter, en  

3. zijn aangelegd na 1 januari 2013.   

Artikel 4.2  1. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, met uitzondering van het perio-
diek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaande melding daarvan bij gedeputeerde staten. 
 
3. Gedeputeerde staten kunnen het vellen van houtopstanden telkens voor ten hoogste vijf jaar verbieden ter be-
scherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden. 
  

Artikel 4.3 lid 1 en 
2 

Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of 
hakhout, of anderszins teniet is gegaan, draagt de rechthebbende zorg voor het op bosbouwkundig verantwoorde 
wijze herbeplanten van dezelfde grond binnen drie jaar na het vellen of tenietgaan van de houtopstand. 
 
De rechthebbende vervangt binnen drie jaar na de herbeplanting, bedoeld in het eerste lid, herbeplanting die niet is 
aangeslagen. 

Artikel 4.4 lid 1 De artikelen 4.2, eerste en derde lid, en 4.3, eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing op: 
 
het vellen van houtopstanden en herbeplanten op een wijze die is beschreven in en aantoonbaar wordt gerealiseerd 
overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode. 
 
het vellen van houtopstanden ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of een passende maatregel in het 
kader van natuurontwikkeling en -beheer  

Artikel 4.5 Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van artikel 4.3, eerste en tweede lid, ten behoeve van herbeplan-
ting op andere grond, indien de herbeplanting voldoet aan bij provinciale verordening gestelde regels. 
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Bijlage 2 Verklarende woordenlijst 
 
Externe werking 
 Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied/NNN hebben invloed op de staat van instandhouding van het gebied, 

ook activiteiten buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt "externe werking" ge-
noemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de instandhoudingsdoelstel-
lingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied/NNN, ongeacht de afstand tot het beschermde gebied.  

 
Expert Judgement 
  Inschatting van een deskundige op grond van zijn kennis en ervaring. 
 
Foerageerhabitat 
  Het gebied waarbinnen een soort voedsel zoekt.  
 
Foerageren 
  Zoeken en vinden van voedsel door dieren (jachtgebied).  
 
Functioneel leefgebied 
  Hiermee wordt het gebied dat is benodigd om de functionaliteit van een voortplantingsplaats of van een vaste- rust of 

voortplantingsplaats te behouden. Een nestlocatie of voortplantingsplaats kan bijvoorbeeld alleen succesvol functioneren, 
wanneer er voldoende habitat (schuilgelegenheid, voedsel etc.) van voldoende kwaliteit aanwezig is om te kunnen paren, 
eieren te leggen en jongen groot te brengen.  

 
Gunstige staat van instandhouding 
  Er is sprake van een gunstige staat van instandhouding van een soort of habitattype als de omstandigheden waarin de 

soort of het habitattype voorkomt perspectief bieden op een duurzaam voortbestaan van die soort of dat habitattype. 
 
Habitat 
  Omvat de plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt doordat de abiotische en biotische factoren (niet levende en 

levende natuur) van die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven, 
groeien en zich voortplanten.  

 
Kraamverblijfplaats 
  Voortplantingsplaats van vleermuizen. Het gaat hierbij vaak om de vrouwelijke exemplaren van een kolonie (ook wel 

kraamgroep genoemd) die gezamenlijk hun jongen grootbrengen. De aantallen vleermuizen in een kraamgroep kan op-
lopen tot meerdere honderden exemplaren. 

 
Landschappelijk inpassingsplan 

Het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied middels een ontwerp van de groenvoorziening, dat vol-
doet aan het beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor wordt zorg gedragen dat een ruimtelijke ontwikkeling 
past in het landschap.  

 
Landhabitat 
  Amfibieën zijn voor de voortplanting afhankelijk van water. Buiten de voortplantingsperiode maakt de soortgroep gebruik 

van landhabitat als onderdeel van het leefgebied. Landhabitat voor amfibieën omvat onder andere structuurrijke of op-
gaande vegetatie zoals (loof)bos, houtwallen, struikgewas, heide, ruigtekruiden, vegetaties en moeras.  

 
Mitigerende maatregelen 
 Maatregelen die negatieve effecten bij een ingreep voorkomen of reduceren. 
 
Omgevingscheck 
  Een omgevingscheck wordt uitgevoerd bij verlies van leefgebied van een jaarrond beschermde functie van een soort die 

door een ingreep (tijdelijk) verloren gaat. De omgeving van de ingreep wordt door een ter zake deskundige beoordeeld 
op aanwezigheid van voldoende alternatief leefgebied en/of potentiële verblijfplaatsen. 

 
Ontheffing  

De Wet natuurbescherming is bedoeld om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. Om deze 
kwetsbare soorten te beschermen bevat de Wet natuurbescherming een aantal verbodsbepalingen. Onder bepaalde 
voorwaarden mogen de activiteiten wel doorgaan, daarvoor kan een ontheffing benodigd zijn. Een ontheffing is een be-
sluit waarbij in een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt. 

 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Abiotische_factoren
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Paarverblijfplaats 
  Dit is een verblijfplaats die hoofdzakelijk in het najaar (september/oktober) door vleermuizen worden gebruikt om te 

paren. Eén mannetje kan een dergelijke verblijfplaats met meerdere vrouwtjes delen. In de omgeving van de paarverblijf-
plaats wordt veelal door het territoriale mannetje middels baltsvluchten getracht vrouwtjes aan te lokken. 

 

Activiteitenplan 
Een activiteitenplan dient als begeleidend document voor een ontheffingsaanvraag. In het activiteitenplan zijn maatrege-
len verwoord waarmee de functionaliteit van een rust- of voortplantingsplaats van een beschermde soort behouden blijft 
en schade aan individuen wordt voorkomen.  

 

Populatie 
  Een biologische populatie is een groep individuen van dezelfde soort die zich onderling voortplant en als zodanig geïso-

leerd is van andere zulke groepen. 
 
Rode Lijst 
  Rode Lijsten laten zien welke soorten zijn verdwenen en welke soorten in een gebied sterk zijn achteruitgegaan of zeld-

zaam zijn. Er bestaan verschillende Rode Lijsten. Voor vogels, voor zoogdieren, planten, paddenstoelen, insecten en 
voor allerlei andere soortgroepen. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status. Plaatsing op de lijst maakt een 
dier dus nog geen 'beschermde diersoort' in de zin van de Wet natuurbescherming. De Rode Lijsten hebben in de praktijk 
wel een belangrijke signaleringfunctie. Door de Rode Lijst te raadplegen, kunnen alle instellingen die met natuurbehoud 
te maken hebben rekening houden met bedreigde soorten. 

 
Significant negatief effect 
  Een effect is in het kader van de Wet natuurbescherming significant als de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-

gebied dreigen te worden aangetast. 
 
  Het begrip 'significant' staat centraal in de toepassing van het beschermingsregime voor Natura 2000-gebieden bij zowel 

vaststelling van beheerplannen als de vergunningverlening. Het bepaalt of een uitvoerige toetsing, een zogenaamde 
passende beoordeling, moet worden uitgevoerd. Indien als gevolg van een ingreep de toekomstige oppervlakte habitat of 
leefgebied, aantal van een soort of kwaliteit van een habitat lager zal worden dan zoals bedoeld in de instandhoudings-
doelstelling, dan kan sprake zijn van significante gevolgen. Voor het goede begrip, de soorten hoeven er niet te zitten, 
het gebied moet geschikt zijn voor de soorten. 

 
Voortplantingsplaats of rustplaats 

Een plek binnen het leefgebied van een soort die essentieel is voor de levenscyclus van een individu. De Wet natuurbe-
scherming omschrijft niet exact wat een vaste rust- of voortplantingsplaats is. Dit is soortafhankelijk.  

 
Vliegroute 
  Een vaste route die door vleermuizen wordt gebruikt tussen de verblijfplaatsen naar foerageergebieden.  
 
Winterverblijfplaats 
  Verblijfplaats die gebruikt wordt om de periode van winterrust te overbruggen. Voor vleermuizen zijn dit vorstvrije, maar 

koele en vochtige plekken. Er kans sprake zijn van massaverblijfplaatsen, verblijfplaatsen van kleine groepen of één of 
enkele individuen.  

 
Zomerverblijfplaats 
 Buiten de kraamperiode worden deze door groepjes vrouwtjes en jongen gebruikt, in de kraamperiode door individuele 

mannetjes. 
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1. INLEIDING 

Voor ‘Proeftuin Elsendorp’ wordt het ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ vastgesteld. Met dit bestemmingsplan met 
verbrede reikwijdte moet het eenvoudiger worden om een omgevingsvergunning te verlenen voor initiatieven die een meer‐
waarde zijn voor Elsendorp. Het bestemmingsplan  is daarmee een omgevingsplan vooruitlopend op de Omgevingswet en 
heeft het een pilot status gekregen onder de Crisis‐ en herstelwet (Chw). Zo’n pilot omgevingsplan biedt veel ontwikkelings‐
ruimte en flexibiliteit. Dit sluit aan bij het gedachtegoed van de Omgevingswet. 
 
De initiatiefnemer voor een initiatief aan de Elsendorpseweg 86 is één van de koplopers die samen met een aantal andere 
koplopers een bijdrage levert aan meerwaarde voor het dorp. Voor de koplopers in de proeftuin is het mogelijk gemaakt om 
gelijktijdig met het vaststellen van het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte ook hun initiatief planologisch te regelen.  
 
Om de initiatieven samen met het ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ mogelijk te maken is een motivering nodig 
waarin aangetoond wordt dat het initiatief aanvaardbaar is binnen de bestaande fysieke leefomgeving. In voorliggende ruim‐
telijke onderbouwing wordt het  initiatief aan de Elsendorpseweg 86 gemotiveerd aan de hand van de doelen voor meer‐
waarde voor Elsendorp, het relevante provinciale omgevingsbeleid en de geldende normen voor de relevante milieukundige 
aspecten. Het initiatief aan de Elsendorpseweg 86 is aanvaardbaar binnen de bestaande fysieke leefomgeving als aan voor‐
noemde wordt voldaan.  
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2. DE ONTWIKKELING 

2.1 Huidige situatie  
Het Brabantse dorp Elsendorp ligt aan de kruising  van de twee provinciale wegen de Zeelandsedijk en de Elsendorpseweg 
tussen Gemert en Boxmeer. Het dorp valt onder de gemeente Gemert‐Bakel. Het is omgeven door een agrarisch landschap 
met meerdere intensieve veehouderijen en met in het zuiden een aantal natuurgebieden zoals de ‘Groote Slink‐Bunthorst’, 
‘De Sijp’ en ‘Cleefs Wit’.  
 
Elsendorpseweg 86  ligt ten oosten van het dorp  in het buitengebied. Op dit adres staat een woonboerderij naar de weg 
gericht, daarachter een schuur bijbehorend bij de woning en daarachter drie grote stallen naast elkaar die in de lengte naar 
achteren zijn gepositioneerd. Het perceel wordt op twee punten ontsloten op de Elsendorpseweg, aan de westkant langs het 
woonhuis naar het erf en via de oostzijde direct naar de voormalige stallen. Tussen deze twee toegangsontsluitingswegen 
ligt een grote vijver, waar hemelwater in wordt opgevangen, omringd door bomen.   
 
In het verleden was hier een  agrarisch bedrijf aanwezig in de vorm van een intensieve varkenshouderij met een vergunning 
voor 500 zeugen met bijbehorende biggen en ongeveer 900 vleesvarkens en opfok zeugen. De veehouderij activiteiten zijn 
een aantal jaar geleden gestaakt, de vergunningen zijn ingetrokken en de transformatie naar een niet‐agrarisch bedrijf is in 
gang gezet. De initiatiefnemer beheert nu een bedrijfsverzamelgebouw in deze voormalige stallen. Deze transformatie leest 
u in de volgende paragraaf.  
 
Hiernaast runt de beheerder als ZZP’er, vanuit dezelfde locatie, een ongedierte bestrijdingsbedrijf, waarbij hij agrarische en 
recreatieve bedrijven, industrie en particulieren in de omgeving helpt met hun ongedierte problemen.  
 

 
Figuur 2.1: Kaart omgeving met plangebied rood aangeduid.  
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Figuur 2.2: Luchtfoto met plangebied rood omkaderd  
 
2.2 Beoogde situatie en de meerwaarde voor Elsendorp 
De voormalige stallen zijn volledig getransformeerd tot een bedrijfsverzamelgebouw. In totaal wordt circa 3.600 m2 ruimte 
verhuurd aan particulieren, voor bijvoorbeeld opslag van spullen, als extra hobby of bergruimte als je dat bij je eigen woning 
niet hebt, de stalling van caravans, verhuur van ruimte aan (startende) ondernemers en aan zelfstandigen die opslag nodig 
hebben. De vraag naar opslagruimte  is  in de omgeving van Elsendorp groot, aangezien de ruimtes op deze  locatie op dit 
moment al volledig verhuurd zijn. De ruimtes worden in veel gevallen verhuurd aan startende zelfstandige ondernemers en 
particulieren. Deze doelgroep zoekt ruimte voor relatief lage huurprijzen. Die zijn op de lokale en regionale bedrijventerrei‐
nen niet te vinden, waardoor uitgeweken wordt naar geschikte locaties in het buitengebied. De voormalige veehouderijlo‐
catie aan de Elsendorpseweg 86 is zo’n geschikte locatie.  
 
Het faciliteren van startende ondernemers is belangrijk voor het dorp Elsendorp en de regio. Als starter is zo’n locatie ge‐
schikt, maar zodra een bedrijf succes krijgt en begint te groeien, groeit ook de vraag naar meer ruimte en wordt personeel 
aangenomen. Een ondernemer zoekt dan vaak naar nieuwe ruimte in de regio waar hij of zij gestart is, daar zit meestal zijn 
klantenbestand ook. Dat uitgeweken wordt naar één van de lokale of regionale bedrijventerreinen in de gemeente of regio 
is dan een  logische stap. Het  faciliteren van startende ondernemers  is belangrijk voor de werkgelegenheid, economie en 
daarmee dus ook de leefbaarheid van Elsendorp, de gemeente Gemert‐Bakel en de regio. Dit initiatief aan de Elsendorpse‐
weg 86 draagt daar aan bij.  
 
Initiatiefnemer heeft zijn bestaande stallen getransformeerd naar bedrijfsverzamelgebouwen door deze met name intern te 
verbouwen. Aan de buitenzijde zijn alleen dakgoten op een aantal plekken verhoogt om overheaddeuren te kunnen plaatsen. 
De buitenzijde zijn op sommige plekken ook verfraaid. Vanuit de omgeving heb je zicht op het meest oostelijk liggend ge‐
bouw. De gevel van dit gebouw is uitgevoerd in potdeksel waardoor een landelijke uitstraling is gecreëerd. Dit gecombineerd 
met de landschappelijke inpassing van de locatie.  
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Op deze locatie blijft de initiatiefnemer zijn bestaande bedrijf in ongediertebestrijding uitvoeren. Een beperkt deel van de 
voormalige stallen wordt hiervoor gereserveerd.   
 
Verder heeft de initiatiefnemer de daken van de bedrijfsgebouwen vernieuwd en het asbest laten verwijderen. Op de daken 
zijn tevens zonnepanelen gelegd, waarvan hij een klein deel voor eigen verbruik gebruikt en de rest is in gebruik door Energie 
coöperatie Noord Brabant voor de postcoderoos regeling. Hierdoor kunnen anderen gebruik maken van de groene stroom 
die op deze daken wordt opgewekt. Verder is nagenoeg alle verlichting in de gebouwen omgebouwd naar led. Het woonhuis 
wordt sinds oktober 2020 niet langer met tankgas verwarmt, maar met een luchtwarmtepomp. De elektra wordt voorzien 
door middel van de zonnepanelen op de loods. Hierdoor is het woonhuis nagenoeg energieneutraal.   
 
Het initiatief aan de Elsendorpseweg 86 levert meerwaarde aan het dorp door het herbestemmen van de voormalige var‐
kensstallen naar een bedrijfsverzamelgebouw, wat bijdraagt aan de leefbaarheid en zorgt voor nieuwe kansen voor bedrij‐
vigheid in de buurt. Daarnaast maakt de initiatiefnemer duurzame stroom beschikbaar voor zijn dorpsgenoten door de ge‐
plaatste zonnepanelen op de daken van de gebouwen beschikbaar te maken voor anderen. Het slopen van de mestsilo, het 
verwijderen van het asbest op de daken en de landschappelijke inpassing met oog voor biodiversiteit door de aanleg van het 
bijenlandschap dragen, daarbovenop, bij aan de leefbaarheid en de landschappelijke kwaliteit.  
 
Aan de voorkant van het perceel is een grote retentievijver aangelegd. Hemelwater dat op de daken valt, wordt nu opgevan‐
gen in de vijver in plaats van direct op het riool afgevoerd. Deze retentie van hemelwater draagt bij aan het tegengaan van 
de verdroging en hittestress in het gebied.  
Afgelopen tijd is er al een begin gemaakt met de landschappelijke inpassing van het perceel door aan de achterkant en zijkant 
een struweelhaag te realiseren. Een mooie landschappelijke toevoeging is de realisatie van een landschap speciaal voor bijen 
aan de oostkant van het perceel op agrarische grond. Hiermee wordt tevens de biodiversiteit van het gebied verbeterd. Het 
landschappelijk inpassingsplan is bijgevoegd in bijlage 1.  
 
2.3 Bestemmingsplan  
2.3.1 Huidige planologische situatie 

Het vigerende bestemmingplan is ‘Gemert‐Bakel Buitengebied 2017’, vastgesteld op 5 juli 2018. Volgens dit plan kent het 
perceel de bestemming 'Agrarisch ‐ Agrarisch bedrijf' en ‘Agrarisch’ met de functieaanduiding 'intensieve veehouderij', de 
functieaanduiding  'specifieke bouwaanduiding ‐ beeldbepalend pand' en een maximum bebouwingspercentage van maxi‐
maal 60%. 
De omschakeling van een agrarisch bedrijf naar een niet‐agrarisch bedrijf is niet mogelijk binnen de regels van het vigerend 
bestemmingsplan. De beoogde situatie wordt planologisch geregeld met de vaststelling van ‘het bestemmingsplan met ver‐
brede reikwijdte Proeftuin Elsendorp’. 
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Figuur 2.4: Uitsnede bestemmingsplan ‘Gemert‐Bakel Buitengebied 2017’ (Bron: ruimtelijkeplannen.nl) 
 
2.3.2 Beoogde planologische situatie  

Om de ontwikkeling mogelijk te maken wordt de bestemming ‘Agrarisch ‐ Agrarisch bedrijf’ met aanduiding ‘intensieve vee‐
houderij’ omgezet naar de bestemming  ‘Bedrijf’ met functieaanduiding  ‘specifieke vorm van bedrijf  ‐ bedrijfsverzamelge‐
bouw’ en ‘caravanstalling’. Daarnaast wordt het bouwvlak verkleind van 12.045 m2 naar 9.779 m2, zodat deze aansluit op de 
bestaande gebouwen,  en wordt het perceel landschappelijk ingepast. In totaal wordt er 5.671 m² aan landschappelijke in‐
passing gerealiseerd. Dit bestaat uit bossingels aan de rand van het bedrijfsperceel om gebouwen aan het zicht te onttrekken 
en daarnaast uit een landschap aan de oostkant speciaal ingericht voor bijen ten behoeve van de biodiversiteit inclusief een 
fruitboomgaard. In bijlage 2 is de planverbeelding van de beoogde planologische situatie weergegeven.  
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3. TOETSING BELEID  

3.1 Provinciaal beleid 
3.1.1 Ontwerp omgevingsverordening Noord‐Brabant  

Beleid  

Gedeputeerde Staten van Noord‐Brabant hebben op 23 maart 2021 het ontwerp van de Omgevingsverordening Noord‐Bra‐
bant vastgesteld.  
Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Vanwege de Omgevingswet moet de provincie haar regelsysteem aan‐
passen. Straks heeft de provincie nog maar één verordening waarin alle regels zijn opgenomen over de fysieke leefomgeving. 
De Ontwerp Omgevingsverordening is, na de Interim Omgevingsverordening, een tweede stap op weg naar de definitieve 
omgevingsverordening. Hierin worden de bestaande verordeningen over de  fysieke  leefomgeving samengevoegd tot één 
Omgevingsverordening.  
De Ontwerp Omgevingsverordening  is beleidsneutraal van karakter  ten opzichte van de voorheen geldende verordening 
ruimte en de nu nog geldende interim omgevingsverordening. Dat betekent dat er geen nieuwe beleidswijzigingen zijn door‐
gevoerd, behalve als deze voortvloeien uit vastgesteld beleid, zoals de omgevingsvisie. In beginsel zijn de huidige regels met 
het huidige beschermingsniveau gehandhaafd. Hoewel op dit moment de  interim omgevingsverordening nog geldend  is, 
wordt in de ruimtelijke onderbouwing wel al getoetst aan de ontwerp omgevingsverordening. Aangezien de ontwikkeling op 
de locatie Elsendorpseweg 86 onderdeel is van de proeftuin en het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (voorloper op 
omgevingsplan) is dat op dit moment het meest passende beoordelingskader voor deze nieuwe ontwikkeling.  
 
In hoofdstuk 4 van de Ontwerp Omgevingsverordening zijn de instructieregels opgenomen die gemeenten moeten toepassen 
in hun omgevingsplan. De instructieregels richten zich op een evenwichtige toedeling van functies. Dit betekent dat de regels 
in de ontwerp omgevingsverordening ook vanuit functies (van gebieden) zijn opgebouwd. Daarnaast richten de regels zich 
op een goede omgevingskwaliteit, inclusief een veilige en gezonde leefomgeving (in plaats van een goede ruimtelijke kwali‐
teit). Tevens zijn een aantal algemene basisprincipes opgenomen. 
 
In de ontwerp omgevingsverordening zijn regels voor ontwikkelingen gekoppeld aan werkgebieden (structuren) en aandui‐
dingen. Het plangebied ligt binnen het werkgebied ‘Landelijk Gebied'. Daarnaast zijn de aanduidingen 'Stalderingsgebied' en 
‘Aardkundige waarden’ van toepassing. 
 

   
Figuur 3.1: Uitsnede Ontwerp Omgevingsverordening kaart 2 basiskaart ‐ met plangebied in ‘Landelijk gebied’ (Bron: ruimte‐

lijkeplannen.nl) 
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Figuur 3.2: Uitsnede Ontwerp Omgevingsverordening kaart 3 aardkundige, cultuurhistorische en groenblauwe waarden – 
met plangebied in Aardkundige waarden (Bron: ruimtelijkeplannen.nl)  
 

   
Figuur 3.3: Uitsnede Ontwerp Omgevingsverordening kaart 6 specifieke agrarische ontwikkelingen – met plangebied in Stal‐
deringsgebied (Bron: ruimtelijkeplannen.nl) 
 
De planologische ontwikkeling die met dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt betreft de vestiging van een bedrijfs‐
verzamelgebouw in de voormalige varkensstallen. Op dat bestaande bouwvlak was voorheen een intensieve varkenshouderij 
gevestigd.  
 
In het vigerende bestemmingsplan  ‘Gemert‐Bakel Buitengebied 2017’ (vastgesteld op 5  juli 2018) zijn ter plaatse van het 
bouwperceel aan de Elsendorpseweg 86 de gronden bestemd voor een intensieve veehouderij. In het nieuwe bestemmings‐
plan ‘Proeftuin Elsendorp’ krijgt het plangebied de bestemming ‘Bedrijf’ en ‘Groen’ met functieaanduidingen ‘caravanstalling’ 
en ‘specifieke vorm van bedrijf ‐ bedrijfsverzamelgebouw’. Hierna worden de nieuwe functies binnen het plangebied getoetst 
aan de relevante instructieregels uit de ontwerp omgevingsverordening. 
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Toetsing 

De beoogde ontwikkeling voorziet  in het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw  in de voormalige agrarische stallen. 
Deze niet‐agrarische functie wordt gevestigd in 'landelijk gebied'. Deze ontwikkeling wordt daarom getoetst aan artikel 4.78 
‘Niet‐agrarische activiteiten’ van de Ontwerp Omgevingsverordening.  
Het plangebied ligt in een gebied met aardrijkskundige waarden en wordt daarom ook getoetst aan artikel 4.43.  
 
Naast de regels voor ‘niet‐agrarische activiteiten’ op het ‘Vitale platteland’ gelden de basisprincipes voor een evenwichtige 
toedeling van functies (artikel 4.7 tot 4.10) en de regels voor het versterken van de omgevingskwaliteit (artikel 4.11 tot 4.13). 
Voor het realiseren van een veilige, gezonde leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit wordt toepassing gegeven aan 
zorgvuldig ruimtegebruik, de waarden in een gebied met toepassing van de lagenbenadering en meerwaardecreatie.  
 
Dit zijn het totaal aantal regels uit de Ontwerp Omgevingsverordening Noord‐Brabant waar dit initiatief aan getoetst wordt:  
 
Instructieregels voor het omgevingsplan gemeenten (hoofdstuk 4): 
Basisprincipes voor een evenwichtige toedeling van functies (paragraaf 4.1.2): 

 Artikel 4.7 Zorgplicht voor een goede omgevingskwaliteit; 
 Artikel 4.8 Zorgvuldig ruimtegebruik; 
 Artikel 4.9 Toepassing van de lagenbenadering; 
 Artikel 4.10 Meerwaardecreatie. 

Versterken van omgevingskwaliteit (paragraaf 4.1.3):  

 Artikel 4.11 Kwaliteitsverbetering landschap; 
 Artikel 4.12 Bouw‐sloop regeling; 
 Artikel 4.13 Ontwikkelingsrichting; 

Aardkundige‐, cultuurhistorische‐ en groenblauwe waarden (paragraaf 4.2.6): 

 Artikel 4.43: Aardkundige waarden. 
Niet‐agrarische activiteiten (paragraaf 4.6.4): 

 Artikel 4.78: Niet‐agrarische activiteiten. 
 
Basisprincipes voor een evenwichtige toedeling van functies (paragraaf 4.1.2 ontwerp omgevingsverordening): 

Artikel 4.7 Zorgplicht voor een goede omgevingskwaliteit: 

Lid 1 
Een omgevingsplan geeft bij de evenwichtige toedeling van functies aan locaties invulling aan een veilige, gezonde leefom‐
geving met een goede omgevingskwaliteit. 
 
Lid 2 
Voor het realiseren van een veilige, gezonde  leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit wordt toepassing gegeven 
aan: 

a. zorgvuldig ruimtegebruik als bedoeld in Artikel 4.8; 
b. de waarden in een gebied met toepassing van de lagenbenadering als bedoeld in Artikel 4.9; en 
c. meerwaardecreatie als bedoeld in Artikel 4.10. 

 
Toetsing: 

Middels voorliggende ruimtelijke onderbouwing wordt aangetoond dat met voorgenomen ontwikkeling sprake  is van een 
evenwichtige toedeling van functies aan de locatie en dat invulling wordt gegeven aan een veilige, gezonde leefomgeving 
met een goede omgevingskwaliteit. 
Dat de beoogde ontwikkeling voldoetaan de regels in artikel 4.7 wordt onderbouwd bij de genoemde artikelen 4.8, 4.9 en 
4.10.  
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Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Elsendorpseweg 86 voldoet aan de regels uit artikel 4.7 ‘Zorgplicht voor een goede omgevings‐
kwaliteit’ uit ontwerp omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
 

Artikel 4.8 Zorgvuldig ruimtegebruik 

Zorgvuldig ruimtegebruik houdt in dat: 
a. een ontwikkeling plaatsvindt binnen bestaand ruimtebeslag behalve wanneer in dit hoofdstuk de ontwikkeling van 

een activiteit of functie daarbuiten wordt toegestaan; 
b. bij stedelijke ontwikkeling toepassing wordt gegeven aan de ladder voor duurzame verstedelijking, bedoeld in artikel 

5.129g van het Besluit kwaliteit leefomgeving; en 
c. gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere permanente voorzieningen worden geconcentreerd binnen een 

bouwperceel. 
 
Toetsing: 

Bij de beoogde ontwikkeling is sprake van zorgvuldig ruimtegebruik, omdat het plaatsvindt binnen bestaand ruimtebeslag en 
binnen de bestaande bebouwing die zijn geconcentreerd binnen het bouwperceel. De herbestemming van bestaand vast‐
goed wordt in beginsel niet aangemerkt als een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Alleen als het een functiewijziging van we‐
zenlijke aard en omvang betreft, wordt een herbestemming wel als nieuwe stedelijke ontwikkeling aangemerkt. De herbe‐
stemming van een agrarisch bedrijf naar een niet‐agrarisch bedrijf is in dit geval dusdanig kleinschalig van aard en omvang 
dat de ontwikkeling niet aangemerkt wordt als een nieuwe stedelijke ontwikkeling in het kader van de ladder voor duurzame 
verstedelijking.  
 
Toch wordt de behoefte aan een bedrijfsverzamelgebouw  al onderbouwd door het feit dat op dit moment alle ruimtes zijn 
verhuurd. De locatie aan de Elsendorpseweg 86 is geschikt voor deze functie, omdat het leegstand van voormalige agrarische 
bebouwing tegengaat en zorgt voor bedrijvigheid in de omgeving.  
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Elsendorpseweg 86 voldoet aan de regels uit artikel 4.8 ‘Zorgvuldig ruimtegebruik’ uit ontwerp 
omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
 
Artikel 4.9 Toepassing van de lagenbenadering 

Lid 1 
Het toepassen van de lagenbenadering maakt inzichtelijk welke effecten een ontwikkeling heeft op de lagen afzonderlijk, de 
lagen in onderlinge wisselwerking met elkaar en het actief benutten van de factor tijd. 
 
Lid 2 
Voor de toepassing van het eerste lid worden de volgende lagen onderscheiden: 

a. de ondergrond, zoals de bodem, het grondwater en archeologische waarden; 
b. de netwerklaag, zoals infrastructuur, natuurnetwerk, energienetwerk, waterwegen waaronder een goede, multimo‐

dale afwikkeling van het personen‐ en goederenvervoer; 
c. de bovenste laag, zoals cultuurhistorische‐ en landschappelijke waarden, de omvang van de functie en de bebou‐

wing, de effecten op bestaande en toekomstige functies, de effecten op volksgezondheid, veiligheid en milieu. 
Lid 3 
Bij het actief benutten van de factor tijd wordt rekening gehouden met de herkomstwaarde van de lagen, het verleden, de 
(on)omkeerbaarheid van optredende effecten op de lagen vanwege de ontwikkeling en de toekomstwaarde van de ontwik‐
keling vanuit duurzaamheid en toekomstbestendigheid. 
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Toetsing: 

In de milieuparagrafen wordt per milieu aspect beschreven of en hoe de beoogde ontwikkeling het aspect beïnvloed. In de 
lagenbenadering bekijken we dit per laag:  

 de ondergrond: voor de beoogde ontwikkeling is het niet noodzakelijk de bodem te roeren. De niet‐agrarische acti‐
viteiten zullen  in de voormalige varkensstallen plaatsvinden. Het verhard oppervlak zal niet worden vergroot. De 
aangelegde retentievijver zorgt er zelfs voor dat hemelwater  langer vastgehouden wordt en kan  infiltreren  in de 
bodem.  

 de netwerklaag: Op de daken van de voormalige stallen zijn zonnepanelen gelegd om te voorzien in groene stroom 
voor het eigen bedrijf, maar ook voor anderen op het net.  

 de bovenste laag: de landschappelijke waarden worden versterkt door de landschappelijke inpassing met inheemse 
struweelhagen en een landschap speciaal voor bijen, wat bijdraagt aan de biodiversiteit.  

De ontwikkeling heeft direct en op de  langere  termijn een positief effect op de waterveiligheid, de energiezekerheid en 
biodiversiteit.  
 
Conclusie: 

Met de beoogde ontwikkeling aan Elsendorpseweg 86 wordt de lagenbenadering toegepast conform artikel 4.9 ‘Toepassen 
lagenbenadering’ uit ontwerp omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
 
Artikel 4.10 Meerwaardecreatie 

Lid 1 
Meerwaardecreatie omvat een evenwichtige benadering van de economische, ecologische en sociale aspecten die  in een 
gebied en bij een ontwikkeling zijn betrokken, waaronder: 

a. de mogelijkheid om opgaven en ontwikkelingen te combineren zodat meerwaarde ontstaat; 
b. de bijdrage van een ontwikkeling aan andere opgaven en belangen dan die rechtstreeks met de ontwikkeling ge‐

moeid zijn. 
Lid 2 
De fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit, bedoeld in Artikel 4.11 Kwaliteitsverbetering landschap en de bouw‐
sloop regeling, bedoeld in Artikel 4.12 kunnen deel uitmaken van de meerwaardecreatie. 
 
Toetsing: 

Om te zorgen dat er bij initiatieven in de proeftuin voldoende meerwaarde voor Elsendorp gerealiseerd wordt is het meer‐
waardeplan opgesteld. In het meerwaardeplan is beschreven dat elk initiatief in het buitengebied van Elsendorp wordt ge‐
acht een meerwaarde te leveren in de vorm van een impuls aan de fysieke leefomgeving in de vorm van een verbetering van 
de ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit van Elsendorp. De toetsing van de beoogde ontwikkeling aan de Elsendorpseweg 86 aan 
het meerwaardeplan is opgenomen in paragraaf 3.2.2. De meerwaarde die de beoogde ontwikkeling realiseert is beschreven 
in paragraaf 2.2. Het initiatief realiseert voldoende meerwaarde. 
 
Ook moet de ontwikkeling aan de Elsendorpseweg 86 in samenhang worden gezien met de andere ontwikkelingen van de 
koplopers die met het bestemmingsplan ‘proeftuin Elsendorp’ mogelijk gemaakt worden. Deze ontwikkelingen tezamen re‐
aliseert een meerwaarde voor Elsendorp.  
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Elsendorpseweg 86 voldoet aan de regels uit artikel 4.10  ‘Meerwaardecreatie’ uit ontwerp 
omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
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Versterken van omgevingskwaliteit (paragraaf 4.1.3 ontwerp omgevingsverordening): 

Artikel 4.11 Kwaliteitsverbetering landschap 

Lid 1 
Een omgevingsplan dat de ontwikkeling van activiteiten mogelijk maakt in Landelijk gebied bepaalt dat die ontwikkeling ge‐
paard gaat met een fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit van het gebied of de omgeving. 
 
Lid 2 
Het omgevingsplan onderbouwt dat de fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit past binnen de gewenste ont‐
wikkeling van het gebied, bedoeld in Artikel 4.13, en dat de uitvoering is geborgd door: 

a. financiële, juridische en feitelijke vastlegging in het plan; of 
b. nakoming van de afspraken uit het regionaal overleg, bedoeld in Afdeling 6.2 Regionaal samenwerken. 

 
Lid 3 

a. Een verbetering van de landschappelijke kwaliteit kan mede de volgende aspecten omvatten: de op grond van deze 
verordening verplichte landschappelijke inpassing; 

b. het toevoegen, versterken of herstellen van landschapselementen die een bijdrage leveren aan de versterking van 
de landschapsstructuur of de relatie stad‐land; 

c. het behoud of herstel van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing of terreinen; 
d. het wegnemen van verharding; 
e. het slopen van bebouwing; 
f. de realisering van het Natuur Netwerk Brabant of een ecologische verbindingszone; 
g. het aanleggen van extensieve recreatieve mogelijkheden. 

 

Lid 4 
Ingeval toepassing wordt gegeven aan het tweede lid onder b wordt een passende financiële bijdrage in een landschapsfonds 
verzekerd en wordt over de besteding van dat fonds periodiek verslag gedaan in het regionaal overleg, bedoeld in Afdeling 
6.2 Regionaal samenwerken. 
 
Toetsing: 

Uit het meerwaardeplan volgt dat de beoogde ontwikkeling gepaard moet gaan met een landschappelijke inpassing van het 
perceel. De toetsing van het  initiatief aan het meerwaardeplan  is opgenomen  in paragraaf 3.2.2. De meerwaarde die de 
beoogde ontwikkeling realiseert is beschreven in paragraaf 2.2. De wijze waarop een fysieke verbetering van de landschap‐
pelijke kwaliteit van de omgeving wordt verbeterd  is uitgewerkt  in het  landschappelijk  inpassingsplan dat als bijlage 1  is 
bijgevoegd bij deze ruimtelijke onderbouwing. Een uitsnede uit het landschappelijk inpassingsplan is weergegeven in figuur 
2.3. In dit plan is rekening gehouden met de historie, de huidige groenstructuren en met de ’Landschappelijke inspiratiekaart 
en bouwsteden  landschappelijke meerwaarde’ voor proeftuin Elsendorp. De kavel die nu wordt gebruikt voor akkerbouw 
wordt natuurlijk  ingericht. Door middel  van bloemrijkgrasland en  fruitbomen  zal de biodiversiteit  versterkt worden. De 
nieuwe  inheemse bomen en het struweel zal de groenstructuur versterken. Daarnaast biedt het struweel ook een schuil‐
plaats voor vogels en kleine zoogdieren.  
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Elsendorpseweg 86 voldoet aan de regels uit artikel 4.11 ‘kwaliteitsverbetering landschap’ uit 
ontwerp omgevingsverordening Noord‐Brabant.  
 

Artikel 4.12 Bouw‐sloop regeling      

Lid 1      
Een omgevingsplan dat van toepassing  is op Landelijk gebied en die het oprichten van gebouwen mogelijk maakt buiten 
bestaand ruimtebeslag, borgt dat er elders feitelijk en juridisch een naar aard en omvang gelijke oppervlakte aan gebouwen 
wordt gesloopt, al dan niet door het  instellen van een sloopfonds, behalve als toepassing wordt gegeven aan Artikel 4.56 
Afwijkende regels stedelijke ontwikkeling. 
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Lid 2      
Het oprichten van gebouwen buiten bestaand ruimtebeslag is alleen mogelijk binnen de voorwaarden die in deze verorde‐
ning zijn gesteld. 
 
Toetsing: 

In het landelijk gebied ligt een grote opgave om de toenemende leegstand van bebouwing tegen te gaan. Veel agrarische 
ondernemers stoppen met de bedrijfsvoering. Vanwege de toenemende leegstand, het streven om verpaupering en crimi‐
naliteit tegen te gaan alsmede het terugdringen van verstening van het buitengebied, is in de ontwerp omgevingsverordening 
een bouw‐sloop regeling opgenomen. Dit betreft echter een nieuwe regeling die in de voorgaande provinciale verordeningen 
nog niet opgenomen was. In samenspraak met gemeente en andere belanghebbenden wordt deze nieuwe regeling de ko‐
mende periode verder uitgewerkt. De regeling moet uitvoerbaar zijn zowel vanuit juridisch als economisch oogpunt en een‐
voudig toepasbaar. Het is daarbij denkbaar dat de regeling wordt geïntegreerd in de regionale afspraken die op basis van de 
regionale afspraken die op basis van de regeling Kwaliteitsverbetering landschap (artikel 4.10 ontwerp omgevingsverorde‐
ning) zijn gemaakt. Voor de proeftuin zijn de afspraken voor kwaliteitsverbetering van het  landschap opgenomen  in het 
meerwaardeplan. Hierin is echter, vooralsnog, geen bouw‐sloop regeling opgenomen. Wel wordt de sloop van bebouwing 
gezien als een meerwaarde voor Elsendorp. Daarnaast is de sloop van leegstaande (agrarische) bebouwing een doelstelling 
in de visie van proeftuin Elsendorp.  
 
Met de beoogde ontwikkeling aan de Elsendorpseweg 86 wordt geen nieuwe bebouwing mogelijk gemaakt. Wel is onlangs 
een mestsilo verwijderd.  
 
Conclusie: 

Deze regel is niet van toepassing op de beoogde ontwikkeling aan Elsendorpseweg 86. Daarnaast moet deze regeling nog 
nader uitgewerkt worden. 
 
Artikel 4.13 Ontwikkelingsrichting 

Lid 1 
In een omgevingsplan dat de uitbreiding mogelijk maakt van een bestaande gebruiksactiviteit of dat een nieuwe gebruiksac‐
tiviteit toelaat  in Landelijk gebied, wordt onderbouwd dat die ontwikkeling past binnen de ontwikkelingsrichting van het 
gebied. Een ontwikkelingsrichting wordt opgesteld met toepassing van de basisprincipes, bedoeld in Paragraaf 4.1.2, en gaat 
in ieder geval in op de volgende aspecten: 

a. een gebiedsgerichte benadering van welke activiteiten en functies passen in de omgeving; 
b. welke effecten de mogelijke ontwikkeling heeft op andere aspecten, waaronder de te beschermen waarden, mobi‐

liteit, agrarische ontwikkeling, leefbaarheid en leegstand elders; 
c. op welke wijze de omgevingskwaliteit in het gebied versterkt kan worden, mede gericht op de toepassing van Artikel 

4.11 Kwaliteitsverbetering landschap; en 
d. op welke wijze de sloop van overtollige bebouwing wordt gerealiseerd, mede gericht op de toepassing van Artikel 

4.12 Bouw‐sloop regeling. 
 

Toetsing: 
De ontwikkelingsrichting voor Elsendorp is beschreven in de structuurvisie proeftuin Elsendorp en het meerwaardeplan.  
 
De toetsing van de ontwikkeling aan de Elsendorpseweg 86 aan de structuurvisie proeftuin Elsendorp en het meerwaarde‐
plan is beschreven in paragraaf 3.2.1 en 3.2.2. Uit de toetsing blijkt dat de beoogde ontwikkeling past binnen de ontwikke‐
lingsrichting van het gebied.  
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Elsendorpseweg 86 voldoet aan de regels uit artikel 4.13 ‘Ontwikkelingsrichting’ uit ontwerp 
omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
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Aardkundige‐, cultuurhistorische‐ en groenblauwe waarden (Basis op orde: paragraaf 4.2.6): 

Artikel 4.43 Aardkundige waarden      

Een omgevingsplan van toepassing op Aardkundige waarden:  
a. is mede gericht op het behoud, het herstel of de duurzame ontwikkeling van de aardkundige waarden en kenmerken 

zoals beschreven in de Aardkundig waardevolle gebiedenkaart Noord‐Brabant; 
b. stelt regels ter bescherming van de aardkundige waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden bij bodem‐

verstorende activiteiten; 
c. maakt alleen activiteiten en functies mogelijk die geen afbreuk doen aan de aanwezige aardkundige waarden en 

kenmerken of deze versterken. 
 
Toetsing: 

De bebouwing op het terrein verandert nauwelijks. De voormalige stallen worden intern verbouwd voor de nieuwe gebruiks‐
functies. Het bouwvlak wordt met het bestemmingsplan verkleind, de bodem wordt niet geroerd en het bedrijf wordt land‐
schappelijk ingepast. De aardkundige waarden blijven daarmee behouden en worden niet verstoord.  
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Elsendorpseweg 86 voldoet aan de regels uit artikel 4.43 ‘Aardkunde waarden’ uit ontwerp 
omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
 
Niet‐agrarische activiteiten (paragraaf 4.6.4) 

Artikel 4.78 Niet‐agrarische activiteiten 

Lid 1 
Een omgevingsplan van toepassing op Landelijk gebied kan regels bevatten voor de ontwikkeling van niet‐agrarische activi‐
teiten binnen een bestaand bouwperceel als: 
a. dit past binnen de ontwikkelingsrichting van het gebied, bedoeld in Artikel 4.13; 
b. aanwezige, overtollige bebouwing wordt gesloopt; en 
c. de ontwikkeling geen betrekking heeft op: 

1. een kantoor met baliefunctie; 
2. het toelaten van een nieuwe lawaaisport; en 
3. een toename van de bestaande gebruiksoppervlakte voor mestbewerking. 

 

Toetsing lid 1: 

a. De ontwikkeling is reeds getoetst aan artikel 4.13 uit de ontwerp omgevingsverordening. De ontwikkeling past binnen 
de ontwikkelingsrichting van het gebied. 

b. Circa een jaar terug is in het kader van de transformatie naar een niet‐agrarische functie binnen het plangebied de over‐
tollige mestsilo verwijderd. Voor het overige  is er geen overtollige bebouwing aanwezig. Alle gebouwen die worden 
behouden worden  in gebruik genomen ten behoeve van de beoogde het bedrijfsverzamelgebouw, caravanstalling en 
het ongedierte bestrijdingsbedrijf.  

c. Het bedrijfsverzamelgebouw, heeft geen betrekking op een baliefunctie, laat geen nieuwe lawaaisport toe en zorgt niet 
voor een toename van de bestaande gebruiksoppervlakte voor mestbewerking. 

 

Lid 2 
Het omgevingsplan borgt dat de niet‐agrarische activiteit, ook op langere termijn, past binnen de ontwikkelingsrichting van 
het gebied als bedoeld in Artikel 4.13 en stelt regels: 
a. over een bij de omgeving passende omvang en publieksaantrekkende werking; 
b. welke specifieke gebruiksactiviteit is toegestaan; 
c. dat opslag en stalling van voorwerpen of materialen plaatsvindt in gebouwen; 
d. dat de ontwikkeling verplaatst naar een passende locatie als deze niet langer past binnen de toegelaten omvang, bedoeld 

onder a.   
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Toetsing lid 2: 

a. Deze wegassen Elsendorpseweg en Zeelandsedijk zijn kenmerkend in Elsendorp en vormen de verkeersontsluiting van 
het dorp en regio. Aan deze wegassen wordt ruimte geboden voor wonen en bedrijvigheid die qua maat en schaal hierbij 
passend zijn.   
De omvang van het beoogde bedrijfsperceel bedraagt 9.779 m2. De drie voormalige stallen blijven behouden en krijgen 
de nieuwe bedrijfsfunctie  ‘bedrijfsverzamelgebouw’. De maximale omvang aan gebouwen bedraagt 4.227 m2. Deze 
maximale omvang aan gebouwen wordt geborgd in de regels van het bestemmingsplan. Gezien het maximum opper‐
vlakte aan gebouwen (onder de 5.000 m2) en de ligging aan de wegassen waar ruimte geboden wordt voor bedrijvigheid 
conform Visie Proeftuin Elsendorp, is deze ontwikkeling hier passend. 
Naast deze eis stelt de provincie dat bedrijvigheid kleinschalig moet zijn en moet passen binnen een gemende omgeving 
waardoor het niet doelmatig is om deze op een bedrijventerrein te vestigen. De omvang van het bedrijf moet worden 
bezien  in relatie tot de korrelgrootte van de erven aan de Elsendorpseweg  in het  landschap.  In de omgeving zijn een 
aantal grote intensieve veehouderijen gevestigd. Deze zijn gelijk of zelfs groter in omvang en bouwhoogte dan dit initia‐
tief. De omvang van het bedrijfsperceel is passend bij de schaal en maat van de overige bedrijfspercelen in deze omgeving 
en in relatie tot de omliggende percelen kleinschalig. 
Tevens ligt het niet in de rede dat dit bedrijf zich kan vestigen op een bedrijventerrein. De bedrijfsvoering is voornamelijk 
gericht op het verhuren van ruimten aan kleine en startende ondernemers en particulieren. Dit type ondernemers huurt 
graag ruimten tegen een relatief lage huurprijs. Op (regionale) bedrijventerreinen is dat vaak onmogelijk. Wel kunnen 
startende ondernemers doorgroeien en vervolgens wel de stap maken om nieuwe ruimte te huren op een (regionale) 
bedrijventerrein. Dit type bedrijfsverzamelgebouwen zijn daarom ook voor de regio belangrijk voor het ontstaan van 
nieuwe bedrijvigheid.  
Daarnaast heeft de beoogde functie van het bedrijf (bedrijfsverzamelgebouw, caravanstalling, ongediertebestrijdings‐
bedrijf) weinig verkeersaantrekkende werking. In paragraaf 4.12 is het aspect verkeer en parkeren beschreven. De ver‐
keersaantrekkende werking is passend in de omgeving en zal geen overlast geven voor de omgeving. 

b. In het bestemmingsplan worden de specifieke gebruiksactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw en caravanstalling geregeld. 
Daarnaast zijn overige gebruiksactiviteiten met maximaal milieucategorie 2 uit de brochure Bedrijven en milieuzonering, 
editie 2009, uitgebracht door de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG), toegestaan. Hieronder valt het ongedierte‐
bestrijdingsbedrijf. 

c. De opslag en stalling van voorwerpen of materiaal vindt plaatst in de gebouwen. Er is geen sprake van buitenopslag. 
d. Dit artikel is niet van toepassing. De beoogde ontwikkeling is passend in de omgeving. 
 
Lid 3 
Als uitgangspunt voor een bij de omgeving passende omvang als bedoeld in het tweede lid geldt voor: 
a. bedrijvigheid, dat deze kleinschalig is en past binnen een gemengde omgeving waardoor het niet doelmatig is om deze 

te vestigen op een bedrijventerrein; 
b. een detailhandelsvoorziening, een omvang van het verkoopvloeroppervlak van ten hoogste 200 m²; 
c. een voorziening ten dienste van vrijetijd en zorg, een omvang van de bebouwing van ten hoogste 1 hectare. 
 
Toetsing lid 3: 

a. In lid 2 onder a is dit reeds beschreven. 
b. Een detailhandelsvoorziening met een omvang van het verkoopvloeroppervlak groter dan 200 m2 wordt niet toegestaan 

in het bestemmingsplan. 
c. Hiervan is geen sprake in de beoogde bedrijfsopzet. 
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Elsendorpseweg 86 voldoet aan de regels uit artikel 4.78 ‘Niet‐agrarische activiteiten’ uit ont‐
werp omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
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Samenvatting en conclusie 

De beoogde ontwikkeling is hierboven getoetst aan de relevante regels uit de ontwerp omgevingsverordening Noord‐Bra‐
bant. Er kan geconcludeerd worden dat de beoogde ontwikkeling voldoet aan de basisprincipes voor een evenwichtige toe‐
deling van functies (paragraaf 4.1.2 ontwerp omgevingsverordening) en tevens voldoet aan de regels voor niet‐agrarische 
activiteiten (artikel 4.78 ontwerp omgevingsverordening). Daarnaast worden mogelijk aanwezige aardkundige waarden 
(artikel 4.43 ontwerp omgevingsverordening) niet aangetast. De beoogde ontwikkeling aan de Elsendorpseweg 86 voldoet 
aan de regels uit de ontwerp omgevingsverordening. 
 
3.2 Gemeentelijk beleid  
3.2.1 Structuurvisie Proeftuin Elsendorp  

Een belangrijke aanleiding van de proeftuin is de hoeveelheid leegstand in het buitengebied van Elsendorp. Leegstand heeft 
een ruimtelijke impact, brengt risico’s voor ondernemers en heeft gevolgen voor voorzieningen en daarmee voor de leef‐
baarheid van Elsendorp.   De goed georganiseerde   dorpsraad en de ondernemers met  ideeën hebben samen met de ge‐
meente, het waterschap en de provincie de handen ineen geslagen om vorm te geven aan het buitengebied van Elsendorp. 
Hieruit is de Proeftuin Elsendorp ontstaan. De missie van de Proeftuin is om een gebiedsgerichte aanpak van initiatieven van 
ondernemers in het buitengebied op te stellen die leidt tot meer kwaliteit voor de ondernemers en inwoners van het dorp, 
zowel op de korte als op de lange termijn.  
 
In het buitengebied liggen een aantal uitdagingen die de uitgangspunten vormen voor de Proeftuin:  

 Sociaal – ondernemers die vervroegd moeten stoppen de mogelijkheid bieden om het bedrijf om te schakelen, de 
hechte samenleving te behouden en versterken en uit te zoeken om men in de huidige woning kan blijven wonen.  

 Economisch – voldoende bedrijvigheid houden, zodat er een aantrekkelijk woon‐, werk‐ en leefklimaat blijft bestaan.  
 Maatschappelijk – gezamenlijk maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt ingezet om leegloop, verloedering 

en verarming van het platteland tegen te gaan.  
 Ruimtelijk – gezamenlijk uitzoeken hoe vrijgekomen locaties het beste ingericht kunnen worden, wie betaalt voor 

de sloop en of bewoning op bepaalde locaties behouden kan blijven.  
 
Vanuit de doelen en kansen is een globale structuurvisiekaart uitgewerkt. Daarin is aangegeven wat de hoofdkoers voor de 
verschillende delen van het buitengebied is.  
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Figuur 3.4: Structuurvisiekaart Proeftuin Elsendorp, plangebied in zwart aangegeven (Bron: Proeftuin Elsendorp 2019) 
 
De verschillende deelgebieden worden in het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Proeftuin Elsendorp beschreven in 
de vorm van een analyse en gewenste ontwikkelrichting.  
 
Het Meerwaardeplan  is ook een onderdeel van de Structuurvisie Proeftuin Elsendorp, deze wordt apart beschreven  in de 
volgende paragraaf.  
 
Toetsing  

Het plangebied aan de Elsendorpseweg 86  ligt  in het oostelijk deel van het ‘Transformatiegebied’. De agrarische sector  is 
sterk aanwezig en bestaat grotendeels uit (voormalig) intensieve veehouderijen. Veel van deze agrariërs stoppen of zijn al 
gestopt. In het gebied komt daardoor veel bebouwing vrij. Daardoor bestaat er een grote kans op verrommeling, ondermij‐
ning en strijdig gebruik van de bebouwing. Drugscriminaliteit ligt hier op de loer. Het oostelijke deel van dit gebied kampt 
met watertekorten. Binnen dit gebied wordt ruimte geboden voor de opwek van duurzame energie.  
 
De vrijgekomen voormalige agrarische stallen aan de Elsendorpseweg 86 zijn volledig getransformeerd tot bedrijfsverzamel‐
gebouwen. Met deze nieuwe bedrijfsfunctie wordt leegstand en daarmee verrommeling en ondermijning tegengegaan. De 
grote retentievijver aan de voorkant van het plangebied zorgt er voor dat hemelwater wordt opgevangen en langer wordt 
vastgehouden. Hierdoor worden watertekorten tegen gegaan. Daarnaast wekt de initiatiefnemer duurzame stroom op mid‐
dels zonnepanelen op de voormalige stallen. Een deel van deze duurzame stroom wordt beschikbaar gesteld aan het dorp. 
Dit draagt bij aan de wens  van Elsendorp om op termijn zelfvoorzienend te zijn in zijn energieopwekking. De beoogde ont‐
wikkeling aan de Elsendorpseweg 86 past binnen de ontwikkelingsrichting voor het transformatiegebied. 
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3.2.2 Meerwaardeplan  

Inleiding  

Door het dorp is, ondersteund door provincie, gemeente en waterschap, nagedacht over de opzet van een meerwaardeplan. 
Dit dient als een uitnodiging voor initiatieven die willenbijdragen aan de doelen uit de Visie Proeftuin Elsendorp. Bovendien 
is de gedachte om niet alleen per  individueel  initiatief een meerwaarde  te  leveren aan de kwaliteit en  leefbaarheid van 
Elsendorp (o.a. op basis van het provinciaal en gemeentelijk beleid voor kwaliteitsverbetering landschap), maar juist te stre‐
ven naar het verbinden van initiatieven aan elkaar en naar het samen creëren van meerwaarde op gebiedsniveau.  
 
Tweedelige waarde 

De combinatie van de (structuur)visie ‘Proeftuin Elsendorp’ en het meerwaardeplan moet er bij initiatieven voor zorgen dat 
er voldoende meerwaarde gerealiseerd wordt. Dat kan doordat het initiatief op zichzelf een meerwaarde levert voor Elsen‐
dorp en/of doordat het initiatief met financiële middelen een meerwaarde levert om zo de doelen op gebiedsniveau te be‐
reiken. Het uitgangspunt is dat zo'n tweedeling niet alleen gunstig is voor de initiatiefnemer van het betreffende initiatief 
maar uiteindelijk ook voor de kwaliteit en leefbaarheid van het hele dorp.  
De financiële meerwaarde van een initiatief wordt in hoofdzaak bepaald door de waardesprong van de bestemming van de 
grond. Naast een financiële waarde heeft elk initiatief ook een maatschappelijke waarde. Denk bijvoorbeeld aan de sloop 
van verspreid liggende voormalige agrarische bebouwing (VAB’s), het verminderen van het aantal intensieve veehouderijen, 
het herbestemmen van (agrarische) bedrijven, het realiseren van nieuwe (niet‐agrarische) bedrijvigheid, het verwijderen van 
asbest en overbodige of verpauperde bedrijfswoningen. Ook toe te voegen kwaliteiten, zoals het ontwikkelen van het 
recreatieaanbod in Elsendorp en omgeving, projecten op het gebied van klimaatadaptatie en duurzame energie of het verg‐
roten van de buffer voor overtollig water hebben een maatschappelijk waarde. Deze potentiële maatschappelijke meer‐
waarde is van belang voor de toekomstige ontwikkeling van het dorp. 
 
Doel 

Het meerwaardeplan heeft tot doel de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en vitaliteit van Elsendorp een impuls te geven. Die 
impuls wordt onder andere gegeven door (extra) ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven in het buitengebied. Initiatiefne‐
mers creëren met hun initiatief dynamiek in het buitengebied. Die dynamiek houdt het buitengebied vitaal, maar moet er 
tegelijkertijd voor zorgen dat er een bijdrage wordt geleverd aan het saneren van ongewenste situaties, aan de leefbaarheid, 
de ruimte voor bedrijvigheid en innovatie, het waterbeheer, de landschappelijke kwaliteit en de recreatieontwikkeling. 
 
Uitvoering 

Bij dit meerwaardeplan hoort een rekentool om de meerwaarde voor de fysieke leefomgeving van een initiatief op eendui‐
dige wijze te berekenen. Uit het samenspel van de regels van dit meerwaardeplan en de rekentool volgt of een initiatief zelf 
voldoende meerwaarde levert of een afdracht doet aan het gebiedsfonds, dat speciaal daarvoor wordt opgericht. Vanuit dat 
gebiedsfonds worden op basis van afdrachten vanuit initiatieven investeringen in de kwaliteit van de fysieke leefomgeving 
van Elsendorp (mede)gefinancierd en wordt een bijdrage geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit van Elsendorp. 
De maatschappelijke meerwaarde die een initiatief zelf levert, is van invloed op de hoogte van een eventuele afdracht aan 
het gebiedsfonds. In deze rekentool, maar op een ander rekenblad, wordt via een gestructureerde vragenboom bepaald óf 
een  initiatief maatschappelijke meerwaarde heeft en welke korting als gevolg daarvan mag worden toegepast op de ge‐
vraagde investering. Dit houdt in dat initiatieven met een grote maatschappelijke meerwaarde worden gestimuleerd via dit 
systeem. 
 

Toetsing 

Het meerwaardeplan heeft een toepassing voor onderstaande drie categorieën van initiatieven:  
1. Initiatief is passend binnen de basislaag van het Chw‐bestemmingsplan, waarbij 20% van de omvang van de bouw‐

kavel landschappelijk moet worden ingepast;  
2. Initiatief maakt gebruik van de bouw en gebruiksmogelijkheden uit de ontwikkellaag van het Chw bestemmingsplan, 

waarbij 20% van de bruto financiële meerwaarde van het initiatief geïnvesteerd moet worden in een meerwaarde 
voor Elsendorp; 
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3. Initiatief  dat  niet  past  binnen  het  Chw ‐bestemmingsplan,  maar  op  basis  van  de  structuurvisie  of andere  
overwegingen   wel    ruimtelijk   gewenst    is   en/of   een   meerwaarde   heeft   voor   de    fysieke  leefomgeving van 
Elsendorp, waarbij 85% van de bruto  financiële meerwaarde van het  initiatief geïnvesteerd moet worden  in een 
meerwaarde voor Elsendorp.  

Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte heeft  een  basislaag  met  bouw‐  en  gebruiksmogelijkheden  uit  het  vorige 
bestemmingsplan  overgenomen  (enkelbestemmingen)  en  voegt  daar  een  extra  ontwikkellaag  aan  toe (gebiedsbestem‐
mingen). Deze  ontwikkellaag met bouw‐ en gebruiksmogelijkheden biedt initiatiefnemers de ruimte om nieuwe initiatieven 
te ontplooien in het buitengebied. De ontwikkeling aan de Elsendorpseweg 86 is niet mogelijk binnen de regels van de basis‐
laag. Het voorliggende initiatief past wel binnen de ontwikkellaag van het ‘Transformatiegebied’. De toetsing van het initiatief 
aan de voorwaarden in de ontwikkellaag voor het ‘Transformatiegebied’ is opgenomen in paragraaf 3.2.3. Hierdoor valt het 
initiatief in categorie 2 uit het meerwaardeplan.   
 
Wanneer een initiatief valt in categorie 2 en dus past binnen de ontwikkellaag van het bestemmingsplan met verbrede reik‐
wijdte, dan wordt een investering gevraagd die gelijk staat aan 20% van de bruto financiële meerwaarde van dat initiatief. 
Het gaat daarbij om de financiële meerwaarde van de ondergrond die door het omzetten van een bestemming gegenereerd 
wordt. Op de gevraagde investering mogen kosten van de meerwaarde die gerealiseerd wordt door eigen waarde toevoe‐
gende werkzaamheden in mindering worden gebracht. De kosten van eigen werkzaamheden van de initiatiefnemer kunnen 
bestaan uit gemaakte kosten binnen het plangebied of daarbuiten, behorende tot de volgende categorieën (limitatief): 

 sloopkosten van opstallen (voor zover er geen sprake is van een stapeling van regelingen, zoals het opvoeren van de 
sloop(kosten) van opstallen bij de ruimte‐voor‐ruimte regeling of deze sloopkosten niet bij een andere provinciale 
of gemeentelijke regeling zijn ingezet of verrekend als kwaliteitswinst); 

 landschappelijke inpassing van het plangebied of kwaliteitsverbetering van het buitengebied; 
 
Op de gevraagde investering kan een korting gekregen worden indien een initiatief een maatschappelijk meerwaarde voor 
Elsendorp oplevert. Voor het bepalen of een initiatief maatschappelijke meerwaarde oplevert, zijn op basis van de structuur‐
visie ‘Proeftuin Elsendorp’ een aantal hoofdvragen van belang: 
 

1. Past het initiatief bij de Visie ‘Proeftuin Elsendorp’?  
2. Verbetert het initiatief de leefbaarheid?  
3. Creëert het initiatief ruimte voor bedrijvigheid en innovatie?  
4. Creëert het initiatief landschappelijke kwaliteit?  
5. Levert het initiatief een bijdrage aan duurzaam waterbeheer?  
6. Versterkt het initiatief het recreatie aanbod?  
7. Wordt er samengewerkt met andere initiatieven?  

 
Deze vragen zijn verwerkt in een rekentool. De invulling en beoordeling van de vragen leidt tot een kortingspercentage dat 
op de gevraagde  investering  in mindering gebracht mag worden. De resterende gevraagde  investering (na aftrek van een 
eventuele korting en/of kosten voor eigen werkzaamheden) dient door de initiatiefnemer gestort te worden in het gebieds‐
fonds. 
 
Het initiatief aan de Elsendorpseweg 86 voegt op verschillende van deze punten maatschappelijke meerwaarde toe aan het 
dorp en de omgeving. Deze meerwaarde is beschreven in paragraaf 2.2. De verschillende waarde toevoegende aspecten zijn 
ingevoerd in de rekentool. Deze maatschappelijke meerwaarde wordt middels een berekening verrekend tot een kortings‐
percentage van 15%. De volledige berekening in de rekentool is weergegeven in bijlage 3. 
 
De beoogde ontwikkeling aan Elsendorpseweg 86 gaat gepaard met de kwaliteitsverbetering van het landschap. De bedrijfs‐
locatie wordt landschappelijk ingepast en tevens wordt een bijenlandschap aangelegd ter verbetering van de biodiversiteit. 
Hiervoor is een landschapsplan opgesteld, zie bijlage 1. Gezien de maatschappelijke‐ en landschappelijke meerwaarde die 
gepaard gaan met de ontwikkeling blijkt uit de rekentool dat er voldoende geïnvesteerd wordt  in een meerwaarde voor 
Elsendorp op eigen locatie. Het doen van een storting in het gebiedsfonds is niet nodig. 
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3.2.3 Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte ‘Proeftuin Elsendorp’ 

Voor Elsendorp is vanwege het bijzondere gebiedsproces en de bijzondere inhoud een ‘bestemmingsplan met verbrede reik‐
wijdte' opgesteld. De pilotstatus die dit project onder de Crisis‐ en herstelwet (Chw) heeft gekregen biedt voor Elsendorp de 
volgende mogelijkheden om een bestemmingsplan te maken met een verbrede reikwijdte om daarmee: 

 uitvoering te geven aan de gebiedsgerichte aanpak van initiatieven van ondernemers op basis van de visie 'Proeftuin 
Elsendorp' wat leidt tot meerwaarde voor ondernemers en inwoners van Elsendorp, zowel op korte termijn als lange 
termijn; 

 dit meerwaarde beginsel toe te passen bij het verlenen van vergunningen; 
 een flexibeler plan te maken om ontwikkelingen die passen binnen de koers, ambities en kwaliteit van de fysieke 

leefomgeving op basis van de visie Proeftuin Elsendorp via een snellere procedure mogelijk te maken. 
 
Om uitvoering  te geven aan de visie en het meerwaardeplan  is  in dit bestemmingsplan met verbrede  reikwijdte er voor 
gekozen om de bestaande rechten uit de enkelbestemmingen en dubbelbestemmingen voor wat betreft de bouw‐ en ge‐
bruiksregels over te nemen. Dit is de basislaag met bouw‐ en gebruiksmogelijkheden voor locaties. Voor toekomstige ont‐
wikkelen binnen de proeftuin zijn regels opgenomen  in gebiedsaanduiding.  In de gebiedsbestemmingen zijn de ambities, 
uitgangspunten en randvoorwaarden uit de visie Proeftuin Elsendorp vertaald. 
 
Toetsing 

Het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw aan de Elsendorpseweg 86 past niet binnen de basislaag, doordat er geen 
bouw‐ en gebruiksmogelijkheden zijn opgenomen voor deze activiteit in de regels voor bestaand gebied. De beoogde ont‐
wikkeling  is alleen toegestaan  indien voldaan wordt aan de regels voor ontwikkelingen uit het bestemmingsplan met ver‐
brede reikwijdte. Voor de ontwikkellocatie zijn de regels van gebiedsaanduiding ‘Transformatiegebied’ (artikel 21) van toe‐
passing. In het transformatiegebied moet een initiatief gericht zijn op de transformatie naar een gebied met een afwisseling 
van activiteiten zoals: 

a. duurzame agrarische bedrijvigheid; 
b. wonen; 
c. bedrijfsmatige activiteiten in de vorm van: 

1. bedrijvigheid geschikt voor functiemenging; 
2. aan huis verbonden beroepen en bedrijf aan huis; 
3. maatschappelijke voorzieningen; 
4. vrijetijdseconomie; 
5. opwekking van duurzame energie; 

d. natuur en groen; 
e. de bij deze functies behorende voorzieningen, zoals water, verkeer en andere voorzieningen die nodig zijn voor het 

goed functioneren van het transformatiegebied. 
 
In artikel 21.1 zijn de activiteiten benoemd die toegestaan zijn binnen het gebied. Een bedrijfsverzamelgebouw is toegestaan, 
het betreft namelijk een bedrijfsmatige activiteit  in de vorm van bedrijvigheid geschikt voor  functiemenging. Binnen het 
bedrijfsverzamelgebouw zullen vele typen bedrijven huisvesten en draagt daarom bij aan functiemenging. Daarnaast ligt de 
locatie in een gemengd gebied met agrarische‐, bedrijfs‐, recreatieve en natuur functies.  
 
Verder zijn voor het toestaan van een bedrijfsverzamelgebouw de regels uit de vergunningsvoorwaarden van toepassing. De 
beoogde situatie wordt weliswaar in dit bestemmingsplan planologisch geregeld waardoor een vergunning ingevolgde artikel 
21.3 van het bestemmingsplan niet van toepassing zijn, wordt er in het kader van deze ruimtelijke onderbouwing wel aan 
getoetst. Het gaat hier immers om koplopers die een voorbeeld stellen voor andere toekomstige ontwikkelingen binnen de 
proeftuin. De ontwikkelingen van de koplopers dienen derhalve te voldoende aan de gestelde voorwaarden uit het bestem‐
mingsplan voor de proeftuin.  
 
Voor de beoogde ontwikkeling zijn de regels uit 22.1.1 algemeen geldende voorwaarden en de regels uit artikel 22.1.8 voor‐
waarden voor niet‐agrarische bedrijven van toepassing. 
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22.1   Vergunningsvoorwaarden bij gebiedsbestemmingen 

22.1.1   Algemeen geldende voorwaarden 

Aangetoond moet worden dat: 
a. de activiteit een (significante) meerwaarde heeft voor het in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leef‐

omgeving en een goede omgevingskwaliteit. Of hieraan wordt voldaan wordt beoordeeld aan de hand de beleidsre‐
gel 'Meerwaardeplan proeftuin Elsendorp'; 

b. In aanvulling op het gestelde onder a. minimaal een landschappelijke inpassing plaatsvindt van het perceel waar de 
activiteit plaatsvindt. De wijze waarop  landschappelijk wordt  ingepast wordt beoordeeld op basis  van de  Land‐
schapsvisie Elsendorp. 

c. er een zorgvuldige dialoog is gevoerd met de omwonenden, voorafgaand aan de definitieve planvorming en gericht 
op het betrekken van belangen van omwonenden bij de planontwikkeling, en daarvan een schriftelijk verslag be‐
schikbaar is. 

 
Toetsing: 

Het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw aan de Elsendorpseweg 86 levert op verschillende punten meerwaarde voor 
Elsendorp. Dit is beschreven in paragraaf 2.2. De toets aan het meerwaardeplan is opgenomen in paragraaf 3.2.2 en bijlage 
3. Het plangebied is landschappelijk ingepast middels het toevoegen van een bloemrijkgrasland met fruitbomen. De land‐
schappelijke inpassing wordt beschreven in paragraaf 2.2 en bijlage 1. De visie Proeftuin Elsendorp is door het dorp, onder‐
steund door gemeente, provincie en waterschap opgesteld. Het voorontwerp wordt gebruikt om met alle betrokkenen te 
communiceren. De schriftelijke verslagen van de dialogen zijn bijgevoegd als bijlage bij het bestemmingsplan Proeftuin El‐
sendorp.  
 
Ten aanzien van landschap, natuur en milieu:  
ten aanzien van natuur: 

d. in voldoende mate is onderzocht of er effecten zijn te verwachten op Natura‐2000 gebieden, met dien verstande 
dat de ontwikkeling per saldo geen significant negatieve effecten mag hebben op de Natura‐2000 gebieden;  

e. ter plaatse van de aanduiding 'overige zone ‐ natuurnetwerk ' geen activiteiten plaatsvinden die de natuurwaarde 
aantasten;  

f. geen onevenredige aantasting van natuurwaarden plaatsvindt; 
g. de activiteit geen onevenredige overlast voor omliggende functies veroorzaakt op het gebied van geur. Of hieraan 

wordt voldaan wordt beoordeeld op basis van de 'Beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder, Gemert‐
Bakel 2013'; 

h. de activiteit geen onevenredige overlast voor omliggende  functies veroorzaakt op het gebied van stof, geluid en 
luchtkwaliteit; 

i. in aanvulling op sub f en g geldt dat die activiteiten geen beperkingen mogen opleveren voor de gebiedsbestemming 
'Ontwikkelgebied Wonen'; 

j. op eigen terrein dient voldoende parkeergelegenheid aanwezig te zijn en/of gerealiseerd te worden; 
k. bij toename van bebouwing of verharding dient minimaal hydrologisch neutraal gebouwd te worden; 
l. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en 

omliggende (agrarische) bedrijven; 
m. geluidgevoelige objecten, voor zover gelegen binnen de geluidzone van een gezoneerde weg, voldoen aan de voor‐

keursgrenswaarde, of indien hier niet aan voldaan wordt een hogere waardenbesluit is genomen; 
n. het groepsrisico  is verantwoord als de activiteit binnen de  invloedssfeer voor het groepsrisico van een risicobron 

plaatsvindt; 
o. geen sprake is van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten binnen een PR 10‐6 contour van een risicobron; 
p. de capaciteit van de omliggende wegen voldoende is voor een goede en veilige afwikkeling van de eventuele ver‐

keerstoename; 
q. de bodemkwaliteit geschikt is; 
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Toetsing: 
In paragraaf 4.5 is aangetoond dat de ontwikkeling geen negatieve effecten heeft op Natura 2000‐gebieden, andere natuur‐
netwerken en natuurwaarden. In paragraaf 4.4 is aangetoond dat de ontwikkeling geen geurhinder veroorzaakt. In paragraaf 
4.1 is aangetoond dat de ontwikkeling geen onevenredige overlast voor omliggende functies veroorzaakt op het gebied van 
stof, geluid en gevaar. In paragraaf 4.3 is aangetoond dat de ontwikkeling de luchtkwaliteit niet in betekenende mate beïn‐
vloed. In paragraaf 4.12 is berekend welke extra verkeersgeneratie de ontwikkeling zal veroorzaken. Deze kan gemakkelijk 
worden afgevoerd over de provinciale Elsendorpseweg. Er wordt geen bebouwing toegevoegd. Hemelwater wordt vanaf de 
stallen opgevangen in een retentievijver waardoor hemelwater langer vastgehouden wordt. In paragraaf 4.10 is aangetoond 
dat externe veiligheid geen belemmering vormt voor de ontwikkeling. De bodemkwaliteit is aangetoond in paragraaf 4.6.  
 
Ten aanzien van nieuwvestiging: 

r. nieuwvestiging  is  alleen mogelijk  binnen  de  gebiedsbestemmingen  'Transformatiegebied'  en  'Ontwikkelgebied 
Wonen' indien feitelijk en juridisch een naar aard en omvang groter oppervlakte aan verharding en/of bebouwing 
wordt gesloopt binnen dezelfde gebiedsbestemming ten aanzien van de nulsituatie; 

s. het binnen het plangebied verhuizen van functies wordt niet gezien als nieuwvestiging, zolang deze functie verhuist 
naar een gebiedsbestemming waar binnen deze functie past bij de toegestane activiteiten en ambities; 

 
Toetsing: 
Er wordt geen nieuwvestiging mogelijk gemaakt bij de beoogde ontwikkeling.  
 
Ten aanzien van verharding of bebouwing: 

t. dient feitelijk en juridisch een naar aard en omvang groter oppervlakte aan verharding en/of bebouwing binnen het 
gehele plangebied te worden gesloopt ten aanzien van de nulsituatie; 

u. geldt dat alleen  in de gebiedsbestemmingen  'Gemengd gebied' en  'Ontwikkelgebied Wonen' de verharding mag 
toenemen, zolang feitelijk en juridisch een naar aard en omvang grotere oppervlakte aan verharding of bebouwing 
binnen het plangebied wordt gesloopt ten opzichte van de nulsituatie. 

 
Toetsing: 

Er wordt geen verharding of bebouwing toegevoegd bij de beoogde ontwikkeling.  
 
22.1.8   Voorwaarden voor niet‐agrarische bedrijven 

a. Uitbreiding of vestiging van niet agrarische bedrijven is toegestaan als dat past binnen de gewenste ontwikkelings‐
richting van het gebied, waarbij de volgende aspecten zijn betrokken: 

1. een gebiedsgerichte benadering welke activiteiten en functies passen in de omgeving; 
2. welke effecten de mogelijke ontwikkeling heeft op andere aspecten, waaronder mobiliteit, agrarische ont‐

wikkeling, leefbaarheid en leegstand elders; 
3. hoe de uitbreiding of vestiging bijdraagt aan het versterken van de omgevingskwaliteit, waaronder een bij‐

drage aan de sloop van overtollig en leegstaand vastgoed in het Landelijk Gebied; 
b. er dient gebruik gemaakt te worden van een bestaand erf en bestaande bebouwing; 
c. In aanvulling op a. geldt voor de vestiging van niet agrarische bedrijven dat: 

1. het moet gaan om kleinschalige bedrijvigheid; 
2. Ondergeschikte detailhandel is toegestaan tot maximaal 200 m² verkoopvloeroppervlak; 
3. bedrijfsmatige activiteiten op het gebied van vrije tijd en zorg zijn toegestaan tot maximaal 1 hectare bouw‐

perceel; 
4. dit niet leidt tot een splitsing van een bouwperceel,  
5. overtollige bebouwing wordt gesloopt,  
6. er geen mestbewerking, kantoor met baliefunctie of lawaaisport plaatsvindt. 
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Toetsing: 

In paragraaf 3.2.1 is beschreven waarom het bedrijfsverzamelgebouw past binnen het transformatiegebied. In paragraaf 2.2 
is de behoefte aan een bedrijfsverzamelgebouw onderbouwd met de reden dat alle ruimtes al verhuurd zijn. Het faciliteren 
van (kleine) lokale ondernemers zorgt voor een goed vestigingsklimaat wat bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp. Door‐
dat het bedrijfsverzamelgebouw gelegen is aan de provinciale weg kunnen de extra voertuigen gemakkelijk worden afgewik‐
keld. De omgevingskwaliteit wordt verbetert door de sloop van de mestsilo en het landschappelijk inpassen van het plange‐
bied. Door middel van bloemrijkgrasland en fruitbomen zal de biodiversiteit versterkt worden. De nieuwe inheemse bomen 
en het struweel zal de groenstructuur versterken. Daarnaast biedt het struweel ook een schuilplaats voor vogels en kleine 
zoogdieren. 
 
Het bedrijfsverzamelgebouw is gesitueerd in de voormalige stallen, de bebouwing is niet toegenomen.  
 
Het niet agrarische bedrijf is een kleinschalig bedrijf, zonder detailhandel en niet gericht op zorg en vrije tijd. De beoogde 
ontwikkeling leidt niet tot splitsing van een bouwperceel. Daarnaast is, zoals eerder aangegeven, de overtollige mestsilo is 
gesloopt. De bedrijfsactiviteiten hebben geen betrekking op mestverwerking, bevat geen baliefunctie in een kantoor of la‐
waaisport.  
 

Conclusie 

De beoogde ontwikkeling aan de Elsendorpseweg 86 past binnen de Structuurvisie Proeftuin Elsendorp en de systematiek 
van het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Daarnaast voldoet de ontwikkeling aan het meerwaardeplan.  
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4. MILIEUPARAGRAFEN 

4.1 Milieuhinder bedrijvigheid  
Beleid en normstelling 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven in de omgeving van 
milieugevoelige functies zoals bijvoorbeeld woningen een goed woon‐ en leefmilieu kan worden gegarandeerd. Hierbij dient 
rekening gehouden te worden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven. 
 
Om in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen bedrijvigheid en (nieuwe) milieugevoelige functies in voldoende 
mate mee te nemen, wordt in deze rapportage gebruikgemaakt van de richtafstanden uit de basiszoneringslijst van de VNG‐
publicatie Bedrijven en milieuzonering (editie 2009). Een richtafstand wordt beschouwd als de afstand waarbij onaanvaard‐
bare milieuhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. Voor de richtafstanden wordt 
onderscheidt gemaakt tussen rustige woongebieden, gemengde gebieden en rustige buitengebieden. De afstanden worden 
gemeten tussen grenzen van bestemmingsvlakken (maximale planologische ruimte). 
 
Beoordeling 

Invloed beoogde ontwikkeling op omgeving  

Het plangebied betreft een rustig buitengebied. Het bedrijfstype bedrijfsverzamelgebouw valt onder de categorie 2. In de 
VNG is een richtafstand van 30 meter aangegeven ten behoeve van geluid voor ‘Opslaggebouwen (verhuur opslagruimtes)’. 
De dichtstbijzijnde milieugevoelige functie is een woning op circa 50 meter van de bedrijfsbestemming. Dat is ruimvoldoende 
afstand, zie figuur 4.1.  
 
Invloed omgeving op beoogde ontwikkeling  

De aanwezigheid van omliggende bedrijven heeft geen beperkende werking op de beoogde ontwikkeling, aangezien een 
bedrijfsverzamelgebouw geen milieugevoelige functie is. De bedrijfswoning bestond in de bestaande situatie al op dezelfde 
plek.  
 

   
Figuur 4.1: Afstand tot dichtstbijzijnde woning (Bron: ruimtelijkeplannen.nl) 
 
Conclusie 

Het aspect ‘milieuzonering’ vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
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4.2 Geluidhinder 
Beleid en normstelling 

De Wet geluidhinder (Wgh) is het juridische kader voor het Nederlandse geluidbeleid voor (spoor)weglawaai. De Wgh bevat 
een uitgebreid stelsel van bepalingen ter voorkoming en bestrijding van geluidhinder door wegverkeer en railverkeer. Het 
toetsingskader voor industrielawaai volgt rechtstreeks uit de VNG‐publicatie "Bedrijven en Milieuzonering". 
 
Beoordeling 

Weg‐ en railverkeerlawaai 

Binnen het plangebied is geen sprake van de oprichting van een nieuwe geluidgevoelige bestemming. Dit betekent dat er 
geen toetsing aan de (normen van de) Wet geluidhinder respectievelijk het Besluit geluidhinder hoeft plaats te vinden. 
 
Industrielawaai 

Het bedrijfsverzamelgebouw is een bedrijf uit categorie 2. Zoals in paragraaf 4.1 aangegeven ligt het dichtstbijzijnde geluids‐
gevoelige gebouw op voldoende afstand van de nieuwe bedrijfsbestemming.  
 
Conclusie  

Het aspect ‘geluid’ vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
 
4.3 Luchtkwaliteit  
Beleid en normstelling  

In het kader van een goede  ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een  ruimtelijk plan uit het oogpunt van de 
bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. Het toetsingskader voor luchtkwa‐
liteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, artikel 5.2 van de Wet milieubeheer. De Wet milieubeheer (Wm) bevat grenswaarden 
voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke 
ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2‐jaargemiddelde) en fijn stof (PM10‐jaar‐ 
en daggemiddelde) van belang: 
 
Stof  Concentratie jaargemiddelde 

NO2  40 µg/m3 
PM10  40 µg/m3 (daggemiddelde is 50 µg/m3) 
PM2,5  20 µg/m3 

 
Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen hebben voor de lucht‐
kwaliteit onder andere uitoefenen indien de ontwikkelingen niet leiden tot een overschrijding van de grenswaarden of de 
ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht. 
 
NIBM 

In dit Besluit 'niet in betekenende mate' is bepaald in welke gevallen een project vanwege de gevolgen voor de luchtkwaliteit 
niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden twee situaties onderscheiden: 

 een project valt  in een categorie die  is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze categorieën betreffen 
onder andere woningbouwprojecten met niet meer dan 1.500 woningen bij één ontsluitingsweg en 3.000 woningen 
bij twee ontsluitingswegen; 

 een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde stikstofdioxide (NO2) en fijnstof 
(PM10). 
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Daarnaast heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de NIBM‐tool ontwikkeld. De NIBM‐tool is een rekentool waar‐
mee de bijdragen van kleinere ruimtelijke plannen en verkeersplannen aan de luchtkwaliteit vastgesteld kan worden. Voor 
het gebruik van de NIBM‐tool is maar een beperkt aantal invoergegevens nodig. Alleen het extra aantal voertuigbewegingen 
en het aandeel vrachtverkeer worden ingevoerd. Voor de overige invoergegevens is in de NIBM‐tool uitgegaan van worst‐
case omstandigheden. Met deze beperkte invoergegevens wordt vastgesteld of een plan NIBM is. 
 

Beoordeling 

De bijdrage van de beoogde ontwikkeling aan de luchtkwaliteit is vrijwel volledig afkomstig van de voertuigbewegingen. Aan 
de hand van de berekende aantal worst‐case verkeersbewegingen (zie paragraaf 4.12) is de NIBM‐tool ingevuld. 
 

 
Figuur 4.2: Berekening NIBM‐tool 
 
Uit de rekentool (figuur 4.2) blijkt dat de grens voor NIBM niet wordt overschreden. De bijdrage van het extra verkeer is niet 
in betekende mate. Daarnaast  is  in het kader van een goede ruimtelijke ordening een  indicatie van de  luchtkwaliteit ter 
plaatse van het plangebied gegeven. Dit is gedaan aan de hand van de NSL‐monitoringstool die bij het Nationaal Samenwer‐
kingsprogramma Luchtkwaliteit hoort.  
 

 
Figuur 4.3: NSL‐monitoringstool 2017 (Bron: http://www.nsl‐monitoring.nl/viewer/)  

Jaar van planrealisatie 2022

Extra verkeer als gevolg van het plan

Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde) 119

Aandeel vrachtverkeer 19,00%

Maximale bijdrage extra verkeer NO2 in μg/m3 0,219

PM10 in μg/m3 0,034

1,2

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer 
als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit

Conclusie

De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate;

geen nader onderzoek nodig

Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in μg/m3
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De dichtstbijzijnde maatgevende weg betreft de Elsendorpseweg. Uit de NSL‐monitoringstool blijkt dat  in 2020 de jaarge‐
middelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof langs deze weg ruimschoots onder de grenswaarden uit de Wet milieube‐
heer liggen. De concentraties luchtverontreinigende stoffen bedragen 16,9 µg/m³ voor NO2, 19,6 µg/m³ voor PM10 en 11,6 
µg/m³ voor PM2,5. Het aantal overschrijdingsdagen van de 24‐uur gemiddelde concentratie PM10 bedraagt 7,3. Deze waar‐
den  liggen ruimschoots onder de grenswaarden. Hierdoor  is ter plaatse van het plangebied sprake van een aanvaardbaar 
woon‐ en leefklimaat. 
 
Conclusie 

Er wordt geconcludeerd dat het aspect luchtkwaliteit de uitvoering van het plan niet belemmert. Uit het oogpunt van lucht‐
kwaliteit is sprake van een aanvaardbaar woon‐ en leefmilieu ter plaatse. 
 
4.4 Geurhinder en veehouderij 
Beleid en normstelling  

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) betreft een wet waarmee de nationale regels inzake geurhinder ten opzichte van 
de tot veehouderijen behorende dierenverblijven vastgesteld staan. De Wet geurhinder en veehouderij heeft tot doel het 
beschermen van mens en milieu tegen de negatieve effecten van geurbelasting, onder andere als gevolg van emissies door 
bedrijven. Nieuwe knelpunten moeten worden voorkomen. 
 
Beoordeling  

Het bedrijfsverzamelgebouw kan worden gezien als geurgevoelig object waardoor het aspect geur dient te worden afgewo‐
gen. In het planMER Proeftuin Elsendorp september 2021  is onderzoek gedaan naar de achtergrondbelasting geur (figuur 
4.4). In de berekeningen zijn niet alleen de veehouderijen binnen het plangebied meegenomen, maar ook de veehouderijen 
in een zone van circa 2 kilometer rond het plangebied omdat ook deze bedrijven van invloed kunnen zijn op de optredende 
geurbelastingen binnen het plangebied  (en  in de kern Elsendorp). Hierbij zijn alle veehouderijen meegenomen die  in de 
situatie voorafgaand aan vaststelling van het Chw bestemmingsplan Proeftuin Elsendorp over een vergunning beschikken. 
 

 
Figuur 4.4: Geurbelasting referentiesituatie (Bron: planMER Proeftuin Elsendorp, september 2021)  
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Uit de berekening blijkt dat sprake is van een geurhinderpercentage tussen de 20‐25%. Dit komt neer op een achtergrond‐
belasting (OUe/m3 – 98‐percentiel) tussen de 20‐28 OUe/m3. In de gemeentelijke Beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en 
geurhinder gemeente Gemert‐Bakel 2013 wordt een geurbelasting 20‐28 OUe/m3 in een landbouwontwikkelingsgebied als 
‘voldoende’ beoordeeld. Er  is hiermee sprake van een aanvaardbaar woon‐ en  leefklimaat. Daarnaast wordt de grootste 
geurbelasting veroorzaakt door de voormalige veehouderijlocatie aan de Elsendorpseweg 86 zelf, aangezien de emissie van 
dit voormalige veehouderijbedrijf ook nog in de berekening van de referentiesituatie zit. De omzetting naar een bedrijfsver‐
zamelgebouw levert dan ook een forse verbetering op van het woon‐ en leefklimaat ter plaatse van het projectgebied. Daar‐
naast levert het Chw bestemmingsplan (als gevolg van de omzetting van intensieve veehouderijen naar overige bestemmin‐
gen)  per saldo een positieve bijdrage aan het woon‐ en leefklimaat in het gebied. 
 
Conclusie  

Het aspect ‘geurhinder en veehouderij’ vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
 
4.5 Ecologie 
Beleid en normstelling 

Met de Wnb zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van natuurgebieden en dier‐ en plantensoorten samen‐
gebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse Europeesrechtelijke regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitat‐
richtlijn in de Nederlandse wetgeving. 
 
Gebiedsbescherming 

De Wnb kent diverse soorten natuurgebieden, te weten: 
 Natura‐2000 gebieden; 
 Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
 Natura‐2000 gebieden  

 
De Minister van Economische Zaken (EZ) wijst gebieden aan die deel uitmaken van het Europese netwerk van natuurgebie‐
den: Natura 2000. Een dergelijk besluit bevat de instandhoudingsdoelstellingen voor de leefgebieden van vogelsoorten (Vo‐
gelrichtlijn) en de instandhoudingsdoelstellingen voor de natuurlijke habitats en habitats van soorten (Habitatrichtlijn). 
 
Een bestemmingsplan dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben 
voor een Natura 2000‐gebied, kan uitsluitend vastgesteld worden indien uit een passende beoordeling de zekerheid is ver‐
kregen dat het plan, onderscheidenlijk het project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Indien deze 
zekerheid niet is verkregen, kan het plan worden vastgesteld, indien wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden: 

 alternatieve oplossingen zijn niet voor handen 
 het plan is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of eco‐

nomische aard, en 
 de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van het 

Natura 2000‐netwerk bewaard blijft. 
 
De bescherming van deze gebieden heeft externe werking, zodat ook ingrepen die buiten deze gebieden plaatsvinden ver‐
storing kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de ingreep op soorten en habitats. 
 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden aangewezen in de provinciale verordening. 
Voor dit soort gebieden geldt het 'nee, tenzij' principe, wat inhoudt dat binnen deze gebieden in beginsel geen nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden. 
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Soortenbescherming 

In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
 soorten die worden beschermd in de Vogelrichtlijn; 
 soorten die worden beschermd in de Habitatrichtlijn; 
 overige soorten. 

De Wnb bevat onder andere verbodsbepalingen ten aanzien van het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, eieren 
en rustplaatsen van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. Gedeputeerde Staten (hierna: GS) kunnen hiervan 
ontheffing verlenen en bij verordening kunnen Provinciale Staten (hierna: PS) vrijstelling verlenen van dit verbod. De voor‐
waarden waaraan voldaan moet worden om ontheffing of vrijstelling  te kunnen verlenen zijn opgenomen  in de Wnb en 
vloeien direct voort uit de Vogelrichtlijn. Verder is het verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage 
IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen of te verstoren. GS kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij veror‐
dening kunnen PS vrijstelling verlenen van dit verbod. De gronden voor verlening van ontheffing of vrijstelling zijn opgeno‐
men in de Wnb en vloeien direct voort uit de Habitatrichtlijn. 
Ten slotte  is een verbodsbepaling opgenomen voor overige soorten. Deze soorten zijn opgenomen  in de bijlage onder de 
onderdelen A en B bij de Wnb. De provincie kan ontheffing verlenen van deze verboden. Verder kan bij provinciale verorde‐
ning vrijstelling worden verleend van de verboden. De noodzaak tot ontheffing of vrijstelling kan hierbij ook verband houden 
met handelingen in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden. 
 
Beoordeling 

Gebiedsbescherming 

Het plangebied vormt geen onderdeel van een natuur‐ of groengebied met een beschermde status, zoals Natura 2000. Het 
plangebied maakt ook geen deel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNB). In het plangebied of in de directe omgeving 
zijn geen beschermde landschapselementen aanwezig. De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000‐gebied De Bult be‐
draagt circa 10 km. Directe effecten zoals areaalverlies en versnippering, kunnen hierdoor worden uitgesloten. Gezien de 
grote afstand tot natuurgebieden en het feit dat er geen verharding wordt toegepast kunnen ook verstoring en verandering 
van de waterhuishouding worden uitgesloten. Deze ruime afstand tot Natura 2000‐gebieden zorgt er eveneens voor dat de 
beoogde ontwikkeling geen nadelige effecten heeft qua stikstofuitstoot. Significante negatieve effecten op beschermde ge‐
bieden kunnen derhalve worden uitgesloten.  
 

 
Figuur 4.5: Natura 2000‐gebieden met plangebied omcirkeld (Bron: Natura 2000 gebieden | natura 2000) 
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Figuur 4.6: Uitsnede Ontwerp Omgevingsverordening kaart 4 natuur en stiltegebieden (Bron: ruimtelijkeplannen.nl) 
Soortenbescherming 

 

Binnen het plangebied vindt geen bouw of sloop van gebouwen plaats. Feitelijk verandert er qua gebouwen niets binnen het 
plangebied. Mogelijk aanwezige beschermde soorten worden derhalve niet verstoord. Het bijenlandschap met een  fruit‐
boomgaard biedt juist extra ruimte voor belangrijke insecten, wat bijdraagt aan de biodiversiteit.  
 
Conclusie 

Het initiatief draagt met zijn bijenlandschap positief bij aan soortenbescherming, daarnaast staat de Wet Natuurbescherming 
de uitvoering van het plan niet in de weg. 
 
4.6 Bodem‐ en grondwateronderzoek 
Beleid en normstelling 

Op grond van het Bro dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan rekening te worden gehouden met de bodem‐
kwaliteit in het plangebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de be‐
oogde functie. In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de 
norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt voor de desbetref‐
fende functie (functiegericht saneren). Voor een nieuw geval van bodemverontreiniging geldt, in tegenstelling tot oude ge‐
vallen (voor 1987), dat niet functiegericht maar in beginsel volledig moet worden gesaneerd. 
 
Het Bouwstoffenbesluit en het Besluit Bodemkwaliteit stellen verder  regels hoe om  te gaan met vrijkomende grond‐ en 
materiaalstromen en hoe deze toe te passen. 
 
 



 

34/48    

Onderzoek 

Aangezien de bestemming verandert van ‘Agrarisch’ naar ‘Bedrijf’ en ‘Natuur’ wordt een bodemonderzoek uitgevoerd.  
 

PM 

Onderzoek moet nog worden uitgevoerd, is ingepland. Rapport bodemonderzoek bijvoegen in bijlage 4  

 
Conclusie 

PM 

 
4.7 Water 
Beleid en normstelling 

Water en ruimtelijke ordening hebben met elkaar te maken. Enerzijds is water een sturende factor in de ruimtelijke ordening 
en kan daarmee beperkingen opleggen aan het ruimtegebruik. Anderzijds kunnen ontwikkelingen in het ruimtegebruik on‐
gewenste effecten hebben op de waterhuishouding. Een goede afstemming tussen beide is derhalve noodzakelijk om pro‐
blemen, zoals bijvoorbeeld wateroverlast, slechte waterkwaliteit en verdroging te voorkomen. Het Besluit ruimtelijke orde‐
ning (Bro) stelt een watertoets  in ruimtelijke plannen verplicht.  In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze  in de 
projectlocatie met water en water‐gerelateerde aspecten wordt omgegaan. 
 
Nationaal waterbeleid 

In de afgelopen decennia heeft Nederland meerdere keren te kampen gehad met wateroverlast. Dit heeft geresulteerd in 
een omslag  in het waterbeleid en het denken over water. Het kabinet heeft  in december 2000 voor het Waterbeleid 21e 
eeuw drie uitgangspunten opgesteld, te weten:  

 anticiperen in plaats van reageren; 
 niet afwentelen van waterproblemen op het volgende stroomgebied, maar handelen volgens de drietrapsstrategie 

van vasthouden‐bergen‐afvoeren; 
 meer ruimtelijke maatregelen naast technische ingrepen. 
 Belangrijk onderdeel in het waterbeleid is de watertoets.  

 
Nieuwe plannen en projecten moeten worden getoetst aan de effecten op veiligheid, wateroverlast en verdroging. Ruimte 
die nu beschikbaar is voor de bescherming tegen overstromingen en wateroverlast mag niet sluipenderwijs verloren gaan bij 
de uitvoering van nieuwe projecten voor infrastructuur, woningbouw, landbouw of bedrijventerreinen. 
 
Het Waterbeleid 21e eeuw richt zich primair op het voorkomen van wateroverlast door overstroming vanwege veel neerslag 
in een korte tijd. Hieruit volgen richtlijnen voor de ruimtelijke inrichting van het gebied om wateroverlast tegen te gaan en 
de mogelijke technische maatregelen die kunnen worden  ingezet. De maatregelen kunnen worden  ingedeeld  in de voor‐
keursvolgorde van vasthouden, bergen en afvoeren. De doelstelling van deze maatregelen is een afvoer te realiseren die niet 
groter is dan de landbouwkundige afvoer. 
 
Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grond‐
water, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Een belangrijke verandering na het in 
werking treden van de Waterwet is de onderverdeling in het bevoegde gezag met betrekking tot directe en indirecte lozingen. 
Alle indirecte lozingen vallen onder het Wabo bevoegde gezag (gemeente en provincie). Alle directe lozingen vallen onder 
het bevoegde gezag voor de Waterwet (waterschappen voor de regionale wateren en Rijkswaterstaat voor de Rijkswateren). 
De directe lozingen vallen onder de Waterwet (Wtw). De indirecte lozingen zijn opgegaan in de Wet milieubeheer (Wm) en 
vallen inmiddels onder de omgevingsvergunning (Wabo). 
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Beleid waterschap 

De projectlocatie maakt deel uit van het stroomgebied van het Waterschap Aa en Maas. Het waterschap is verantwoordelijk 
voor het waterbeleid  in en om onderhavige projectlocatie  in de gemeente Laarbeek. Het waterschap zorgt ervoor dat er 
voldoende water is en dat dit water een goede kwaliteit heeft. Om deze taak goed uit te voeren, zijn wettelijke regels nodig, 
ook op en langs het water. Deze regels staan in de Keur van het waterschap en gelden voor iedereen die woont of werkt 
binnen het gebied van het waterschap. Het waterschap stelt ter concretisering van het waterhuishoudkundig beleid kaart‐
materiaal vast. Voor wat betreft de aanwijzing van de gebieden waarvoor een vergunning voor het lozen in en afvoeren naar 
oppervlaktewateren is vereist, is dit ook een taak van het waterschap. 
 
Waterbeheerplan 2016‐2021 

Het waterbeheerplan beschrijft de doelen van het Waterschap Aa en maas voor de periode 2016‐2021. Het plan is afgestemd 
op de ontwikkeling van het Nationaal Waterplan, het Provinciaal Milieu‐ en Waterplan en het Stroomgebiedsbeheersplan. 
Meer dan voorheen wil het waterschap inspelen op initiatieven van derden en kansen die zich voordoen in het gebied. 
 
Keur Waterschap Aa en Maas 

De “Keur Waterschap Aa en Maas” bevat regels met daarin verboden en verplichtingen ten aanzien van oppervlaktewater 
en grondwater, die gelden voor iedereen die woont of werkt binnen het gebied van het Waterschap. Hierin wordt het beheer 
en het onderhoud van watergangen geregeld (bijvoorbeeld betreffende onderhoudsstroken) en is aangegeven wanneer een 
vergunning of algemene regels van toepassing zijn voor ingrepen in de waterhuishouding. Verder zijn er beleidsregels voor 
het beschermingsbeleid van gebieden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen beschermde gebieden waterhuishouding, 
attentiegebieden, beekdalen en overige gebieden. Met deze beleidsregels wordt aangegeven op welke wijze gebiedsgericht 
wordt omgegaan met vergunningverlening. De Keur van het waterschap is onder andere van toepassing wanneer direct of 
indirect wordt geloosd naar een oppervlaktelichaam. 
 

Beleidsregel Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater 

De drie Brabantse waterschappen (Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta) hanteren sinds 1 maart 2015 dezelfde (be‐
leids)uitgangspunten voor het beoordelen van plannen waarbij het verhard oppervlak toeneemt. Deze uitgangspunten zijn 
geformuleerd in de 'Beleidsregel Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater, Brabantse 
waterschappen'. Bij een toename en afkoppeling van het verhard oppervlak geldt het uitgangspunt dat plannen zoveel mo‐
gelijk hydrologisch neutraal worden uitgevoerd. De waterschappen maken bij het beoordelen van plannen met een toege‐
nomen verhard oppervlak onderscheid tussen grote en kleine plannen. Hoewel er relatief veel kleine plannen zijn, veroorza‐
ken deze op deelstroomgebiedsniveau nauwelijks een toename van de maatgevende afvoer. 
Het waterschap maakt grofweg onderscheid  in projecten met een toename van verhard oppervlak van maximaal 500 m², 
500 m² tot 10.000 m² en meer dan 10.000 m². 
 
Wanneer de toename van het verhard oppervlak minder is dan 500 m² is er vanuit het waterschap geen compensatiever‐
plichting. In deze gevallen is de gemeente het bevoegd gezag.  
 
Beleid provincie Noord‐Brabant 

Het provinciaal beleid  is onder andere verwoord  in het ‘Provinciaal Milieu‐ en Waterplan 2016‐2021’. Het plan staat voor 
samenwerken aan Brabant waar iedereen prettig woont, werkt en leeft in een veilige en gezonde leefomgeving. Het docu‐
ment vormt de strategische basis voor het Brabantse waterbeleid en waterbeheer, voor de korte en lange termijn. Het Wa‐
terplan houdt rekening met duurzaamheid en klimaatveranderingen. Het is een breed gedragen beleidsplan, omdat het tot 
stand is gekomen in nauwe samenwerking met veel belanghebbende (water)partijen in Brabant. 
 
De projectlocatie is volgens het Provinciaal Milieu‐ en Waterplan gelegen binnen het gebied dat is aangeduid als ‘water in 
bebouwd gebied'. Vanuit het Provinciaal Milieu‐ en Waterplan zijn hier geen nadere eisen aan verbonden. De projectlocatie 
is niet gelegen in een waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied of een boringsvrije zone. 
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Beleid gemeente Gemert‐Bakel 

Gemeentelijk waterplan 2019‐2023 

Het gemeentelijk waterplan bestaat uit het rioleringsplan en het waterplan voor 2019 t/m 2023. Dit plan is gezamenlijk op‐
gesteld binnen de samenwerkingsregio Brabantse Peel  (gemeenten Asten, Deurne, Gemert‐Bakel, Helmond, Laarbeek en 
Someren) en het waterschap Aa en Maas. Hierin wordt o.a. ingespeeld op klimaatadaptatie en de noodzaak de leefomgeving 
hierop aan te passen. Dit houdt in dat er gewerkt wordt aan het tegengaan van hittestress en het herinrichting van de bui‐
tenruimte om goed om te kunnen gaan met enorme hoeveelheden neerslag in korte tijd. Om dit op te pakken wordt steeds 
vaker integraal gewerkt, zodat ook andere leefbaarheid van de omgeving kan wordt verbeterd.  
 
Beoordeling 

Het verhard oppervlakte blijft gelijk en wordt dus niet uitgebreid. Ontwikkelingen binnen het bouwvlak hebben dus vrijwel 
geen (extra) negatieve gevolgen voor het watersysteem. Daarnaast heeft de initiatiefnemer een retentievijver aan laten leg‐
gen waardoor hemelwater vanaf de daken van de voormalige stallen wordt opgevangen in deze vijver in plaats van direct 
wordt afgevoerd via de riolering. Dit draagt positief bij aan het voorkomen van verdroging in het gebied.  
 

Conclusie 

Het aspect waterhuishouding vormt geen belemmering voor de geplande ontwikkeling. De aanleg van de  retentievijver 
draagt positief bij.  
 
4.8 Archeologie 
Beleid en normstelling 

Verdrag van Malta 

In 1992 ondertekende Nederland mede het zogenaamde Verdrag van Valletta (Malta). Dit verdrag heeft als doel de bescher‐
ming van het archeologisch erfgoed van Europa te bevorderen. In Nederland heeft dit geleid tot een herziening van de Mo‐
numentenwet 1988 alsmede een aanvulling op of wijziging van bepaalde artikelen in enkele andere wetten. Deze wijzigings‐
wet is beter bekend als de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ), die op 1 september 2007 van kracht werd. 
 
De belangrijkste artikelen uit het Verdrag van Malta die in de Nederlandse wetgeving zijn overgenomen, zijn dat het arche‐
ologisch erfgoed zoveel mogelijk ter plekke (in situ) dient te worden behouden (artikel 4), dat het archeologisch erfgoed deel 
uitmaakt van de belangenafweging in het kader van ruimtelijke ordening (artikel 5) en het 'veroorzakersprincipe' (artikel 6). 
Het veroorzakersprincipe betekent dat de verstoorder verantwoordelijk is voor het vroegtijdig (laten) uitvoeren van noodza‐
kelijk archeologisch (voor)onderzoek en de financiering daarvan. 
Bestemmingsplan 

In de Nederlandse wetgeving wordt aan artikel 5 uit het Verdrag van Malta invulling gegeven door middel van artikelen 38, 
39 en 40 uit de Monumentenwet.  In deze artikelen  is bepaald dat het archeologisch erfgoed beschermd dient te worden 
middels het bestemmingsplan. Gemeenten moeten bij het vaststellen van bestemmingsplannen rekening houden met de 
eventuele aanwezigheid van archeologische waarden. Hieronder vallen zowel reeds bekende archeologisch waardevolle ge‐
bieden als gebieden waarvoor een (verhoogde) archeologische verwachting geldt. Deze waarden krijgen een archeologische 
(mede)bestemming, die wordt vermeld in de toelichting van het bestemmingsplan, wordt begrensd in de verbeelding (plan‐
kaart) en wordt voorzien van regels die gekoppeld zijn aan een vergunningstelsel. 
 
In artikel 41a van de Monumentenwet is bepaald dat artikelen 39, 40 en 41, eerste lid, niet van toepassing zijn op plangebie‐
den met een oppervlakte kleiner dan 100 m². Bij projecten die deze oppervlakte overschrijden dient het archeologisch belang 
altijd te worden meegewogen in de belangenafweging. Gemeenten kunnen van deze grens afwijken, mits de redenen hier‐
voor goed onderbouwd kunnen worden. 
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Archeologiebeleid gemeente  

De gemeente Gemert ‐ Bakel heeft in januari 2016 het nieuwe gemeentelijke archeologisch beleid vastgesteld. Het archeo‐
logiebeleid bestaat uit drie delen. In deel 1 is de inleiding op de archeologische nota opgenomen. Deel 2 bevat het feitelijke 
archeologiebeleid en in het laatste deel zijn de randvoorwaarden waar een goed gemeentelijke archeologisch beleid uit be‐
staat uitgeschreven.  
De archeologische beleidskaart geeft de vertaling van de archeologische waarden en verwachting naar concrete maatregelen 
in de sfeer van de ruimtelijke ordening. Deze beleidskaart treedt in de plaats van de cultuurhistorische waardenkaart van de 
provincie Noord‐Brabant. De gemeentelijke beleidskaart is tot stand gekomen op basis van de resultaten van recente onder‐
zoeken en nieuwe (wetenschappelijke) inzichten en kennis. Hierdoor is de gemeentelijke kaart actueler en gedetailleerd. 
 

 
 
Figuur 4.7: Beleidskaart archeologie van de gemeente Gemert‐Bakel, zoals deze is vastgesteld door de  gemeenteraad d.d. 
28 januari 2010, plangebied blauw omcirkeld (Bron: Gemeente Gemert‐Bakel, Evaluatie archeologiebeleid 2009‐2014)  
 
Beoordeling 

Ten eerste zijn er voor de beoogde ontwikkeling geen bodemingrepen noodzakelijk, de bestaande bebouwing blijft gehand‐
haafd. Ten tweede ligt het plangebied in gebied met een lage archeologische verwachting. Hiervoor zijn geen vrijstellings‐
grenzen opgenomen. Hierdoor  is het niet noodzakelijk  archeologisch onderzoek uit  te  voeren.  In het bestemmingsplan 
‘Proeftuin Elsendorp’ wordt het plangebied dan ook niet aangeduid met een dubbelbestemming archeologische waarde.  
 
Conclusie 

Het aspect ‘Archeologie’ vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
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4.9 Cultuurhistorie 
Beleid en normstelling 

Goede ruimtelijke ordening betekent dat er een integrale afweging plaatsvindt van alle belangen die effect hebben op de 
kwaliteit van de ruimte. Een van die belangen is de cultuurhistorie. Per 1 januari 2012 is in het kader van de modernisering 
van de monumentenzorg (MOMO) in het Besluit ruimtelijke ordening van het rijk opgenomen dat gemeenten bij het maken 
van bestemmingsplannen rekening moeten houden met cultuurhistorische waarden. 
Hiertoe dient middels bestudering van kaarten bepaald te worden of binnen (de invloedsfeer van het plangebied) Rijksmo‐
numenten  (historische gebouwen, sluizen,  tuinbeelden en grafstenen), Archeologische Rijksmonumenten, Werelderfgoe‐
deren en beschermde stads‐ en dorpsgezichten aanwezig zijn. Ook het voorkomen van gebieden met landschappelijke waar‐
den en beschermde natuurgebieden (Natura 2000‐gebieden, Wetlands, Beschermde Natuurmonumenten, Nationale Parken, 
Nationale Landschappen en de Ecologische Hoofdstructuur dient bepaald te worden. 
 
Beoordeling 

Het plangebied ligt niet in een door de Provincie Noord‐Brabant aangeduid gebied met cultuurhistorische waarden. Wel ligt 
het in een gebied met aardkundige waarden, zoals te zien is in figuur 4.8. Aangezien er voor de realisatie van het initiatief 
niet diep in de grond gewerkt zal worden, zullen deze waarden niet worden verstoord.  
 

    
Figuur 4.8: Uitsnede Ontwerp Omgevingsverordening kaart 3 aardkundige, cultuurhistorische en groenblauwe waarden 
(Bron: ruimtelijkeplannen.nl)  
 
Conclusie 

De geplande ontwikkeling heeft derhalve geen negatieve invloed op eventuele cultuurhistorische waarden. Het aspect 'cul‐
tuurhistorie' staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg. 
 
4.10 Externe Veiligheid 
Bij ruimtelijke plannen wordt ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten gekeken, namelijk: 

 bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt; 
 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of leidingen. 

Ten aanzien van deze aspecten moeten de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld tot een aan‐
vaardbaar minimum worden beperkt. 
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In het externe veiligheidsbeleid wordt onderscheid gemaakt in het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). 
 Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval 

met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven. Het PR wordt weer‐
gegeven met risicocontouren rondom een inrichting of langs een vervoersas. 

 Het GR drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als rechtstreeks 
gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Voor het GR geldt een oriëntatiewaarde. De gemeente heeft een 
verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde overschrijdt. 

 
 

Risicorelevante inrichtingen 

Relevant is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Op basis van het Bevi geldt voor het PR een grenswaarde voor 
kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten. Beide liggen op een niveau van 10‐6 per jaar. Bij 
de vaststelling van een ruimtelijke onderbouwing of bestemmingsplan moet aan deze normen worden voldaan, ongeacht of 
het een bestaande of nieuwe situatie betreft. 
Het Bevi bevat geen norm voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordingsplicht ten aanzien van het GR in 
het  invloedsgebied van de  inrichting. De  in het externe veiligheidsbeleid gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als 
oriëntatiewaarde. 
 
Vervoer van gevaarlijke stoffen over water, wegen en spoorwegen 

Relevant  is de circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen  (circulaire RVGS) en  in de toekomst ook het Besluit 
Transportroutes Externe Veiligheid (BTEV). Op basis van de circulaire RVGS geldt het volgende: 

 Voor bestaande situaties gelden er plaatse van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten de grenswaarde voor het 
PR van 10‐5 per jaar en de streefwaarde van 10‐6 per jaar. 

 In nieuwe situaties geldt ter plaatse van kwetsbare objecten de grenswaarde voor het PR van 10‐6 per  jaar. Voor 
beperkt kwetsbare objecten geldt deze waarde als een richtwaarde. 

 Bij een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het GR of een toename van het GR geldt een verantwoordings‐
plicht. Deze verantwoordingsplicht geldt zowel in bestaande als nieuwe situaties. De circulaire vermeldt dat op een 
afstand van 200 m vanaf het tracé in principe geen beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik. 

Vooruitlopend op het BTEV zijn in de circulaire RVGS veiligheidsafstanden opgenomen uit het Basisnet Weg en het Basisnet 
Water. In het BTEV worden tevens plasbrandaandachtsgebieden benoemd voor transportroutes. Aan de hand van de Basis‐
netten wordt al geanticipeerd op de beperkingen voor ruimtelijke ontwikkelingen die samenhangen met deze plasbrandaan‐
dachtsgebieden. 
 
Buisleidingen 

Relevant is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). In dat Besluit wordt aangesloten bij de risicobenadering uit 
het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zodat ook voor buisleidingen normen voor het PR en het GR gelden. Op 
grond van het Bevb dient bij ontwikkelingen inzicht te worden gegeven in de afstand tot het plaatsgebonden risico en de 
hoogte van het groepsrisico als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. 
 
Beoordeling  

Op circa 280 m. van het plangebied bevindt zich een brandstofleiding. Het plangebied is gelegen buiten het invloedsgebied 
van deze buisleiding. Binnen de inrichting zelf ligt een bovengrondse propaantank. Gevoelige objecten staan buiten de vei‐
ligheidsafstanden van de propaantank. Daarnaast vindt in de nabije omgeving slechts op zeer beperkte schaal transport 
van gevaarlijke stoffen over de weg plaats (N272), met name ter bevoorrading van de inrichtingen binnen en in de directe 
omgeving van het plangebied. De transportbewegingen zijn dermate beperkt dat geen sprake is van ruimtelijke beperkin‐
gen langs de route en leidt derhalve niet tot beperking in het projectgebied. 
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Figuur 4.9: Uitsnede risicokaart met plangebied blauw omkaderd  
 

  
Figuur 4.10: Uitsnede bestemmingsplan ‘Proeftuin Elsendorp’, brandstofleiding aangeduid (Bron: ruimtelijkeplannen.nl)  
 
Conclusie 

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor het plan. 
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4.11 Kabels en Leidingen 
Beleid en normstelling 

Voor planologisch relevante kabels en leidingen geldt in het algemeen een belemmeringenzone waarmee in de ontwikkeling 
van een plangebied rekening moet worden gehouden. 
 
Beoordeling 

Op circa 280 meter van het plangebied bevindt zich een brandstofleiding. Het plangebied ligt op ruim voldoende afstand 
van het invloedsgebied van de leiding. Afgezien van deze brandstofleiding bevinden zich geen hogedruk aardgasleidingen, 
rioolwatertransportleidingen, drinkwatertransportleidingen of hoogspanningsleidingtracé in de nabijheid van het plange‐
bied.  
 
Conclusie 

Planologische relevante kabels en leidingen vormen daarom geen belemmering voor de vaststelling van dit plan. 
 
4.12 Verkeer en parkeren 
Voor het onderzoek naar de invloed van verkeer dient het aantal verkeersbewegingen afkomstig van de bedrijfsverzamelge‐
bouwen bepaald te worden. Door het planologisch toevoegen van dit bedrijf kunnen nadelige gevolgen optreden door een 
toename van het aantal verkeersbewegingen. Om een  juist beeld te krijgen van het aantal verkeersbewegingen dient de 
worst‐case situatie bepaald te worden. 
 
Om de parkeerbehoefte te berekenen wordt gebruik gemaakt van de Nota Parkeernormen Gemert‐Bakel 2017 en voor het 
berekenen van de verkeersgeneratie wordt gebruik gemaakt van CROW 381 ‘Toekomstbestendig parkeren’.  

 Het bedrijfsvloeroppervlakte betreft circa 3.901 m2;  
 Het bereikbaarheidskenmerk is Buitengebied; 
 De stedelijkheidsgraad van de kern Elsendorp is 5 
 Voor het bepalen van de verkeersgeneratie wordt het midden van de bandbreedte aangehouden. 

 
Parkeren  

 Nieuwe situatie:  
o Bedrijfsverzamelgebouw 
o Parkeercijfer: 1,7 per 100 m2 bvo 
o = 3.901 m2 / 100 m2 x 1,7 =  67 parkeerplaatsen 

 
De parkeerbehoefte van 67  parkeerplekken kan worden voorzien op het eigen voormalige agrarische erf. Voor elke huur‐
ruimte is een parkeerplaats beschikbaar. De initiatiefnemer ondervindt dat er maar een kwart van dit aantal parkeerplekken 
nodig is voor het bedrijfsverzamelgebouw.  
 
Verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling 

Nieuwe situatie:  
o Bedrijfsverzamelgebouw 
o Verkeersgeneratie per 1002 bvo: min 7  en max. 8,7 = gemiddeld 7,85 voertuigenbewegingen per etmaal; 
o = 3.901 m2 / 100 m2 x 7,85 = 307 voertuigbewegingen per etmaal.   

 
In de beoogde situatie zullen er circa 307 voertuigbewegingen per etmaal zijn. Voor een werkdag geldt dat de verkeersgene‐
ratie met een factor 1,33 (CROW 381) moet worden vermenigvuldigd. Dan komt de verkeersgeneratie uit op = 408 voertuig‐
bewegingen per etmaal op een werkdag. Dit is overigens een berekening van een worst‐case situatie. In de praktijk zal het 
aantal voertuigbewegingen een stuk  lager  liggen. De  initiatiefnemer ondervindt minder dan 100 verkeersbewegingen per 
dag.  
Deze intensiteit kan prima worden afgewikkeld aangezien er ruim voldoende hiaten zijn in de verkeersstroom op de N272.  
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Verkeersveiligheid 

De toevoeging van het plan, leidt verder niet tot knelpunten in de verkeersveiligheid. De fietsoversteek is duidelijk zichtbaar 
en de toename van het verkeer is dermate klein dat dit niet leidt tot knelpunten.  
 

Conclusie 

Het aspect ‘Verkeer en Parkeren’ vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
 
4.13 Gezondheid 
 
De omzetting van een voormalige intensieve veehouderij naar een bedrijfsverzamelgebouw levert een forse reductie op van 
geur, fijn stof en ammoniak emissies. Als gevolg van het voorgenomen plan is dan ook sprake van forse verbetering op het 
gebied van gezondheid. Daarnaast levert het Chw bestemmingsplan Proeftuin Elsendorp , als gevolg van de omzetting van 
intensieve veehouderijen naar overige bestemmingen, nog grotere afnames van geur, ammoniak en fijn stof emissies op.  
Per saldo is er daarom sprake van een positieve bijdrage aan het aspect gezondheid in het gebied. Daarbovenop is het initi‐
atief landschappelijke ingepast waarbij extra groen wordt toegevoegd aan het landschap. Groen draagt positief bij aan het 
mentaal welbevinden van mensen. Daarbij zorgen extra bomen en planten voor een gezondere lucht en daarmee voor een 
gezonde leefomgeving.  
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5. CONCLUSIE 

In voorgaande hoofdstukken is het initiatief aan de Elsendorpseweg 86 getoetst aan beleid, gemotiveerd aan de hand van 
doelen en beoordeeld op basis van de geldende normen voor relevante milieukundige aspecten. In hoofdstuk 3 is de beoogde 
ontwikkeling getoetst aan het provinciaal en gemeentelijk beleid. Daarin is aangetoond dat het initiatief voldoet aan de ba‐
sisprincipes voor een evenwichtige toedeling van functies en aan de regels voor niet‐agrarische activiteiten. Daarnaast wor‐
den mogelijk aanwezige aardkundige waarden niet aangetast. Eveneens past het initiatief bij de doelen uit de structuurvisie 
van proeftuin Elsendorp, doordat het herbestemmen van een voormalige intensieve veehouderij leegstand tegengaat. Daar‐
bovenop wordt meerwaarde voor het dorp gecreëerd door het slopen van de mestsilo, het opwekken en beschikbaar stellen 
van duurzame energie en het  landschappelijk  inpassen van het terrein met o.a. een bijenlandschap.  In hoofdstuk 4  is de 
beoogde ontwikkeling getoetst aan de regelgeving van verschillende milieukundige aspecten. Hieruit is gebleken dat er geen 
milieukundige aspecten zijn die de beoogde ontwikkeling in de weg staan en zijn er tegelijkertijd geen aspecten die door de 
beoogde ontwikkeling negatief worden beïnvloed.  
 
Op basis van deze ruimtelijke onderbouwing kan daarom geconcludeerd worden dat het initiatief aanvaardbaar is binnen de 
bestaande fysieke leefomgeving en daadwerkelijk een positieve invloed zal hebben op de leefbaarheid en de toekomstbe‐
stendigheid van Elsendorp.  
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Bijlage 1 Landschappelijk inpassingsplan 
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[Herald] Visie op compleetheid van de positionpaper:
de aanzet met drie lagen leefomgeving, samenleving, 
economie en de koppeling met de Global Goals biedt een 
interessant kader. Ik denk dat het onderdeel economie nog 
het minst geladen is met waarden en teveel associeert met 
de ‘oude’ begrippen van verdienen, groei, bereikbaarheid 
etc.. Leidraad voor de visie zou de waarde kunnen zijn en 
het onderscheidende in plaats van het op de kaart zetten 
en place to be mantra. Toerisme is bijvoorbeeld zoiets. 
Dit is een economische factor ook in de toekomst maar 
we moeten niet denken in aantallen [met alle problemen 
van dien] maar in onderscheidend aanbod op basis van 
waarden [rust, weidsheid, splendid isolation]. Een sterke 
economie is gebaseerd op een sterke identiteit en daar 
liggen de kansen voor de toekomst. 

VISIE EN OMGEVINGSWET
De omgevingsvisie moet op basis van de Omgevingswet 
uiterlijk in 2025 gereed zijn. De gemeente heeft de 
ambitie om eerder al een omgevingsvisie op te stellen. Die 
omgevingsvisie in de eerste aanzet van de beleidscyclus, 
zoals die door het Rijk aan het instrumentarium 
van de Omgevingswet ten grondslag is gelegd. De 
omgevingsvisie heeft in die cyclus een nauwgezette relatie 
met programma’s en het omgevingsplan. Uiteindelijk 

omvat de beleidscyclus volgens de Omgevingswet het 
volledig wettelijke instrumentarium in een voortdurende 
dynamische cyclus die in kan spelen op ontwikkelingen. 
Inhoudelijk verhoudt de visie zich dan ook nadrukkelijk 
met de andere instrumenten. Omdat het omgevingsplan 
voor het hele eiland pas in 2029 klaar hoeft te zijn en 
er ook nog geen programma’s zijn gemaakt, functioneert 
de omgevingsvisie op dit moment, nu er nog geen 
omgevingsplan ligt dat juridische kaders stelt, anders dan 
straks wanneer alle instrumenten volwaardig functioneren 
onder de Omgevingswet. De omgevingsvisie die nu voorligt 
moet duidelijke kaders stellen en koers bepalen als 
(juridische) basis voor de toetsing van initiatieven, zolang 
de cyclus nog niet optimaal functioneert. Een deel van 
die kaders kan straks naar het omgevingsplan, waarna 
de omgevingsvisie uiteindelijk een meer strategisch 
abstractieniveau kan krijgen. De omgevingsvisie is daarmee 
eveneens een dynamisch document, dat binnen de 
beleidscyclus telkens om aanpassing en actualisatie vraagt 
aan ontwikkelingen en opgaves die zich voor gaan doen. 
Er zijn meer zaken die op dit moment nog niet duidelijk 
zijn of waarin de gemeente nog geen keuzes heeft 
gemaakt. Vraagstukken die pas bij het opstellen van het 
omgevingsplan aan de orde komen, zoals beleidsmatige 
keuzes met betrekking tot o.a. de regels uit de 
Bruidsschat (vooral de gemeentelijke milieuregelgeving), 
de zorgplichten, de regels met betrekking tot de fysieke 
leefomgeving uit de verschillende gemeentelijke 
verordeningen, en dergelijke. Onderdelen die op grond van 
artikel 3.2. en 3.3. van de Omgevingswet deel uit moeten 
maken van een omgevingsvisie, zoals bedoeld onder de 
Omgevingswet. Deze omgevingsvisie is om die reden nog 
niet volledig een omgevingsvisie zoals de Wet die voor 
zich ziet en zoals die in de toekomst binnen een optimale 
beleidscyclus moet gaan functioneren in relatie tot hogere 
regelgeving en het eigen gemeentelijke instrumentarium. 
Om die reden wordt deze omgevingsvisie gezien als een 
tussendocument, een eerste stap naar de toekomstige 
volwaardige omgevingsvisie. 

BESTUURLIJKE CONTEXT
verder zou ik ook aangeven dat we met de visie aansluiting 
willen zoeken bij de 9 principes van de Omgevingsvisie 
van de provincie en tot slot zou ik ook de kamerbrief willen 
noemen waarbij het Rijk heeft aangegeven de regie te 
pakken in ieder geval op vier voor Leeuwarden relevante 
onderdelen, namelijk dat verbindingsverhaal van regio’s 
(ken jij beter dan ik), een nationaal programma voor het 
landelijk gebied (met name landbouw), een aanpak van 
de veenweideproblematiek en een beschouwing van het 
Nederlandse landschap en de betekenis daarvan. Kortom 
je zit straks met een sterke regie vanuit het Rijk, daaronder 
komt een zeer strakke regie vanuit de provincie, dus is de 
vraag wat er voor de gemeente resteert. Dat vraagt van ons 
wel de nodige creativiteit, maar ook aandacht voor de rol 
die Leeuwarden in de processen kan innemen en zo.

LOKALE KLEURING
De samenhang van thema’s – wat willen we per 
beleidsthema bereiken – met gebieden – hoe vindt 
de vertaling plaats per wijk, dorp of gebied – moet in 
de omgevingsvisie een goede plek krijgen. Juist voor 
Leeuwarden is dat ook bijzonder relevant: dragende groen- 
en waterstructuren enerzijds en een veelzijdige stand en 
diverse dorpen met een eigen kleur en identiteit anderzijds. 
Een thematische aanpak voor bijvoorbeeld leefbaarheid 
of duurzaamheid die voor alle wijken en dorpen geldt, is 
weinig effectief. Er zal een gebiedsgerichte uitwerking 
nodig zijn die specifieke oplossingsrichtingen kan bieden. 
De omgevingsvisie zet daarbij vooral in op de meest 
dynamische gebieden.
In het proces brengen wij dat onder door de thema-
ambities te vertalen in een beperkt aantal leidende 
ambities per gebied. In focusgesprekken maken we daar 
een gebiedsgerichte uitwerking van.
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1. DE LOCATIE 

Langs de Elsendorpseweg in Elsendorp is 
het bedrijf van de familie Donkers gevestigd.  
Familie Donkers is voornemens een 
bestemmingswijziging te doen.  
Bij deze wijziging zal een landschappelijke 
inpassing opgesteld worden.
 
Bij het opstellen van de landschappelijke 
inrichting is rekening gehouden met de 
historie van de omgeving, de huidige 
groenstructuren en met de landschapsvisie 
van de gemeente.
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2. HISTORIE 

- 1950-

• Geen verkaveling;
• Elsendorpseweg aanwezig.

• Kavels zijn gevormd;
• Bebouwing is toegenomen;
• Erven zijn groen ingepast. 

• Bebouwing is toegenomen;
• Gronden agrarisch in gebruik;
• Groenstructuren aanwezig. 

anno

- 1980 -
anno

- 2020 -
anno



3. ANALYSE OMGEVING 

6

Secundaire weg

Plangebied

Groenstructuren
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Groenstructuren

De Elsendorpseweg is een belangrijke en doorgaande weg 
naar Elsendorp. Veel secundaire wegen zijn hierop ontsloten. 
 
De meesten wegen en groenstructuren in en rondom 
Elsendorp lopen parallel aan elkaar. Door middel van groene 
bomenlanen wordt de landschappelijke waarde van het dorp 
versterkt. 
Niet alleen de wegen zijn groen ingepast, maar ook de erven 
hebben een groene singel rondom het perceel. Minimaal 
twee zijden hebben een groene rand bestaande uit bomen 
en/of struweel. 

Groenstructuur aan de oostzijde van het perceel
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4. LANDSCHAPSVISIE

Voor de proeftuin in Elsendorp is door middel van 
bouwstenen en inspiratiekaarten een landschapsvisie 
opgesteld. De visie staat niet op zichzelf, de basis ligt in het 
bestemmingsplan en het meerwaardeplan. 
De visie beschrijft de doelstellingen, het landschappelijke 
beeld per gebied en heeft verschillende thematische 
uitwerkingen. 

Het landschap kan opgedeeld worden in 3 verschillende 
delen:
1. Dynamisch buitengebied; De openheid en de vergezichten 

worden gerespecteerd. Grote erven zijn omsingeld door 
robuuste groene randen. De perceelgrensbeplanting staat 
haaks op de ontginningswegen. De beplanting wordt 
ingezet als windsingel.

2. Rustig buitengebied; Dit landschap kent een afwisseling 
van extensieve weides en natuur inclusieve akkers met 
klimaat adaptieve bossen.  Naaldbos wordt omgevormd 
naar loofbos.  
Waar mogelijk worden de bossen ecologisch verbonden 
door houtwallen en boomsingels. Deze groene randen 
worden ingezet als windsingel. Het gebied is toegankelijk 
voor voetgangers. In dit buitengebied  is geen ruimte voor 
zonneparken.

3. Dorpslandschapszone; Dit is de zone rondom het dorp. 
Het landschap is kleinschalig en afwisselend. 

De visie benoemd randvoorwaarden voor landschap en 
erfinrichting. 
• Behouden van open en weids karakter;
• Altijd een stevige beplanting toevoegen op het erf die een 

bijdrage levert in het ontginningenlandschap;
• In stand houden van rechtlijnige en geordende verkaveling;
• Behouden van zichtlijnen en waardevolle open ruimten. 

Waar mogelijk deze versterken;
• Aandacht voor behoud en bescherming van 

cultuurhistorische structuren, zoals wijstgronden, 
zandpaden, dubbele bomenlanen, beken en steilranden;

• Kansen benutten voor bijdrage aan natuurontwikkeling, 
zoals akkerrandbeheer, bloemrijkgrasland of poelen;

• Sloop van in verval geraakte bedrijfsbebouwing;
• Opknappen van waardevolle bebouwing, eventueel d.m.v. 

splitsing wooneenheden. 
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Landschapsvisie Elsendorp (Bron: Landschappelijke inspiratiekaart en bouwstenen landschappelijke meerwaarde, 
Proeftuin Elsendorp 2021)

Dynamisch buitengebied

Dorpslandschapszone

Rustig buitengebied
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Randvoorwoorden landschappelijke inpassing (Bron: Landschappelijke inspiratiekaart en bouwstenen landschappelijke meerwaarde, Proeftuin 
Elsendorp 2021)
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Kansenkaart (Bron: Landschappelijke inspiratiekaart en bouwstenen landschappelijke meerwaarde, Proeftuin 
Elsendorp 2021)
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5. ONTWIKKELING EN LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

Nieuwe bomen
Huidige bomen

Fruitboomgaard

Bloemrijkgrasland tbv de biodiversiteit
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Bij het opstellen van de landschappelijke inpassing is rekening 
gehouden met de wensen van de gemeente, de zichtlijnen en met de 
paarden in de naastgelegen wei.
In de huidige situatie wordt het meest oostelijke perceel gebruikt 
voor akkerbouw. De aanwezige poel op het perceel zorgt voor een 
leefgebied voor kleine insecten. 

De kavel dat nu wordt gebruikt voor akkerbouw wordt natuurlijk 
ingericht. Door middel van bloemrijkgrasland en fruitbomen zal de 
biodiversiteit versterkt worden.  
De nieuwe inheemse bomen en het struweel zal de groenstructuur 
versterken. Daarnaast biedt het struweel ook een schuilplaats voor 
vogels en kleine zoogdieren.

De struweelhaag bestaat uit hazelaar (25%), meidoorn (25%), 
sleedoorn (25%) en hondsroos (25%). Het struweel bestaat uit vier-
rijige beplanting met onderlinge afstand van 1 meter.

Aan de noordzijde wordt geen groene inpassing geplaatst. De 
openheid en de vergezichten worden zo gerespecteerd. 

Meidoorn 

Hondsroos

Nieuwe bomen

Fruitboomgaard

13
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A

A

A’

A’

DOORSNEDES LANDSCHAPPELIJKE INPASSING



Bijlage 2 Planverbeelding beoogde situatie  
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Bijlage 3 Rekenmodel bij meerwaardeplan 





Naam initiatief: Elsendorpseweg 86
Datum: 10-3-2021
Ingevuld door: D. van Roij

1. Past het initiatief in de Visie? (zie bijlage 1 van het meerwaardeplan)

Toelichting:
Ja/Nee: Ja

2. Verbetert het initiatief de leefbaarheid?
+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:

Reduceren overlast intensieve veehouderij (geur, geluid, uitstoot) 1
Asbest verwijderen 1
Leegstand/VAB's opruimen 1

Zelfvoorzienend in energie (zonneweides, -daken, windenergie) 1
Minder wonen in IV-gebied 0
Verkeersveiligheid Gerele Peel 0
Voldoende kwalitatieve woningen (per doelgroep) 0
Ja/Nee: Ja

3. Creëert het initiatief ruimte voor bedrijvigheid en innovatie?
+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:

Moderne stalsystemen installeren 0
Kansen bieden aan koplopers 0
Circulaire economie in agrarische sector 0
Nieuwe bedrijvigheid aantrekken/ruimte bieden 1
Energiekansen 'pakken' (duurzame deals) 1
Ja/Nee: Ja

4. Creëert het initiatief landschappelijke kwaliteit?
+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:

Bedrijvigheid concentreren in paarse zone 1
Buitengebied verbinden met het dorp 0
Beeldkwaliteit bewaken en verbeteren 1
Lege milieuvergunningen intrekken 0
Ja/Nee: Ja

5. Levert het initiatief een bijdrage aan duurzaam waterbeheer?
+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:

Waterbuffer groter dan 20.000 m3 0
Oplossen knelpunten in waterbeheer 0
Verbeterde niveauregeling 0
Bijdrage aan klimaatadaptatie 0
Waterbeheer ook afstemmen op natuurontwikkeling 0
Ja/Nee: Nee

6. Versterkt het initiatief het recreatie aanbod?
+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:

Transitie naar een recreatief aantrekkelijke omgeving 0
Interessant 'gebiedsverhaal' als grondlegger 0
Doelgroepen benadering 0

Recreatie aanbod bundelen 0
Combinatie waterbeheer, natuur en recreatie 0
Elsendorp verbinden met landgoederen 0
Recreatieve routes uitzetten 0
Ja/Nee: Nee

7. Wordt er samengewerkt met andere initiatieven?

Toelichting:
Ja/Nee: Nee

Korting op maatschappelijke meerwaarde: 15%

Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Omschakeling naar bedrijfverzamelgebouw waarmee nieuwe bedrijvigheid 
Deelname aan postcoderoos of vergelijkbaar

Nieuwe bedrijvigheid aan doorgaande wegen (as Elsendorpseweg)
Toelichting hier invoeren
gebouwen worden landschappelijk ingepast en er wordt bijgedragen aan 
Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren

Woon-werk locatie aan de Elsendorpseweg. Qua omvang en functie passend in omgeving

Saneren IV bouwvlak
Asbest daken op stallen verwijderd
Er wordt een nieuwe functie aan voormalige stallen gegeven
Op de daken liggen zonnepanelen voor eigen gebruik. Ook wordt energie 
opgewekt voor levering aan het net



Elsendorpseweg 86
2
15%

Oppervlakte bestemming [m2] Oppervlakte bouwvlak [m2] Grondwaarde [€/m2] Huidige waarde [€]
1,00€                              -€                                      

3.734                                               5,00€                              18.670€                                

12.045                                             25,00€                            301.125€                             

62,50€                            -€                                      
100,00€                          -€                                      

70,00€                            -€                                      
25,00€                            -€                                      
25,00€                            -€                                      
25,00€                            -€                                      

-€                                      

-                                                   -                                                  -€                                      
15.779                                             -                                                  319.795€                             

Oppervlakte bestemming [m2] Oppervlakte bouwvlak [m2] Grondwaarde [€/m2] Toekomstige waarde [€]
6.000                                               1,00€                              6.000€                                  

5,00€                              -€                                      

25,00€                            -€                                      

9.779                                               62,50€                            611.188€                             
100,00€                          -€                                      

70,00€                            -€                                      
25,00€                            -€                                      
25,00€                            -€                                      
25,00€                            -€                                      

-                                                   -                                                  -€                                      
15.779                                             -                                                  617.188€                             

Bruto financiële meerwaarde Verschil oppervlakte [m2] Meerwaarde
-                                                   297.393€                             

Eigen werkzaamheden Opp. binnen plangebied [m2] Opp. buiten plangebied [m2] Eenheidsprijs Gemaakte kosten
25,00€                            -€                                      

5,00€                              -€                                      
6.000                                               10,00€                            60.000€                                

-€                                      
60.000€                                

Omvang investering/fondsbijdrage Investering [€]

59.479€                                
8.922€                                  

50.557€                                
60.000€                                

-€                                      

Natuur

Naam initiatief:
Categorie van het initiatief [1, 2 of 3]:
Kortingspercentage o.b.v. maatschappelijke meerwaarde [zie werkblad maatschappelijk]:

Grondwaarde huidige situatie

Agrarisch 
Agrarisch met een bouwvlak / 
Agrarisch verwante bedrijven
Bedrijf 
Wonen <1000 m2
Wonen >1000 m2
Maatschappelijk 
Recreatie
Horeca
Vastgoedwaarde (alleen bij sloop 
van een opstal)
Overig
Totaal:

Totaal

Grondwaarde toekomstige situatie
Natuur
Agrarisch 
Agrarisch met een bouwvlak / 
Agrarisch verwante bedrijven
Bedrijf 
Wonen <1000 m2
Wonen >1000 m2
Maatschappelijk 
Recreatie
Horeca
Overig

Totaal

Opmerking
Bruto financiële meerwaarde

Slopen agrarische gebouwen [m2]
Slopen kassen [m2]
Landschappelijke inpassing [m2]
Overig

Categorie 2
Gevraagde investering 20% Bruto meerwaarde afdragen
Te realiseren investering korting o.b.v. maatschappelijke meerwaarde

o.b.v. eigen werkzaamheden
o.b.v. storting in gebiedsfonds

gevraagde inspanning na korting



Bijlage 4 Bodemonderzoek  
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1. INLEIDING 

Voor ‘Proeftuin Elsendorp’ wordt het ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ vastgesteld. Met dit bestemmingsplan met 
verbrede reikwijdte moet het eenvoudiger worden om een omgevingsvergunning te verlenen voor initiatieven die een meer‐
waarde zijn voor Elsendorp. Het bestemmingsplan  is daarmee een omgevingsplan vooruitlopend op de Omgevingswet en 
heeft het een pilot status gekregen onder de Crisis‐ en herstelwet (Chw). Zo’n pilot omgevingsplan biedt veel ontwikkelings‐
ruimte en flexibiliteit. Dit sluit aan bij het gedachtegoed van de Omgevingswet. 
 
De initiatiefnemer voor een initiatief aan de Elsendorpseweg 96a is één van de koplopers die samen met een aantal andere 
koplopers een bijdrage levert aan meerwaarde voor het dorp. Voor de koplopers in de proeftuin is het mogelijk gemaakt om 
gelijktijdig met het vaststellen van het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte ook hun initiatief planologisch te regelen.  
 
Om de initiatieven samen met het ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ mogelijk te maken is een motivering nodig 
waarin aangetoond wordt dat het initiatief aanvaardbaar is binnen de bestaande fysieke leefomgeving. In voorliggende ruim‐
telijke onderbouwing wordt het initiatief aan de Elsendorpseweg 96a gemotiveerd aan de hand van de doelen voor meer‐
waarde voor Elsendorp, het relevante provinciale omgevingsbeleid en de geldende normen voor de relevante milieukundige 
aspecten. Het initiatief aan de Elsendorpseweg 96a is aanvaardbaar binnen de bestaande fysieke leefomgeving als aan voor‐
noemde wordt voldaan.  
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2. DE ONTWIKKELING 

2.1 Huidige situatie  
Omgeving 

Het Brabantse dorp Elsendorp ligt aan de kruising  van de twee provinciale wegen de Zeelandsedijk en de Elsendorpseweg 
tussen Gemert en Boxmeer. Het dorp valt onder de gemeente Gemert‐Bakel. Het is omgeven door een agrarisch landschap 
met meerdere intensieve veehouderijen en met in het zuiden een aantal natuurgebieden zoals de ‘Groote Slink‐Bunthorst’, 
‘De Sijp’ en ‘Cleefs Wit’.  
 
Locatie 

Elsendorpseweg 96a ligt ten oosten van het dorp in het buitengebied. Op dit adres staat een woning met drie schuren. Het 
perceel wordt via een zijtak ontsloten op de Elsendorpseweg. Het woonperceel heeft een oppervlakte van 2.040 m2. Bij de 
woning staan 153 m2 aan bijgebouwen. 
 
Bedrijfsactiviteiten  

In de huidige situatie is aan de Elsendorpseweg 96a een bedrijf aan huis gevestigd. Het betreft hier hoofdzakelijk een klein‐
schalig cateringbedrijf, maar er worden op deze locatie ook kookworkshops gegeven, er is een kleine delicatesse winkel en 
er is ruimte om kleine groepen te ontvangen voor lunch of diner. Deze activiteiten vinden op het achtererf plaats van het 
woonhuis en in de bestaande bijgebouwen. Bij het woonhuis staan in totaal voor 153 m2 aan bijgebouwen. Op dit moment 
is 130 m2 van de bijgebouwen in gebruik ten behoeve van het bedrijf aan huis. Aan de voorzijde van het woonhuis is nog een 
klein terras aanwezig (3 tot 5 tafels). Het terras wordt alleen bij mooie dagen overdag en op aanvraag opgetuigd.  
 
Deze bedrijfsmatige activiteiten zijn op dit moment planologisch niet geregeld in het vigerend bestemmingsplan. Het is de 
wens van initiatiefnemer om deze bestaande activiteiten planologisch te regelen in het nieuwe bestemmingsplan voor de 
proeftuin. 
 

 
Figuur 2.1: Kaart omgeving met plangebied rood aangeduid.  
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Figuur 2.2: Luchtfoto met plangebied rood omkaderd  
 
2.2 Beoogde situatie en de meerwaarde voor Elsendorp 
Beoogde ontwikkeling  
De bestaande situatie is in dit geval de eindsituatie op de locatie. De bestaande horeca‐activiteiten zoals beschreven in pa‐
ragraaf 2.1 worden niet verder uitgebreid. Deze bestaande activiteiten worden in het bestemmingsplan voor de proeftuin 
planologisch geregeld. De volgende horeca‐activiteiten worden mogelijk gemaakt: 

‐ In totaal mag 130 m2 aan bij de woning bijbehorende gebouwen in gebruik genomen worden ten behoeve van het 
bedrijf aan huis; 

‐ Een cateringbedrijf; 
‐ Praktijkruimte voor het geven van kookworkshops; 
‐ Delicatesse winkel; 
‐ Restaurant; 
‐ (Boerderij)terras. 

 
Meerwaarde  

De meerwaarde voor Elsendorp wordt gevonden in de bestaande waarde die het bedrijf heeft voor de recreatieve poten‐
ties van de omgeving. In de proeftuin wordt een verbetering van de recreatie nagestreefd. Dit bedrijf levert daar op dit mo‐
ment al een bijdrage aan. Het betreft een kleinschalig bedrijf in een landschappelijk fraaie omgeving. Recreanten komen 
voor de rust en het landschap naar deze plek. Dit horeca bedrijf aan huis is één van de schakels om een recreatief netwerk 
verder te ontplooien in Elsendorp.  
 
Landschappelijke inpassing 

Het landschappelijke karakter van de omgeving wenst initiatiefnemer verder te versterken door deze locatie verder land‐
schappelijk in te passen door de aanleg van een bossingel. Bij het opstellen van de landschappelijke inrichting is rekening 
gehouden met de historie van de omgeving, de huidige groenstructuren, de zichtlijnen en met de landschapsvisie van de 
gemeente. Naast deze bossingel wordt het bestaande groen planologisch vastgelegd. Daarom is er geen landschappelijk 
inpassingsplan gemaakt.   



 

8/40    

2.3 Bestemmingsplan  
2.3.1 Huidige planologische situatie 

Het vigerende bestemmingplan is ‘Gemert‐Bakel Buitengebied 2017’, vastgesteld op 5 juli 2018. Volgens dit plan kent het 
perceel de bestemming ‘Wonen’.  
Een aan huis verbonden bedrijf in de hoofdgebouwen en/of bijbehorende bouwwerken is toegestaan, mits het medegebruik 
van de woning en daarbij behorende bouwwerken beperkt  is  tot  ten hoogste 35% van het grondoppervlak van de wo‐
ning/wooneenheid en de daarbij behorende bouwwerken tot maximaal 100 m2 (artikel 17.5.2 lid c.). Binnen deze regeling 
zijn de beoogde horeca activiteiten aan huis niet mogelijk. Er wordt 130 m2 gewenst voor het uitoefenen van het bedrijf aan 
huis.  
 

   
Figuur 2.3: Uitsnede bestemmingsplan ‘Gemert‐Bakel Buitengebied 2017’ (Bron: ruimtelijkeplannen.nl) 
 
2.3.2 Beoogde planologische situatie  

Om de ontwikkeling mogelijk te maken wordt de bestemming ‘Wonen’ aangevuld met de functieaanduiding ‘specifieke vorm 
van wonen – nevenactiviteit horeca’ en de maatvoering ‘maximum oppervlakte bedrijf aan huis (m2)’ van 130 m2.  
Tegelijk wordt een deel van de bestemming ‘Wonen’ omgezet naar de bestemming ‘Groen’ met een oppervlak van 273 m2.  
Het bouwvlak wordt daarbij verkleind van 2.042 m2 naar 1.769 m2, zodat deze aansluit op het bestaande groen.  
 
In bijlage 1 is de planverbeelding van de beoogde planologische situatie weergegeven.  
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3. TOETSING BELEID  

3.1 Provinciaal beleid 
3.1.1 Ontwerp omgevingsverordening Noord‐Brabant 

Beleid  

Gedeputeerde Staten van Noord‐Brabant hebben op 23 maart 2021 het ontwerp van de Omgevingsverordening Noord‐Bra‐
bant vastgesteld.  
Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Vanwege de Omgevingswet moet de provincie haar regelsysteem aan‐
passen. Straks heeft de provincie nog maar één verordening waarin alle regels zijn opgenomen over de fysieke leefomgeving. 
De Ontwerp Omgevingsverordening is, na de Interim Omgevingsverordening, een tweede stap op weg naar de definitieve 
omgevingsverordening. Hierin worden de bestaande verordeningen over de  fysieke  leefomgeving samengevoegd tot één 
Omgevingsverordening.  
De Ontwerp Omgevingsverordening  is beleidsneutraal van karakter  ten opzichte van de voorheen geldende verordening 
ruimte en de nu nog geldende interim omgevingsverordening. Dat betekent dat er geen nieuwe beleidswijzigingen zijn door‐
gevoerd, behalve als deze voortvloeien uit vastgesteld beleid, zoals de omgevingsvisie. In beginsel zijn de huidige regels met 
het huidige beschermingsniveau gehandhaafd. Hoewel op dit moment de  interim omgevingsverordening nog geldend  is, 
wordt in de ruimtelijke onderbouwing wel al getoetst aan de ontwerp omgevingsverordening. Aangezien de ontwikkeling op 
de locatie Elsendorpseweg 96a onderdeel is van de proeftuin en het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (voorloper 
op omgevingsplan) is dat op dit moment het meest passende beoordelingskader voor deze nieuwe ontwikkeling.  
 
In hoofdstuk 4 van de Ontwerp Omgevingsverordening zijn de instructieregels opgenomen die gemeenten moeten toepassen 
in hun omgevingsplan. De instructieregels richten zich op een evenwichtige toedeling van functies. Dit betekent dat de regels 
in de ontwerp omgevingsverordening ook vanuit functies (van gebieden) zijn opgebouwd. Daarnaast richten de regels zich 
op een goede omgevingskwaliteit, inclusief een veilige en gezonde leefomgeving (in plaats van een goede ruimtelijke kwali‐
teit). Tevens zijn een aantal algemene basisprincipes opgenomen. 
 
In de ontwerp omgevingsverordening zijn regels voor ontwikkelingen gekoppeld aan werkgebieden (structuren) en aandui‐
dingen. Het plangebied ligt binnen het werkgebied ‘Landelijk Gebied'.  
 

   
Figuur 3.1: Uitsnede Ontwerp Omgevingsverordening kaart 2 basiskaart ‐ met plangebied in ‘Landelijk gebied’ (Bron: ruimte‐

lijkeplannen.nl) 
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De planologische ontwikkeling die met dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt betreft de uitbreiding van het maxi‐
mum oppervlak dat aan bebouwing gebruikt mag worden voor het bedrijf aan huis. Dit is voor o.a. de keuken, opslag, koe‐
lingen, klein restaurantje en praktijkruimte voor kookworkshops, met daarbij een boerderijterras.  
 
In het vigerende bestemmingsplan  ‘Gemert‐Bakel Buitengebied 2017’ (vastgesteld op 5  juli 2018) zijn ter plaatse van het 
bouwperceel aan de Elsendorpseweg 96a de gronden uitsluitend bestemd voor wonen.  In het nieuwe bestemmingsplan 
‘Proeftuin Elsendorp’ krijgt het plangebied de bestemming ‘Wonen’ en ‘Groen’ met de functieaanduidingen ‘specifieke vorm 
van wonen – nevenactiviteit horeca’. Hieronder worden de nieuwe functies binnen het plangebied getoetst aan de relevante 
instructieregels uit de ontwerp omgevingsverordening. 
 
Toetsing 

De beoogde ontwikkeling voorziet in de uitbreiding van het maximum oppervlak dat aan bebouwing gebruikt mag worden 
voor het bedrijf aan huis. Deze niet‐agrarische functie wordt gevestigd in 'landelijk gebied'. Deze ontwikkeling wordt daarom 
getoetst aan artikel 4.78 ‘Niet‐agrarische activiteiten’ van de Ontwerp Omgevingsverordening.  
 
Naast de regels voor ‘niet‐agrarische activiteiten’ op het ‘Vitale platteland’ gelden de basisprincipes voor een evenwichtige 
toedeling van functies (artikel 4.7 tot 4.10) en de regels voor het versterken van de omgevingskwaliteit (artikel 4.11 tot 4.13). 
Voor het realiseren van een veilige, gezonde leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit wordt toepassing gegeven aan 
zorgvuldig ruimtegebruik, de waarden in een gebied met toepassing van de lagenbenadering en meerwaardecreatie.  
 
Dit zijn het totaal aantal regels uit de Ontwerp Omgevingsverordening Noord‐Brabant waar dit initiatief aan getoetst wordt:  
 
Instructieregels voor het omgevingsplan gemeenten (hoofdstuk 4): 
Basisprincipes voor een evenwichtige toedeling van functies (paragraaf 4.1.2): 

 Artikel 4.7 Zorgplicht voor een goede omgevingskwaliteit; 
 Artikel 4.8 Zorgvuldig ruimtegebruik; 
 Artikel 4.9 Toepassing van de lagenbenadering; 
 Artikel 4.10 Meerwaardecreatie. 

Versterken van omgevingskwaliteit (paragraaf 4.1.3):  

 Artikel 4.11 Kwaliteitsverbetering landschap; 
 Artikel 4.12 Bouw‐sloop regeling; 
 Artikel 4.13 Ontwikkelingsrichting; 

Niet‐agrarische activiteiten (paragraaf 4.6.4): 

 Artikel 4.78: Niet‐agrarische activiteiten. 
 
Basisprincipes voor een evenwichtige toedeling van functies (paragraaf 4.1.2 ontwerp omgevingsverordening): 

Artikel 4.7 Zorgplicht voor een goede omgevingskwaliteit: 

Lid 1 
Een omgevingsplan geeft bij de evenwichtige toedeling van functies aan locaties invulling aan een veilige, gezonde leefom‐
geving met een goede omgevingskwaliteit. 
 
Lid 2 
Voor het realiseren van een veilige, gezonde  leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit wordt toepassing gegeven 
aan: 

a. zorgvuldig ruimtegebruik als bedoeld in Artikel 4.8; 
b. de waarden in een gebied met toepassing van de lagenbenadering als bedoeld in Artikel 4.9; en 
c. meerwaardecreatie als bedoeld in Artikel 4.10. 
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Toetsing: 

Middels voorliggende ruimtelijke onderbouwing wordt aangetoond dat met voorgenomen ontwikkeling sprake  is van een 
evenwichtige toedeling van functies aan de locatie en dat invulling wordt gegeven aan een veilige, gezonde leefomgeving 
met een goede omgevingskwaliteit. 
Dat de beoogde ontwikkeling voldoet aan de regels in artikel 4.7 wordt onderbouwd bij de genoemde artikelen 4.8, 4.9 en 
4.10.  
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Elsendorpseweg 96a voldoet aan de regels uit artikel 4.7 ‘Zorgplicht voor een goede omge‐
vingskwaliteit’ uit ontwerp omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
 

Artikel 4.8 Zorgvuldig ruimtegebruik 

Zorgvuldig ruimtegebruik houdt in dat: 
a. een ontwikkeling plaatsvindt binnen bestaand ruimtebeslag behalve wanneer in dit hoofdstuk de ontwikkeling van 

een activiteit of functie daarbuiten wordt toegestaan; 
b. bij stedelijke ontwikkeling toepassing wordt gegeven aan de ladder voor duurzame verstedelijking, bedoeld in artikel 

5.129g van het Besluit kwaliteit leefomgeving; en 
c. gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere permanente voorzieningen worden geconcentreerd binnen een 

bouwperceel. 
 
Toetsing: 

Bij de beoogde ontwikkeling is sprake van zorgvuldig ruimtegebruik, omdat het plaatsvindt binnen bestaand ruimtebeslag. 
De ontwikkeling, waarbij het maximum oppervlak bedrijf aan huis met 130 m2 wordt uitgebreid, is geen stedelijke ontwik‐
keling. Een ladder onderbouwing hoeft daarom niet uitgevoerd te worden. De reeds bestaande gebouwen blijven bestaan, 
deze staan geconcentreerd binnen het  bouwperceel.  
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Elsendorpseweg 96a voldoet aan de regels uit artikel 4.8 ‘Zorgvuldig ruimtegebruik’ uit ont‐
werp omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
 
Artikel 4.9 Toepassing van de lagenbenadering 

Lid 1 
Het toepassen van de lagenbenadering maakt inzichtelijk welke effecten een ontwikkeling heeft op de lagen afzonderlijk, de 
lagen in onderlinge wisselwerking met elkaar en het actief benutten van de factor tijd. 
 
Lid 2 
Voor de toepassing van het eerste lid worden de volgende lagen onderscheiden: 

a. de ondergrond, zoals de bodem, het grondwater en archeologische waarden; 
b. de netwerklaag, zoals infrastructuur, natuurnetwerk, energienetwerk, waterwegen waaronder een goede, multimo‐

dale afwikkeling van het personen‐ en goederenvervoer; 
c. de bovenste laag, zoals cultuurhistorische‐ en landschappelijke waarden, de omvang van de functie en de bebou‐

wing, de effecten op bestaande en toekomstige functies, de effecten op volksgezondheid, veiligheid en milieu. 
Lid 3 
Bij het actief benutten van de factor tijd wordt rekening gehouden met de herkomstwaarde van de lagen, het verleden, de 
(on)omkeerbaarheid van optredende effecten op de lagen vanwege de ontwikkeling en de toekomstwaarde van de ontwik‐
keling vanuit duurzaamheid en toekomstbestendigheid. 
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Toetsing: 

In de milieuparagrafen wordt per milieuaspect beschreven of en hoe de beoogde ontwikkeling het aspect beïnvloed. In de 
lagenbenadering bekijken we dit per laag:  

 de ondergrond: voor de beoogde ontwikkeling is het niet noodzakelijk de bodem te roeren. Het verhard oppervlak 
zal niet worden vergroot. De ontwikkeling heeft geen effect op het grondwater.   

 de netwerklaag: Met het planologisch regelen van de gewenste situatie kan het recreatief netwerk  in Elsendorp 
verder ontplooid worden.  

 de bovenste laag: de landschappelijke inpassing om het perceel wordt door middel van deze ontwikkeling planolo‐
gisch vastgelegd. De totale omvang van de functie ‘bedrijf aan huis’ in gebouwen mag met 130 m2 bedragen.  

 
Conclusie: 

Met de beoogde ontwikkeling aan Elsendorpseweg 96a wordt de lagenbenadering toegepast conform artikel 4.9 ‘Toepassen 
lagenbenadering’ uit ontwerp omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
 
Artikel 4.10 Meerwaardecreatie 

Lid 1 
Meerwaardecreatie omvat een evenwichtige benadering van de economische, ecologische en sociale aspecten die  in een 
gebied en bij een ontwikkeling zijn betrokken, waaronder: 

a. de mogelijkheid om opgaven en ontwikkelingen te combineren zodat meerwaarde ontstaat; 
b. de bijdrage van een ontwikkeling aan andere opgaven en belangen dan die rechtstreeks met de ontwikkeling ge‐

moeid zijn. 
Lid 2 
De fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit, bedoeld in Artikel 4.11 Kwaliteitsverbetering landschap en de bouw‐
sloop regeling, bedoeld in Artikel 4.12 kunnen deel uitmaken van de meerwaardecreatie. 
 
Toetsing: 

Om te zorgen dat er bij initiatieven in de proeftuin voldoende meerwaarde voor Elsendorp gerealiseerd wordt is het meer‐
waardeplan opgesteld. In het meerwaardeplan is beschreven dat elk initiatief in het buitengebied van Elsendorp wordt ge‐
acht een meerwaarde te leveren in de vorm van een impuls aan de fysieke leefomgeving in de vorm van een verbetering van 
de ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit van Elsendorp. De toetsing van de beoogde ontwikkeling aan de Elsendorpseweg 96a aan 
het meerwaardeplan is opgenomen in paragraaf 3.2.2. De meerwaarde die de beoogde ontwikkeling realiseert is beschreven 
in paragraaf 2.2. Het initiatief realiseert voldoende meerwaarde. 
 
Ook moet de ontwikkeling aan de Elsendorpseweg 96a in samenhang worden gezien met de andere ontwikkelingen van de 
koplopers die met het bestemmingsplan ‘proeftuin Elsendorp’ mogelijk gemaakt worden. Deze ontwikkelingen tezamen re‐
aliseert een meerwaarde voor Elsendorp.  
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Elsendorpseweg 96a voldoet aan de regels uit artikel 4.10 ‘Meerwaardecreatie’ uit ontwerp 
omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
 

Versterken van omgevingskwaliteit (paragraaf 4.1.3 ontwerp omgevingsverordening): 

Artikel 4.11 Kwaliteitsverbetering landschap 

Lid 1 
Een omgevingsplan dat de ontwikkeling van activiteiten mogelijk maakt in Landelijk gebied bepaalt dat die ontwikkeling ge‐
paard gaat met een fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit van het gebied of de omgeving. 
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Lid 2 
Het omgevingsplan onderbouwt dat de fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit past binnen de gewenste ont‐
wikkeling van het gebied, bedoeld in Artikel 4.13, en dat de uitvoering is geborgd door: 

a. financiële, juridische en feitelijke vastlegging in het plan; of 
b. nakoming van de afspraken uit het regionaal overleg, bedoeld in Afdeling 6.2 Regionaal samenwerken. 

 
Lid 3 

a. Een verbetering van de landschappelijke kwaliteit kan mede de volgende aspecten omvatten: de op grond van deze 
verordening verplichte landschappelijke inpassing; 

b. het toevoegen, versterken of herstellen van landschapselementen die een bijdrage leveren aan de versterking van 
de landschapsstructuur of de relatie stad‐land; 

c. het behoud of herstel van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing of terreinen; 
d. het wegnemen van verharding; 
e. het slopen van bebouwing; 
f. de realisering van het Natuur Netwerk Brabant of een ecologische verbindingszone; 
g. het aanleggen van extensieve recreatieve mogelijkheden. 

 

Lid 4 
Ingeval toepassing wordt gegeven aan het tweede lid onder b wordt een passende financiële bijdrage in een landschapsfonds 
verzekerd en wordt over de besteding van dat fonds periodiek verslag gedaan in het regionaal overleg, bedoeld in Afdeling 
6.2 Regionaal samenwerken. 
 
Toetsing: 

Uit het meerwaardeplan volgt dat de beoogde ontwikkeling gepaard moet gaan met een landschappelijke inpassing van het 
perceel. De toetsing van het  initiatief aan het meerwaardeplan  is opgenomen  in paragraaf 3.2.2. De meerwaarde die de 
beoogde ontwikkeling realiseert is beschreven in paragraaf 2.2. De beoogde ontwikkeling gaat gepaard met het landschap‐
pelijk inpassen van de locatie. De locatie is voor een groot deel al voldoende landschappelijk ingepast. Om de landschappe‐
lijke inpassing van het perceel te versterken wordt een bestaande bossingel uitgebreid met inheemse en gebiedseigen plant‐
soorten. Voor een dergelijke beperkte extra investering in landschappelijke inpassing is geen landschappelijk inpassingsplan 
opgesteld. Wel wordt de plek van de bestaande landschappelijke inpassing en de beperkte uitbreiding daarvan planologisch 
vastgelegd. Middels een voorwaardelijke verplichting wordt de aanleg en instandhouding daarvan geborgd.  
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Elsendorpseweg 96a voldoet aan de regels uit artikel 4.11 ‘kwaliteitsverbetering landschap’ uit 
ontwerp omgevingsverordening Noord‐Brabant.  
 

Artikel 4.12 Bouw‐sloop regeling      

Lid 1      
Een omgevingsplan dat van toepassing  is op Landelijk gebied en die het oprichten van gebouwen mogelijk maakt buiten 
bestaand ruimtebeslag, borgt dat er elders feitelijk en juridisch een naar aard en omvang gelijke oppervlakte aan gebouwen 
wordt gesloopt, al dan niet door het  instellen van een sloopfonds, behalve als toepassing wordt gegeven aan Artikel 4.56 
Afwijkende regels stedelijke ontwikkeling. 
 
Lid 2      
Het oprichten van gebouwen buiten bestaand ruimtebeslag is alleen mogelijk binnen de voorwaarden die in deze verorde‐
ning zijn gesteld. 
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Toetsing: 

In het landelijk gebied ligt een grote opgave om de toenemende leegstand van bebouwing tegen te gaan. Veel agrarische 
ondernemers stoppen met de bedrijfsvoering. Vanwege de toenemende leegstand, het streven om verpaupering en crimi‐
naliteit tegen te gaan alsmede het terugdringen van verstening van het buitengebied, is in de ontwerp omgevingsverordening 
een bouw‐sloop regeling opgenomen. Dit betreft echter een nieuwe regeling die in de voorgaande provinciale verordeningen 
nog niet opgenomen was. In samenspraak met gemeente en andere belanghebbenden wordt deze nieuwe regeling de ko‐
mende periode verder uitgewerkt. De regeling moet uitvoerbaar zijn zowel vanuit juridisch als economisch oogpunt en een‐
voudig toepasbaar. Het is daarbij denkbaar dat de regeling wordt geïntegreerd in de regionale afspraken die op basis van de 
regionale afspraken die op basis van de regeling Kwaliteitsverbetering landschap (artikel 4.10 ontwerp omgevingsverorde‐
ning) zijn gemaakt. Voor de proeftuin zijn de afspraken voor kwaliteitsverbetering van het  landschap opgenomen  in het 
meerwaardeplan. Hierin is echter, vooralsnog, geen bouw‐sloop regeling opgenomen. Wel wordt de sloop van bebouwing 
gezien als een meerwaarde voor Elsendorp. Daarnaast is de sloop van leegstaande (agrarische) bebouwing een doelstelling 
in de visie van proeftuin Elsendorp.  
 
Met de beoogde ontwikkeling aan de Elsendorpseweg 96a wordt geen nieuwe bebouwing mogelijk gemaakt.  
 
Conclusie: 

Deze regel is niet van toepassing op de beoogde ontwikkeling aan Elsendorpseweg 96a. Daarnaast moet deze regeling nog 
nader uitgewerkt worden. 
 
Artikel 4.13 Ontwikkelingsrichting 

Lid 1 
In een omgevingsplan dat de uitbreiding mogelijk maakt van een bestaande gebruiksactiviteit of dat een nieuwe gebruiksac‐
tiviteit toelaat  in Landelijk gebied, wordt onderbouwd dat die ontwikkeling past binnen de ontwikkelingsrichting van het 
gebied. Een ontwikkelingsrichting wordt opgesteld met toepassing van de basisprincipes, bedoeld in Paragraaf 4.1.2, en gaat 
in ieder geval in op de volgende aspecten: 

a. een gebiedsgerichte benadering van welke activiteiten en functies passen in de omgeving; 
b. welke effecten de mogelijke ontwikkeling heeft op andere aspecten, waaronder de te beschermen waarden, mobi‐

liteit, agrarische ontwikkeling, leefbaarheid en leegstand elders; 
c. op welke wijze de omgevingskwaliteit in het gebied versterkt kan worden, mede gericht op de toepassing van Artikel 

4.11 Kwaliteitsverbetering landschap; en 
d. op welke wijze de sloop van overtollige bebouwing wordt gerealiseerd, mede gericht op de toepassing van Artikel 

4.12 Bouw‐sloop regeling. 
 

Toetsing: 
De toetsing van de ontwikkeling aan de Elsendorpseweg 96a aan de structuurvisie proeftuin Elsendorp en het meerwaarde‐
plan is beschreven in paragraaf 3.2.1 en 3.2.2. Uit de toetsing blijkt dat de beoogde ontwikkeling past binnen de ontwikke‐
lingsrichting van het gebied.  
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Elsendorpseweg 96a voldoet aan de regels uit artikel 4.13 ‘Ontwikkelingsrichting’ uit ontwerp 
omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

15/40    

Niet‐agrarische activiteiten (paragraaf 4.6.4) 

Artikel 4.78 Niet‐agrarische activiteiten 

Lid 1 
Een omgevingsplan van toepassing op Landelijk gebied kan regels bevatten voor de ontwikkeling van niet‐agrarische activi‐
teiten binnen een bestaand bouwperceel als: 
a. dit past binnen de ontwikkelingsrichting van het gebied, bedoeld in Artikel 4.13; 
b. aanwezige, overtollige bebouwing wordt gesloopt; en 
c. de ontwikkeling geen betrekking heeft op: 

1. een kantoor met baliefunctie; 
2. het toelaten van een nieuwe lawaaisport; en 
3. een toename van de bestaande gebruiksoppervlakte voor mestbewerking. 

 

Toetsing lid 1: 

a. De ontwikkeling is reeds getoetst aan artikel 4.13 uit de ontwerp omgevingsverordening. De ontwikkeling past binnen 
de ontwikkelingsrichting van het gebied. 

b. Er is geen overtollige bebouwing aanwezig.  
c. Het horecabedrijf aan huis heeft geen betrekking op een baliefunctie,  laat geen nieuwe  lawaaisport toe en zorgt niet 

voor een toename van de bestaande gebruiksoppervlakte voor mestbewerking. 
 

Lid 2 
Het omgevingsplan borgt dat de niet‐agrarische activiteit, ook op langere termijn, past binnen de ontwikkelingsrichting van 
het gebied als bedoeld in Artikel 4.13 en stelt regels: 
a. over een bij de omgeving passende omvang en publieksaantrekkende werking; 
b. welke specifieke gebruiksactiviteit is toegestaan; 
c. dat opslag en stalling van voorwerpen of materialen plaatsvindt in gebouwen; 
d. dat de ontwikkeling verplaatst naar een passende locatie als deze niet langer past binnen de toegelaten omvang, bedoeld 

onder a.   
 
Toetsing lid 2: 

a. Deze wegassen Elsendorpseweg en Zeelandsedijk zijn kenmerkend in Elsendorp en vormen de verkeersontsluiting van 
het dorp en regio. Aan deze wegassen wordt ruimte geboden voor wonen en bedrijvigheid die qua maat en schaal hierbij 
passend zijn. Verder betreft het hier een bedrijf aan huis en is daarmee kleinschalige bedrijvigheid.  

b. In het bestemmingsplan worden de specifieke gebruiksactiviteiten ‘nevenactiviteit – horeca’ geregeld.  
c. De opslag en stalling van voorwerpen of materiaal vindt plaatst in de gebouwen. Er is geen sprake van buitenopslag. 
d. Dit artikel is niet van toepassing. De beoogde ontwikkeling is passend in de omgeving. 
 
Lid 3 
Als uitgangspunt voor een bij de omgeving passende omvang als bedoeld in het tweede lid geldt voor: 
a. bedrijvigheid, dat deze kleinschalig is en past binnen een gemengde omgeving waardoor het niet doelmatig is om deze 

te vestigen op een bedrijventerrein; 
b. een detailhandelsvoorziening, een omvang van het verkoopvloeroppervlak van ten hoogste 200 m²; 
c. een voorziening ten dienste van vrijetijd en zorg, een omvang van de bebouwing van ten hoogste 1 hectare. 
 
Toetsing lid 3: 

a. In lid 2 onder a is dit reeds beschreven. 
b. Een detailhandelsvoorziening met een omvang van het verkoopvloeroppervlak groter dan 200 m2 wordt niet toegestaan 

in het bestemmingsplan. 
c. Het horecabedrijf aan huis heeft een omvang vele malen kleiner dan 1 ha. 
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Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Elsendorpseweg 96a voldoet aan de  regels uit artikel 4.78  ‘Niet‐agrarische activiteiten’ uit 
ontwerp omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
 
Samenvatting en conclusie 

De beoogde ontwikkeling is hierboven getoetst aan de relevante regels uit de ontwerp omgevingsverordening Noord‐Bra‐
bant. Er kan geconcludeerd worden dat de beoogde ontwikkeling voldoet aan de basisprincipes voor een evenwichtige toe‐
deling van functies (paragraaf 4.1.2 ontwerp omgevingsverordening) en tevens voldoet aan de regels voor niet‐agrarische 
activiteiten (artikel 4.78 ontwerp omgevingsverordening). De beoogde ontwikkeling aan de Elsendorpseweg 96 voldoet aan 
de regels uit de ontwerp omgevingsverordening. 
 
3.2 Gemeentelijk beleid  
3.2.1 Structuurvisie Proeftuin Elsendorp  

Een belangrijke aanleiding van de proeftuin is de hoeveelheid leegstand in het buitengebied van Elsendorp. Leegstand heeft 
een ruimtelijke impact, brengt risico’s voor ondernemers en heeft gevolgen voor voorzieningen en daarmee voor de leef‐
baarheid van Elsendorp.   De goed georganiseerde   dorpsraad en de ondernemers met  ideeën hebben samen met de ge‐
meente, het waterschap en de provincie de handen ineen geslagen om vorm te geven aan het buitengebied van Elsendorp. 
Hieruit is de Proeftuin Elsendorp ontstaan. De missie van de Proeftuin is om een gebiedsgerichte aanpak van initiatieven van 
ondernemers in het buitengebied op te stellen die leidt tot meer kwaliteit voor de ondernemers en inwoners van het dorp, 
zowel op de korte als op de lange termijn.  
 
In het buitengebied liggen een aantal uitdagingen die de uitgangspunten vormen voor de Proeftuin:  

 Sociaal – ondernemers die vervroegd moeten stoppen de mogelijkheid bieden om het bedrijf om te schakelen, de 
hechte samenleving te behouden en versterken en uit te zoeken om men in de huidige woning kan blijven wonen.  

 Economisch – voldoende bedrijvigheid houden, zodat er een aantrekkelijk woon‐, werk‐ en leefklimaat blijft bestaan.  
 Maatschappelijk – gezamenlijk maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt ingezet om leegloop, verloedering 

en verarming van het platteland tegen te gaan.  
 Ruimtelijk – gezamenlijk uitzoeken hoe vrijgekomen locaties het beste ingericht kunnen worden, wie betaalt voor 

de sloop en of bewoning op bepaalde locaties behouden kan blijven.  
 
Vanuit de doelen en kansen is een globale structuurvisiekaart uitgewerkt. Daarin is aangegeven wat de hoofdkoers voor de 
verschillende delen van het buitengebied is.  
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Figuur 3.4: Structuurvisiekaart Proeftuin Elsendorp, plangebied in zwart aangegeven (Bron: Proeftuin Elsendorp 2019) 
De verschillende deelgebieden worden in het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Proeftuin Elsendorp beschreven in 
de vorm van een analyse en gewenste ontwikkelrichting.  
 
Het Meerwaardeplan  is ook een onderdeel van de Structuurvisie Proeftuin Elsendorp, deze wordt apart beschreven  in de 
volgende paragraaf.  
 
Toetsing  

Het plangebied aan de Elsendorpseweg 96a ligt in het oostelijk deel van het ‘Transformatiegebied’. De agrarische sector is 
sterk aanwezig en bestaat grotendeels uit (voormalig) intensieve veehouderijen. Veel van deze agrariërs stoppen of zijn al 
gestopt. In het gebied komt daardoor veel bebouwing vrij. Daardoor bestaat er een grote kans op verrommeling, ondermij‐
ning en strijdig gebruik van de bebouwing. Drugscriminaliteit ligt hier op de loer. Voor een deel zal de vrijgekomen bebouwing 
worden gesloopt en in het kader van ruimte‐voor‐ruimte als woningen terug worden gebouwd. Een ander deel zal worden 
hergebruikt/getransformeerd tot andere duurzame agrarische bedrijvigheid of andere bedrijvigheid geschikt voor functie‐
menging. Het oostelijke deel van dit gebied kampt met watertekorten. Binnen dit gebied wordt ruimte geboden voor de 
opwek van duurzame energie.  
 
Aan de Elsendorpseweg 96a wordt ruimte gegeven aan lokaal ondernemerschap. Het cateringbedrijf is geschikt voor func‐
tiemenging. Het wordt namelijk als nevenactiviteit naast de woning geëxploiteerd. Deze ontwikkeling zorgt voor bedrijvig‐
heid in de omgeving. De leefbaarheid van het buitengebied van Elsendorp wordt hiermee versterkt. Daarnaast betreft dit 
horecabedrijf aan huis één van de schakels om het recreatief netwerk in Elsendorp verder te ontwikkelen.  
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3.2.2 Meerwaardeplan  

Inleiding  

Door het dorp is, ondersteund door provincie, gemeente en waterschap, nagedacht over de opzet van een meerwaardeplan. 
Dit dient als een uitnodiging voor initiatieven die willenbijdragen aan de doelen uit de Visie Proeftuin Elsendorp. Bovendien 
is de gedachte om niet alleen per  individueel  initiatief een meerwaarde  te  leveren aan de kwaliteit en  leefbaarheid van 
Elsendorp (o.a. op basis van het provinciaal en gemeentelijk beleid voor kwaliteitsverbetering landschap), maar juist te stre‐
ven naar het verbinden van initiatieven aan elkaar en naar het samen creëren van meerwaarde op gebiedsniveau.  
 
Tweedelige waarde 

De combinatie van de (structuur)visie ‘Proeftuin Elsendorp’ en het meerwaardeplan moet er bij initiatieven voor zorgen dat 
er voldoende meerwaarde gerealiseerd wordt. Dat kan doordat het initiatief op zichzelf een meerwaarde levert voor Elsen‐
dorp en/of doordat het initiatief met financiële middelen een meerwaarde levert om zo de doelen op gebiedsniveau te be‐
reiken. Het uitgangspunt is dat zo'n tweedeling niet alleen gunstig is voor de initiatiefnemer van het betreffende initiatief 
maar uiteindelijk ook voor de kwaliteit en leefbaarheid van het hele dorp.  
De financiële meerwaarde van een initiatief wordt in hoofdzaak bepaald door de waardesprong van de bestemming van de 
grond. Naast een financiële waarde heeft elk initiatief ook een maatschappelijke waarde. Denk bijvoorbeeld aan de sloop 
van verspreid liggende voormalige agrarische bebouwing (VAB’s), het verminderen van het aantal intensieve veehouderijen, 
het herbestemmen van (agrarische) bedrijven, het realiseren van nieuwe (niet‐agrarische) bedrijvigheid, het verwijderen van 
asbest en overbodige of verpauperde bedrijfswoningen. Ook toe te voegen kwaliteiten, zoals het ontwikkelen van het 
recreatieaanbod in Elsendorp en omgeving, projecten op het gebied van klimaatadaptatie en duurzame energie of het verg‐
roten van de buffer voor overtollig water hebben een maatschappelijk waarde. Deze potentiële maatschappelijke meer‐
waarde is van belang voor de toekomstige ontwikkeling van het dorp. 
 
Doel 

Het meerwaardeplan heeft tot doel de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en vitaliteit van Elsendorp een impuls te geven. Die 
impuls wordt onder andere gegeven door (extra) ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven in het buitengebied. Initiatiefne‐
mers creëren met hun initiatief dynamiek in het buitengebied. Die dynamiek houdt het buitengebied vitaal, maar moet er 
tegelijkertijd voor zorgen dat er een bijdrage wordt geleverd aan het saneren van ongewenste situaties, aan de leefbaarheid, 
de ruimte voor bedrijvigheid en innovatie, het waterbeheer, de landschappelijke kwaliteit en de recreatieontwikkeling. 
Uitvoering 

Bij dit meerwaardeplan hoort een rekentool om de meerwaarde voor de fysieke leefomgeving van een initiatief op eendui‐
dige wijze te berekenen. Uit het samenspel van de regels van dit meerwaardeplan en de rekentool volgt of een initiatief zelf 
voldoende meerwaarde levert of een afdracht doet aan het gebiedsfonds, dat speciaal daarvoor wordt opgericht. Vanuit dat 
gebiedsfonds worden op basis van afdrachten vanuit initiatieven investeringen in de kwaliteit van de fysieke leefomgeving 
van Elsendorp (mede)gefinancierd en wordt een bijdrage geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit van Elsendorp. 
De maatschappelijke meerwaarde die een initiatief zelf levert, is van invloed op de hoogte van een eventuele afdracht aan 
het gebiedsfonds. In deze rekentool, maar op een ander rekenblad, wordt via een gestructureerde vragenboom bepaald óf 
een  initiatief maatschappelijke meerwaarde heeft en welke korting als gevolg daarvan mag worden toegepast op de ge‐
vraagde investering. Dit houdt in dat initiatieven met een grote maatschappelijke meerwaarde worden gestimuleerd via dit 
systeem. 
 

Toetsing 

Het meerwaardeplan heeft een toepassing voor onderstaande drie categorieën van initiatieven:  
1. Initiatief is passend binnen de basislaag van het Chw‐bestemmingsplan, waarbij 20% van de omvang van de bouw‐

kavel landschappelijk moet worden ingepast;  
2. Initiatief maakt gebruik van de bouw en gebruiksmogelijkheden uit de ontwikkellaag van het Chw bestemmingsplan, 

waarbij 20% van de bruto financiële meerwaarde van het initiatief geïnvesteerd moet worden in een meerwaarde 
voor Elsendorp; 

 



 

19/40    

3. Initiatief  dat  niet  past  binnen  het  Chw ‐bestemmingsplan,  maar  op  basis  van  de  structuurvisie  of andere  
overwegingen   wel    ruimtelijk   gewenst    is   en/of   een   meerwaarde   heeft   voor   de    fysieke  leefomgeving van 
Elsendorp, waarbij 85% van de bruto  financiële meerwaarde van het  initiatief geïnvesteerd moet worden  in een 
meerwaarde voor Elsendorp.  

Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte heeft  een  basislaag  met  bouw‐  en  gebruiksmogelijkheden  uit  het  vorige 
bestemmingsplan  overgenomen  (enkelbestemmingen)  en  voegt  daar  een  extra  ontwikkellaag  aan  toe (gebiedsbestem‐
mingen). Deze  ontwikkellaag met bouw‐ en gebruiksmogelijkheden biedt initiatiefnemers de ruimte om nieuwe initiatieven 
te ontplooien  in het buitengebied. De ontwikkeling aan de Elsendorpseweg 96a  is niet mogelijk binnen de regels van de 
basislaag. Het voorliggende initiatief past wel binnen de ontwikkellaag van het ‘Transformatiegebied’. De toetsing van het 
initiatief aan de voorwaarden in de ontwikkellaag voor het ‘Transformatiegebied’ is opgenomen in paragraaf 3.2.3. Hierdoor 
valt het initiatief in categorie 2 uit het meerwaardeplan.   
 
Wanneer een initiatief valt in categorie 2 en dus past binnen de ontwikkellaag van het bestemmingsplan met verbrede reik‐
wijdte, dan wordt een investering gevraagd die gelijk staat aan 20% van de bruto financiële meerwaarde van dat initiatief. 
Het gaat daarbij om de financiële meerwaarde van de ondergrond die door het omzetten van een bestemming gegenereerd 
wordt. Op de gevraagde investering mogen kosten van de meerwaarde die gerealiseerd wordt door eigen waarde toevoe‐
gende werkzaamheden in mindering worden gebracht. De kosten van eigen werkzaamheden van de initiatiefnemer kunnen 
bestaan uit gemaakte kosten binnen het plangebied of daarbuiten, behorende tot de volgende categorieën (limitatief): 

 sloopkosten van opstallen (voor zover er geen sprake is van een stapeling van regelingen, zoals het opvoeren van de 
sloop(kosten) van opstallen bij de ruimte‐voor‐ruimte regeling of deze sloopkosten niet bij een andere provinciale 
of gemeentelijke regeling zijn ingezet of verrekend als kwaliteitswinst); 

 landschappelijke inpassing van het plangebied of kwaliteitsverbetering van het buitengebied; 
 
Op de gevraagde investering kan een korting gekregen worden indien een initiatief een maatschappelijk meerwaarde voor 
Elsendorp oplevert. Voor het bepalen of een initiatief maatschappelijke meerwaarde oplevert, zijn op basis van de structuur‐
visie ‘Proeftuin Elsendorp’ een aantal hoofdvragen van belang: 
 

1. Past het initiatief bij de Visie ‘Proeftuin Elsendorp’?  
2. Verbetert het initiatief de leefbaarheid?  
3. Creëert het initiatief ruimte voor bedrijvigheid en innovatie?  
4. Creëert het initiatief landschappelijke kwaliteit?  
5. Levert het initiatief een bijdrage aan duurzaam waterbeheer?  
6. Versterkt het initiatief het recreatie aanbod?  
7. Wordt er samengewerkt met andere initiatieven?  

 
Deze vragen zijn verwerkt in een rekentool. De invulling en beoordeling van de vragen leidt tot een kortingspercentage dat 
op de gevraagde  investering  in mindering gebracht mag worden. De resterende gevraagde  investering (na aftrek van een 
eventuele korting en/of kosten voor eigen werkzaamheden) dient door de initiatiefnemer gestort te worden in het gebieds‐
fonds. 
 
Het initiatief aan de Elsendorpseweg 96a voegt op verschillende van deze punten maatschappelijke meerwaarde toe aan het 
dorp en de omgeving. Deze meerwaarde is beschreven in paragraaf 2.2. De verschillende waarde toevoegende aspecten zijn 
ingevoerd in de rekentool. Deze maatschappelijke meerwaarde wordt middels een berekening verrekend tot een kortings‐
percentage van 10%. De volledige berekening in de rekentool is weergegeven in bijlage 2. 
 
De beoogde ontwikkeling aan Elsendorpseweg 96a gaat gepaard met de kwaliteitsverbetering van het landschap. De bedrijfs‐
locatie wordt landschappelijk ingepast. Gezien de maatschappelijke‐ en landschappelijke meerwaarde die gepaard gaan met 
de ontwikkeling blijkt uit de rekentool dat er voldoende geïnvesteerd wordt  in een meerwaarde voor Elsendorp op eigen 
locatie. Het doen van een storting in het gebiedsfonds is niet nodig. 
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3.2.3 Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte ‘Proeftuin Elsendorp’ 

Voor Elsendorp is vanwege het bijzondere gebiedsproces en de bijzondere inhoud een ‘bestemmingsplan met verbrede reik‐
wijdte' opgesteld. De pilotstatus die dit project onder de Crisis‐ en herstelwet (Chw) heeft gekregen biedt voor Elsendorp de 
volgende mogelijkheden om een bestemmingsplan te maken met een verbrede reikwijdte om daarmee: 

 uitvoering te geven aan de gebiedsgerichte aanpak van initiatieven van ondernemers op basis van de visie 'Proeftuin 
Elsendorp' wat leidt tot meerwaarde voor ondernemers en inwoners van Elsendorp, zowel op korte termijn als lange 
termijn; 

 dit meerwaarde beginsel toe te passen bij het verlenen van vergunningen; 
 een flexibeler plan te maken om ontwikkelingen die passen binnen de koers, ambities en kwaliteit van de fysieke 

leefomgeving op basis van de visie Proeftuin Elsendorp via een snellere procedure mogelijk te maken. 
 
Om uitvoering  te geven aan de visie en het meerwaardeplan  is  in dit bestemmingsplan met verbrede  reikwijdte er voor 
gekozen om de bestaande rechten uit de enkelbestemmingen en dubbelbestemmingen voor wat betreft de bouw‐ en ge‐
bruiksregels over te nemen. Dit is de basislaag met bouw‐ en gebruiksmogelijkheden voor locaties. Voor toekomstige ont‐
wikkelen binnen de proeftuin zijn regels opgenomen  in gebiedsaanduiding.  In de gebiedsbestemmingen zijn de ambities, 
uitgangspunten en randvoorwaarden uit de visie Proeftuin Elsendorp vertaald. 
 
Toetsing 

De uitbreiding van het toegestane oppervlak voor het horecabedrijf aan huis aan de Elsendorpseweg 96a past niet binnen 
de basislaag, doordat er geen bouw‐ en gebruiksmogelijkheden zijn opgenomen voor deze activiteit  in de regels voor be‐
staand gebied. De beoogde ontwikkeling is alleen toegestaan indien voldaan wordt aan de regels voor ontwikkelingen uit het 
bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Voor de ontwikkellocatie zijn de regels van gebiedsaanduiding ‘Transformatiege‐
bied’ (artikel 21) van toepassing.  In het transformatiegebied moet een  initiatief gericht zijn op de transformatie naar een 
gebied met een afwisseling van activiteiten zoals: 

a. duurzame agrarische bedrijvigheid; 
b. wonen; 
c. bedrijfsmatige activiteiten in de vorm van: 

1. bedrijvigheid geschikt voor functiemenging; 
2. aan huis verbonden beroepen en bedrijf aan huis; 
3. maatschappelijke voorzieningen; 
4. vrijetijdseconomie; 
5. opwekking van duurzame energie; 

d. natuur en groen; 
e. de bij deze functies behorende voorzieningen, zoals water, verkeer en andere voorzieningen die nodig zijn voor het 

goed functioneren van het transformatiegebied. 
 
In artikel 21.1 zijn de activiteiten benoemd die toegestaan zijn binnen het gebied. Een horecabedrijf aan huis is toegestaan, 
het betreft namelijk een bedrijfsmatige activiteit in de vorm van bedrijvigheid geschikt voor functiemenging. In de omgeving 
vindt een functiemenging plaats van agrarische‐, niet‐agrarische‐, recreatieve‐, en woonfuncties plaats.  
 
Verder zijn voor het toestaan van een horecabedrijf aan huis de regels uit de vergunningsvoorwaarden van toepassing. De 
beoogde situatie wordt weliswaar in dit bestemmingsplan planologisch geregeld waardoor een vergunning ingevolgde artikel 
21.3 van het bestemmingsplan niet van toepassing zijn, wordt er in het kader van deze ruimtelijke onderbouwing wel aan 
getoetst. Het gaat hier immers om koplopers die een voorbeeld stellen voor andere toekomstige ontwikkelingen binnen de 
proeftuin. De ontwikkelingen van de koplopers dienen derhalve te voldoende aan de gestelde voorwaarden uit het bestem‐
mingsplan voor de proeftuin.  
 
Voor de beoogde ontwikkeling zijn de regels uit 22.1.1 algemeen geldende voorwaarden en de regels uit artikel 22.1.8 voor‐
waarden voor niet‐agrarische bedrijven van toepassing. 
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22.1   Vergunningsvoorwaarden bij gebiedsbestemmingen 

22.1.1   Algemeen geldende voorwaarden 

Aangetoond moet worden dat: 
a. de activiteit een (significante) meerwaarde heeft voor het in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leef‐

omgeving en een goede omgevingskwaliteit. Of hieraan wordt voldaan wordt beoordeeld aan de hand de beleidsre‐
gel 'Meerwaardeplan proeftuin Elsendorp'; 

b. In aanvulling op het gestelde onder a. minimaal een landschappelijke inpassing plaatsvindt van het perceel waar de 
activiteit plaatsvindt. De wijze waarop  landschappelijk wordt  ingepast wordt beoordeeld op basis  van de  Land‐
schapsvisie Elsendorp. 

c. er een zorgvuldige dialoog is gevoerd met de omwonenden, voorafgaand aan de definitieve planvorming en gericht 
op het betrekken van belangen van omwonenden bij de planontwikkeling, en daarvan een schriftelijk verslag be‐
schikbaar is. 

 
Toetsing: 

De uitbreiding van het maximaal toegestane aantal oppervlak voor het cateringbedrijf aan huis aan de Elsendorpseweg 96a 
levert op verschillende punten meerwaarde voor Elsendorp. Dit is beschreven in paragraaf 2.2. De toets aan het meerwaar‐
deplan is opgenomen in paragraaf 3.2.2. Het plangebied is landschappelijk ingepast middels het planologisch vastleggen van 
de reeds bestaande groene zone rondom het perceel. De visie Proeftuin Elsendorp is door het dorp, ondersteund door ge‐
meente, provincie en waterschap opgesteld. Het voorontwerp wordt gebruikt om met alle betrokkenen te communiceren. 
De schriftelijke verslagen van de dialogen zijn bijgevoegd als bijlage bij het bestemmingsplan Proeftuin Elsendorp.  
 
Ten aanzien van landschap, natuur en milieu:  
ten aanzien van natuur: 

d. in voldoende mate is onderzocht of er effecten zijn te verwachten op Natura‐2000 gebieden, met dien verstande 
dat de ontwikkeling per saldo geen significant negatieve effecten mag hebben op de Natura‐2000 gebieden;  

e. ter plaatse van de aanduiding 'overige zone ‐ natuurnetwerk ' geen activiteiten plaatsvinden die de natuurwaarde 
aantasten;  

f. geen onevenredige aantasting van natuurwaarden plaatsvindt; 
g. de activiteit geen onevenredige overlast voor omliggende functies veroorzaakt op het gebied van geur. Of hieraan 

wordt voldaan wordt beoordeeld op basis van de 'Beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder, Gemert‐
Bakel 2013'; 

h. de activiteit geen onevenredige overlast voor omliggende  functies veroorzaakt op het gebied van stof, geluid en 
luchtkwaliteit; 

i. in aanvulling op sub f en g geldt dat die activiteiten geen beperkingen mogen opleveren voor de gebiedsbestemming 
'Ontwikkelgebied Wonen'; 

j. op eigen terrein dient voldoende parkeergelegenheid aanwezig te zijn en/of gerealiseerd te worden; 
k. bij toename van bebouwing of verharding dient minimaal hydrologisch neutraal gebouwd te worden; 
l. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en 

omliggende (agrarische) bedrijven; 
m. geluidgevoelige objecten, voor zover gelegen binnen de geluidzone van een gezoneerde weg, voldoen aan de voor‐

keursgrenswaarde, of indien hier niet aan voldaan wordt een hogere waardenbesluit is genomen; 
n. het groepsrisico  is verantwoord als de activiteit binnen de  invloedssfeer voor het groepsrisico van een risicobron 

plaatsvindt; 
o. geen sprake is van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten binnen een PR 10‐6 contour van een risicobron; 
p. de capaciteit van de omliggende wegen voldoende is voor een goede en veilige afwikkeling van de eventuele ver‐

keerstoename; 
q. de bodemkwaliteit geschikt is; 
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Toetsing: 
Het initiatief voldoet aan de algemeen geldende voorwaarden ten aanzien van landschap, natuur en milieu. In paragraaf 4.5 
is aangetoond dat de ontwikkeling geen negatieve effecten heeft op Natura 2000‐gebieden, andere natuurnetwerken en 
natuurwaarden. In paragraaf 4.4 is aangetoond dat de ontwikkeling geen geurhinder veroorzaakt. In paragraaf 4.1 is aange‐
toond dat de ontwikkeling geen onevenredige overlast voor omliggende functies veroorzaakt op het gebied van stof, geluid 
en gevaar. In paragraaf 4.3 is aangetoond dat de ontwikkeling de luchtkwaliteit niet in betekenende mate beïnvloed. In pa‐
ragraaf 4.12 is berekend welke extra verkeersgeneratie de ontwikkeling zal veroorzaken. Deze kan gemakkelijk worden afge‐
voerd over de provinciale Elsendorpseweg. Er wordt geen bebouwing toegevoegd. In paragraaf 4.10 is aangetoond dat ex‐
terne veiligheid geen belemmering vormt voor de ontwikkeling. De bodemkwaliteit is aangetoond in paragraaf 4.6.  
 
22.1.8   Voorwaarden voor niet‐agrarische bedrijven 

a. Uitbreiding of vestiging van niet agrarische bedrijven is toegestaan als dat past binnen de gewenste ontwikkelings‐
richting van het gebied, waarbij de volgende aspecten zijn betrokken: 

1. een gebiedsgerichte benadering welke activiteiten en functies passen in de omgeving; 
2. welke effecten de mogelijke ontwikkeling heeft op andere aspecten, waaronder mobiliteit, agrarische ont‐

wikkeling, leefbaarheid en leegstand elders; 
3. hoe de uitbreiding of vestiging bijdraagt aan het versterken van de omgevingskwaliteit, waaronder een bij‐

drage aan de sloop van overtollig en leegstaand vastgoed in het Landelijk Gebied; 
b. er dient gebruik gemaakt te worden van een bestaand erf en bestaande bebouwing; 
c. In aanvulling op a. geldt voor de vestiging van niet agrarische bedrijven dat: 

1. het moet gaan om kleinschalige bedrijvigheid; 
2. Ondergeschikte detailhandel is toegestaan tot maximaal 200 m² verkoopvloeroppervlak; 
3. bedrijfsmatige activiteiten op het gebied van vrije tijd en zorg zijn toegestaan tot maximaal 1 hectare bouw‐

perceel; 
4. dit niet leidt tot een splitsing van een bouwperceel,  
5. overtollige bebouwing wordt gesloopt,  
6. er geen mestbewerking, kantoor met baliefunctie of lawaaisport plaatsvindt. 

 

Toetsing: 

Het initiatief voldoet aan de voorwaarden voor niet‐agrarische bedrijven. In paragraaf 3.2.1 is beschreven waarom het hore‐
cabedrijf aan huis past binnen het transformatiegebied. Deze kleinschalige bedrijvigheid in het buitengebied draagt bij aan 
de leefbaarheid van het dorp. Doordat het horecabedrijf aan huis met een zijweg gelegen is aan de provinciale weg kunnen 
de extra voertuigen gemakkelijk worden afgewikkeld. De omgevingskwaliteit wordt verbetert door het landschappelijk in‐
passen van het plangebied.  
 
Het cateringbedrijf is gesitueerd in de bestaande schuren op het terrein, de bebouwing neemt niet toe.  
 
Het niet agrarische bedrijf is een kleinschalig bedrijf. De detailhandel vanuit de kleine delicatesse winkel blijft ruim onder de 
maximaal 200 m2 verkoopvloeroppervlak. De activiteiten gericht op vrije tijd, zoals de kookworkshops, worden uitgevoerd 
op een oppervlak dat ruim onder de maximale 1 hectare blijft. De beoogde ontwikkeling leidt niet tot splitsing van een bouw‐
perceel. Er is geen overtollige bebouwing aanwezig die gesloopt zou kunnen worden. De bedrijfsactiviteiten hebben geen 
betrekking op mestverwerking, bevat geen baliefunctie in een kantoor of lawaaisport.  
 

Conclusie 

De beoogde ontwikkeling aan de Elsendorpseweg 96a past binnen de Structuurvisie Proeftuin Elsendorp en de systematiek 
van het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Daarnaast voldoet de ontwikkeling aan het meerwaardeplan.  
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4. MILIEUPARAGRAFEN 

4.1 Milieuhinder bedrijvigheid  
Beleid en normstelling 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven in de omgeving van 
milieugevoelige functies zoals bijvoorbeeld woningen een goed woon‐ en leefmilieu kan worden gegarandeerd. Hierbij dient 
rekening gehouden te worden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven. 
 
Om in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen bedrijvigheid en (nieuwe) milieugevoelige functies in voldoende 
mate mee te nemen, wordt in deze rapportage gebruikgemaakt van de richtafstanden uit de basiszoneringslijst van de VNG‐
publicatie Bedrijven en milieuzonering (editie 2009). Een richtafstand wordt beschouwd als de afstand waarbij onaanvaard‐
bare milieuhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. Voor de richtafstanden wordt 
onderscheidt gemaakt tussen rustige woongebieden, gemengde gebieden en rustige buitengebieden. De afstanden worden 
gemeten tussen grenzen van bestemmingsvlakken (maximale planologische ruimte). 
 
Beoordeling 

Invloed beoogde ontwikkeling op omgeving  

De projectlocatie ligt in een gemengd gebied vanwege de ligging nabij agrarische bedrijven en nabij de hoofdinfrastructuur 
van de N272. Het bedrijfstype cateringbedrijf valt onder de categorie 2. In de VNG is een richtafstand van 30 meter aange‐
geven ten behoeve van geluid voor ‘Cateringbedrijven’. Vanwege de ligging in gemengd gebied mag deze richtafstand met 
één trede teruggebracht worden naar een richtafstand van 10 meter. De dichtstbijzijnde milieugevoelige functie is een wo‐
ning op circa 60 meter van de bedrijfsbestemming. Dit is gemeten vanaf de grens van de functieaanduiding ‘specifieke vorm 
van wonen ‐ nevenactiviteit horeca’. Hier buiten is geen nevenactiviteit horeca en dus geen cateringbedrijf toegestaan.  
 
Met het planologisch toestaan van het horecabedrijf aan huis wordt een nieuwe gevoelige functie toegestaan. Deze nieuwe 
gevoelige functie kan omliggende bedrijven nooit beperken in hun ontwikkelingsmogelijkheden omdat deze ter plaatse van 
een reeds bestaande gevoelige functie wordt mogelijk gemaakt, namelijk ter plaatse van het bestaand woonperceel in be‐
staande bijgebouwen op locatie Elsendorpseweg 96a.  
 
Invloed omgeving op beoogde ontwikkeling  

Een nieuwe gevoelige functie kan alleen worden toegestaan  indien ter plaatse sprake  is van een aanvaardbaar woon‐ en 
leefklimaat. Er  is sprake van een aanvaardbaar woon‐ en  leefklimaat  indien het horecabedrijf op voldoende afstand van 
omliggende bedrijven ligt. Hiervoor worden de richtafstanden uit VNG handreiking Bedrijven en milieuzonering toegepast. 
Om ook het woon‐ en  leefklimaat  in de toekomst  te borgen wordt uitgegaan van de maximale planologische  ruimte die 
omliggende bedrijven hebben. 
 
In de omgeving van de projectlocatie  liggen de agrarische bedrijven aan de Elsendorpseweg 94 en 96 die  invloed kunnen 
hebben op het woon‐ en leefklimaat ter plaatse van de projectlocatie. Deze beide bedrijven betreffen melkrundveehoude‐
rijen. Melkveehouderijen kennen conform de VNG een richtafstand voor geluid, stof en gevaar een maximale richtafstand 
van 30 meter. Vanwege de ligging in gemengd gebied mag deze richtafstand met één trede teruggebracht worden naar een 
richtafstand van 10 meter. De projectlocatie ligt op voldoende afstand van beide melkveehouderijen om een aanvaardbaar 
woon‐ en leefklimaat te garanderen. 
 
In de VNG handreiking is ook een richtafstand voor geur opgenomen, maar voor geur afkomstig van veehouderijen is de Wet 
geurhinder en veehouderij (Wgv) het exclusief toetsingskader. De toetsing aan het aspect geur is te vinden in paragraaf 4.4 
van deze ruimtelijke onderbouwing.  
 
Conclusie 

Het aspect ‘milieuzonering’ vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
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4.2 Geluidhinder 
Beleid en normstelling 

De Wet geluidhinder (Wgh) is het juridische kader voor het Nederlandse geluidbeleid voor (spoor)weglawaai. De Wgh bevat 
een uitgebreid stelsel van bepalingen ter voorkoming en bestrijding van geluidhinder door wegverkeer en railverkeer. Het 
toetsingskader voor industrielawaai volgt rechtstreeks uit de VNG‐publicatie "Bedrijven en Milieuzonering". 
 
Beoordeling 

Weg‐ en railverkeerlawaai 

Binnen het plangebied is in het kader van de Wet geluidhinder geen sprake van de oprichting van een nieuwe geluidgevoelige 
bestemming. Dit betekent dat er geen toetsing aan de (normen van de) Wet geluidhinder respectievelijk het Besluit geluid‐
hinder hoeft plaats te vinden. 
 
Industrielawaai 

Het cateringbedrijf aan huis is een bedrijf uit categorie 2. Zoals in paragraaf 4.1 aangegeven ligt het dichtstbijzijnde geluids‐
gevoelige gebouw op voldoende afstand van de nieuwe bedrijfsbestemming.  
 
Conclusie  

Het aspect ‘geluid’ vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
 
4.3 Luchtkwaliteit  
Beleid en normstelling  

In het kader van een goede  ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een  ruimtelijk plan uit het oogpunt van de 
bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. Het toetsingskader voor luchtkwa‐
liteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, artikel 5.2 van de Wet milieubeheer. De Wet milieubeheer (Wm) bevat grenswaarden 
voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke 
ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2‐jaargemiddelde) en fijn stof (PM10‐jaar‐ 
en daggemiddelde) van belang: 
 
Stof  Concentratie jaargemiddelde 

NO2  40 µg/m3 
PM10  40 µg/m3 (daggemiddelde is 50 µg/m3) 
PM2,5  20 µg/m3 

 
Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen hebben voor de lucht‐
kwaliteit onder andere uitoefenen indien de ontwikkelingen niet leiden tot een overschrijding van de grenswaarden of de 
ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht. 
 
NIBM 

In dit Besluit 'niet in betekenende mate' is bepaald in welke gevallen een project vanwege de gevolgen voor de luchtkwaliteit 
niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden twee situaties onderscheiden: 

 een project valt  in een categorie die  is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze categorieën betreffen 
onder andere woningbouwprojecten met niet meer dan 1.500 woningen bij één ontsluitingsweg en 3.000 woningen 
bij twee ontsluitingswegen; 

 een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde stikstofdioxide (NO2) en fijnstof 
(PM10). 

Daarnaast heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de NIBM‐tool ontwikkeld. De NIBM‐tool is een rekentool waar‐
mee de bijdragen van kleinere ruimtelijke plannen en verkeersplannen aan de luchtkwaliteit vastgesteld kan worden. Voor 
het gebruik van de NIBM‐tool is maar een beperkt aantal invoergegevens nodig. Alleen het extra aantal voertuigbewegingen 
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en het aandeel vrachtverkeer worden ingevoerd. Voor de overige invoergegevens is in de NIBM‐tool uitgegaan van worst‐
case omstandigheden. Met deze beperkte invoergegevens wordt vastgesteld of een plan NIBM is. 
 

Beoordeling 

De bijdrage van de beoogde ontwikkeling aan de luchtkwaliteit is vrijwel volledig afkomstig van de voertuigbewegingen. Aan 
de hand van de berekende aantal worst‐case verkeersbewegingen (zie paragraaf 4.12) is de NIBM‐tool ingevuld. 

 
Figuur 4.2: Berekening NIBM‐tool 
 
Uit de rekentool (figuur 4.2) blijkt dat de grens voor NIBM niet wordt overschreden. De bijdrage van het extra verkeer is niet 
in betekende mate. Daarnaast  is  in het kader van een goede ruimtelijke ordening een  indicatie van de  luchtkwaliteit ter 
plaatse van het plangebied gegeven. Dit is gedaan aan de hand van de NSL‐monitoringstool die bij het Nationaal Samenwer‐
kingsprogramma Luchtkwaliteit hoort.  

 
Figuur 4.3: NSL‐monitoringstool 2017 (Bron: http://www.nsl‐monitoring.nl/viewer/)  
 

Jaar van planrealisatie 2020

Extra verkeer als gevolg van het plan

Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde) 20

Aandeel vrachtverkeer 10,0%

Maximale bijdrage extra verkeer NO2 in μg/m3 0,03

PM10 in μg/m3 0,00

1,2

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als 
gevolg van een plan op de luchtkwaliteit

Conclusie

De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate;

geen nader onderzoek nodig

Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in μg/m3
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De dichtstbijzijnde maatgevende weg betreft de Elsendorpseweg. Uit de NSL‐monitoringstool blijkt dat  in 2020 de jaarge‐
middelde concentraties stikstofdioxide en fijn stof langs deze weg ruimschoots onder de grenswaarden uit de Wet milieube‐
heer liggen. De concentraties luchtverontreinigende stoffen bedragen 16,7 µg/m³ voor NO2, 19,6 µg/m³ voor PM10 en 11,6 
µg/m³ voor PM2,5. Het aantal overschrijdingsdagen van de 24‐uur gemiddelde concentratie PM10 bedraagt 7,3. Deze waar‐
den  liggen ruimschoots onder de grenswaarden. Hierdoor  is ter plaatse van het plangebied sprake van een aanvaardbaar 
woon‐ en leefklimaat. 
 
Conclusie 

Er wordt geconcludeerd dat het aspect luchtkwaliteit de uitvoering van het plan niet belemmert. Uit het oogpunt van lucht‐
kwaliteit is sprake van een aanvaardbaar woon‐ en leefmilieu ter plaatse. 
 
4.4 Geurhinder en veehouderij 
Beleid en normstelling  

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) betreft een wet waarmee de nationale regels inzake geurhinder ten opzichte van 
de tot veehouderijen behorende dierenverblijven vastgesteld staan. De Wet geurhinder en veehouderij heeft tot doel het 
beschermen van mens en milieu tegen de negatieve effecten van geurbelasting, onder andere als gevolg van emissies door 
bedrijven. Nieuwe knelpunten moeten worden voorkomen. 
 
Beoordeling  

Met het mogelijk maken van een horecabedrijf aan huis wordt een nieuwe geurgevoelige functie toegestaan. In de omge‐
ving van de projectlocatie liggen twee melkveehouderijen die mogelijk invloed kunnen hebben op de beoogde ontwikke‐
ling. Dit betreffen de melkveehouderijen aan de Elsendorpseweg 94 en 96.  
 
Enerzijds mogen deze melkveehouderijen door het toestaan van het horecabedrijf niet belemmerd worden in hun ontwik‐
kelingsmogelijkheden. Anderzijds moet ter plaatse van de projectlocatie sprake zijn van een aanvaardbaar woon‐ en leefkli‐
maat. Om dit aan te tonen wordt getoetst aan de normen uit de Wgv. Voor melkveehouderijen (dieren zonder geuremissie‐
factor conform de ministeriële regeling) gelden alleen vaste afstanden. Deze afstand dient gemeten te worden vanaf het 
geuremissiepunt tot het geurgevoelig object. Bij rundveestallen betreft het geuremissiepunt de buitenzijde van de stal.  
 
Om aan te tonen dat de melkveehouderijen niet beperkt worden in hun ontwikkelingsmogelijkheden en het woon‐ en leef‐
klimaat ter plaatse van de projectlocatie ook in de toekomst geborgd is, wordt uitgegaan van de maximale planologische 
ruimte die in het vigerend bestemmingsplan geboden wordt.  
 
Voor de melkveehouderijen gelden de regels uit artikel 4 ‘Agrarisch‐agrarisch bedrijf’ van bestemmingsplan ‘Gemert‐Bakel 
Buitengebied 2017’. In dit artikel is voor veehouderijen geregeld dat alleen de bestaande veehouderij toegestaan is en dat 
alleen middels een omgevingsvergunning een uitbreiding in dierverblijven mogelijk gemaakt kan worden. Dit betekent dat 
het uitbreiden en/of verplaatsen van stallen niet rechtstreeks is toegestaan conform het geldende bestemmingsplan. De 
afstand kan derhalve gemeten worden vanaf de gevel van de bestaande stallen.  
 
Voor het horecabedrijf aan huis wordt een functieaanduiding opgenomen waarbinnen de bedrijfsactiviteiten mogen plaats‐
vinden. De afstand dient gemeten te worden vanaf de grens van deze aanduiding.  
 
De gemeente Gemert‐Bakel heeft in haar geurverordening afwijkende normen opgenomen voor geur. Echter gaan die niet 
over de vaste afstanden voor melkveehouderijen. De vaste afstanden voor melkveehouderijen uit de Wgv zijn van toepas‐
sing. De vaste afstand tussen een melkveehouderij en een geurgevoelig object in het buitengebied dient ten minste 50 me‐
ter te bedragen (artikel 4, lid 1 Wgv).  
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De afstand tussen projectlocatie en de dichtstbij liggende stal van melkveehouderij aan Elsendorpseweg 94 voldoet ruim 
aan afstandsnorm van 50 meter. Dit bedrijf kan derhalve nooit belemmerd worden in de ontwikkelingsmogelijkheden. En 
anderzijds is een woon‐ en leefklimaat op de projectlocatie gegarandeerd. 
 
De afstand tussen projectlocatie en de dichtstbij liggende stal van melkveehouderij aan Elsendorpseweg 96 voldoet net 
niet. Afstand tussen buitenzijde dichtstbij liggende stal en de beoogde functieaanduiding voor het horecabedrijf aan huis 
bedraagt 46,5 meter (zie figuur 4.4). Ten aanzien van het bepalen van een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat is dit een 
dusdanige marginaal verschil dat in het kader van een goede ruimtelijke ordening hier wel sprake is van een aanvaardbaar 
woon‐ en leefklimaat ter plaatse van de projectlocatie.  
 
De melkveehouderij aan de Elsendorpseweg 96 kan in geen geval belemmerd worden in de bestaande ontwikkelingsmoge‐
lijkheden. Binnen de 50 meter‐zone is op dit moment reeds een bestaand bijgebouw bij de woning aanwezig. In de Wgv 
worden ook bijgebouwen bij een woning als geurgevoelig gezien als hier langdurig verblijf van mensen plaatsvind, bijvoor‐
beeld het gebruik van het bijgebouw als hobbyruimte bijvoorbeeld. In dit geval wordt het betreffende bijgebouw in de be‐
staande situatie reeds gebruikt voor langdurig menselijk verblijf. Het bijgebouw betreft daarom een bestaand geurgevoelig 
object in het kader van de Wgv. De melkveehouderij aan de Elsendorpseweg 96 wordt derhalve niet belemmerd in de be‐
staande ontwikkelingsmogelijkheden.  
 

 
Figuur 4.4: afstand tussen buitenzijde dichtstbij liggende stal Elsendorpseweg 96 en aanduiding horecabedrijf Elsendorpse‐

weg 96a (bron: ruimtelijkeplannen, voorontwerp bestemmingsplan proeftuin Elsendorp) 
 
Conclusie  

Het aspect ‘geurhinder en veehouderij’ vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
 
4.5 Ecologie 
Beleid en normstelling 

Met de Wnb zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van natuurgebieden en dier‐ en plantensoorten samen‐
gebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse Europeesrechtelijke regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitat‐
richtlijn in de Nederlandse wetgeving. 
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Gebiedsbescherming 

De Wnb kent diverse soorten natuurgebieden, te weten: 
 Natura‐2000 gebieden; 
 Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
 Natura‐2000 gebieden  

 
De Minister van Economische Zaken (EZ) wijst gebieden aan die deel uitmaken van het Europese netwerk van natuurgebie‐
den: Natura 2000. Een dergelijk besluit bevat de instandhoudingsdoelstellingen voor de leefgebieden van vogelsoorten (Vo‐
gelrichtlijn) en de instandhoudingsdoelstellingen voor de natuurlijke habitats en habitats van soorten (Habitatrichtlijn). 
 
Een bestemmingsplan dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben 
voor een Natura 2000‐gebied, kan uitsluitend vastgesteld worden indien uit een passende beoordeling de zekerheid is ver‐
kregen dat het plan, onderscheidenlijk het project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Indien deze 
zekerheid niet is verkregen, kan het plan worden vastgesteld, indien wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden: 
 

 alternatieve oplossingen zijn niet voor handen 
 het plan is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of eco‐

nomische aard, en 
 de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van het 

Natura 2000‐netwerk bewaard blijft. 
 
De bescherming van deze gebieden heeft externe werking, zodat ook ingrepen die buiten deze gebieden plaatsvinden ver‐
storing kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de ingreep op soorten en habitats. 
 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden aangewezen in de provinciale verordening. 
Voor dit soort gebieden geldt het 'nee, tenzij' principe, wat inhoudt dat binnen deze gebieden in beginsel geen nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden. 
 
Soortenbescherming 

In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
 soorten die worden beschermd in de Vogelrichtlijn; 
 soorten die worden beschermd in de Habitatrichtlijn; 
 overige soorten. 

 
De Wnb bevat onder andere verbodsbepalingen ten aanzien van het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, eieren 
en rustplaatsen van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. Gedeputeerde Staten (hierna: GS) kunnen hiervan 
ontheffing verlenen en bij verordening kunnen Provinciale Staten (hierna: PS) vrijstelling verlenen van dit verbod. De voor‐
waarden waaraan voldaan moet worden om ontheffing of vrijstelling  te kunnen verlenen zijn opgenomen  in de Wnb en 
vloeien direct voort uit de Vogelrichtlijn. Verder is het verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage 
IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen of te verstoren. GS kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij veror‐
dening kunnen PS vrijstelling verlenen van dit verbod. De gronden voor verlening van ontheffing of vrijstelling zijn opgeno‐
men in de Wnb en vloeien direct voort uit de Habitatrichtlijn. 
Ten slotte  is een verbodsbepaling opgenomen voor overige soorten. Deze soorten zijn opgenomen  in de bijlage onder de 
onderdelen A en B bij de Wnb. De provincie kan ontheffing verlenen van deze verboden. Verder kan bij provinciale verorde‐
ning vrijstelling worden verleend van de verboden. De noodzaak tot ontheffing of vrijstelling kan hierbij ook verband houden 
met handelingen in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden. 
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Beoordeling 

Gebiedsbescherming 

Het plangebied vormt geen onderdeel van een natuur‐ of groengebied met een beschermde status, zoals Natura 2000. Het 
plangebied maakt ook geen deel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNB). In het plangebied of in de directe omgeving 
zijn geen beschermde landschapselementen aanwezig. De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000‐gebied De Bult be‐
draagt circa 10 km. Directe effecten zoals areaalverlies en versnippering, kunnen hierdoor worden uitgesloten. Gezien de 
grote afstand tot natuurgebieden en het feit dat er geen verharding wordt toegepast kunnen ook verstoring en verandering 
van de waterhuishouding worden uitgesloten. Deze ruime afstand tot Natura 2000‐gebieden zorgt er eveneens voor dat de 
beoogde ontwikkeling geen nadelige effecten heeft qua stikstofuitstoot. Significante negatieve effecten op beschermde ge‐
bieden kunnen derhalve worden uitgesloten.  
 

 
Figuur 4.5: Natura 2000‐gebieden met plangebied omcirkeld (Bron: Natura 2000 gebieden | natura 2000) 
 

   
Figuur 4.6: Uitsnede Ontwerp Omgevingsverordening kaart 4 natuur en stiltegebieden (Bron: ruimtelijkeplannen.nl) 
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Soortenbescherming 

Binnen het plangebied vindt geen bouw of sloop van gebouwen plaats. Feitelijk verandert er qua gebouwen niets binnen het 
plangebied. Mogelijk aanwezige beschermde soorten worden derhalve niet verstoord.  
 
Conclusie 

De Wet Natuurbescherming staat de uitvoering van het plan niet in de weg. 
 
4.6 Bodem‐ en grondwateronderzoek 
Beleid en normstelling 

Op grond van het Bro dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan rekening te worden gehouden met de bodem‐
kwaliteit in het plangebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de be‐
oogde functie. In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de 
norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt voor de desbetref‐
fende functie (functiegericht saneren). Voor een nieuw geval van bodemverontreiniging geldt, in tegenstelling tot oude ge‐
vallen (voor 1987), dat niet functiegericht maar in beginsel volledig moet worden gesaneerd. 
 
Het Bouwstoffenbesluit en het Besluit Bodemkwaliteit stellen verder  regels hoe om  te gaan met vrijkomende grond‐ en 
materiaalstromen en hoe deze toe te passen. 
 
Beoordeling 

Een bodemonderzoek is niet noodzakelijk. De bestemming verandert namelijk niet, het blijft ‘Wonen’. Slechts een deel van 
het bestemmingsvlak ‘Wonen’ wordt ‘Groen’. Er wordt geen nieuwe bebouwing mogelijk gemaakt.  
 
Conclusie 

Het aspect ‘Bodem’ vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
 
4.7 Water 
Beleid en normstelling 

Water en ruimtelijke ordening hebben met elkaar te maken. Enerzijds is water een sturende factor in de ruimtelijke ordening 
en kan daarmee beperkingen opleggen aan het ruimtegebruik. Anderzijds kunnen ontwikkelingen in het ruimtegebruik on‐
gewenste effecten hebben op de waterhuishouding. Een goede afstemming tussen beide is derhalve noodzakelijk om pro‐
blemen, zoals bijvoorbeeld wateroverlast, slechte waterkwaliteit en verdroging te voorkomen. Het Besluit ruimtelijke orde‐
ning (Bro) stelt een watertoets  in ruimtelijke plannen verplicht.  In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze  in de 
projectlocatie met water en water‐gerelateerde aspecten wordt omgegaan. 
 
Nationaal waterbeleid 

In de afgelopen decennia heeft Nederland meerdere keren te kampen gehad met wateroverlast. Dit heeft geresulteerd in 
een omslag  in het waterbeleid en het denken over water. Het kabinet heeft  in december 2000 voor het Waterbeleid 21e 
eeuw drie uitgangspunten opgesteld, te weten:  
anticiperen in plaats van reageren; 
niet afwentelen van waterproblemen op het volgende stroomgebied, maar handelen volgens de drietrapsstrategie van vast‐
houden‐bergen‐afvoeren; 
meer ruimtelijke maatregelen naast technische ingrepen. 
Belangrijk onderdeel in het waterbeleid is de watertoets.  
 
Nieuwe plannen en projecten moeten worden getoetst aan de effecten op veiligheid, wateroverlast en verdroging. Ruimte 
die nu beschikbaar is voor de bescherming tegen overstromingen en wateroverlast mag niet sluipenderwijs verloren gaan bij 
de uitvoering van nieuwe projecten voor infrastructuur, woningbouw, landbouw of bedrijventerreinen. 
 



 

31/40    

Het Waterbeleid 21e eeuw richt zich primair op het voorkomen van wateroverlast door overstroming vanwege veel neerslag 
in een korte tijd. Hieruit volgen richtlijnen voor de ruimtelijke inrichting van het gebied om wateroverlast tegen te gaan en 
de mogelijke technische maatregelen die kunnen worden  ingezet. De maatregelen kunnen worden  ingedeeld  in de voor‐
keursvolgorde van vasthouden, bergen en afvoeren. De doelstelling van deze maatregelen is een afvoer te realiseren die niet 
groter is dan de landbouwkundige afvoer. 
 
Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grond‐
water, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Een belangrijke verandering na het in 
werking treden van de Waterwet is de onderverdeling in het bevoegde gezag met betrekking tot directe en indirecte lozingen. 
Alle indirecte lozingen vallen onder het Wabo bevoegde gezag (gemeente en provincie). Alle directe lozingen vallen onder 
het bevoegde gezag voor de Waterwet (waterschappen voor de regionale wateren en Rijkswaterstaat voor de Rijkswateren). 
De directe lozingen vallen onder de Waterwet (Wtw). De indirecte lozingen zijn opgegaan in de Wet milieubeheer (Wm) en 
vallen inmiddels onder de omgevingsvergunning (Wabo). 
 
Beleid waterschap 

De projectlocatie maakt deel uit van het stroomgebied van het Waterschap Aa en Maas. Het waterschap is verantwoordelijk 
voor het waterbeleid  in en om onderhavige projectlocatie  in de gemeente Laarbeek. Het waterschap zorgt ervoor dat er 
voldoende water is en dat dit water een goede kwaliteit heeft. Om deze taak goed uit te voeren, zijn wettelijke regels nodig, 
ook op en langs het water. Deze regels staan in de Keur van het waterschap en gelden voor iedereen die woont of werkt 
binnen het gebied van het waterschap. Het waterschap stelt ter concretisering van het waterhuishoudkundig beleid kaart‐
materiaal vast. Voor wat betreft de aanwijzing van de gebieden waarvoor een vergunning voor het lozen in en afvoeren naar 
oppervlaktewateren is vereist, is dit ook een taak van het waterschap. 
 
Waterbeheerplan 2016‐2021 

Het waterbeheerplan beschrijft de doelen van het Waterschap Aa en maas voor de periode 2016‐2021. Het plan is afgestemd 
op de ontwikkeling van het Nationaal Waterplan, het Provinciaal Milieu‐ en Waterplan en het Stroomgebiedsbeheersplan. 
Meer dan voorheen wil het waterschap inspelen op initiatieven van derden en kansen die zich voordoen in het gebied. 
 
Keur Waterschap Aa en Maas 

De “Keur Waterschap Aa en Maas” bevat regels met daarin verboden en verplichtingen ten aanzien van oppervlaktewater 
en grondwater, die gelden voor iedereen die woont of werkt binnen het gebied van het Waterschap. Hierin wordt het beheer 
en het onderhoud van watergangen geregeld (bijvoorbeeld betreffende onderhoudsstroken) en is aangegeven wanneer een 
vergunning of algemene regels van toepassing zijn voor ingrepen in de waterhuishouding. Verder zijn er beleidsregels voor 
het beschermingsbeleid van gebieden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen beschermde gebieden waterhuishouding, 
attentiegebieden, beekdalen en overige gebieden. Met deze beleidsregels wordt aangegeven op welke wijze gebiedsgericht 
wordt omgegaan met vergunningverlening. De Keur van het waterschap is onder andere van toepassing wanneer direct of 
indirect wordt geloosd naar een oppervlaktelichaam. 
 

Beleidsregel Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater 

De drie Brabantse waterschappen (Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta) hanteren sinds 1 maart 2015 dezelfde (be‐
leids)uitgangspunten voor het beoordelen van plannen waarbij het verhard oppervlak toeneemt. Deze uitgangspunten zijn 
geformuleerd in de 'Beleidsregel Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater, Brabantse 
waterschappen'. Bij een toename en afkoppeling van het verhard oppervlak geldt het uitgangspunt dat plannen zoveel mo‐
gelijk hydrologisch neutraal worden uitgevoerd. De waterschappen maken bij het beoordelen van plannen met een toege‐
nomen verhard oppervlak onderscheid tussen grote en kleine plannen. Hoewel er relatief veel kleine plannen zijn, veroorza‐
ken deze op deelstroomgebiedsniveau nauwelijks een toename van de maatgevende afvoer. Het waterschap maakt grofweg 
onderscheid in projecten met een toename van verhard oppervlak van maximaal 500 m², 500 m² tot 10.000 m² en meer dan 
10.000 m². 
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Wanneer de toename van het verhard oppervlak minder is dan 500 m² is er vanuit het waterschap geen compensatiever‐
plichting. In deze gevallen is de gemeente het bevoegd gezag.  
 
Beleid provincie Noord‐Brabant 

Het provinciaal beleid  is onder andere verwoord  in het ‘Provinciaal Milieu‐ en Waterplan 2016‐2021’. Het plan staat voor 
samenwerken aan Brabant waar iedereen prettig woont, werkt en leeft in een veilige en gezonde leefomgeving. Het docu‐
ment vormt de strategische basis voor het Brabantse waterbeleid en waterbeheer, voor de korte en lange termijn. Het Wa‐
terplan houdt rekening met duurzaamheid en klimaatveranderingen. Het is een breed gedragen beleidsplan, omdat het tot 
stand is gekomen in nauwe samenwerking met veel belanghebbende (water)partijen in Brabant. 
 
De projectlocatie is volgens het Provinciaal Milieu‐ en Waterplan gelegen binnen het gebied dat is aangeduid als ‘water in 
bebouwd gebied'. Vanuit het Provinciaal Milieu‐ en Waterplan zijn hier geen nadere eisen aan verbonden. De projectlocatie 
is niet gelegen in een waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied of een boringsvrije zone. 
 
Beleid gemeente Gemert‐Bakel 

Gemeentelijk waterplan 2019‐2023 

Het gemeentelijk waterplan bestaat uit het rioleringsplan en het waterplan voor 2019 t/m 2023. Dit plan is gezamenlijk op‐
gesteld binnen de samenwerkingsregio Brabantse Peel  (gemeenten Asten, Deurne, Gemert‐Bakel, Helmond, Laarbeek en 
Someren) en het waterschap Aa en Maas. Hierin wordt o.a. ingespeeld op klimaatadaptatie en de noodzaak de leefomgeving 
hierop aan te passen. Dit houdt in dat er gewerkt wordt aan het tegengaan van hittestress en het herinrichting van de bui‐
tenruimte om goed om te kunnen gaan met enorme hoeveelheden neerslag in korte tijd. Om dit op te pakken wordt steeds 
vaker integraal gewerkt, zodat ook andere leefbaarheid van de omgeving kan wordt verbeterd.  
 

 

Beoordeling 

Het verhard oppervlakte blijft gelijk en wordt dus niet uitgebreid. Ontwikkelingen binnen het bouwvlak hebben dus geen 
(extra) negatieve gevolgen voor het watersysteem.  
 

Conclusie 

Het aspect waterhuishouding vormt geen belemmering voor de geplande ontwikkeling.  
 
4.8 Archeologie 
Beleid en normstelling 

Verdrag van Malta 

In 1992 ondertekende Nederland mede het zogenaamde Verdrag van Valletta (Malta). Dit verdrag heeft als doel de bescher‐
ming van het archeologisch erfgoed van Europa te bevorderen. In Nederland heeft dit geleid tot een herziening van de Mo‐
numentenwet 1988 alsmede een aanvulling op of wijziging van bepaalde artikelen in enkele andere wetten. Deze wijzigings‐
wet is beter bekend als de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ), die op 1 september 2007 van kracht werd. 
 
De belangrijkste artikelen uit het Verdrag van Malta die in de Nederlandse wetgeving zijn overgenomen, zijn dat het arche‐
ologisch erfgoed zoveel mogelijk ter plekke (in situ) dient te worden behouden (artikel 4), dat het archeologisch erfgoed deel 
uitmaakt van de belangenafweging in het kader van ruimtelijke ordening (artikel 5) en het 'veroorzakersprincipe' (artikel 6). 
Het veroorzakersprincipe betekent dat de verstoorder verantwoordelijk is voor het vroegtijdig (laten) uitvoeren van noodza‐
kelijk archeologisch (voor)onderzoek en de financiering daarvan. 
 
Bestemmingsplan 

In de Nederlandse wetgeving wordt aan artikel 5 uit het Verdrag van Malta invulling gegeven door middel van artikelen 38, 
39 en 40 uit de Monumentenwet.  In deze artikelen  is bepaald dat het archeologisch erfgoed beschermd dient te worden 
middels het bestemmingsplan. Gemeenten moeten bij het vaststellen van bestemmingsplannen rekening houden met de 
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eventuele aanwezigheid van archeologische waarden. Hieronder vallen zowel reeds bekende archeologisch waardevolle ge‐
bieden als gebieden waarvoor een (verhoogde) archeologische verwachting geldt. Deze waarden krijgen een archeologische 
(mede)bestemming, die wordt vermeld in de toelichting van het bestemmingsplan, wordt begrensd in de verbeelding (plan‐
kaart) en wordt voorzien van regels die gekoppeld zijn aan een vergunningstelsel. 
 
In artikel 41a van de Monumentenwet is bepaald dat artikelen 39, 40 en 41, eerste lid, niet van toepassing zijn op plangebie‐
den met een oppervlakte kleiner dan 100 m². Bij projecten die deze oppervlakte overschrijden dient het archeologisch belang 
altijd te worden meegewogen in de belangenafweging. Gemeenten kunnen van deze grens afwijken, mits de redenen hier‐
voor goed onderbouwd kunnen worden. 
 
Archeologiebeleid gemeente  

De gemeente Gemert ‐ Bakel heeft in januari 2016 het nieuwe gemeentelijke archeologisch beleid vastgesteld. Het archeo‐
logiebeleid bestaat uit drie delen. In deel 1 is de inleiding op de archeologische nota opgenomen. Deel 2 bevat het feitelijke 
archeologiebeleid en in het laatste deel zijn de randvoorwaarden waar een goed gemeentelijke archeologisch beleid uit be‐
staat uitgeschreven.  
De archeologische beleidskaart geeft de vertaling van de archeologische waarden en verwachting naar concrete maatregelen 
in de sfeer van de ruimtelijke ordening. Deze beleidskaart treedt in de plaats van de cultuurhistorische waardenkaart van de 
provincie Noord‐Brabant. De gemeentelijke beleidskaart is tot stand gekomen op basis van de resultaten van recente onder‐
zoeken en nieuwe (wetenschappelijke) inzichten en kennis. Hierdoor is de gemeentelijke kaart actueler en gedetailleerd. 

 
Figuur 4.7: Beleidskaart archeologie van de gemeente Gemert‐Bakel, zoals deze is vastgesteld door de  gemeenteraad d.d. 
28 januari 2010, plangebied blauw omcirkeld (Bron: Gemeente Gemert‐Bakel, Evaluatie archeologiebeleid 2009‐2014)  
 
Beoordeling 

Ten eerste zijn er voor de beoogde ontwikkeling geen bodemingrepen noodzakelijk, de bestaande bebouwing blijft gehand‐
haafd. Ten tweede ligt het plangebied in gebied met een lage archeologische verwachting. Hiervoor zijn geen vrijstellings‐
grenzen opgenomen. Hierdoor  is het niet noodzakelijk  archeologisch onderzoek uit  te  voeren.  In het bestemmingsplan 
‘Proeftuin Elsendorp’ wordt het plangebied dan ook niet aangeduid met een dubbelbestemming archeologische waarde.  
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Conclusie 

Het aspect ‘Archeologie’ vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
 
4.9 Cultuurhistorie 
Beleid en normstelling 

Goede ruimtelijke ordening betekent dat er een integrale afweging plaatsvindt van alle belangen die effect hebben op de 
kwaliteit van de ruimte. Een van die belangen is de cultuurhistorie. Per 1 januari 2012 is in het kader van de modernisering 
van de monumentenzorg (MOMO) in het Besluit ruimtelijke ordening van het rijk opgenomen dat gemeenten bij het maken 
van bestemmingsplannen rekening moeten houden met cultuurhistorische waarden. 
 
Hiertoe dient middels bestudering van kaarten bepaald te worden of binnen (de invloedsfeer van het plangebied) Rijksmo‐
numenten  (historische gebouwen, sluizen,  tuinbeelden en grafstenen), Archeologische Rijksmonumenten, Werelderfgoe‐
deren en beschermde stads‐ en dorpsgezichten aanwezig zijn. Ook het voorkomen van gebieden met landschappelijke waar‐
den en beschermde natuurgebieden (Natura 2000‐gebieden, Wetlands, Beschermde Natuurmonumenten, Nationale Parken, 
Nationale Landschappen en de Ecologische Hoofdstructuur dient bepaald te worden. 
Beoordeling 

Het plangebied ligt niet in een door de Provincie Noord‐Brabant aangeduid gebied met cultuurhistorische waarden.   
 
Conclusie 

Het aspect 'cultuurhistorie' staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg. 
 
4.10 Externe Veiligheid 
Bij ruimtelijke plannen wordt ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten gekeken, namelijk: 

 bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt; 
 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of leidingen. 

Ten aanzien van deze aspecten moeten de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld tot een aan‐
vaardbaar minimum worden beperkt 
In het externe veiligheidsbeleid wordt onderscheid gemaakt in het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). 

 Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval 
met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven. Het PR wordt weer‐
gegeven met risicocontouren rondom een inrichting of langs een vervoersas. 

 Het GR drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als rechtstreeks 
gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Voor het GR geldt een oriëntatiewaarde. De gemeente heeft een 
verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde overschrijdt. 

 
Risicorelevante inrichtingen 

Relevant is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Op basis van het Bevi geldt voor het PR een grenswaarde voor 
kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten. Beide liggen op een niveau van 10‐6 per jaar. Bij 
de vaststelling van een ruimtelijke onderbouwing of bestemmingsplan moet aan deze normen worden voldaan, ongeacht of 
het een bestaande of nieuwe situatie betreft. 
Het Bevi bevat geen norm voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordingsplicht ten aanzien van het GR in 
het  invloedsgebied van de  inrichting. De  in het externe veiligheidsbeleid gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als 
oriëntatiewaarde. 
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Vervoer van gevaarlijke stoffen over water, wegen en spoorwegen 

Relevant  is de circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen  (circulaire RVGS) en  in de toekomst ook het Besluit 
Transportroutes Externe Veiligheid (BTEV). Op basis van de circulaire RVGS geldt het volgende: 

 Voor bestaande situaties gelden er plaatse van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten de grenswaarde voor het 
PR van 10‐5 per jaar en de streefwaarde van 10‐6 per jaar. 

 In nieuwe situaties geldt ter plaatse van kwetsbare objecten de grenswaarde voor het PR van 10‐6 per  jaar. Voor 
beperkt kwetsbare objecten geldt deze waarde als een richtwaarde. 

 Bij een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het GR of een toename van het GR geldt een verantwoordings‐
plicht. Deze verantwoordingsplicht geldt zowel in bestaande als nieuwe situaties. De circulaire vermeldt dat op een 
afstand van 200 m vanaf het tracé in principe geen beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik. 

Vooruitlopend op het BTEV zijn in de circulaire RVGS veiligheidsafstanden opgenomen uit het Basisnet Weg en het Basisnet 
Water. In het BTEV worden tevens plasbrandaandachtsgebieden benoemd voor transportroutes. Aan de hand van de Basis‐
netten wordt al geanticipeerd op de beperkingen voor ruimtelijke ontwikkelingen die samenhangen met deze plasbrandaan‐
dachtsgebieden. 
 
Buisleidingen 

Relevant is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). In dat Besluit wordt aangesloten bij de risicobenadering uit 
het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zodat ook voor buisleidingen normen voor het PR en het GR gelden. Op 
grond van het Bevb dient bij ontwikkelingen inzicht te worden gegeven in de afstand tot het plaatsgebonden risico en de 
hoogte van het groepsrisico als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. 
Beoordeling 

Direct aansluitend en nabij het projectgebied zijn enkele risicobronnen gelegen (figuur 4.9). Het betreffen voornamelijk agra‐
rische bedrijven met propaantanks. Het projectgebied is niet gelegen binnen een veiligheidsafstand, PR10‐6 risicocontour of 
invloedsgebied van één van deze risicobronnen. 
 

 
Figuur 4.8: Uitsnede risicokaart met plangebied blauw omkaderd  
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Op grotere afstand ten westen van het projectgebied is een DPO‐leiding (Defensie Pijpleiding Organisatie) gelegen. De lei‐
ding is bestemd voor transport van kerosine. Er is geen PR 10‐6 contour aanwezig en het invloedsgebied (1% lelaliteit) be‐
draagt 25 meter (RIVM‐rapport 620120001/2006), gemeten vanaf het hart van de leiding. Het projectgebied is gelegen bui‐
ten het invloedsgebied van de leiding. Daarnaast vindt in de nabije omgeving slechts op zeer beperkte schaal transport van 
gevaarlijke stoffen over de weg plaats (N272), met name ter bevoorrading van de inrichtingen binnen en in de directe om‐
geving van het plangebied. De transportbewegingen zijn dermate beperkt dat geen sprake is van ruimtelijke beperkingen 
langs de route en leidt derhalve niet tot beperking in het projectgebied. 
 
Conclusie 

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 
 
4.11 Kabels en Leidingen 
Beleid en normstelling 

Voor planologisch relevante kabels en leidingen geldt in het algemeen een belemmeringenzone waarmee in de ontwikkeling 
van een plangebied rekening moet worden gehouden. 
 
Beoordeling 

Er bevinden zich geen brandstofleidingen, hogedruk aardgasleidingen, rioolwatertransportleidingen, drinkwatertransportlei‐
dingen of hoogspanningsleidingtracé in de nabijheid van het plangebied.  
 
Conclusie 

Planologische relevante kabels en leidingen vormen daarom geen belemmering voor de vaststelling van dit plan. 
4.12 Verkeer en parkeren 
Voor het onderzoek naar de invloed van verkeer dient het aantal verkeersbewegingen afkomstig van de bedrijfsverzamelge‐
bouwen bepaald te worden. Door het planologisch toevoegen van dit bedrijf kunnen nadelige gevolgen optreden door een 
toename van het aantal verkeersbewegingen. Om een  juist beeld te krijgen van het aantal verkeersbewegingen dient de 
worst‐case situatie bepaald te worden. 
 
Om de parkeerbehoefte te berekenen wordt gebruik gemaakt van de Nota Parkeernormen Gemert‐Bakel 2017 en voor het 
berekenen van de verkeersgeneratie wordt gebruik gemaakt van CROW 381 ‘Toekomstbestendig parkeren’.  

 Het bedrijfsvloeroppervlakte betreft 130 m2;  
 Het bereikbaarheidskenmerk is Buitengebied; 

 
Parkeren  

Het beoogde horecabedrijf aan huis sluit qua functie en omvang aan bij de omschrijven van ‘café/bar/cafetaria’ uit de Nota 
Parkeernormen Gemert‐Bakel 2017. Gezien de ligging van de projectlocatie in het buitengebied zijn hiervoor geen parkeer‐
normen van toepassing. Daarnaast gaat het hier om een bedrijf met een zeer beperkte omvang, het betreft  immers een 
bedrijf aan huis met een maximale omvang van 130 m2 in gebouwen. In het bestemmingsplan voor de proeftuin wordt de 
bestaande situatie van het horecabedrijf aan huis geregeld. Feitelijk veranderd er dus niets. In de huidige situatie zijn aan de 
voorzijde circa 4 tot 5 parkeerplaatsen aanwezig. Uit ervaring blijkt dat dit voldoende parkeerplaatsen zijn om geen overlast 
voor de omgeving te veroorzaken. Daarnaast heeft het woonperceel een omvang van 2.040 m2 en bestaat voor een deel uit 
weide. Indien nodig kan op de weide ook parkeren opgevangen worden.  
 
Verkeersgeneratie 

Voor de berekening van de verkeersgeneratie zijn in de CROW 381 ‘Toekomstbestendig parkeren’ geen cijfers opgenomen 
voor een horecabedrijf aan huis. Daarvoor geldt maatwerk. In dit geval betreft het en dusdanig kleinschalige ontwikkeling, 
namelijk een horecabedrijf aan huis, dat er slechts zeer beperkte verkeersgeneratie zal zijn. De bestaande weg en de Elsen‐
dorpseweg beschikken over voldoende capaciteit om het verkeer afkomstig van de projectlocatie af te wikkelen. 
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Conclusie 

Het aspect ‘Verkeer en Parkeren’ vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
 
4.13 Gezondheid 
In voorgaande paragrafen is onderbouwd dat het initiatief voldoet aan alle milieunormen. Daarmee is ter plaatse sprake van 
gezond woon‐ en leefklimaat.  
Daarbovenop  is het  initiatief  landschappelijke  ingepast waarbij extra groen wordt  toegevoegd aan het  landschap. Groen 
draagt positief bij aan het mentaal welbevinden van mensen. Daarbij zorgen extra bomen en planten voor een gezondere 
lucht en daarmee voor een gezonde leefomgeving.  
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5. CONCLUSIE 

In voorgaande hoofdstukken is het initiatief aan de Elsendorpseweg 96a getoetst aan beleid, gemotiveerd aan de hand van 
doelen en beoordeeld op basis van de geldende normen voor relevante milieukundige aspecten. In hoofdstuk 3 is de beoogde 
ontwikkeling getoetst aan het provinciaal en gemeentelijk beleid. Daarin is aangetoond dat het initiatief voldoet aan de ba‐
sisprincipes voor een evenwichtige toedeling van functies en aan de regels voor niet‐agrarische activiteiten. Eveneens past 
het initiatief bij de doelen uit de structuurvisie van proeftuin Elsendorp, doordat het ruimte biedt voor ondernemerschap in 
het buitengebied en daarmee bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp. Tevens is de projectlocatie één van de schakels 
om het recreatief netwerk verder te ontwikkelen in Elsendorp. Daarbovenop wordt meerwaarde voor het dorp gecreëerd 
door het landschappelijk inpassen van het terrein. In hoofdstuk 4 is de beoogde ontwikkeling getoetst aan de regelgeving 
van verschillende milieukundige aspecten. Hieruit is gebleken dat er geen milieukundige aspecten zijn die de beoogde ont‐
wikkeling in de weg staan en zijn er tegelijkertijd geen aspecten die door de beoogde ontwikkeling negatief worden beïn‐
vloed.  
 
Op basis van deze ruimtelijke onderbouwing kan daarom geconcludeerd worden dat het initiatief aanvaardbaar is binnen de 
bestaande fysieke leefomgeving en daadwerkelijk een positieve invloed zal hebben op de leefbaarheid en de toekomstbe‐
stendigheid van Elsendorp.  
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Bijlage 1 Planverbeelding beoogde situatie  
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Bijlage 2 Rekenmodel bij meerwaardeplan 





Naam initiatief: Elsendorpseweg 96a - Millies Thuiskeuken
Datum: 10-3-2021
Ingevuld door: D. van Roij

1. Past het initiatief in de Visie? (zie bijlage 1 van het meerwaardeplan)

Toelichting:
Ja/Nee: Ja

2. Verbetert het initiatief de leefbaarheid?
+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:

Reduceren overlast intensieve veehouderij (geur, geluid, uitstoot) 0
Asbest verwijderen 0
Leegstand/VAB's opruimen 0

Zelfvoorzienend in energie (zonneweides, -daken, windenergie) 0
Minder wonen in IV-gebied 0
Verkeersveiligheid Gerele Peel 0
Voldoende kwalitatieve woningen (per doelgroep) 0
Ja/Nee: Nee

3. Creëert het initiatief ruimte voor bedrijvigheid en innovatie?
+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:

Moderne stalsystemen installeren 0
Kansen bieden aan koplopers 0
Circulaire economie in agrarische sector 0
Nieuwe bedrijvigheid aantrekken/ruimte bieden 0
Energiekansen 'pakken' (duurzame deals) 0
Ja/Nee: Nee

4. Creëert het initiatief landschappelijke kwaliteit?
+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:

Bedrijvigheid concentreren in paarse zone 0
Buitengebied verbinden met het dorp 0
Beeldkwaliteit bewaken en verbeteren 1
Lege milieuvergunningen intrekken 0
Ja/Nee: Ja

5. Levert het initiatief een bijdrage aan duurzaam waterbeheer?
+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:

Waterbuffer groter dan 20.000 m3 0
Oplossen knelpunten in waterbeheer 0
Verbeterde niveauregeling 0
Bijdrage aan klimaatadaptatie 0
Waterbeheer ook afstemmen op natuurontwikkeling 0
Ja/Nee: Nee

6. Versterkt het initiatief het recreatie aanbod?
+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:

Transitie naar een recreatief aantrekkelijke omgeving 1
Interessant 'gebiedsverhaal' als grondlegger 0
Doelgroepen benadering 0

Recreatie aanbod bundelen 0
Combinatie waterbeheer, natuur en recreatie 0
Elsendorp verbinden met landgoederen 0
Recreatieve routes uitzetten 0
Ja/Nee: Ja

7. Wordt er samengewerkt met andere initiatieven?

Toelichting:
Ja/Nee: Nee

Korting op maatschappelijke meerwaarde: 10%

Toelichting hier invoeren

Betreft een beperkte vergroting van een bedrijf aan huis (cateringbedrijf)

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Landschappelijke inpassing van locatie
Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren

Er wordt een boerderijterras aangelegd
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren



Elsendorpseweg 96a - Millies Thuiskeuken
2
10%

Oppervlakte bestemming [m2] Oppervlakte bouwvlak [m2] Grondwaarde [€/m2] Huidige waarde [€]
1,00€                              -€                                      
5,00€                              -€                                      

25,00€                            -€                                      

62,50€                            -€                                      
1.000                                               100,00€                          100.000€                             
1.042                                               70,00€                            72.940€                                

25,00€                            -€                                      
25,00€                            -€                                      
25,00€                            -€                                      

-€                                      

-                                                   -                                                  -€                                      
2.042                                               -                                                  172.940€                             

Oppervlakte bestemming [m2] Oppervlakte bouwvlak [m2] Grondwaarde [€/m2] Toekomstige waarde [€]
273                                                  1,00€                              273€                                     

5,00€                              -€                                      

25,00€                            -€                                      

62,50€                            -€                                      
1.000                                               100,00€                          100.000€                             

769                                                  70,00€                            53.830€                                
25,00€                            -€                                      
25,00€                            -€                                      

690                                                  25,00€                            17.250€                                
-                                                   -                                                  -€                                      

2.732                                               -                                                  171.353€                             

Bruto financiële meerwaarde Verschil oppervlakte [m2] Meerwaarde
690                                                  -1.587€                                

Eigen werkzaamheden Opp. binnen plangebied [m2] Opp. buiten plangebied [m2] Eenheidsprijs Gemaakte kosten
25,00€                            -€                                      

5,00€                              -€                                      
273                                                  10,00€                            2.730€                                  

-€                                      
2.730€                                  

Omvang investering/fondsbijdrage Investering [€]

-€                                      
-€                                      
-€                                      

2.730€                                  
-€                                      

Te realiseren investering korting o.b.v. maatschappelijke meerwaarde

o.b.v. eigen werkzaamheden
o.b.v. storting in gebiedsfonds

gevraagde inspanning na korting

Categorie 2
Gevraagde investering 20% Bruto meerwaarde afdragen

Totaal

Opmerking
Bruto financiële meerwaarde

Slopen agrarische gebouwen [m2]
Slopen kassen [m2]
Landschappelijke inpassing [m2]
Overig

Totaal

Grondwaarde toekomstige situatie
Natuur
Agrarisch 
Agrarisch met een bouwvlak / 
Agrarisch verwante bedrijven
Bedrijf 
Wonen <1000 m2
Wonen >1000 m2
Maatschappelijk 
Recreatie
Horeca
Overig

Agrarisch 
Agrarisch met een bouwvlak / 
Agrarisch verwante bedrijven
Bedrijf 
Wonen <1000 m2
Wonen >1000 m2
Maatschappelijk 
Recreatie
Horeca
Vastgoedwaarde (alleen bij sloop 
van een opstal)
Overig
Totaal:

Natuur

Naam initiatief:
Categorie van het initiatief [1, 2 of 3]:
Kortingspercentage o.b.v. maatschappelijke meerwaarde [zie werkblad maatschappelijk]:

Grondwaarde huidige situatie
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Bijlage 9  Ruimtelijke Onderbouwing Gerele Peel 53 
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1. INLEIDING 

Voor ‘proeftuin Elsendorp’ wordt het ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ vastgesteld. Met dit bestemmingsplan met 
verbrede reikwijdte moet het eenvoudiger worden om een omgevingsvergunning te verlenen voor initiatieven die een meer‐
waarde zijn voor Elsendorp. Het bestemmingsplan  is daarmee een omgevingsplan vooruitlopend op de Omgevingswet en 
heeft het een pilot status gekregen onder de Crisis‐ en herstelwet (Chw). Zo’n pilot omgevingsplan biedt veel ontwikkelings‐
ruimte en flexibiliteit. Dit sluit aan bij het gedachtegoed van de Omgevingswet. 
 
De initiatiefnemer voor een initiatief aan de Gerele Peel 53 is één van de koplopers die samen met een aantal andere koplo‐
pers een bijdrage  levert aan meerwaarde voor het dorp. Voor de koplopers  in de proeftuin  is het mogelijk gemaakt om 
gelijktijdig met het vaststellen van het ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ ook hun initiatief planologisch te regelen.  
 
Om de initiatieven samen met het ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ mogelijk te maken is een motivering nodig 
waarin aangetoond wordt dat het initiatief aanvaardbaar is binnen de bestaande fysieke leefomgeving. In voorliggende ruim‐
telijke onderbouwing wordt het initiatief aan de Gerele Peel 53 gemotiveerd aan de hand van de doelen voor meerwaarde 
voor Elsendorp, het relevante provinciale omgevingsbeleid en de gelden normen voor de relevante milieukundige aspecten. 
Het initiatief aan de Gerele Peel 53 kan alleen gemotiveerd worden vanuit de bijdrage van het plan aan de integrale kwaliteit 
en meerwaarde ten behoeve van het gehele plangebied van de Proeftuin Elsendorp.  
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2. DE ONTWIKKELING 

2.1 Huidige situatie  
Het Brabantse dorp Elsendorp ligt aan de kruising  van de twee provinciale wegen de Zeelandsedijk en de Elsendorpseweg 
tussen Gemert en Boxmeer. Het dorp valt onder de gemeente Gemert‐Bakel. Het is omgeven door een agrarisch landschap 
met meerdere intensieve veehouderijen en met in het zuiden een aantal natuurgebieden zoals de ‘Groote Slink‐Bunthorst’, 
‘De Sijp’ en ‘Cleefs Wit’. Gerele Peel 53 ligt ten noordwesten van het dorp in het buitengebied (figuur 2.1). Op dit adres staan 
drie grote loodsen en daarachter een kantoor en een werkplaats. Aan de oostkant, op adres Gerele Peel 55, ligt een bedrijfs‐
woning en een paardenbak (figuur 2.2). Het perceel wordt met een toegang op de Gerele Peel ontsloten via de Zeelandsedijk. 
Over de gronden van de Gerele Peel 53 ligt een erftoegangsweg richting het zuiden waar de adressen Gerele Peel 47, 49 en 
51 liggen.  
 
In de omgeving  liggen enkele woningen, een  intensieve veehouderij en agrarische gronden. Ten zuiden bevindt zich een 
natuurbestemming met de functieaanduiding ‘bos’. Deze grenst in het zuiden aan het beekje de Domptseloop. Tussen de 
loodsen en de Gerele Peel bevindt zich een groene zone met bomen, vaste planten en struweel. De loodsen worden zo deels 
uit het zicht ontnomen, de focus ligt op de groenzone. Langs de Gerele Peel loopt een bomenrij. Ten oosten van het bedrijf 
bevindt zich een akkerland met een oppervlak van bijna 3 hectare.     
 
De initiatiefnemer beheert aan de Gerele Peel 53 een kraanverhuurbedrijf. Deze kranen worden verhuurt voor met name 
civieltechnische projecten. De kranen worden voor de verhuur naar de desbetreffende locaties getransporteerd. Naast de 
verhuur van kranen worden ook heftrucks verhuurt en trekkers en opleggers ten behoeve van transport. Het terrein is gro‐
tendeels verhard. De loodsen bestrijken samen een oppervlak van 3.799 m2, de werkplaats heeft een oppervlak van 541 m2 
en het kantoorpand heeft een oppervlak van circa 630 m2. Totaal werken er circa 50 mensen  in het kraanverhuurbedrijf, 
waarvan er gemiddeld 10 per dag werken  in de werkplaats en op kantoor. Met dit aantal werknemers draagt dit bedrijf 
aanzienlijk bij aan de werkgelegenheid in het dorp. Naast deze directe werkgelegenheid zorgt het bedrijf ook voor indirecte 
werkgelegenheid voor het dorp, doordat er veel bedrijven, zoals ZZP’ers en kleine bedrijfjes gelieerd zijn aan dit bedrijf. Het 
uitvoeren van reparaties van de kranen wordt bijvoorbeeld door zo’n derde partij uitgevoerd.  
 
Door de groei van zijn bedrijf wil de initiatiefnemer het bedrijf uitbreiden met circa 14.600 m2. Deze beoogde ontwikkeling 
leest u in de volgende paragraaf.  
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Figuur 2.1: Kaart omgeving met plangebied rood aangeduid. 
 

 
Figuur 2.2: Luchtfoto met plangebied rood omkaderd 
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2.2 Beoogde situatie en de meerwaarde voor Elsendorp  
Het bestaande kraanverhuurbedrijf met een perceel oppervlakte van circa 22.500 m2 is groeiende en wil uitbreiden. De wens 
is om het bouw‐ en bestemmingsvlak uit te breiden naar het oosten. Hier worden nieuwe loodsen gerealiseerd voor de opslag 
van materiaal en voertuigen. Door deze uitbreiding is tevens een extra inrit op de Gerele Peel gewenst. Ook heeft het bedrijf 
behoefte aan loodsen met een hogere goothoogte, zodat de kranen in de loods gereden kunnen worden. De gewenste goot‐
hoogte bedraagt 11 meter. Tevens heeft het bedrijf de wens om op termijn het kantoor te verplaatsen naar de hoek bij de 
Zeelandsedijk. Doordat het kantoor dan direct vanaf de provinciale weg bereikt kan worden zonder eerst de Gerele Peel in 
te moeten rijden en het erf over te steken, verbetert de ruimtelijke uitstraling van het terrein. 
 
In de Visie Proeftuin Elsendorp is het belang van het behoud van bedrijvigheid beschreven. Voldoende bedrijven en werkge‐
legenheid is één van de schakels om de leefbaarheid van het dorp te behouden. Het dorp heeft de ambitie om te groeien 
naar 1.500 inwoners. Met dit aantal inwoners kunnen bepaalde (basis)voorzieningen zoals een basisschool, sportvereniging 
en (kleine) winkels behouden blijven. Er zijn allerlei schakels die kunnen bijdrage aan deze ambitie, zorgen voor voldoende 
werkgelegenheid is er daar één van. Het dorp heeft het belang van het behouden van dit bedrijf uitgesproken. Dit bedrijf 
zorgt voor veel directe werkgelegenheid, maar ook voor indirecte werkgelegenheid. Er zijn veel bedrijven, zoals ZZP’ers en 
kleine bedrijfjes, in het dorp die gelieerd zijn aan dit bedrijf, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van reparaties van de kranen. 
Het dorp wenst het bedrijf aan de Gerele Peel 53 te behouden omdat het van belang is voor de leefbaarheid van het dorp. 
Om het bedrijf te behouden is het bieden van een uitbreidingsmogelijkheid noodzakelijk. Met de uitbreiding naar een totale 
omvang van circa 37.000 m2 kan het bedrijf voor de toekomst behouden worden in Elsendorp. 
 
Daarnaast draagt de ontwikkeling bij aan de energiedoelstellingen die in de proeftuin zijn gesteld. Een deel van het wagen‐
park van het bedrijf is nu namelijk al elektrisch en dat zal in de toekomst steeds verder uitgebreid worden. Dat zal ook een 
ander ruimtebeslag met zich meebrengen dan nu traditioneel aanwezig is. Werktuigen zullen langer op het bedrijf gestald 
staan om op te kunnen laden en onderhouden te worden. Het onderhoud van de werktuigen vind op eigen bedrijf plaats. 
Ook zal extra ruimte gereserveerd moeten worden voor opslag van accu's en andere toebehoren. Op de daken van de be‐
drijfsgebouwen worden zonnepanelen gelegd die voor een deel voorzien in de eigen energiebehoefte. 
 
De uitbreiding van het kraanverhuurbedrijf wordt landschappelijk ingepast. Om hier invulling aan te geven wordt bijna 15.000 
m2 groen toegevoegd in het zuidoosten van het plangebied. Deze landschappelijke inpassing bestaat onder andere uit een 
nieuwe bomenrij met beukenhaag, een bloemrijk grasland en een poel met natuurlijke oever. Deze poel dient tevens als 
compensatie voor het verhard oppervlak waardoor het hemelwater wordt opgevangen en kan infiltreren in de bodem. Bo‐
vendien haakt de landschappelijk inpassing qua ligging goed aan op de ontwikkeldoelstelling van de Domptseloop. Voor de 
Domptseloop wordt door het dorp een natuurzone met recreatie pad gewenst. Hierdoor ontstaat er een mooie wandelroute 
waarop bewoners en bezoekers van de natuur en het landschap kunnen genieten. Het volledige landschappelijk inpassings‐
plan is bijgevoegd in bijlage 1. 
  
Een belangrijk uitgangspunt in het landschappelijk inpassingsplan is het behouden van de openheid en zicht op het achter‐
liggende landschap vanaf de Gerele Peel. Dit was tevens de wens van initiatiefnemer.  
 
2.3 Bestemmingsplan  
2.3.1 Huidige planologische situatie  

Het vigerende bestemmingsplan is ‘Gemert‐Bakel Buitengebied 2017’, vastgesteld op 5 juli 2018. Binnen het plangebied zijn 
volgens dit bestemmingsplan  de bestemmingen ‘Agrarisch’ en ‘Bedrijf’ met functieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – 
niet agrarisch’ en de gebiedsaanduiding ‘overige zone – doorgroeigebied glastuinbouw’ van toepassing. Het betreft hier een 
gekoppeld bouwperceel dat middels een koppelteken aan elkaar is gekoppeld.  
De uitbreiding van het bedrijf  is niet mogelijk binnen de regels van het vigerende bestemmingsplan. De beoogde situatie 
wordt planologisch geregeld met de vaststelling van ‘het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte proeftuin Elsendorp’.  
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Figuur 2.4: Uitsnede bestemmingsplan ‘Gemert‐Bakel Buitengebied 2017’ (Bron: ruimtelijkeplannen.nl)  
 
2.3.2 Beoogde planologische situatie  

Om de ontwikkeling mogelijk te maken wordt het bestemmingsvlak ‘Bedrijf’ naar het oosten toe uitgebreid met 14.645 m2 
tot een totaal van 37.127 m2. Tegelijkertijd wordt de bestemming ‘Groen’ toegevoegd met een oppervlakte van 16.350 m2 
om invulling te geven aan de landschappelijke inpassing. De initiatiefnemer wil daarbij dat de toegestane goothoogte wordt 
verhoogd naar 11 meter, zodat de kranen het gebouw kunnen binnenrijden. Hiervoor  is de maatvoering ‘maximum goot‐
hoogte 11 meter’ toegevoegd.  
 
Om het achterliggende landschap zichtbaar te houden vanaf de Gerele Peel en vanuit de woning aan de Gerele Peel 58 is een 
bebouwingsvrije zone voorzien. In deze zone vinden tevens geen bedrijfsactiviteiten plaats. De gronden in deze zone worden 
enkel als agrarische gronden gebruikt. Er is er voor gekozen om hiervoor de vigerende bestemming ‘Agrarisch’ te behouden. 
De uitbreiding van het bedrijf wordt middels een koppelteken aan elkaar verbonden. Hierdoor is sprake van één bouwper‐
ceel. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat er nieuwvestiging van een nieuw bedrijf plaatsvind. Het gaat hier om de uit‐
breiding van een bestaand kraanverhuurbedrijf. In bijlage 2 is de nieuwe verbeelding weergegeven.  
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3. TOETSING BELEID 

3.1 Provinciaal beleid  
3.1.1 Ontwerp omgevingsverordening Noord‐Brabant 

Beleid  

Gedeputeerde Staten van Noord‐Brabant hebben op 23 maart 2021 het ontwerp van de Omgevingsverordening Noord‐Bra‐
bant vastgesteld.  
Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Vanwege de Omgevingswet moet de provincie haar regelsysteem aan‐
passen. Straks heeft de provincie nog maar één verordening waarin alle regels zijn opgenomen over de fysieke leefomgeving. 
De Ontwerp Omgevingsverordening is, na de Interim Omgevingsverordening, een tweede stap op weg naar de definitieve 
omgevingsverordening. Hierin worden de bestaande verordeningen over de  fysieke  leefomgeving samengevoegd tot één 
Omgevingsverordening.  
De Ontwerp Omgevingsverordening  is beleidsneutraal van karakter  ten opzichte van de voorheen geldende verordening 
ruimte en de nu nog geldende interim omgevingsverordening. Dat betekent dat er geen nieuwe beleidswijzigingen zijn door‐
gevoerd, behalve als deze voortvloeien uit vastgesteld beleid, zoals de omgevingsvisie. In beginsel zijn de huidige regels met 
het huidige beschermingsniveau gehandhaafd. Hoewel op dit moment de  interim omgevingsverordening nog geldend  is, 
wordt in de ruimtelijke onderbouwing wel al getoetst aan de ontwerp omgevingsverordening. Aangezien de ontwikkeling op 
de locatie Gerele Peel 53 onderdeel is van de ‘proeftuin Elsendorp’ en ‘het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ (voor‐
loper op omgevingsplan) is dat op dit moment het meest passende beoordelingskader voor deze nieuwe ontwikkeling. 
  
In hoofdstuk 4 van de Ontwerp Omgevingsverordening zijn de instructieregels opgenomen die gemeenten moeten toepassen 
in hun omgevingsplan. De instructieregels richten zich op een evenwichtige toedeling van functies. Dit betekent dat de regels 
in de ontwerp omgevingsverordening ook vanuit functies (van gebieden) zijn opgebouwd. Daarnaast richten de regels zich 
op een goede omgevingskwaliteit, inclusief een veilige en gezonde leefomgeving (in plaats van een goede ruimtelijke kwali‐
teit). Tevens zijn een aantal algemene basisprincipes opgenomen. 
 
In de ontwerp omgevingsverordening zijn regels voor ontwikkelingen gekoppeld aan werkgebieden (structuren) en aandui‐
dingen. Het plangebied ligt binnen het werkgebied ‘Landelijk Gebied’ (figuur 3.1) van toepassing. 
 

   
Figuur 3.1: Uitsnede Ontwerp Omgevingsverordening kaart 2 basiskaart – met plangebied in ‘Landelijk gebied’ (Bron: ruim‐

telijkeplannen.nl) 
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De planologische ontwikkeling die met dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt betreft de uitbreiding van het kraan‐
verhuurbedrijf op voormalige agrarische grond.  
In het vigerende bestemmingsplan  ‘Gemert‐Bakel Buitengebied 2017’ (vastgesteld op 5  juli 2018) zijn ter plaatse van het 
bouwperceel aan de Gerele Peel 53 de gronden voor een deel al bestemd voor een niet‐agrarisch bedrijf en voor een deel 
alleen voor agrarische grond.  In het nieuwe bestemmingsplan  ‘Proeftuin Elsendorp’ krijgt het plangebied de bestemming 
‘Bedrijf’ en ‘Groen’ met functieaanduidingen ‘specifieke vorm van bedrijf – niet agrarisch’ met een maximum dakgoothoogte 
van 11 meter. Hierna worden de nieuwe functies binnen het plangebied getoetst aan de relevante  instructieregels uit de 
ontwerp omgevingsverordening. 
 

Toetsing 

De beoogde ontwikkeling  voorziet  in het uitbreiden  van het bestaande  kraanverhuurbedrijf op  aangrenzend  agrarische 
grond. Deze niet‐agrarische functie wordt gevestigd in ‘landelijk gebied’. Deze ontwikkeling wordt daarom getoetst aan Ar‐
tikel 4.78 ‘Niet‐agrarische activiteiten’ van de Ontwerp Omgevingsverordening.  
 
Naast de  regels voor  ‘niet‐agrarische activiteiten’ gelden de basisprincipes voor een evenwichtige  toedeling van  functies 
(artikel 4.7 tot 4.10) en de regels voor het versterken van de omgevingskwaliteit (artikel 4.11 tot 4.13). Voor het realiseren 
van een veilige, gezonde leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit wordt toepassing gegeven aan zorgvuldig ruimte‐
gebruik, de waarden in een gebied met toepassing van de lagenbenadering en meerwaardecreatie.  
 
Dit zijn het totaal aantal regels uit de Ontwerp Omgevingsverordening Noord‐Brabant waar dit initiatief aan getoetst wordt:  
 
Instructieregels voor het omgevingsplan gemeenten (hoofdstuk 4): 
Basisprincipes voor een evenwichtige toedeling van functies (paragraaf 4.1.2): 

 Artikel 4.7 Zorgplicht voor een goede omgevingskwaliteit; 
 Artikel 4.8 Zorgvuldig ruimtegebruik; 
 Artikel 4.9 Toepassing van de lagenbenadering; 
 Artikel 4.10 Meerwaardecreatie. 

Versterken van omgevingskwaliteit (paragraaf 4.1.3):  

 Artikel 4.11 Kwaliteitsverbetering landschap; 
 Artikel 4.12 Bouw‐sloop regeling; 
 Artikel 4.13 Ontwikkelingsrichting; 

Niet‐agrarische activiteiten (paragraaf 4.6.4): 

 Artikel 4.78: Niet‐agrarische activiteiten. 
Algemene bepalingen (paragraaf 4.1.1)  

 Artikel 4.6 Ontheffing; 
 
Algemene bepalingen (paragraaf 4.1.1 ontwerp omgevingsverordening)  

 
Basisprincipes voor een evenwichtige toedeling van functies (paragraaf 4.1.2 ontwerp omgevingsverordening): 

artikel 4.7 Zorgplicht voor een goede omgevingskwaliteit: 

Lid 1 
Een omgevingsplan geeft bij de evenwichtige toedeling van functies aan locaties invulling aan een veilige, gezonde leefom‐
geving met een goede omgevingskwaliteit. 
 
Lid 2 
Voor het realiseren van een veilige, gezonde  leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit wordt toepassing gegeven 
aan: 

a. zorgvuldig ruimtegebruik als bedoeld in Artikel 4.8; 
b. de waarden in een gebied met toepassing van de lagenbenadering als bedoeld in Artikel 4.9; en 
c. meerwaardecreatie als bedoeld in Artikel 4.10. 
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Toetsing: 

Middels voorliggende ruimtelijke onderbouwing wordt aangetoond dat met voorgenomen ontwikkeling sprake  is van een 
evenwichtige toedeling van functies aan de locatie en dat invulling wordt gegeven aan een veilige, gezonde leefomgeving 
met een goede omgevingskwaliteit. 
Dat de beoogde ontwikkeling voldoetaan de regels in artikel 4.7 wordt onderbouwd bij de genoemde artikelen 4.8, 4.9 en 
4.10.  
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Gerele Peel 53 voldoet aan de regels uit artikel 4.7 ‘Zorgplicht voor een goede omgevingskwa‐
liteit’ uit ontwerp omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
 
Artikel 4.8 Zorgvuldig ruimtegebruik 

Zorgvuldig ruimtegebruik houdt in dat: 
a. een ontwikkeling plaatsvindt binnen bestaand ruimtebeslag behalve wanneer in dit hoofdstuk de ontwikkeling van 

een activiteit of functie daarbuiten wordt toegestaan; 
b. bij stedelijke ontwikkeling toepassing wordt gegeven aan de ladder voor duurzame verstedelijking, bedoeld in artikel 

5.129g van het Besluit kwaliteit leefomgeving; en 
c. gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere permanente voorzieningen worden geconcentreerd binnen een 

bouwperceel. 
 
Toetsing: 

De beoogde ontwikkeling voorziet in het uitbreiden van het huidige kraanverhuurbedrijf. De uitbreiding zal ter plaatse van 
huidige agrarische grond worden gerealiseerd. De gemeente wil het bedrijf graag op de huidige locatie houden om het on‐
dernemersklimaat van Elsendorp in stand te houden. Binnen het huidige bouwperceel van het bedrijf is geen ruimte om te 
voorzien in een uitbreiding. Het perceel is op dit moment volledig in gebruik. De loodsen worden volledig benut voor opslag 
van materieel en werktuigen. Ook vindt hierbinnen het onderhoud van de kranen plaats. Daarnaast is er een kantoor aan‐
wezig. De overige gronden zijn nodig voor manoeuvreren, parkeren en landschappelijke inpassing. Daar het huidige bouw‐
perceel volledig benut wordt, is een uitbreiding van het bouwperceel noodzakelijk om het bedrijf op deze locatie te kunnen 
behouden.   Daarnaast wordt een perceel groen toegevoegd dat aansluit bij de natuur in het zuiden van het plangebied. Dit 
past bij de wens van het dorp om extra groen toe te voegen rondom de kern.  
Naast de expliciete behoefte aan werkgelegenheid en groen, wordt in de ladderonderbouwing, in bijlage 3, daarnaast ook 
aangetoond dat er binnen het zoekgebied geen geschikte alternatieve ruimte beschikbaar is op bedrijventerreinen.  
 
Ter plaatse van de beoogde uitbreiding zal één grote loods worden gerealiseerd met een extra goothoogte van 11 meter, 
waardoor de kranen er in passen. Het bedrijf heeft de wens om op termijn het kantoor te verplaatsen naar de hoek bij de 
Zeelandsedijk. Hiermee verbetert de ruimtelijke uitstraling van het terrein. De beoogde bedrijfsopzet is geconcentreerd bin‐
nen het beoogde bouwperceel. In de toekomst zal het volledige bouwperceel benut worden ten behoeve van de beoogde 
bedrijfsvoering. 
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan de Gerele Peel 53 voldoet aan de regels uit artikel 4.8 ‘Zorgvuldig ruimtegebruik’ uit ontwerp 
omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
 
Artikel 4.9 Toepassing van de lagenbenadering 

Lid 1 
Het toepassen van de lagenbenadering maakt inzichtelijk welke effecten een ontwikkeling heeft op de lagen afzonderlijk, de 
lagen in onderlinge wisselwerking met elkaar en het actief benutten van de factor tijd. 
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Lid 2 
Voor de toepassing van het eerste lid worden de volgende lagen onderscheiden: 

a. de ondergrond, zoals de bodem, het grondwater en archeologische waarden; 
b. de netwerklaag, zoals infrastructuur, natuurnetwerk, energienetwerk, waterwegen waaronder een goede, multimo‐

dale afwikkeling van het personen‐ en goederenvervoer; 
c. de bovenste laag, zoals cultuurhistorische‐ en landschappelijke waarden, de omvang van de functie en de bebou‐

wing, de effecten op bestaande en toekomstige functies, de effecten op volksgezondheid, veiligheid en milieu. 
Lid 3 
Bij het actief benutten van de factor tijd wordt rekening gehouden met de herkomstwaarde van de lagen, het verleden, de 
(on)omkeerbaarheid van optredende effecten op de lagen vanwege de ontwikkeling en de toekomstwaarde van de ontwik‐
keling vanuit duurzaamheid en toekomstbestendigheid. 

 
Toetsing: 

In de milieuparagrafen wordt per milieu aspect beschreven of en hoe de beoogde ontwikkeling het aspect beïnvloed. In de 
lagenbenadering bekijken we dit per laag:  

 de ondergrond: voor de beoogde ontwikkeling wordt de nu nog agrarische grond grotendeels verhard en wordt er 
een nieuwe bedrijfsgebouw gebouwd. Het verhard oppervlak zal daarmee worden vergroot. Als compensatie zorgt 
de nieuwe poel in het nieuwe bestemmingsvlak ‘groen’ er voor dat hemelwater langer vastgehouden wordt en kan 
infiltreren in de bodem. Er zijn geen archeologische waarden van toepassing.  

 de netwerklaag: bij de beoogde uitbreiding zal een 2e inrit worden voorzien waardoor het bestemmingsverkeer beter 
doorloopt. De locatie wordt ontsloten via de Gerele Peel naar de provinciale weg Zeelandsedijk (N277). Deze weg 
heeft voldoende capaciteit om het verkeer afkomstig van het plangebied af te wikkelen. De beoogde ontwikkeling 
heeft verder geen invloed op het Natuurnetwerk Brabant, energienetwerk en waterwegen.  

De bovenste laag: in de landschappelijke inpassing is rekening gehouden met de landschapswaarden van de omgeving. De 
beoogde landschappelijke inpassing haakt qua ligging goed aan op de door het dorp nog te ontwikkelen natuurzone langs de 
Domptseloop. Hierlangs zal tevens een wandelpad gerealiseerd worden. Verder heeft de initiatiefnemer al de helft van zijn 
wagenpark elektrisch rijden, dit zal in de toekomst uitgebreid worden. Op de nieuwe loods zullen zonnepanelen de groene 
stroom voor deze elektrische kranen opwekken. Deze duurzaamheidsmaatregelen dragen bij aan de volksgezondheid en het 
milieu.  
 

Conclusie: 

Met de beoogde ontwikkeling aan de Gerele Peel 53 wordt de lagenbenadering toegepast conform artikel 4.9 ‘Toepassen 
lagenbenadering’ uit ontwerp omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
 
Artikel 4.10 Meerwaardecreatie 

Lid 1 
Meerwaardecreatie omvat een evenwichtige benadering van de economische, ecologische en sociale aspecten die  in een 
gebied en bij een ontwikkeling zijn betrokken, waaronder: 

a. de mogelijkheid om opgaven en ontwikkelingen te combineren zodat meerwaarde ontstaat; 
b. de bijdrage van een ontwikkeling aan andere opgaven en belangen dan die rechtstreeks met de ontwikkeling ge‐

moeid zijn. 
Lid 2 
De fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit, bedoeld in Artikel 4.11 Kwaliteitsverbetering landschap en de bouw‐
sloop regeling, bedoeld in Artikel 4.12 kunnen deel uitmaken van de meerwaardecreatie. 
 
Toetsing: 

Om te zorgen dat er bij initiatieven in de proeftuin voldoende meerwaarde voor Elsendorp gerealiseerd wordt is het meer‐
waardeplan opgesteld. In het meerwaardeplan is beschreven dat elk initiatief in het buitengebied van Elsendorp wordt ge‐
acht een meerwaarde te leveren in de vorm van een impuls aan de fysieke leefomgeving in de vorm van een verbetering van 
de ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit van Elsendorp. De toetsing van de beoogde ontwikkeling aan de Gerele Peel 53 aan het 
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meerwaardeplan is opgenomen in paragraaf 3.2.2. De meerwaarde die de beoogde ontwikkeling realiseert is beschreven in 
paragraaf 2.2. Het initiatief realiseert voldoende meerwaarde. 
 
Ook moet de ontwikkeling aan de Gerele Peel 53  in samenhang met de andere ontwikkelingen van de koplopers worden 
gezien, die met het bestemmingsplan ‘Proeftuin Elsendorp’ mogelijk gemaakt worden. In bijlage 4 is de berekening opgeno‐
men waarin is af te lezen dat het totale oppervlakte bouwperceel van de initiatieven tezamen wordt verminderd in de be‐
oogde situaties, terwijl het bouwperceel aan de Gerele Peel 53 wordt vergroot in de beoogde situatie. Per saldo is er nog 
steeds sprake van een kleine afname van het totaal oppervlakte aan bouwpercelen.  
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Gerele Peel 53 voldoet aan de regels uit artikel 4.10 ‘Meerwaardecreatie’ uit ontwerp omge‐
vingsverordening Noord‐Brabant. 
 
Versterken van omgevingskwaliteit (paragraaf 4.1.3 ontwerp omgevingsverordening): 

Artikel 4.11 Kwaliteitsverbetering landschap 

Lid 1 

Een omgevingsplan dat de ontwikkeling van activiteiten mogelijk maakt in Landelijk gebied bepaalt dat die ontwikkeling ge‐

paard gaat met een fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit van het gebied of de omgeving. 

 

Lid 2 

Het omgevingsplan onderbouwt dat de fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit past binnen de gewenste ont‐

wikkeling van het gebied, bedoeld in Artikel 4.13, en dat de uitvoering is geborgd door: 

a. financiële, juridische en feitelijke vastlegging in het plan; of 

b. nakoming van de afspraken uit het regionaal overleg, bedoeld in Afdeling 6.2 Regionaal samenwerken. 

 

Lid 3 

a. Een verbetering van de landschappelijke kwaliteit kan mede de volgende aspecten omvatten: de op grond van deze 

verordening verplichte landschappelijke inpassing; 

b. het toevoegen, versterken of herstellen van landschapselementen die een bijdrage leveren aan de versterking van de 

landschapsstructuur of de relatie stad‐land; 

c. het behoud of herstel van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing of terreinen; 

d. het wegnemen van verharding; 

e. het slopen van bebouwing; 

f. de realisering van het Natuur Netwerk Brabant of een ecologische verbindingszone; 

g. het aanleggen van extensieve recreatieve mogelijkheden. 

 

Lid 4 

Ingeval toepassing wordt gegeven aan het tweede lid onder b wordt een passende financiële bijdrage in een landschapsfonds 

verzekerd en wordt over de besteding van dat fonds periodiek verslag gedaan in het regionaal overleg, bedoeld in Afdeling 

6.2 Regionaal samenwerken. 
 
Toetsing: 

Uit het meerwaardeplan volgt dat de beoogde ontwikkeling gepaard moet gaan met een landschappelijke inpassing van het 
perceel. De toetsing van het initiatief aan het meerwaardeplan is opgenomen in paragraaf 3.2.2. De wijze waarop een fysieke 
verbetering van de landschappelijke kwaliteit van de omgeving wordt verbeterd is uitgewerkt in het landschappelijk inpas‐
singsplan dat als bijlage 1 is bijgevoegd bij deze ruimtelijke onderbouwing. Een uitsnede uit het landschappelijk inpassings‐
plan is weergegeven in figuur 2.3. In dit plan is rekening gehouden met de historie, de huidige groenstructuren en met de 
’Landschappelijke inspiratiekaart en bouwsteden landschappelijke meerwaarde’ voor ‘proeftuin Elsendorp’. Bij de ontwikke‐
ling komt een nieuwe loods ten oosten van het bestaande terrein. Om het zicht van de bebouwing aan de overkant vrij te 
houden, is gekozen om een vrije zone te creëren aan de westzijde van het perceel. 
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Ten zuiden van de bebouwing zal groen toegevoegd worden. Het huidige perceel met natuurwaarde, aan de westzijde, zal 
verlengd worden. Dit perceel met bloemrijkgrasland en een poel versterkt de natuurwaarde in de omgeving. De poel heeft 
een natuurlijke oever dat ruimte voor libellen, amfibiesoorten en insecten biedt. De loods zal vanaf de zuidzijde nauwelijks 
zichtbaar zijn door bomen en een beukenhaag. De bestaande groene structuur aan de zuidzijde wordt door de bomenrij 
versterkt. 
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Gerele Peel 53 voldoet aan de regels uit artikel 4.11 ‘kwaliteitsverbetering landschap’ uit ont‐
werp omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
 
Artikel 4.12 Bouw‐sloop regeling      

Lid 1      
Een omgevingsplan dat van toepassing  is op Landelijk gebied en die het oprichten van gebouwen mogelijk maakt buiten 
bestaand ruimtebeslag, borgt dat er elders feitelijk en juridisch een naar aard en omvang gelijke oppervlakte aan gebouwen 
wordt gesloopt, al dan niet door het  instellen van een sloopfonds, behalve als toepassing wordt gegeven aan Artikel 4.56 
Afwijkende regels stedelijke ontwikkeling. 
 
Lid 2      
Het oprichten van gebouwen buiten bestaand ruimtebeslag is alleen mogelijk binnen de voorwaarden die in deze verorde‐
ning zijn gesteld. 
 
Toetsing: 

In het landelijk gebied ligt een grote opgave om de toenemende leegstand van bebouwing tegen te gaan. Veel agrarische 
ondernemers stoppen met de bedrijfsvoering. Vanwege de toenemende leegstand, het streven om verpaupering en crimi‐
naliteit tegen te gaan alsmede het terugdringen van verstening van het buitengebied, is in de ontwerp omgevingsverordening 
een bouw‐sloop regeling opgenomen. Dit betreft echter een nieuwe regeling die in de voorgaande provinciale verordeningen 
nog niet opgenomen was. In samenspraak met gemeente en andere belanghebbenden wordt deze nieuwe regeling de ko‐
mende periode verder uitgewerkt. De regeling moet uitvoerbaar zijn zowel vanuit juridisch als economisch oogpunt en een‐
voudig toepasbaar. Het is daarbij denkbaar dat de regeling wordt geïntegreerd in de regionale afspraken die op basis van de 
regionale afspraken die op basis van de regeling Kwaliteitsverbetering landschap (artikel 4.10 ontwerp omgevingsverorde‐
ning) zijn gemaakt. Voor de proeftuin zijn de afspraken voor kwaliteitsverbetering van het  landschap opgenomen  in het 
meerwaardeplan. Hierin is echter, vooralsnog, geen bouw‐sloop regeling opgenomen. Wel wordt de sloop van bebouwing 
gezien als een meerwaarde voor Elsendorp.  
 
De beoogde ontwikkeling aan de Gerele Peel 53 bevat een uitbreiding van het bestaande kraanverhuurbedrijf. Circa 14.600 
m2 bouwoppervlak wordt toegevoegd. Op zichzelf staand past deze ontwikkeling niet binnen de kaders van de provincie voor 
het slopen van bebouwing  in het  landelijk gebied. Echter wil de gemeente deze ontwikkeling graag toestaan, omdat het 
bedrijf een belangrijke bron van werkgelegenheid is voor het dorp. Het plan moet dus in samenhang met de andere initiatie‐
ven in Elsendorp worden gezien. In bijlage 4 is een berekening opgenomen van alle bebouwingspercelen ‘Agrarisch – Agra‐
risch bedrijf’ en ‘Bedrijf’ 
 
Conclusie: 

Met de vaststelling van het bestemmingplan met verbrede reikwijdte voor de proeftuin wordt bijgedragen aan de doelstelling 
om onder andere leegstand in het buitengebied tegen te gaan. Daarmee wordt voldaan aan het doel dat met de bouw‐sloop 
regeling uit de ontwerp omgevingsverordening behaald moet worden.  
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Artikel 4.13 Ontwikkelingsrichting 

Lid 1 
In een omgevingsplan dat de uitbreiding mogelijk maakt van een bestaande gebruiksactiviteit of dat een nieuwe gebruiksac‐
tiviteit toelaat  in Landelijk gebied, wordt onderbouwd dat die ontwikkeling past binnen de ontwikkelingsrichting van het 
gebied. Een ontwikkelingsrichting wordt opgesteld met toepassing van de basisprincipes, bedoeld in Paragraaf 4.1.2, en gaat 
in ieder geval in op de volgende aspecten: 

a. een gebiedsgerichte benadering van welke activiteiten en functies passen in de omgeving; 
b. welke effecten de mogelijke ontwikkeling heeft op andere aspecten, waaronder de te beschermen waarden, mobi‐

liteit, agrarische ontwikkeling, leefbaarheid en leegstand elders; 
c. op welke wijze de omgevingskwaliteit in het gebied versterkt kan worden, mede gericht op de toepassing van Artikel 

4.11 Kwaliteitsverbetering landschap; en 
d. op welke wijze de sloop van overtollige bebouwing wordt gerealiseerd, mede gericht op de toepassing van Artikel 

4.12 Bouw‐sloop regeling. 
 

Toetsing: 
De ontwikkelingsrichting voor Elsendorp is beschreven in de Structuurvisie Proeftuin Elsendorp en het meerwaardeplan.  
De toetsing van de ontwikkeling aan de Gerele Peel 53 aan de Structuurvisie Proeftuin Elsendorp en het meerwaardeplan is 
beschreven in paragraaf 3.2.1 en 3.2.2. Uit de toetsing blijkt dat de beoogde ontwikkeling past binnen de ontwikkelingsrich‐
ting van het gebied.  
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Gerele Peel 53 voldoet aan de regels uit artikel 4.13 ‘Ontwikkelingsrichting’ uit ontwerp om‐
gevingsverordening Noord‐Brabant. 
 

Niet‐agrarische activiteiten (paragraaf 4.6.4) 

Artikel 4.78 Niet‐agrarische activiteiten 

Lid 1 
Een omgevingsplan van toepassing op Landelijk gebied kan regels bevatten voor de ontwikkeling van niet‐agrarische activi‐
teiten binnen een bestaand bouwperceel als: 
a. dit past binnen de ontwikkelingsrichting van het gebied, bedoeld in Artikel 4.13; 
b. aanwezige, overtollige bebouwing wordt gesloopt; en 
c. de ontwikkeling geen betrekking heeft op: 

1. een kantoor met baliefunctie; 
2. het toelaten van een nieuwe lawaaisport; en 
3. een toename van de bestaande gebruiksoppervlakte voor mestbewerking. 

 

Toetsing lid 1: 

a. De ontwikkeling is reeds getoetst aan artikel 4.13 uit de ontwerp omgevingsverordening. De ontwikkeling past binnen 
de ontwikkelingsrichting van het gebied. 

b. Er is geen overtollige bebouwing aanwezig. Alle gebouwen zijn in gebruik en worden in gebruik genomen ten behoeve 
van het kraanverhuurbedrijf.  

c. Het kantoor van het kraanverhuurbedrijf heeft geen baliefunctie, de ontwikkeling laat geen nieuwe lawaaisport toe en 
zorgt niet voor een toename van de bestaande gebruiksoppervlakte voor mestbewerking. 

 

Lid 2 

Het omgevingsplan borgt dat de niet‐agrarische activiteit, ook op langere termijn, past binnen de ontwikkelingsrichting van 
het gebied als bedoeld in Artikel 4.13 en stelt regels: 
a. over een bij de omgeving passende omvang en publieksaantrekkende werking; 
b. welke specifieke gebruiksactiviteit is toegestaan; 
c. dat opslag en stalling van voorwerpen of materialen plaatsvindt in gebouwen; 
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d. dat de ontwikkeling verplaatst naar een passende locatie als deze niet langer past binnen de toegelaten omvang, bedoeld 
onder a.   

 
Toetsing lid 2: 

a. In de beoogde situatie is de bedrijfsomvang niet meer passend in de omgeving. Qua omvang zou het bedrijf meer pas‐
send zijn op een  (regionaal) bedrijventerrein. Echter met diep,  rond en breed kijkend naar de situatie  is de nieuwe 
omvang van het bedrijf wel wenselijk. Daarvoor dient dit initiatief bekeken te worden in het licht van de andere initia‐
tieven die mogelijk worden gemaakt. De berekening in bijlage 4 laat zien dat het totaal oppervlakte van de bouwperce‐
len in de nieuwe situatie zal afnemen, doordat bij de andere initiatieven het bouwvlak in omvang afneemt. Aan Gede‐
puteerde Staten wordt een ontheffing gevraagd om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken. De motivering voor 
de ontheffing wordt verderop  in deze paragraaf beschreven onder de toetsing aan artikel 4.6 uit de ontwerp omge‐
vingsverordening. 

b. In het bestemmingsplan is de ‘specifieke vorm van bedrijf – niet agrarisch’ toegestaan.  
c. Er is geen sprake van buitenopslag. Buitenopslag wordt in het bestemmingsplan ‘Proeftuin Elsendorp’ niet toegestaan. 
d. Conform het provinciaal ruimtelijk beleid  is het wenselijk dat een bedrijf met dergelijke omvang zich vestigt op een 

(regionaal) bedrijventerrein. Dat betekent dat dit bedrijf niet meer in Elsendorp is gevestigd en mogelijk ook niet meer 
binnen de gemeente Gemert‐Bakel. Met deze ontwikkeling wordt deze locatie in samenhang van de ontwikkeling van 
naastgelegen percelen en aansluitend aan glastuinbouwbedrijven bedrijvigheid en bebouwing geconcentreerd op een 
locatie die goed ontsloten is op de provinciale weg. In paragraaf 2.2 is beschreven waarom het kraanverhuurbedrijf een 
belangrijk bedrijf voor Elsendorp is en waarom de uitbreiding en daarmee het behoud van dit bedrijf belangrijk is voor 
het dorp. Aan Gedeputeerde Staten wordt een ontheffing gevraagd om de beoogde ontwikkeling mogelijk te maken. 
De motivering voor de ontheffing wordt verderop in deze paragraaf beschreven onder de toetsing aan artikel 4.6 uit de 
ontwerp omgevingsverordening. 

 

Lid 3 

Als uitgangspunt voor een bij de omgeving passende omvang als bedoeld in het tweede lid geldt voor: 
a. bedrijvigheid, dat deze kleinschalig is en past binnen een gemengde omgeving waardoor het niet doelmatig is om deze 

te vestigen op een bedrijventerrein; 
b. een detailhandelsvoorziening, een omvang van het verkoopvloeroppervlak van ten hoogste 200 m²; 
c. een voorziening ten dienste van vrijetijd en zorg, een omvang van de bebouwing van ten hoogste 1 hectare. 
 
Toetsing lid 3: 

a. In lid 2 onder a is dit reeds beschreven. 
b. Een detailhandelsvoorziening met een omvang van het verkoopvloeroppervlak groter dan 200 m2 wordt niet toegestaan 

in het bestemmingsplan. 
c. Hiervan is geen sprake in de beoogde bedrijfsopzet. 
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Gerele Peel 53 voldoet aan de regels uit artikel 4.78 ‘Niet‐agrarische activiteiten’ uit ontwerp 
omgevingsverordening Noord‐Brabant, behoudens artikel 4.78, lid 2, onder a en d. Hiervoor wordt een ontheffing aan Ge‐
deputeerde Staten gevraagd. 
 
Artikel 4.6 Ontheffing 

Lid 1 
Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen van de  instructieregels  in dit hoofdstuk als de verwezenlijking van ge‐
meentelijk beleid onevenredig wordt belemmerd  in verhouding  tot het belang dat wordt gediend met de  regel waarvan 
ontheffing wordt gevraagd. 
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Lid 2 
Het verzoek om ontheffing maakt deel uit van het overleg over het besluit waarvoor ontheffing wordt gevraagd en bevat in 
ieder geval:  

a. een onderbouwing waarom de verwezenlijking van het gemeentelijke beleid onevenredig wordt belemmerd; 
b. een beschrijving van de mogelijke gevolgen van de ontheffing voor het belang dat beschermd wordt door de bepa‐

ling waarvan ontheffing wordt gevraagd; en 
c. een of meer verbeeldingen op kaart met een zodanige mate van nauwkeurigheid dat een duidelijk  inzicht wordt 

verkregen van de locatie waarop de ontheffing betrekking heeft. 
 
Lid 3 
Op de voorbereiding van een ontheffing  is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing met dien ver‐
stande dat deze voorbereiding onderdeel uitmaakt van de procedure van het besluit waarop het verzoek betrekking heeft. 
Het gemeentebestuur stuurt na afloop van de termijn van tervisielegging de tegen het voornemen ingebrachte zienswijzen 
onverwijld toe aan Gedeputeerde Staten, vergezeld van hun oordeel daaromtrent. 
 
Lid 4 
Gedeputeerde Staten beslissen binnen vier weken na ontvangst van de stukken, bedoeld in het derde lid en maken dit besluit 
bekend langs elektronische weg. 
 
Lid 5 
Gedeputeerde Staten kunnen een ontheffing geheel of gedeeltelijk intrekken als binnen twee jaar, te rekenen van de datum 
van de ontheffing, geen besluit is genomen met gebruikmaking van de ontheffing. 
 
Toetsing: 

In paragraaf 2.2 is beschreven waarom het kraanverhuurbedrijf aan de Gerele Peel 53 een belangrijk bedrijf is voor Elsendorp. 
Als zo’n belangrijk bedrijf uit het dorp verdwijnt zorgt dat direct voor minder werkgelegen, maar ook indirect doordat andere 
bedrijven een klant (en daarmee werk) verliezen. In de omgeving kan dat zorgen voor een verslechtering van de economie, 
dat op haar beurt weer  leegstand kan veroorzaken doordat andere bedrijven failliet gaan of ook gaan vertrekken uit het 
gebied omdat het economisch klimaat hen niet meer gunstig (genoeg) is. Dat levert dus wederom minder werkgelegenheid 
op, waardoor het niet meer aantrekkelijk is om te blijven wonen in Elsendorp. Zeker jong volwassenen zoeken een plek waar 
voldoende werkgelegenheid is. Als zij wegtrekken heeft dat ook gevolgen voor de instandhouding van basisvoorzieningen, 
zoals een basisschool. Als basisvoorzieningen verdwijnen  is het voor mensen, en  jong volwassenen  in het bijzonder, nog 
minder aantrekkelijk om te gaan wonen in Elsendorp. De leefbaarheid gaat dan alsmaar achteruit. Dit is een schets van een 
scenario dat kan ontstaan als er geen ruimte geboden wordt aan ondernemerschap. Een vrij negatieve schets, maar geen 
onrealistisch scenario voor Elsendorp. Om juist dat scenario te voorkomen hebben het dorp, gemeente, provincie en water‐
schap de handen  ineengeslagen. Door samen te werken, ontwikkelingen te koppelen kan een meerwaarde ontstaan voor 
het dorp, de inwoners en de ondernemers. Een win‐win‐win‐situatie.  
 
Daarnaast moet de uitbreiding van het kraanverhuurbedrijf aan de Gerele Peel 53 in samenhang met de andere ontwikke‐
lingen gezien worden die binnen het bestemmingsplan ‘Proeftuin Elsendorp’ mogelijk gemaakt worden. De andere ontwik‐
kelingen kennen namelijk vrijwel allemaal een afname van het oppervlakte aan bouwpercelen. Met de uitbreiding aan bouw‐
perceel voor onderhavige  locatie  is per saldo nog steeds sprake van een beperkte afname  in het  totaal oppervlakte aan 
bouwpercelen binnen Elsendorp.  
 
Het provinciaal beleid staat een bedrijf van een dergelijke omvang van het beoogde kraanverhuurbedrijf niet toe in het lan‐
delijk gebied. In het landelijk gebied is alleen ruimte voor niet‐agrarische bedrijven als deze kleinschalig is en past binnen een 
gemengde omgeving waardoor het niet doelmatig is om deze te vestigen op een bedrijventerrein (artikel 4.78, lid 3, sub a 
ontwerp omgevingsverordening). Van een kleinschalig bedrijf is na uitbreiding geen sprake meer. De provincie stuurt in deze 
gevallen aan op een verplaatsing naar een (regionaal) bedrijventerrein. 
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Zoals hierboven is beschreven is dat niet wenselijk vanuit de doelstellingen van de proeftuin en wordt door het dorp gewenst 
dit bedrijf te behouden. Om het bedrijf voor de toekomst te kunnen behouden is een uitbreiding van het bedrijf noodzakelijk.  
 
Er wordt derhalve aan Gedeputeerde Staten een ontheffing gevraagd van artikel 4.78 uit ontwerp omgevingsverordening 
Noord‐Brabant. Het gevolg van het verlenen van de ontheffing is dat er een bestaand bedrijf uitbreid in het landelijk gebied 
dat eigenlijk qua functie en omvang niet meer passend is in de omgeving. Wel wordt middels een zorgvuldige landschappe‐
lijke inpassing het bedrijf zoveel als mogelijk in het landschap in te bedden. Maar zoals hierboven gemotiveerd zijn er voor 
Elsendorp zwaarwegende belangen om het bedrijf te behouden en uit te voorzien in een uitbreidingsmogelijkheid. De gevol‐
gen voor het niet verlenen van de ontheffing zijn met name de verslechtering van de leefbaarheid van Elsendorp door minder 
werkgelegenheid en verslechtering van het ondernemersklimaat. Daarnaast wordt de met de ontwikkeling gepaarde aanleg 
van nieuw groen niet gerealiseerd, wordt er geen storting gedaan in het gebiedsfonds en wordt de realisatie van de natuur‐
zone met recreatiepad aan de Domptseloop bemoeilijkt of kan zelfs geen doorgang vinden.  
 
In deze ruimtelijke onderbouwing zijn verschillende figuren opgenomen waarop de locatie, waarop de ontheffing betrekking 
heeft, duidelijk zichtbaar is, zoals de landschappelijke inpassing in figuur 2.3 en de huidige en nieuwe planologische verbeel‐
dingen in figuur 2.5.  
 
Conclusie:  

De gemeente Gemert‐Bakel, maar vooral de dorpsgemeenschap van Elsendorp, is er bij gebaat als dit bedrijf hier blijft en 
wenst daarom dat de provincie een ontheffing verleend voor de uitbreiding van dit bedrijf. Voorliggende ruimtelijke onder‐
bouwing laat zien waarom dit bedrijf op de bestaande locatie moet blijven en waarom uitbreiding hier geoorloofd is.  
 
Samenvatting en conclusie 

De beoogde ontwikkeling is hierboven getoetst aan de relevante regels uit de ontwerp omgevingsverordening Noord‐Bra‐
bant. Het initiatief aan de Gerele Peel 53 kan alleen gemotiveerd worden vanuit de bijdrage van het plan aan de integrale 
kwaliteit en meerwaarde ten behoeve van het gehele plangebied van de Proeftuin Elsendorp. De beoogde ontwikkeling dient 
verder mogelijk gemaakt te worden middels het verlenen van een ontheffing door Gedeputeerde Staten.  
 
3.2 Gemeentelijk beleid  
3.2.1 Structuurvisie Proeftuin Elsendorp  

Een belangrijke aanleiding van de proeftuin is de hoeveelheid leegstand in het buitengebied van Elsendorp. Leegstand heeft 
een ruimtelijke impact, brengt risico’s voor ondernemers en heeft gevolgen voor voorzieningen en daarmee voor de leef‐
baarheid van Elsendorp.   De goed georganiseerde   dorpsraad en de ondernemers met  ideeën hebben samen met de ge‐
meente, het waterschap en de provincie de handen ineen geslagen om vorm te geven aan het buitengebied van Elsendorp. 
Hieruit is de ‘proeftuin Elsendorp’ ontstaan. De missie van de proeftuin is om een gebiedsgerichte aanpak van initiatieven 
van ondernemers in het buitengebied op te stellen die leidt tot meer kwaliteit voor de ondernemers en inwoners van het 
dorp, zowel op de korte als op de lange termijn.  
 
In het buitengebied liggen een aantal uitdagingen die de uitgangspunten vormen voor de proeftuin:  

 Sociaal – ondernemers die vervroegd moeten stoppen de mogelijkheid bieden om het bedrijf om te schakelen, de 
hechte samenleving te behouden en versterken en uit te zoeken om men in de huidige woning kan blijven wonen.  

 Economisch – voldoende bedrijvigheid houden, zodat er een aantrekkelijk woon‐, werk‐ en leefklimaat blijft bestaan.  
 Maatschappelijk – gezamenlijk maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt ingezet om leegloop, verloedering 

en verarming van het platteland tegen te gaan.  
 Ruimtelijk – gezamenlijk uitzoeken hoe vrijgekomen locaties het beste ingericht kunnen worden, wie betaalt voor 

de sloop en of bewoning op bepaalde locaties behouden kan blijven.  
 
Vanuit de doelen en kansen is een globale structuurvisiekaart uitgewerkt. Daarin is aangegeven wat de hoofdkoers voor de 
verschillende delen van het buitengebied is.  
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Figuur 3.2: Structuurvisiekaart Proeftuin Elsendorp, plangebied in zwart aangegeven (Bron: Proeftuin Elsendorp 2019) 
 
Het Meerwaardeplan  is ook een onderdeel van de Structuurvisie Proeftuin Elsendorp, deze wordt apart beschreven  in de 
volgende paragraaf.  
 
Toetsing  

Het plangebied aan de Gerele Peel 53 ligt in ‘Gemengd gebied’. Het gebied geldt als overgangsgebied tussen het dorp en het 
buitengebied en bevat een mix aan functies. Bij ontwikkelingen en transformaties in dit gebied moet het bebouwingssaldo 
in dit gebied afnemen. Het gebied wordt nog meer dan in de huidige situatie een mix van functies. Door de ligging in het 
overgangsgebied van dorp naar buitengebied zijn iets meer stedelijke activiteiten mogelijk en dat biedt de mogelijkheid iets 
meer toe te staan binnen deze gebiedsbestemming. Dit gebied biedt meer kansen, maar dient ook rekening te houden met 
de ligging aan het 'Ontwikkelgebied Elsendorp'. Bedrijvigheid in het 'Gemengd gebied' mag geen beperkingen opleggen aan 
de activiteiten en ambities uit het 'Ontwikkelgebied Elsendorp'. 
 
De beoogde ontwikkeling aan de Gerele Peel 53 voorziet in de uitbreiding van het bedrijventerrein van het kraanverhuurbe‐
drijf richting het oosten. Hierop is een nieuwe loods beoogd, de bebouwing wordt dus uitgebreid. Het kraanverhuurbedrijf 
past binnen een gebied met een mix aan functies. De activiteiten van het kraanverhuurbedrijf leggen geen beperkingen op 
aan de activiteiten en ambities uit het ‘Ontwikkelgebied’.  
 
3.2.2 Meerwaardeplan  

Inleiding  

Door het dorp is, ondersteund door provincie, gemeente en waterschap, nagedacht over de opzet van een meerwaardeplan. 
Dit dient als een uitnodiging voor initiatieven die willen bijdragen aan de doelen uit de Visie Proeftuin Elsendorp. Bovendien 
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is de gedachte om niet alleen per  individueel  initiatief een meerwaarde  te  leveren aan de kwaliteit en  leefbaarheid van 
Elsendorp (o.a. op basis van het provinciaal en gemeentelijk beleid voor kwaliteitsverbetering landschap), maar juist te stre‐
ven naar het verbinden van initiatieven aan elkaar en naar het samen creëren van meerwaarde op gebiedsniveau.  
 
Tweedelige waarde 

De combinatie van de (Structuur)visie Proeftuin Elsendorp en het meerwaardeplan moet er bij initiatieven voor zorgen dat 
er voldoende meerwaarde gerealiseerd wordt. Dat kan doordat het initiatief op zichzelf een meerwaarde levert voor Elsen‐
dorp en/of doordat het initiatief met financiële middelen een meerwaarde levert om zo de doelen op gebiedsniveau te be‐
reiken. Het uitgangspunt is dat zo’n tweedeling niet alleen gunstig is voor de initiatiefnemer van het betreffende initiatief 
maar uiteindelijk ook voor de kwaliteit en leefbaarheid van het hele dorp.  
De financiële meerwaarde van een initiatief wordt in hoofdzaak bepaald door de waardesprong van de bestemming van de 
grond. Naast een financiële waarde heeft elk initiatief ook een maatschappelijke waarde. Denk bijvoorbeeld aan de sloop 
van verspreid liggende voormalige agrarische bebouwing (VAB’s), het verminderen van het aantal intensieve veehouderijen, 
het herbestemmen van (agrarische) bedrijven, het realiseren van nieuwe (niet‐agrarische) bedrijvigheid, het verwijderen van 
asbest en overbodige of verpauperde bedrijfswoningen. Ook toe te voegen kwaliteiten, zoals het ontwikkelen van het 
recreatieaanbod in Elsendorp en omgeving, projecten op het gebied van klimaatadaptatie en duurzame energie of het verg‐
roten van de buffer voor overtollig water hebben een maatschappelijk waarde. Deze potentiële maatschappelijke meer‐
waarde is van belang voor de toekomstige ontwikkeling van het dorp. 
 
Doel 

Het meerwaardeplan heeft tot doel de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en vitaliteit van Elsendorp een impuls te geven. Die 
impuls wordt onder andere gegeven door (extra) ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven in het buitengebied. Initiatiefne‐
mers creëren met hun initiatief dynamiek in het buitengebied. Die dynamiek houdt het buitengebied vitaal, maar moet er 
tegelijkertijd voor zorgen dat er een bijdrage wordt geleverd aan het saneren van ongewenste situaties, aan de leefbaarheid, 
de ruimte voor bedrijvigheid en innovatie, het waterbeheer, de landschappelijke kwaliteit en de recreatieontwikkeling. 
 
Uitvoering 

Bij dit meerwaardeplan hoort een rekentool om de meerwaarde voor de fysieke leefomgeving van een initiatief op eendui‐
dige wijze te berekenen. Uit het samenspel van de regels van dit meerwaardeplan en de rekentool volgt of een initiatief zelf 
voldoende meerwaarde levert of een afdracht doet aan het gebiedsfonds, dat speciaal daarvoor wordt opgericht. Vanuit dat 
gebiedsfonds worden op basis van afdrachten vanuit initiatieven investeringen in de kwaliteit van de fysieke leefomgeving 
van Elsendorp (mede)gefinancierd en wordt een bijdrage geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit van Elsendorp. 
De maatschappelijke meerwaarde die een initiatief zelf levert, is van invloed op de hoogte van een eventuele afdracht aan 
het gebiedsfonds. In deze rekentool, maar op een ander rekenblad, wordt via een gestructureerde vragenboom bepaald óf 
een  initiatief maatschappelijke meerwaarde heeft en welke korting als gevolg daarvan mag worden toegepast op de ge‐
vraagde investering. Dit houdt in dat initiatieven met een grote maatschappelijke meerwaarde worden gestimuleerd via dit 
systeem. 
 
Toetsing 

Het meerwaardeplan heeft een toepassing voor onderstaande drie categorieën van initiatieven:  
1. Initiatief is passend binnen de basislaag van het Chw‐bestemmingsplan, waarbij 20% van de omvang van de bouw‐

kavel landschappelijk moet worden ingepast;  
2. Initiatief maakt gebruik van de bouw en gebruiksmogelijkheden uit de ontwikkellaag van het Chw bestemmingsplan, 

waarbij 20% van de bruto financiële meerwaarde van het initiatief geïnvesteerd moet worden in een meerwaarde 
voor Elsendorp; 

3. Initiatief  dat  niet  past  binnen  het  Chw ‐bestemmingsplan,  maar  op  basis  van  de  structuurvisie  of andere  
overwegingen   wel    ruimtelijk   gewenst    is   en/of   een   meerwaarde   heeft   voor   de    fysieke  leefomgeving van 
Elsendorp, waarbij 85% van de bruto  financiële meerwaarde van het  initiatief geïnvesteerd moet worden  in een 
meerwaarde voor Elsendorp.  
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Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte heeft  een  basislaag  met  bouw‐  en  gebruiksmogelijkheden  uit  het  vorige 
bestemmingsplan  overgenomen  (enkelbestemmingen)  en  voegt  daar  een  extra  ontwikkellaag  aan  toe (gebiedsbestem‐
mingen). Deze  ontwikkellaag met bouw‐ en gebruiksmogelijkheden biedt initiatiefnemers de ruimte om nieuwe initiatieven 
te ontplooien in het buitengebied. De ontwikkeling aan de Gerele Peel 53 is niet mogelijk binnen de regels van de basislaag. 
Het voorliggende initiatief past ook niet volledig binnen de ontwikkellaag van het ‘Gemengd gebied’, doordat het de bebou‐
wing juist vergroot wordt. De toetsing van het initiatief aan de voorwaarden in de ontwikkellaag voor het ‘Transformatiege‐
bied’ is opgenomen in paragraaf 3.2.3. Het behoud van het bedrijf in Elsendorp en daarmee de uitbreiding is desalniettemin 
gewenst. Dit belang is beschreven in paragraaf 2.2. Hierdoor valt het initiatief in categorie 3 uit het meerwaardeplan.   
 
Wanneer een initiatief valt in categorie 3 wordt een investering gevraagd die gelijk staat aan 85% van de bruto financiële 
meerwaarde van dat initiatief. Het gaat daarbij om de financiële meerwaarde van de ondergrond die door het omzetten van 
een bestemming gegenereerd wordt. Op de gevraagde investering mogen kosten van de meerwaarde die gerealiseerd wordt 
door eigen waarde toevoegende werkzaamheden in mindering worden gebracht. De kosten van eigen werkzaamheden van 
de initiatiefnemer kunnen bestaan uit gemaakte kosten binnen het plangebied of daarbuiten, behorende tot de volgende 
categorieën (limitatief): 

 sloopkosten van opstallen (voor zover er geen sprake is van een stapeling van regelingen, zoals het opvoeren van de 
sloop(kosten) van opstallen bij de ruimte‐voor‐ruimte regeling of deze sloopkosten niet bij een andere provinciale 
of gemeentelijke regeling zijn ingezet of verrekend als kwaliteitswinst); 

 landschappelijke inpassing van het plangebied of kwaliteitsverbetering van het buitengebied; 
 
Op de gevraagde investering kan een korting gekregen worden indien een initiatief een maatschappelijk meerwaarde voor 
Elsendorp oplevert. Voor het bepalen of een initiatief maatschappelijke meerwaarde oplevert, zijn op basis van de structuur‐
visie ‘Proeftuin Elsendorp’ een aantal hoofdvragen van belang: 
 

1. Past het initiatief bij de Visie ‘Proeftuin Elsendorp’?  
2. Verbetert het initiatief de leefbaarheid?  
3. Creëert het initiatief ruimte voor bedrijvigheid en innovatie?  
4. Creëert het initiatief landschappelijke kwaliteit?  
5. Levert het initiatief een bijdrage aan duurzaam waterbeheer?  
6. Versterkt het initiatief het recreatie aanbod?  
7. Wordt er samengewerkt met andere initiatieven?  

 
Deze vragen zijn verwerkt in een rekentool. De invulling en beoordeling van de vragen leidt tot een kortingspercentage dat 
op de gevraagde  investering  in mindering gebracht mag worden. De resterende gevraagde  investering (na aftrek van een 
eventuele korting en/of kosten voor eigen werkzaamheden) dient door de initiatiefnemer gestort te worden in het gebieds‐
fonds. 
 
Het initiatief aan de Gerele Peel 53 voegt op verschillende van deze punten maatschappelijke meerwaarde toe aan het dorp 
en de omgeving. Deze meerwaarde is beschreven in paragraaf 2.2. De verschillende waarde toevoegende aspecten zijn in‐
gevoerd in de rekentool. Deze maatschappelijke meerwaarde wordt middels een berekening verrekend tot een kortingsper‐
centage van 10%. De volledige berekening in de rekentool is weergegeven in bijlage 5. 
 
De beoogde ontwikkeling aan Gerele Peel 53 gaat gepaard met de kwaliteitsverbetering van het landschap. De bedrijfslocatie 
wordt landschappelijk ingepast en tevens wordt een groen grasland met natuurlijke poel aangelegd. Hiervoor is een land‐
schapsplan opgesteld, zie bijlage 1. Gezien de maatschappelijke‐ en landschappelijke meerwaarde die gepaard gaan met de 
ontwikkeling blijkt uit de rekentool dat er nog een bedrag van €416.903 geïnvesteerd moet worden in het gebiedsfonds. 
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3.2.3 Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Proeftuin Elsendorp 

Voor Elsendorp wordt vanwege het bijzondere gebiedsproces en de bijzondere inhoud dus een ‘bestemmingsplan met ver‐
brede reikwijdte' opgesteld. De pilotstatus die dit project onder de Chw heeft gekregen biedt voor Elsendorp de volgende 
mogelijkheden om een bestemmingsplan te maken met een verbrede reikwijdte om daarmee: 

 uitvoering te geven aan de gebiedsgerichte aanpak van initiatieven van ondernemers op basis van de visie 'Proeftuin 
Elsendorp' wat leidt tot meerwaarde voor ondernemers en inwoners van Elsendorp, zowel op korte termijn als lange 
termijn; 

 dit meerwaarde beginsel toe te passen bij het verlenen van vergunningen; 
 een flexibeler plan te maken om ontwikkelingen die passen binnen de koers, ambities en kwaliteit van de fysieke 

leefomgeving op basis van de visie Proeftuin Elsendorp via een snellere procedure mogelijk te maken. 
 
Om uitvoering te geven aan de visie en het meerwaardeplan is in dit bestemmingsplan met verbrede reikwijdte gekozen voor 
een basislaag met bouw‐ en gebruiksmogelijkheden uit het vorige bestemmingsplan 'Gemert‐Bakel Buitengebied 2017' voor 
bestaand gebied (de enkelbestemmingen). Daar overheen is een extra laag toegevoegd voor ontwikkelingen (de gebiedsbe‐
stemmingen). 
 
Toetsing 

Het uitbreiden van het kraanverhuurbedrijf aan de Gerele Peel 53 past niet binnen de basislaag, doordat er geen bouw‐ en 
gebruiksmogelijkheden zijn opgenomen voor deze activiteit in de regels voor bestaand gebied. De beoogde ontwikkeling is 
alleen toegestaan indien voldaan wordt aan de regels voor ontwikkelingen uit het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. 
Voor de ontwikkellocatie zijn de regels van gebiedsaanduiding ‘Gemend gebied’ (artikel 18) van toepassing. Het ‘Gemend 
gebied’ geldt als overgangsgebied tussen het dorp en het buitengebied en bevat een mix aan functies. Hierdoor zijn iets meer 
stedelijke activiteiten mogelijk en dat biedt de mogelijkheid iets meer toe te staan binnen deze gebiedsbestemming. In 'Ge‐
mengd gebied' is het plan gericht op transformatie naar een gebied met een afwisseling van de volgende activiteiten:  

a. wonen 
b. bedrijfsmatige activiteiten in de vorm van: 

1. bedrijvigheid geschikt voor functiemenging;  
2. maatschappelijke voorzieningen;  
3. vrijetijdseconomie;  
4. opwekking van duurzame energie; 
5. aan huis verbonden beroepen en bedrijf aan huis voor bestaande functies; 

c. natuur en groen; 
d. de bij deze functies behorende voorzieningen, zoals water, verkeer en andere  voorzieningen die nodig zijn voor het 

goed functioneren van het gebied Gemengd gebied.  
 
Het kraanverhuurbedrijf draagt bij aan de functiemenging van het gebied. In het gebied zijn naast het kraanverhuurbedrijf 
agrarische bedrijven, agrarische verwante bedrijven, recreatiebedrijven en woningen aanwezig.  
 
Verder zijn voor het toestaan een kraanverhuurbedrijf de regels uit de vergunningsvoorwaarden van toepassing. De beoogde 
situatie wordt weliswaar in dit bestemmingsplan planologisch geregeld waardoor een vergunning ingevolgde artikel 21.3 van 
het bestemmingsplan niet van toepassing zijn, wordt er in het kader van deze ruimtelijke onderbouwing wel aan getoetst. 
Het gaat hier immers om koplopers die een voorbeeld stellen voor andere toekomstige ontwikkelingen binnen de proeftuin. 
De ontwikkelingen van de koplopers dienen derhalve te voldoende aan de gestelde voorwaarden uit het bestemmingsplan 
voor de proeftuin.  
 
Voor de beoogde ontwikkeling zijn de regels uit 22.1.1 algemeen geldende voorwaarden, de regels uit artikel 22.1.8 voor‐
waarden voor niet‐agrarische bedrijven en de regels 22.1.10 voorwaarden voor ‘Gemengd gebied’ van toepassing.  
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22.1   Vergunningsvoorwaarden bij gebiedsbestemmingen 

22.1.1   Algemeen geldende voorwaarden 

Aangetoond moet worden dat: 
a. de activiteit een (significante) meerwaarde heeft voor het in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leef‐

omgeving en een goede omgevingskwaliteit. Of hieraan wordt voldaan wordt beoordeeld aan de hand de beleidsre‐
gel 'Meerwaardeplan proeftuin Elsendorp'; 

b. In aanvulling op het gestelde onder a. minimaal een landschappelijke inpassing plaatsvindt van het perceel waar de 
activiteit plaatsvindt. De wijze waarop  landschappelijk wordt  ingepast wordt beoordeeld op basis  van de  Land‐
schapsvisie Elsendorp. 

c. er een zorgvuldige dialoog is gevoerd met de omwonenden, voorafgaand aan de definitieve planvorming en gericht 
op het betrekken van belangen van omwonenden bij de planontwikkeling, en daarvan een schriftelijk verslag be‐
schikbaar is. 

 
Toetsing: 

De uitbreiding van het kraanverhuurbedrijf aan de Gerele Peel 53 levert op verschillende punten meerwaarde voor Elsen‐
dorp. Dit is beschreven in paragraaf 2.2. De toets aan het meerwaardeplan is opgenomen in paragraaf 3.2.2. Het plangebied 
is landschappelijk ingepast middels het toevoegen van een nieuwe bomenrij met beukenhaag, een bloemrijk grasland en een 
poel met natuurlijke oever. De landschappelijke inpassing wordt beschreven in paragraaf 2.2 en bijlage 1. De visie Proeftuin 
Elsendorp is door het dorp, ondersteund door gemeente, provincie en waterschap opgesteld. Het voorontwerp wordt ge‐
bruikt om met alle betrokkenen te communiceren. De schriftelijke verslagen van de dialogen zijn bijgevoegd als bijlage bij 
het bestemmingsplan Proeftuin Elsendorp.  
 
Ten aanzien van landschap, natuur en milieu:  
ten aanzien van natuur: 

d. in voldoende mate is onderzocht of er effecten zijn te verwachten op Natura‐2000 gebieden, met dien verstande 
dat de ontwikkeling per saldo geen significant negatieve effecten mag hebben op de Natura‐2000 gebieden;  

e. ter plaatse van de aanduiding 'overige zone ‐ natuurnetwerk ' geen activiteiten plaatsvinden die de natuurwaarde 
aantasten;  

f. geen onevenredige aantasting van natuurwaarden plaatsvindt; 
g. de activiteit geen onevenredige overlast voor omliggende functies veroorzaakt op het gebied van geur. Of hieraan 

wordt voldaan wordt beoordeeld op basis van de 'Beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder, Gemert‐
Bakel 2013'; 

h. de activiteit geen onevenredige overlast voor omliggende  functies veroorzaakt op het gebied van stof, geluid en 
luchtkwaliteit; 

i. in aanvulling op sub f en g geldt dat die activiteiten geen beperkingen mogen opleveren voor de gebiedsbestemming 
'Ontwikkelgebied Wonen'; 

j. op eigen terrein dient voldoende parkeergelegenheid aanwezig te zijn en/of gerealiseerd te worden; 
k. bij toename van bebouwing of verharding dient minimaal hydrologisch neutraal gebouwd te worden; 
l. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en 

omliggende (agrarische) bedrijven; 
m. geluidgevoelige objecten, voor zover gelegen binnen de geluidzone van een gezoneerde weg, voldoen aan de voor‐

keursgrenswaarde, of indien hier niet aan voldaan wordt een hogere waardenbesluit is genomen; 
n. het groepsrisico  is verantwoord als de activiteit binnen de  invloedssfeer voor het groepsrisico van een risicobron 

plaatsvindt; 
o. geen sprake is van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten binnen een PR 10‐6 contour van een risicobron; 
p. de capaciteit van de omliggende wegen voldoende is voor een goede en veilige afwikkeling van de eventuele ver‐

keerstoename; 
q. de bodemkwaliteit geschikt is; 
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Toetsing: 
In paragraaf 4.5 is aangetoond dat de ontwikkeling geen negatieve effecten heeft op Natura 2000‐gebieden, andere natuur‐
netwerken en natuurwaarden. In paragraaf 4.4 is aangetoond dat de ontwikkeling geen geurhinder veroorzaakt. In paragraaf 
4.1 is aangetoond dat de ontwikkeling geen onevenredige overlast voor omliggende functies veroorzaakt op het gebied van 
stof, geluid en gevaar. In paragraaf 4.3 is aangetoond dat de ontwikkeling de luchtkwaliteit niet in betekenende mate beïn‐
vloed. In paragraaf 4.12 is berekend welke extra verkeersgeneratie de ontwikkeling zal veroorzaken. Deze kan gemakkelijk 
worden afgevoerd over de provinciale Zeelandsedijk. Het bedrijventerrein wordt uitgebreid richting het oosten waarbij de 
verharding toeneemt. Als watercompensatie wordt er een grote wadi aangelegd in een nieuw stuk groen. Hemelwater wordt 
hierdoor langer vastgehouden. In paragraaf 4.10 is aangetoond dat externe veiligheid geen belemmering vormt voor de ont‐
wikkeling. De bodemkwaliteit is aangetoond in paragraaf 4.6.  
 
Ten aanzien van nieuwvestiging: 

r. nieuwvestiging  is  alleen mogelijk  binnen  de  gebiedsbestemmingen  'Transformatiegebied'  en  'Ontwikkelgebied 
Wonen' indien feitelijk en juridisch een naar aard en omvang groter oppervlakte aan verharding en/of bebouwing 
wordt gesloopt binnen dezelfde gebiedsbestemming ten aanzien van de nulsituatie; 

s. het binnen het plangebied verhuizen van functies wordt niet gezien als nieuwvestiging, zolang deze functie verhuist 
naar een gebiedsbestemming waar binnen deze functie past bij de toegestane activiteiten en ambities; 

 
Toetsing: 
Er wordt geen nieuwvestiging mogelijk gemaakt bij de beoogde ontwikkeling.  
 
Ten aanzien van verharding of bebouwing: 

t. dient feitelijk en juridisch een naar aard en omvang groter oppervlakte aan verharding en/of bebouwing binnen het 
gehele plangebied te worden gesloopt ten aanzien van de nulsituatie; 

u. geldt dat alleen  in de gebiedsbestemmingen  'Gemengd gebied' en  'Ontwikkelgebied Wonen' de verharding mag 
toenemen, zolang feitelijk en juridisch een naar aard en omvang grotere oppervlakte aan verharding of bebouwing 
binnen het plangebied wordt gesloopt ten opzichte van de nulsituatie. 

 
Toetsing: 

Het bouwoppervlak zal bij dit initiatief toenemen. Dit initiatief dient dan ook niet op zichzelf staand te worden bekeken. In 
bijlage 4 zit een berekening die laat zien dat het totaal aan bouwoppervlak van de initiatieven zal afnemen.  
 
22.1.8   Voorwaarden voor niet‐agrarische bedrijven 

a. Uitbreiding of vestiging van niet agrarische bedrijven is toegestaan als dat past binnen de gewenste ontwikkelings‐
richting van het gebied, waarbij de volgende aspecten zijn betrokken: 

1. een gebiedsgerichte benadering welke activiteiten en functies passen in de omgeving; 
2. welke effecten de mogelijke ontwikkeling heeft op andere aspecten, waaronder mobiliteit, agrarische ont‐

wikkeling, leefbaarheid en leegstand elders; 
3. hoe de uitbreiding of vestiging bijdraagt aan het versterken van de omgevingskwaliteit, waaronder een bij‐

drage aan de sloop van overtollig en leegstaand vastgoed in het Landelijk Gebied; 
b. er dient gebruik gemaakt te worden van een bestaand erf en bestaande bebouwing; 
c. In aanvulling op a. geldt voor de vestiging van niet agrarische bedrijven dat: 

1. het moet gaan om kleinschalige bedrijvigheid; 
2. Ondergeschikte detailhandel is toegestaan tot maximaal 200 m² verkoopvloeroppervlak; 
3. bedrijfsmatige activiteiten op het gebied van vrije tijd en zorg zijn toegestaan tot maximaal 1 hectare bouw‐

perceel; 
4. dit niet leidt tot een splitsing van een bouwperceel,  
5. overtollige bebouwing wordt gesloopt,  
6. er geen mestbewerking, kantoor met baliefunctie of lawaaisport plaatsvindt. 
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Toetsing: 

In paragraaf 3.2.1 is beschreven waarom het kraanverhuurbedrijf past binnen het ‘Gemengd gebied’. In paragraaf 2.2 is de 
wens aan het behoud en daarmee aan de uitbreiding van het kraanverhuurbedrijf onderbouwd met de voornaamste reden 
dat het bedrijf een grote bijdrage levert aan de werkgelegenheid, zowel direct als indirect. Dit draagt bij aan de leefbaarheid 
van het dorp. Doordat het kraanverhuurbedrijf via de Gerele Peel wordt ontsloten op de provinciale weg kunnen de extra 
voertuigen gemakkelijk worden afgewikkeld. De omgevingskwaliteit wordt verbetert door de aanleg van een groot groen‐
perceel dat aansluit op de bestaande natuur. Door middel van bloemrijkgrasland en een natuurlijke poel zal de biodiversiteit 
versterkt worden.  
 
Ondanks dat er nieuwe bebouwing en verharding mogelijk gemaakt en het geen kleinschalig bedrijf betreft, klinkt vanuit het 
dorp en de gemeente toch een nadrukkelijke wens om dit bedrijf op deze plek te behouden en daarom de uitbreiding toe te 
staan. Deze belangrijke meerwaarde voor het dorp is beschreven in paragraaf 2.2.  
 
De ontwikkeling voorziet niet in detailhandel en is niet gericht op zorg en vrije tijd. De beoogde ontwikkeling leidt niet tot 
splitsing van een bouwperceel. Er is geen overtollige bebouwing aanwezig die gesloopt zou kunnen worden. De bedrijfsacti‐
viteiten hebben geen betrekking op mestverwerking, of op lawaaisport. Het kantoor van het kraanverhuurbedrijf bevat geen 
baliefunctie.  
 
22.1.10  Voorwaarden voor 'Gemengd gebied' 

Ten aanzien van de gebiedsbestemming  'Gemengd gebied' geldt dat bedrijvigheid de mogelijkheden  in het naastgelegen 
'Ontwikkelgebied Wonen' niet mag beperken. 
 
Toetsing:  
De uitbreiding van het kraanverhuurbedrijf brengt geen beperkingen voor het ‘Ontwikkelgebied Wonen’. In hoofdstuk 4 is 
per milieuaspect aangetoond dat het bedrijf geen normen overtreed en geen negatieve effecten heeft op omliggende func‐
ties.  
 
Conclusie 

De beoogde ontwikkeling aan de Gerele Peel 53 past binnen de Structuurvisie Proeftuin Elsendorp en de systematiek van het 
bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Daarnaast voldoet de ontwikkeling aan het meerwaardeplan. 
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4. MILIEUPARAGRAFEN 

4.1 Milieuhinder bedrijvigheid  
Beleid en normstelling 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven in de omgeving van 
milieugevoelige functies zoals bijvoorbeeld woningen een goed woon‐ en leefmilieu kan worden gegarandeerd. Hierbij dient 
rekening gehouden te worden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven. 
 
Om in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen bedrijvigheid en (nieuwe) milieugevoelige functies in voldoende 
mate mee te nemen, wordt in deze rapportage gebruikgemaakt van de richtafstanden uit de basiszoneringslijst van de VNG‐
publicatie Bedrijven en milieuzonering (editie 2009). Een richtafstand wordt beschouwd als de afstand waarbij onaanvaard‐
bare milieuhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. Voor de richtafstanden wordt 
onderscheidt gemaakt tussen rustige woongebieden, gemengde gebieden en rustige buitengebieden. De afstanden worden 
gemeten tussen grenzen van bestemmingsvlakken (maximale planologische ruimte). 
 
Beoordeling 

Invloed beoogde ontwikkeling op omgeving  

Het plangebied betreft een gemengd buitengebied, waar naast het eigen bedrijf reeds twee andere bedrijven in de buurt zijn 
gevestigd. Het bedrijfstype kraanverhuurbedrijf valt onder de categorie 3.1.  In de VNG  is een  richtafstand van 50 meter 
aangegeven ten behoeve van geluid voor ‘Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen’. Doordat het plangebied in een 
gemengd gebied ligt mag de categorie met één stap worden verlaagd naar 30 meter.  
 
In de omgeving liggen de volgende woningen: 
‐ Gerele Peel 47 (burgerwoning) 
‐ Gerele Peel 49 (burgerwoning) 
‐ Gerele Peel 58 (burgerwoning) 
‐ Gerele Peel 50 (bedrijfswoning bij agrarisch bedrijf) 
‐ Zeelandsedijk 32 (burgerwoning) 
 
De woningen Gerele Peel 47, 49, 50 en 58 liggen in de bestaande situatie ook al binnen de richtafstand van het bedrijf. Voor 
de woning aan de Zeelandsedijk 32 blijft voldoende afstanden behouden. De afstand tussen de bestemmingsvlak Bedrijf en 
Wonen in de beoogde situatie bedraagt circa 51 meter.  
 
Voor de richtafstand is het aspect geluid het meest richtinggevend. Derhalve wordt middels een akoestisch onderzoek de 
akoestische situatie van de beoogde bedrijfsopzet in beeld gebracht. Het aspect geluid wordt beschreven in paragraaf 4.2. 
 
Invloed omgeving op beoogde ontwikkeling  

De aanwezigheid van omliggende bedrijven heeft geen beperkende werking op de beoogde ontwikkeling, aangezien een 
kraanverhuurbedrijf geen milieugevoelige functie is. De bedrijfswoning bestond in de bestaande situatie al op dezelfde plek.  
 
Conclusie 

Het aspect ‘milieuzonering’ vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
 
4.2 Geluidhinder 
Beleid en normstelling 

De Wet geluidhinder (Wgh) is het juridische kader voor het Nederlandse geluidbeleid voor (spoor)weglawaai. De Wgh bevat 
een uitgebreid stelsel van bepalingen ter voorkoming en bestrijding van geluidhinder door wegverkeer en railverkeer. Het 
toetsingskader voor industrielawaai volgt rechtstreeks uit de VNG‐publicatie “Bedrijven en Milieuzonering”. 
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Beoordeling 

Weg‐ en railverkeerlawaai 

Binnen het plangebied is geen sprake van de oprichting van een nieuwe geluidgevoelige bestemming. Dit betekent dat er 
geen toetsing aan de (normen van de) Wet geluidhinder respectievelijk het Besluit geluidhinder hoeft plaats te vinden. 
 
Industrielawaai 

Doordat het kraanverhuurbedrijf met circa 14.600 m2 uitbreid waarbij een grote loods wordt gerealiseerd voor de opslag van 
materiaal en voertuigen, dient aangetoond te worden dat geen afbreuk wordt gedaan aan een aanvaardbaar woon‐ en leef‐
klimaat. Het volledige onderzoek is terug te vinden in bijlage 6. Voor de twee omliggende huizen Gerele Peel 58 en Zeelands‐
edijk 32 is het langtijdgemiddeld geluidniveau berekend.  
 

  
Tabel 4.1: Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A) (Bron: Kraaij)  
 
Uit de resultaten blijkt dat voldaan wordt aan de richtlijnen van 45 dB(A) in de dag‐, 40 dB(A) in de avond‐ en 35 dB(A) in de 
nachtperiode.  
 
Het maximaal geluidniveau treedt op ten gevolge van laad‐ en losactiviteiten en het starten en optrekken van vrachtwagens. 
Zonder afschermende werking van gebouwen dient de in onderstaande tabel gepresenteerde afstand te worden aangehou‐
den om te kunnen voldoen aan de geluidnorm van 65 dB(A) in de dag‐, 60 dB(A) in de avond‐ en 55 dB(A) in de nachtperiode. 
 

 
Tabel 4.2: Benodigde afstand zonder afscherming (Bron: Kraaij) 
 
In de praktijk zal er altijd sprake zijn afscherming tussen de bron en de ontvanger, waardoor de in tabel 4.3 genoemde af‐
standen aanzienlijk kunnen worden ingekort. Echter gelet op deze afstanden en het feit dat er ook in de nachtperiode (tussen 
05:00 en 07:00 uur) transport plaatsvindt, zijn de optredende maximale geluidniveaus een aandachtspunt. 
 
Om een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat te garanderen moet aan de volgende randvoorwaarden worden voldaan: 

1. Het laden en lossen van materieel tussen 23:00 en 07:00 uur dient te allen tijden te worden vermeden; 
2. Het  laden en  lossen van materieel tussen 19:00 en 23:00 uur dient zoveel mogelijk te worden vermeden of afge‐

schermd te zijn ten opzichte van de woningen. 
3. Er dient gebruik gemaakt te worden van de bestaande in‐ en uitrit. Een nieuwe in‐/uitrit, met name tegenover de 

woning aan de Gerele Peel 58 leidt tot een knelpunt, zeker voor transportbewegingen tussen 19:00 en 07:00 uur. 
4. Er dient altijd sprake te zijn van afscherming van een gebouw tussen de bron en ontvanger. Dit betekent dat laad‐ 

en  loslocaties en parkeervoorzieningen van het materieel  in de open  lucht altijd  in de richting van de ontvanger 
moeten zijn afgeschermd door een gebouw. 

 
Aanbevolen wordt om, als de  inrichtingstekening van de uitbreidingslocatie definitief  is, door middel van een akoestisch 
onderzoek behorende bij de melding in het kader van het Activiteitenbesluit aan te tonen dat aan de geluidnormen voor het 
maximaal geluidniveau wordt voldaan. 
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Conclusie  

Uit de rekenresultaten blijkt dat met name voor de woning aan de Gerele Peel 58 niet voldaan kan worden aan de normen 
voor geluid uit de Wet geluidhinder. Door het nemen van maatregelen is het aannemelijk dat wel voldaan kan worden aan 
de geluidnormen. In de regels van het bestemmingsplan zal een voorwaardelijke verplichting opgenomen worden waarin 
geborgd is dat voldaan moet worden aan normen uit de Wet geluidhinder. Daarmee is het woon‐ en leefklimaat in de om‐
geving voor wat betreft geluid geborgd. 
 
4.3 Luchtkwaliteit  
Beleid en normstelling  

In het kader van een goede  ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een  ruimtelijk plan uit het oogpunt van de 
bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. Het toetsingskader voor luchtkwa‐
liteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, artikel 5.2 van de Wet milieubeheer. De Wet milieubeheer (Wm) bevat grenswaarden 
voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke 
ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2‐jaargemiddelde) en fijn stof (PM10‐jaar‐ 
en daggemiddelde) van belang: 
 
Stof  Concentratie jaargemiddelde 

NO2  40 µg/m3 
PM10  40 µg/m3 (daggemiddelde is 50 µg/m3) 
PM2,5  20 µg/m3 

 
Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen hebben voor de lucht‐
kwaliteit onder andere uitoefenen indien de ontwikkelingen niet leiden tot een overschrijding van de grenswaarden of de 
ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht. 
 
NIBM 

In dit Besluit ‘niet in betekenende mate’ is bepaald in welke gevallen een project vanwege de gevolgen voor de luchtkwaliteit 
niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden twee situaties onderscheiden: 

 een project valt  in een categorie die  is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze categorieën betreffen 
onder andere woningbouwprojecten met niet meer dan 1.500 woningen bij één ontsluitingsweg en 3.000 woningen 
bij twee ontsluitingswegen; 

 een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde stikstofdioxide (NO2) en fijnstof 
(PM10). 

Daarnaast heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de NIBM‐tool ontwikkeld. De NIBM‐tool is een rekentool waar‐
mee de bijdragen van kleinere ruimtelijke plannen en verkeersplannen aan de luchtkwaliteit vastgesteld kan worden. Voor 
het gebruik van de NIBM‐tool is maar een beperkt aantal invoergegevens nodig. Alleen het extra aantal voertuigbewegingen 
en het aandeel vrachtverkeer worden ingevoerd. Voor de overige invoergegevens is in de NIBM‐tool uitgegaan van worst‐
case omstandigheden. Met deze beperkte invoergegevens wordt vastgesteld of een plan NIBM is. 
 

Beoordeling 

De bijdrage van de beoogde ontwikkeling aan de luchtkwaliteit is vrijwel volledig afkomstig van de voertuigbewegingen. Aan 
de hand van de berekende aantal worst‐case verkeersbewegingen (zie paragraaf 4.12)  is de NIBM‐tool  ingevuld. De extra 
voertuigbewegingen zijn als volgt berekend: 4.000 m2 (circa extra bedrijfsvloeroppervlak nieuwe loods) / 100m2 x 4,8 = 192 
voertuigen, dus x 2 = 384 verkeersbewegingen per etmaal, inclusief vrachtverkeer met een aandeel van 19% (gemengd ter‐
rein).  
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Figuur 4.1: Berekening NIBM‐tool 
 
Uit de rekentool (figuur 4.1) blijkt dat de grens voor NIBM niet wordt overschreden. De bijdrage van het extra verkeer is niet 
in betekende mate. Daarnaast  is  in het kader van een goede ruimtelijke ordening een  indicatie van de  luchtkwaliteit ter 
plaatse van het plangebied gegeven. Dit is gedaan aan de hand van de NSL‐monitoringstool die bij het Nationaal Samenwer‐
kingsprogramma Luchtkwaliteit hoort.  
 

 
Figuur 4.2: NSL‐monitoringstool 2017 (Bron: http://www.nsl‐monitoring.nl/viewer/)  
 
 

Jaar van planrealisatie 2022

Extra verkeer als gevolg van het plan

Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde) 192

Aandeel vrachtverkeer 19,00%

Maximale bijdrage extra verkeer NO2 in μg/m3 0,353

PM10 in μg/m3 0,055

1,2

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer 
als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit

Conclusie

De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate;

geen nader onderzoek nodig

Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in μg/m3
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De dichtstbijzijnde maatgevende weg betreft de Zeelandsedijk. Uit de NSL‐monitoringstool blijkt dat in 2020 de jaargemid‐
delde concentraties stikstofdioxide en fijn stof langs deze weg ruimschoots onder de grenswaarden uit de Wet milieubeheer 
liggen. De concentraties luchtverontreinigende stoffen bedragen 17,3 µg/m³ voor NO2, 19,2 µg/m³ voor PM10 en 11,9 µg/m³ 
voor PM2,5. Het aantal overschrijdingsdagen van de 24‐uur gemiddelde concentratie PM10 bedraagt 7,1. Deze waarden 
liggen ruimschoots onder de grenswaarden. Hierdoor is ter plaatse van het plangebied sprake van een aanvaardbaar woon‐ 
en leefklimaat. 
 
Conclusie 

Er wordt geconcludeerd dat het aspect luchtkwaliteit de uitvoering van het plan niet belemmert. Uit het oogpunt van lucht‐
kwaliteit is sprake van een aanvaardbaar woon‐ en leefmilieu ter plaatse. 
 
4.4 Geurhinder en veehouderij 
Beleid en normstelling  

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) betreft een wet waarmee de nationale regels inzake geurhinder ten opzichte van 
de tot veehouderijen behorende dierenverblijven vastgesteld staan. De Wet geurhinder en veehouderij heeft tot doel het 
beschermen van mens en milieu tegen de negatieve effecten van geurbelasting, onder andere als gevolg van emissies door 
bedrijven. Nieuwe knelpunten moeten worden voorkomen. 
 
Beoordeling  

Ter plaatse van het projectgebied moet sprake zijn van een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat ten aanzien van geur. In het 
planMER Proeftuin Elsendorp september 2021 is onderzoek gedaan naar de achtergrondbelasting geur (figuur 4.3). Op basis 
van dit onderzoek kan het woon‐ en leefklimaat ter plaatse van het projectgebied worden gekwalificeerd als redelijk goed 
tot goed. 
 

 
Figuur 4.3: Geurbelasting ter plaatse van het projectgebied (paarse cirkel (Bron: ) referentiesituatie planMER Proeftuin El‐

sendorp, september 2021)  
 
Conclusie  

Het aspect ‘geurhinder en veehouderij’ vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. Er is sprake van een aan‐
vaardbaar woon‐ en leefklimaat voor wat betreft het aspect geur. 
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4.5 Ecologie 
Beleid en normstelling 

Met de Wnb zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van natuurgebieden en dier‐ en plantensoorten samen‐
gebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse Europeesrechtelijke regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitat‐
richtlijn in de Nederlandse wetgeving. 
 
Gebiedsbescherming 

De Wnb kent diverse soorten natuurgebieden, te weten: 
 Natura‐2000 gebieden; 
 Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
 Natura‐2000 gebieden  

 
De Minister van Economische Zaken (EZ) wijst gebieden aan die deel uitmaken van het Europese netwerk van natuurgebie‐
den: Natura 2000. Een dergelijk besluit bevat de instandhoudingsdoelstellingen voor de leefgebieden van vogelsoorten (Vo‐
gelrichtlijn) en de instandhoudingsdoelstellingen voor de natuurlijke habitats en habitats van soorten (Habitatrichtlijn). 
 
Een bestemmingsplan dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben 
voor een Natura 2000‐gebied, kan uitsluitend vastgesteld worden indien uit een passende beoordeling de zekerheid is ver‐
kregen dat het plan, onderscheidenlijk het project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Indien deze 
zekerheid niet is verkregen, kan het plan worden vastgesteld, indien wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden: 

 alternatieve oplossingen zijn niet voor handen 
 het plan is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of eco‐

nomische aard, en 
 de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van het 

Natura 2000‐netwerk bewaard blijft. 
 
De bescherming van deze gebieden heeft externe werking, zodat ook ingrepen die buiten deze gebieden plaatsvinden ver‐
storing kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de ingreep op soorten en habitats. 
 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden aangewezen in de provinciale verordening. 
Voor dit soort gebieden geldt het ‘nee, tenzij’ principe, wat inhoudt dat binnen deze gebieden in beginsel geen nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden. 
 
Soortenbescherming 

In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
 soorten die worden beschermd in de Vogelrichtlijn; 
 soorten die worden beschermd in de Habitatrichtlijn; 
 overige soorten. 

 
De Wnb bevat onder andere verbodsbepalingen ten aanzien van het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, eieren 
en rustplaatsen van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. Gedeputeerde Staten (hierna: GS) kunnen hiervan 
ontheffing verlenen en bij verordening kunnen Provinciale Staten (hierna: PS) vrijstelling verlenen van dit verbod. De voor‐
waarden waaraan voldaan moet worden om ontheffing of vrijstelling  te kunnen verlenen zijn opgenomen  in de Wnb en 
vloeien direct voort uit de Vogelrichtlijn. Verder is het verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage 
IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen of te verstoren. GS kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij veror‐
dening kunnen PS vrijstelling verlenen van dit verbod. De gronden voor verlening van ontheffing of vrijstelling zijn opgeno‐
men in de Wnb en vloeien direct voort uit de Habitatrichtlijn. 
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Ten slotte  is een verbodsbepaling opgenomen voor overige soorten. Deze soorten zijn opgenomen  in de bijlage onder de 
onderdelen A en B bij de Wnb. De provincie kan ontheffing verlenen van deze verboden. Verder kan bij provinciale verorde‐
ning vrijstelling worden verleend van de verboden. De noodzaak tot ontheffing of vrijstelling kan hierbij ook verband houden 
met handelingen in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden. 
 
Beoordeling 

Gebiedsbescherming 

Het plangebied vormt geen onderdeel van een natuur‐ of groengebied met een beschermde status, zoals Natura 2000. Het 
plangebied maakt ook geen deel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNB). In het plangebied of in de directe omgeving 
zijn geen beschermde landschapselementen aanwezig. De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000‐gebied De Bult be‐
draagt circa 11,5 km. Directe effecten zoals areaalverlies en versnippering, kunnen hierdoor worden uitgesloten. Gezien de 
grote afstand tot natuurgebieden kunnen ook verstoring en verandering van de waterhuishouding worden uitgesloten. Deze 
ruime afstand tot Natura 2000‐gebieden zorgt er eveneens voor dat de beoogde ontwikkeling geen nadelige effecten heeft 
qua stikstofuitstoot. Significante negatieve effecten op beschermde gebieden kunnen derhalve worden uitgesloten.  
 

 
Figuur 4.4: Natura 2000‐gebieden met plangebied omcirkeld 
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Figuur 4.5: Uitsnede Ontwerp Omgevingsverordening kaart 4 natuur en stiltegebieden (Bron: ruimtelijkeplannen.nl) 
 
Soortenbescherming 

De beoogde ontwikkeling voorziet in de uitbreiding van het kranenverhuurbedrijf. Ten behoeve van deze uitbreiding zal het 
oostelijke deel van de onderzoekslocatie ingericht worden als bedrijventerrein en een deel wordt ‘groen’ ingericht. De hui‐
dige bebouwing zal bij de voorgenomen plannen behouden blijven.  
Ten behoeve van deze uitbreiding is er een quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd. Het heeft als doel in te schatten 
of er op de onderzoekslocatie planten‐ en diersoorten aanwezig of verwachten te zijn, die volgens de Wet Natuurbescher‐
ming een beschermde status hebben en die mogelijk negatieve invloed kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep.  
De aanwezigheid van geschikt habitat op de onderzoekslocatie voor de verschillende soorten en soortgroepen is weergege‐
ven in tabel 4.3. In de tabel is samengevat of de voorgenomen ingreep mogelijk verstorend kan werken en wat de conse‐
quenties zijn voor eventuele vervolgstappen, zoals soortgericht nader onderzoek of vergunningstrajecten. In de tabel is weer‐
gegeven of maatregelen noodzakelijk zijn om overtreding van de Wet natuurbescherming voor bepaalde soortgroepen te 
voorkomen. 
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*wijzigingen in het planvoornemen kunnen van invloed zijn op de uitkomst van het onderzoek  
Tabel 4.3: Overzicht geschiktheid onderzoekslocatie voor soortgroepen en te nemen vervolgstappen (Bron: Econsultancy)  
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Op basis van onderhavige quickscan Wet natuurbescherming dient voor uitvoering van de voorgenomen plannen middels 
nader onderzoek meer informatie te worden verkregen over de functie van de onderzoekslocatie ten aanzien van roofvogels, 
ransuil, steenmarter, kleine marterachtigen, alpenwatersalamander en vinpootsalamander. 
 
Ten aanzien van vleermuizen zijn overtredingen te voorkomen door rekening te houden met een toename van verlichting in 
de richting van potentiële verblijfplaatsen (bebouwing op perceel woonhuis) en de potentiële vliegroutes ten noorden en 
ten oosten van de onderzoekslocatie tijdens de sloop‐ en bouwwerkzaamheden en de nieuw te realiseren permanente situ‐
atie. 
 
Ten aanzien van de steenuil zijn negatieve effecten te voorkomen door de voorgenomen landschappelijke inpassing zo in te 
richten dat een soort als steenuil gebruik kan blijven maken van de locatie om te foerageren. De inrichting dient te worden 
afgestemd met een ecoloog en dient gereed te zijn voordat mogelijk verlies van foerageergebied optreedt, zodat het kan 
dienen als compensatie. Indien bij de landschappelijke inpassing niet kan worden voldaan aan compensatie van het verlies 
van foerageergebied zal aanvullend onderzoek naar steenuil moeten uitwijzen of een overtreding van de Wet natuurbescher‐
ming bij de voorgenomen plannen aan de orde is. 
 
Ten aanzien van algemene broedvogels kunnen overtredingen worden voorkomen door rekening te houden met het broed‐
seizoen of voorafgaand aan de werkzaamheden een broedvogelinspectie te laten uitvoeren door een ter zake kundige. Glo‐
baal kan voor het broedseizoen de periode maart tot half augustus worden aangehouden. Ten aanzien van algemene grond‐
gebonden zoogdieren en amfibieën is het binnen het kader van zorgplicht noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor 
de aanwezige individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden of beschadigen van indivi‐
duen  te voorkomen.  Indien dempingswerkzaamheden plaatsvinden dienen maatregelen  ten aanzien van algemene amfi‐
bieën te worden vastgelegd in een ecologisch werkprotocol. 
 
Voor beschermde soorten behorend tot de overige soortgroepen zijn overtredingen ten aanzien van de Wet natuurbescher‐
ming wegens het ontbreken van geschikt habitat, het ontbreken van sporen en/of vanwege een vrijstelling bij ruimtelijke 
ontwikkeling niet aan de orde. Wel dient rekening te worden gehouden met de algemene zorgplicht. 
 
Conclusie 

De aanvullende onderzoeken naar roofvogels en ransuil, de steenmarter en kleine marterachtigen en de alpenwatersala‐
mander en de vinpootsalamander zullen uitgevoerd worden voorafgaande aan de verlening van de bouwvergunning. Het 
resultaat uit dit vervolgonderzoek heeft echter geen invloed op de doorgang van het voorgenomen plan. Er bestaan immers 
mitigerende maatregelen voor deze soorten. De instandhouding van deze soorten is daarmee ten alle tijden geborgd, mocht 
deze worden aangetroffen binnen het plangebied. Het aspect ecologie staat de vaststelling van dit bestemmingsplan der‐
halve niet in de weg. Wel dient het vervolgonderzoek afgerond te zijn voordat gestart kan worden met de bouw. Dit wordt 
echter niet via het ruimtelijk spoor, maar via het omgevingsvergunning spoor geborgd. Middels een voorwaardelijke ver‐
plichting in de regels wordt de bescherming van soorten geborgd. 
Door het uitvoeren van de compenserende maatregelen zoals hierboven genoemd zal de uitvoerbaarheid van het bestem‐
mingplan niet in het geding komen. Het aspect ecologie vormt derhalve geen belemmering voor de vaststelling van dit be‐
stemmingsplan.  
 
4.6 Bodem‐ en grondwateronderzoek 
Beleid en normstelling 

Op grond van het Bro dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan rekening te worden gehouden met de bodem‐
kwaliteit in het plangebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de be‐
oogde functie. In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de 
norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt voor de desbetref‐
fende functie (functiegericht saneren). Voor een nieuw geval van bodemverontreiniging geldt, in tegenstelling tot oude ge‐
vallen (voor 1987), dat niet functiegericht maar in beginsel volledig moet worden gesaneerd. 
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Het Bouwstoffenbesluit en het Besluit Bodemkwaliteit stellen verder  regels hoe om  te gaan met vrijkomende grond‐ en 
materiaalstromen en hoe deze toe te passen. 
 
Onderzoek 

Aangezien de bestemming verandert van ‘Agrarisch’ naar ‘Bedrijf’ en ‘Groen’ wordt een bodemonderzoek uitgevoerd.  
 
PM  

Het onderzoek moet nog worden uitgevoerd. 

 
Conclusie 

PM 

 
4.7 Water 
Beleid 
Waterbeheerplan 2016‐2021 
De gemeente Gemert‐Bakel valt onder het beheersgebied van waterschap Aa en Maas. In het Waterbeheerplan beschrijft 
het waterschap haar strategische keuzes, de doelen voor het waterbeheer en de financiële consequenties daarvan. Het wa‐
terbeheer is gericht op het duurzaam beheren van het watersysteem, waarbij uitgegaan wordt van een watersysteembena‐
dering. In het ‘Waterbeheerplan 2016‐2021 Werken met water, Voor nu en later’ beschrijft het waterschap de hoofdlijnen 
van haar beleid uitgewerkt  in verschillende thema’s. Het huidige waterbeheerplan beschrijft de plannen voor de periode 
2016 – 2021. De langetermijnstrategie uit het voorgaande beheerplan wordt voortgezet voor de verschillende thema’s, zoals 
waterkwaliteitsverbetering, vermindering van de kans op wateroverlast en verdrogingsbestrijding. 
 
Middels de Keur van Waterschap Aa en Maas is bepaald bij welke ontwikkelingen mitigerende maatregelen getroffen moeten 
worden. De Keur schrijft voor dat voor een toename van minder dan 500 m² verhard oppervlak geen mitigerende maatrege‐
len nodig zijn. Deze mitigerende maatregelen zijn wel van toepassing bij elke toename van het verhard oppervlak, indien de 
locatie is gelegen in een keurbeschermingsgebied. 
 
Gemeentelijk Watertakenplan 2019‐2023 
Het gemeentelijk waterplan bestaat uit het rioleringsplan en het waterplan voor 2019 t/m 2023. Dit plan is gezamenlijk op‐
gesteld binnen de samenwerkingsregio Brabantse Peel  (gemeenten Asten, Deurne, Gemert‐Bakel, Helmond, Laarbeek en 
Someren) en het waterschap Aa en Maas. Hierin wordt o.a. ingespeeld op klimaatadaptatie en de noodzaak de leefomgeving 
hierop aan te passen. Dit houdt in dat er gewerkt wordt aan het tegengaan van hittestress en het herinrichting van de bui‐
tenruimte om goed om te kunnen gaan met enorme hoeveelheden neerslag in korte tijd. Om dit op te pakken wordt steeds 
vaker integraal gewerkt, zodat ook andere leefbaarheid van de omgeving kan wordt verbeterd.  
 
Bij nieuwe ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met het volgende: 
1. Nieuwe ontwikkelingen hebben geen nadelige gevolgen voor het watersysteem en dragen zo mogelijk bij aan een ver‐

betering van het watersysteem en de waterketen. 
2. Ontwikkelingen dienen tenminste hydrologisch neutraal te zijn en hebben oog voor de gevolgen in de omgeving; 
3. Voor nieuwe ontwikkelingen geldt en algemeen uitgangspunt voor de ontwateringsdiepte van 80 cm ten 

opzichte van het straatpeil (as van de weg). Afwijkingen bijvoorbeeld in wijstgebieden worden nadrukkelijk opgenomen 
in het waterhuishoudings‐ en of rioleringsplan. 

 
Waterbergingsvoorziening binnen een ontwikkeling 
Voor de waterberging die binnen een ontwikkeling wordt gerealiseerd gelden een aantal eisen. Eén van deze eisen is dat de 
waterbergingsvoorziening 60 liter per m2 verhard oppervlak probleemloos moet kunnen bergen. Daarnaast mag de afvoer 
uit een voorziening maximaal 2 l/s/ha zijn en moet binnen 5 dagen leeggelopen zijn. 
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Opnemen gebruiksregel waterbergingsvoorziening in bestemmingsplan 
Voor (ver)nieuwbouw neemt de gemeente Gemert‐Bakel bij bestemmingsplanwijzigingen een voorwaardelijke gebruiksregel 
in het bestemmingsplan op waarin de realisatie en instandhouding van een minimale hoeveelheid waterberging wordt voor‐
geschreven. Dit compenseert de versnelde afvoer van hemelwater naar de openbare ruimte of riolering vanaf verhard op‐
pervlak.  
 
Aandachtspunten rondom lozing op de riolering 
Om een doelmatige werking te kunnen garanderen hanteert de gemeente de volgende beleidsregels: 

 Al het huishoudelijk afvalwater op de vrijverval‐ en drukriolering wordt geaccepteerd. 
 Bestaande bedrijfsafvalwaterlozingen op de vrijvervalriolering worden geaccepteerd. 
 Bij nieuwe bedrijfsafvalwaterlozingen wordt getoetst of de voorziene nieuwe situatie de doelmatige werking van 

zuivering en transportsysteem belemmert (in hoeveelheid en in samenstelling). 
 Nieuwe (of bestaande) aansluitingen van bedrijven die de waterketen onevenredig zwaar belasten kunnen worden 

geweigerd. 
 Elk (bestaand én nieuw) bedrijf krijgt toestemming voor maximaal één aansluiting op de drukriolering. 
 Elk (bestaand én nieuw) bedrijf mag maximaal 0,5 m3 per uur afvalwater op de drukriolering lozen. 
 Bij een aanbod groter dan 0,5 m3 per uur dient het afvalwater op eigen terrein te worden gebufferd. Wanneer buf‐

fering niet mogelijk  is, wordt onderzocht of de capaciteit van de drukriolering kan worden vergroot. De voortko‐
mende uitvoeringskosten hiervan zijn voor de perceeleigenaar, van huisaansluiting tot lozingspunt in de vrijverval‐
riolering. 

 Lozing van hemelwater op drukriolering is niet toegestaan. 
 
Aandachtspunten rondom aansluiting op de riolering 
Voor het realiseren van de aansluiting op de gemeentelijke riolering moet rekening gehouden worden met een aantal voor‐
waarden. Zo dient het vuil water en (de overstort van) regenwater gescheiden te worden aangeboden op de perceelgrens. 
Daarnaast gelden nog een aantal technische eisen voor de rioolaansluiting. 
 
Onderzoek 
Het plangebied bevindt zich aan de Gerele Peel 53 aan de noordzijde van Elsendorp. Ter plaatse is een kraanverhuurbedrijf 
gevestigd. Het huidige bedrijfsperceel is grotendeels verhard. De wens is om het bouw‐ en bestemmingsvlak uit te breiden 
met circa 14.600 m2. Het gebied waar de uitbreiding is beoogd is grotendeels onverhard. 
 
Bodem en grondwater 
Het plangebied maakt geen deel uit van een waterwingebied of een grondwaterbeschermingsgebied. Volgens de Bodem‐
kaart van Nederland bestaat de grond ter plaatse van het plangebied uit veldpodzolgronden;  leemarm en zwak  lemig fijn 
zand. Ter plaatse van het plangebied is sprake van grondwatertrap VI. Dit betekent dat de hoogste gemiddelde grondwater‐
stand (GHG) schommelt tussen 40 en 80 centimeter onder maaiveld. De gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) ligt op 
120 centimeter onder maaiveld. Het maaiveld ligt op circa 22 meter boven NAP. 
 
Waterkwantiteit 
Het plangebied wordt aan de zuidzijde begrenst door een A‐watergang waarvan de beschermingszone en profiel van vrije 
ruimte te zien zijn in figuur 4.6. Ten noorden van het plangebied zijn enkele B‐watergangen gelegen. Alleen de A‐watergangen 
kennen een beschermingszone van 5 meter aan weerszijden van de watergang. Conform de Keur van waterschap Aa en Maas 
gelden binnen de beschermingszones en profiel van vrije ruimte beperkingen voor bouwen en aanleggen ter bescherming 
van en om onderhoud aan de watergang mogelijk te houden. Binnen de beschermingszones van deze watergangen is in het 
voorgenomen plan geen bebouwing of verharding beoogd. 
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Figuur 4.6: Uitsnede Legger Waterschap Aa en Maas met de globale ligging van het plangebied 
 
Watersysteemkwaliteit en ecologie  
Ten noorden van het plangebied bevindt zich de Landmeersche Loop die is aangewezen vanuit de Kaderrichtlijn. 
 
Veiligheid en waterkeringen 
In of nabij het plangebied zijn geen waterkeringen gelegen. Derhalve  is het plangebied niet gelegen binnen een bescher‐
mingszone van een waterkering. 
 
Afvalwaterketen en riolering 
Het plangebied is grotendeels bebouwd waarbij de woonbebouwing is aangesloten op het rioolstelsel.  
 
Toekomstige situatie 

In de toekomstige situatie wordt het bouw‐ en bestemmingsvlak uitgebreid met circa 14.600 m2. Daarnaast wordt de be‐
stemming ‘Groen’ uitgebreid met ruim  16.000 m2 waarmee invulling wordt gegeven aan de landschappelijke inpassing. Het 
beoogde bouwplan is momenteel nog niet in detail uitgewerkt waardoor de exacte wateropgave nog niet bekend is. In de 
regels van het Chw bestemmingsplan Proeftuin Elsendorp wordt daarom geborgd dat het watersysteem van aangrenzende 
gebieden niet wordt aangetast en dat toekomstige toename van verharding moet worden gecompenseerd.  
 
Bodem en grondwater 
De voorgenomen ontwikkeling heeft geen gevolgen voor bodem en grondwater. 
 
Waterkwantiteit 
Om de kans op wateroverlast te verkleinen is het van belang om ervoor te zorgen dat het watersysteem optimaal functio‐
neert en goed wordt onderhouden. De exacte verhardingstoename is momenteel nog niet bekend. In de regels van het be‐
stemmingsplan is daarom geborgd dat nieuwe ontwikkelingen hydrologisch neutraal worden gerealiseerd en de waterkwa‐
liteit niet wordt nadelig wordt beïnvloed. De exacte uitwerking van de wateropgave vindt plaats ten tijde van de aanvraag 
omgevingsvergunning voor het aspect bouwen of de watervergunning. Op dat moment is het bouwplan concreter uitgewerkt 
en kan de wateropgave nader worden ingevuld.  
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Een infiltratievoorziening moet voorkomen dat de extra hoeveelheid hemelwater als gevolg van het verhard oppervlak ver‐
sneld wordt afgevoerd naar het ontvangende watersysteem. Volgens de keurkaart van Aa en Maas geldt voor de locatie een 
gevoeligheidsfactor van 1,0.  
 
De uitgangspunten voor het verdere ontwerp van het waterhuishoudkundig plan zijn kortweg: 
1. Bergingseis van 60 mm per m2 verhard oppervlak; 
2. De bodem van de voorziening ligt boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG);  
3. De afvoer uit de voorziening vindt plaats via een functionele bodempassage naar het grondwater en/of via een functio‐

nele afvoerconstructie naar het oppervlaktewater. Indien een afvoerconstructie wordt toegepast, dient deze een dia‐
meter van 4 cm te hebben; 

4. Daarnaast moet er altijd een overloopconstructie zijn, om beschadiging van het oppervlaktewaterlichaam te voorko‐
men. 

 
De minimale compensatie kan worden berekend conform de rekenregel:  
benodigde compensatie(in m3) = toename verhard oppervlak (in m2) x gevoeligheidsfactor x 0,06 (in m) 
 
Er is binnen de aan te leggen 15.000 m2 ‘Groen’ voldoende ruimte voor het realiseren van wadi’s of overige (infiltratie) voor‐
zieningen.  Negatieve effecten op het waterhuishoudkundige systeem worden daarmee voorkomen. 
 
Waterkwaliteit 
Ten noorden bevindt zich de Landmeersche Loop welke onderdeel  is van de Kaderrichtlijn Water. Nabij deze watergang 
vinden geen werkzaamheden plaats.  
 
Waterveiligheid 
De voorgenomen ontwikkeling heeft geen negatieve invloed op de waterveiligheid in de omgeving.  
 
Watersysteemkwaliteit en ecologie 
Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem is het van belang om duurzame, niet‐uitloogbare mate‐
rialen te gebruiken, zowel gedurende de bouw‐ als de gebruiksfase. 
 
Afvalwaterketen en riolering 
Conform de Leidraad Riolering en vigerend waterschapsbeleid is het voor nieuwbouw gewenst een gescheiden riolerings‐
stelsel aan te leggen zodat schoon hemelwater niet bij een rioolzuiveringsinstallatie terecht komt. Afvalwater wordt aange‐
sloten op de bestaande gemeentelijke riolering. Voor hemelwater wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden: 
 hemelwater vasthouden voor benutting, 
 (in‐) filtratie van afstromend hemelwater, 
 afstromend hemelwater afvoeren naar oppervlaktewater, 
 afstromend hemelwater afvoeren naar RWZI. 
 
Conclusie 

Binnen het plangebied is voldoende ruimte om toename van verharding te compenseren. Door de  voorwaarden die worden 
gesteld in het Chw bestemmingsplan Proeftuin Elsendorp heeft het voorliggende plan heeft geen negatieve gevolgen voor 
het waterhuishoudkundige systeem ter plaatse. Het aspect waterhuishouding vormt geen belemmering voor de geplande 
ontwikkeling.  
 
 
 
 
 
 



 

41/54    

4.8 Archeologie 
Beleid en normstelling 

Verdrag van Malta 

In 1992 ondertekende Nederland mede het zogenaamde Verdrag van Valletta (Malta). Dit verdrag heeft als doel de bescher‐
ming van het archeologisch erfgoed van Europa te bevorderen. In Nederland heeft dit geleid tot een herziening van de Mo‐
numentenwet 1988 alsmede een aanvulling op of wijziging van bepaalde artikelen in enkele andere wetten. Deze wijzigings‐
wet is beter bekend als de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ), die op 1 september 2007 van kracht werd. 
 
De belangrijkste artikelen uit het Verdrag van Malta die in de Nederlandse wetgeving zijn overgenomen, zijn dat het arche‐
ologisch erfgoed zoveel mogelijk ter plekke (in situ) dient te worden behouden (artikel 4), dat het archeologisch erfgoed deel 
uitmaakt van de belangenafweging in het kader van ruimtelijke ordening (artikel 5) en het ‘veroorzakersprincipe’ (artikel 6). 
Het veroorzakersprincipe betekent dat de verstoorder verantwoordelijk is voor het vroegtijdig (laten) uitvoeren van noodza‐
kelijk archeologisch (voor)onderzoek en de financiering daarvan. 
 
Bestemmingsplan 

In de Nederlandse wetgeving wordt aan artikel 5 uit het Verdrag van Malta invulling gegeven door middel van artikelen 38, 
39 en 40 uit de Monumentenwet.  In deze artikelen  is bepaald dat het archeologisch erfgoed beschermd dient te worden 
middels het bestemmingsplan. Gemeenten moeten bij het vaststellen van bestemmingsplannen rekening houden met de 
eventuele aanwezigheid van archeologische waarden. Hieronder vallen zowel reeds bekende archeologisch waardevolle ge‐
bieden als gebieden waarvoor een (verhoogde) archeologische verwachting geldt. Deze waarden krijgen een archeologische 
(mede)bestemming, die wordt vermeld in de toelichting van het bestemmingsplan, wordt begrensd in de verbeelding (plan‐
kaart) en wordt voorzien van regels die gekoppeld zijn aan een vergunningstelsel. 
 
In artikel 41a van de Monumentenwet is bepaald dat artikelen 39, 40 en 41, eerste lid, niet van toepassing zijn op plangebie‐
den met een oppervlakte kleiner dan 100 m². Bij projecten die deze oppervlakte overschrijden dient het archeologisch belang 
altijd te worden meegewogen in de belangenafweging. Gemeenten kunnen van deze grens afwijken, mits de redenen hier‐
voor goed onderbouwd kunnen worden. 
 
Archeologiebeleid gemeente  

De gemeente Gemert – Bakel heeft in januari 2016 het nieuwe gemeentelijke archeologisch beleid vastgesteld. Het archeo‐
logiebeleid bestaat uit drie delen. In deel 1 is de inleiding op de archeologische nota opgenomen. Deel 2 bevat het feitelijke 
archeologiebeleid en in het laatste deel zijn de randvoorwaarden waar een goed gemeentelijke archeologisch beleid uit be‐
staat uitgeschreven.  
De archeologische beleidskaart geeft de vertaling van de archeologische waarden en verwachting naar concrete maatregelen 
in de sfeer van de ruimtelijke ordening. Deze beleidskaart treedt in de plaats van de cultuurhistorische waardenkaart van de 
provincie Noord‐Brabant. De gemeentelijke beleidskaart is tot stand gekomen op basis van de resultaten van recente onder‐
zoeken en nieuwe (wetenschappelijke) inzichten en kennis. Hierdoor is de gemeentelijke kaart actueler en gedetailleerd. 
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Figuur 4.7: Beleidskaart archeologie van de gemeente Gemert‐Bakel, zoals deze is vastgesteld door de  gemeenteraad d.d. 
28 januari 2010, plangebied blauw omcirkeld (Bron: Gemeente Gemert‐Bakel, Evaluatie archeologiebeleid 2009‐2014)  
 
Beoordeling 

Het plangebied ligt in een gebied met een lage archeologische verwachting. Hiervoor zijn geen vrijstellingsgrenzen opgeno‐
men. Hierdoor is het niet noodzakelijk archeologisch onderzoek uit te voeren voordat de grond geroerd gaat worden. In het 
bestemmingsplan ‘Proeftuin Elsendorp’ wordt het plangebied dan ook niet aangeduid met een dubbelbestemming archeo‐
logische waarde.  
 
Conclusie 

Het aspect ‘Archeologie’ vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
 
4.9 Cultuurhistorie 
Beleid en normstelling 

Goede ruimtelijke ordening betekent dat er een integrale afweging plaatsvindt van alle belangen die effect hebben op de 
kwaliteit van de ruimte. Een van die belangen is de cultuurhistorie. Per 1 januari 2012 is in het kader van de modernisering 
van de monumentenzorg (MOMO) in het Besluit ruimtelijke ordening van het rijk opgenomen dat gemeenten bij het maken 
van bestemmingsplannen rekening moeten houden met cultuurhistorische waarden. 
 
Hiertoe dient middels bestudering van kaarten bepaald te worden of binnen (de invloedsfeer van het plangebied) Rijksmo‐
numenten  (historische gebouwen, sluizen,  tuinbeelden en grafstenen), Archeologische Rijksmonumenten, Werelderfgoe‐
deren en beschermde stads‐ en dorpsgezichten aanwezig zijn. Ook het voorkomen van gebieden met landschappelijke waar‐
den en beschermde natuurgebieden (Natura 2000‐gebieden, Wetlands, Beschermde Natuurmonumenten, Nationale Parken, 
Nationale Landschappen en de Ecologische Hoofdstructuur dient bepaald te worden. 
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Beoordeling 

Het plangebied ligt niet in een door de Provincie Noord‐Brabant aangeduid gebied met cultuurhistorische waarden.  
 
Conclusie 

De geplande ontwikkeling heeft derhalve geen negatieve invloed op eventuele cultuurhistorische waarden. Het aspect ‘cul‐
tuurhistorie’ staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg. 
 
4.10 Externe Veiligheid 
Bij ruimtelijke plannen wordt ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten gekeken, namelijk: 

 bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt; 
 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of leidingen. 

Ten aanzien van deze aspecten moeten de risico’s waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld tot een aan‐
vaardbaar minimum worden beperkt 
In het externe veiligheidsbeleid wordt onderscheid gemaakt in het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). 

 Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval 
met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven. Het PR wordt weer‐
gegeven met risicocontouren rondom een inrichting of langs een vervoersas. 

 Het GR drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als rechtstreeks 
gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Voor het GR geldt een oriëntatiewaarde. De gemeente heeft een 
verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde overschrijdt. 

 
Risicorelevante inrichtingen 

Relevant is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Op basis van het Bevi geldt voor het PR een grenswaarde voor 
kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten. Beide liggen op een niveau van 10‐6 per jaar. Bij 
de vaststelling van een ruimtelijke onderbouwing of bestemmingsplan moet aan deze normen worden voldaan, ongeacht of 
het een bestaande of nieuwe situatie betreft. 
Het Bevi bevat geen norm voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordingsplicht ten aanzien van het GR in 
het  invloedsgebied van de  inrichting. De  in het externe veiligheidsbeleid gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als 
oriëntatiewaarde. 
 
Vervoer van gevaarlijke stoffen over water, wegen en spoorwegen 

Relevant  is de circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen  (circulaire RVGS) en  in de toekomst ook het Besluit 
Transportroutes Externe Veiligheid (BTEV). Op basis van de circulaire RVGS geldt het volgende: 

 Voor bestaande situaties gelden er plaatse van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten de grenswaarde voor het 
PR van 10‐5 per jaar en de streefwaarde van 10‐6 per jaar. 

 In nieuwe situaties geldt ter plaatse van kwetsbare objecten de grenswaarde voor het PR van 10‐6 per  jaar. Voor 
beperkt kwetsbare objecten geldt deze waarde als een richtwaarde. 

 Bij een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het GR of een toename van het GR geldt een verantwoordings‐
plicht. Deze verantwoordingsplicht geldt zowel in bestaande als nieuwe situaties. De circulaire vermeldt dat op een 
afstand van 200 m vanaf het tracé in principe geen beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik. 

Vooruitlopend op het BTEV zijn in de circulaire RVGS veiligheidsafstanden opgenomen uit het Basisnet Weg en het Basisnet 
Water. In het BTEV worden tevens plasbrandaandachtsgebieden benoemd voor transportroutes. Aan de hand van de Basis‐
netten wordt al geanticipeerd op de beperkingen voor ruimtelijke ontwikkelingen die samenhangen met deze plasbrandaan‐
dachtsgebieden. 
 
Buisleidingen 

Relevant is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). In dat Besluit wordt aangesloten bij de risicobenadering uit 
het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zodat ook voor buisleidingen normen voor het PR en het GR gelden. Op 
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grond van het Bevb dient bij ontwikkelingen inzicht te worden gegeven in de afstand tot het plaatsgebonden risico en de 
hoogte van het groepsrisico als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. 
 
Beoordeling 

De inrichting is op de risicokaart niet aangeduid als een risicovolle inrichting. In de omgeving is alleen op de locatie aan de 
Zeelandsedijk 30 een inrichting gelegen dat als risicovol is aangeduid in verband met de aanwezigheid van een propaan of 
dieseltank. Het projectgebied is niet gelegen binnen een veiligheidsafstand, PR10‐6 risicocontour of invloedsgebied van één 
van deze risicobron. 
 

 
Figuur 4.8: Uitsnede risicokaart met plangebied blauw omkaderd  
 
Conclusie 

Het aspect externe veiligheid vorm geen belemmering voor het planvoornemen. 
 
4.11 Kabels en Leidingen 
Beleid en normstelling 

Voor planologisch relevante kabels en leidingen geldt in het algemeen een belemmeringenzone waarmee in de ontwikkeling 
van een plangebied rekening moet worden gehouden. 
 
Beoordeling 

Op circa 90 meter ten zuiden van het plangebied ligt een rioolleiding. Dit is ruim voldoende afstand buiten het invloedsgebied 
van deze leiding. Afgezien van deze leiding liggen er geen hogedruk aardgasleidingen, drinkwatertransportleidingen, of hoog‐
spanningsleidingtracé.  
 
Conclusie 

Planologische relevante kabels en leidingen vormen daarom geen belemmering voor de vaststelling van dit plan. 
 
4.12 Verkeer en parkeren 
Voor het onderzoek naar de invloed van verkeer dient het aantal verkeersbewegingen afkomstig van de bedrijfsverzamelge‐
bouwen bepaald te worden. Door het planologisch toevoegen van dit bedrijf kunnen nadelige gevolgen optreden door een 
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toename van het aantal verkeersbewegingen. Om een  juist beeld te krijgen van het aantal verkeersbewegingen dient de 
worst‐case situatie bepaald te worden. 
 
Om de parkeerbehoefte te berekenen wordt gebruik gemaakt van de Nota Parkeernormen Gemert‐Bakel 2017 en voor het 
berekenen van de verkeersgeneratie wordt gebruik gemaakt van CROW 381 ‘Toekomstbestendig parkeren’.  

 In de beoogde situatie wordt een loods van maximaal 4.000 m2 toegevoegd.  
 Het gebied valt in gebied: Buitengebied; 
 De stedelijkheidsgraad van de kern Elsendorp is 5 
 Voor het bepalen van de verkeersgeneratie wordt het midden van de bandbreedte aangehouden. 
 De loods valt onder Bedrijf arbeidsextensief (loods, opslag, transportbedrijf):   

o De parkeernorm die hierbij aansluit in het gemeentelijk parkeernormen beleid bedraagt 0,8 parkeerplaatsen 
per 100m2 bvo; 
Het kencijfer voor de verkeersgeneratie voor deze functie is vastgelegd in CROW 381 en bedraagt 4,8 ver‐
keersbewegingen per etmaal (midden van de bandbreedte).  

 

Parkeren  

Voor de nieuwe loodsen zijn maximaal 4.000 m2 / 100 m2 x 0,8 = 32 parkeerplekken nodig.  
Aangezien het bedrijf uitbreid is het parkeren voor het bestaande personeel en het bezoek al geregeld op de reeds bestaande 
parkeerplekken.  
 
Verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling 

De nieuwe  loods genereert maximaal4.000 m2 / 100 m2 x 4,8 = 192 verkeersbewegingen per etmaal op een gemiddelde 
weekdag. Om de verkeersgeneratie voor een gemiddelde werkdag te bepalen dient de weekdagintensiteit vermenigvuldigd 
te worden met factor 1,33 (CROW 381). De werkdagintensiteit komt daarmee uit op 256 verkeersbewegingen.  
Bovengenoemde verkeersgeneratie is de verwachte verkeersgeneratie die maximaal volgens het bestemmingsplan mogelijk 
is. In werkelijkheid zal het extra aantal verkeersbewegingen lager liggen, omdat het een uitbreiding van een bestaand bedrijf 
betreft en veel bedrijfsactiviteiten en daarmee verbonden verkeersbewegingen al reeds plaatsvinden in de bestaande situa‐
tie.   
 
Het drukste uur in de spits is bij de beoordeling van de verkeersafwikkeling bepalend. Als vuistregel voor het bepalen van de 
verkeersintensiteit in de spitsperiode, wordt 10% van de etmaal waarde aangehouden. Het gaat dan dus om 256/10. In het 
drukste uur worden er dan dus 26 motorvoertuigen per uur afgewikkeld via de Gerele Peel en daarna de Zeelandsedijk 
(N277).  Gezien de inrichting en de verwachte verkeersintensiteit van beide wegen zal de beperkte verkeerstoename zonder 
knelpunten kunnen worden afgewikkeld. 
 

Verkeersveiligheid 

De toevoeging van het plan leidt niet verder tot knelpunten in de verkeersveiligheid, want de toename van het verkeer is 
dermate klein dat dit niet leidt tot knelpunten. 
 
Conclusie 

Het aspect ‘Verkeer en Parkeren’ vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
 
4.13 Gezondheid 
In voorgaande paragrafen is onderbouwd dat het initiatief voldoet aan alle milieunormen. Daarmee is ter plaatse sprake van 
gezond woon‐ en leefklimaat.  
Daarbovenop  is het  initiatief  landschappelijke  ingepast waarbij extra groen wordt  toegevoegd aan het  landschap. Groen 
draagt positief bij aan het mentaal welbevinden van mensen. Daarbij zorgen extra bomen en planten voor een gezondere 
lucht en daarmee voor een gezonde leefomgeving.  
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5. CONCLUSIE 

In voorgaande hoofdstukken is het initiatief aan de Gerele Peel 53 getoetst aan beleid, gemotiveerd aan de hand van doelen 
en beoordeeld op basis van de geldende normen voor relevante milieukundige aspecten. In hoofdstuk 3 is de beoogde ont‐
wikkeling getoetst aan het provinciaal en gemeentelijk beleid. Daarin wordt onderbouwd dat het initiatief aan de Gerele Peel 
53 alleen gemotiveerd kan worden vanuit de bijdrage van het plan aan de integrale kwaliteit en meerwaarde ten behoeve 
van het gehele plangebied van de Proeftuin Elsendorp. Meerwaarde voor Elsendorp wordt gerealiseerd doordat de uitbrei‐
ding en daarmee het behoud van het bedrijf directe en indirecte werkgelegenheid creëert voor het dorp. Daarbovenop wordt 
duurzame energie opgewerkt en wordt het terrein landschappelijk ingepast.  
 
In hoofdstuk 4 is de beoogde ontwikkeling getoetst aan de regelgeving van verschillende milieukundige aspecten. Hieruit is 
gebleken dat er geen milieukundige aspecten zijn die de beoogde ontwikkeling in de weg staan en zijn er tegelijkertijd geen 
aspecten die door de beoogde ontwikkeling negatief worden beïnvloed.  
 
Op basis van deze ruimtelijke onderbouwing kan daarom geconcludeerd worden dat het initiatief aanvaardbaar is binnen de 
bestaande fysieke leefomgeving en daadwerkelijk een positieve invloed zal hebben op de leefbaarheid en de toekomstbe‐
stendigheid van Elsendorp.  
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[Herald] Visie op compleetheid van de positionpaper:
de aanzet met drie lagen leefomgeving, samenleving, 
economie en de koppeling met de Global Goals biedt een 
interessant kader. Ik denk dat het onderdeel economie nog 
het minst geladen is met waarden en teveel associeert met 
de ‘oude’ begrippen van verdienen, groei, bereikbaarheid 
etc.. Leidraad voor de visie zou de waarde kunnen zijn en 
het onderscheidende in plaats van het op de kaart zetten 
en place to be mantra. Toerisme is bijvoorbeeld zoiets. 
Dit is een economische factor ook in de toekomst maar 
we moeten niet denken in aantallen [met alle problemen 
van dien] maar in onderscheidend aanbod op basis van 
waarden [rust, weidsheid, splendid isolation]. Een sterke 
economie is gebaseerd op een sterke identiteit en daar 
liggen de kansen voor de toekomst. 

VISIE EN OMGEVINGSWET
De omgevingsvisie moet op basis van de Omgevingswet 
uiterlijk in 2025 gereed zijn. De gemeente heeft de 
ambitie om eerder al een omgevingsvisie op te stellen. Die 
omgevingsvisie in de eerste aanzet van de beleidscyclus, 
zoals die door het Rijk aan het instrumentarium 
van de Omgevingswet ten grondslag is gelegd. De 
omgevingsvisie heeft in die cyclus een nauwgezette relatie 
met programma’s en het omgevingsplan. Uiteindelijk 

omvat de beleidscyclus volgens de Omgevingswet het 
volledig wettelijke instrumentarium in een voortdurende 
dynamische cyclus die in kan spelen op ontwikkelingen. 
Inhoudelijk verhoudt de visie zich dan ook nadrukkelijk 
met de andere instrumenten. Omdat het omgevingsplan 
voor het hele eiland pas in 2029 klaar hoeft te zijn en 
er ook nog geen programma’s zijn gemaakt, functioneert 
de omgevingsvisie op dit moment, nu er nog geen 
omgevingsplan ligt dat juridische kaders stelt, anders dan 
straks wanneer alle instrumenten volwaardig functioneren 
onder de Omgevingswet. De omgevingsvisie die nu voorligt 
moet duidelijke kaders stellen en koers bepalen als 
(juridische) basis voor de toetsing van initiatieven, zolang 
de cyclus nog niet optimaal functioneert. Een deel van 
die kaders kan straks naar het omgevingsplan, waarna 
de omgevingsvisie uiteindelijk een meer strategisch 
abstractieniveau kan krijgen. De omgevingsvisie is daarmee 
eveneens een dynamisch document, dat binnen de 
beleidscyclus telkens om aanpassing en actualisatie vraagt 
aan ontwikkelingen en opgaves die zich voor gaan doen. 
Er zijn meer zaken die op dit moment nog niet duidelijk 
zijn of waarin de gemeente nog geen keuzes heeft 
gemaakt. Vraagstukken die pas bij het opstellen van het 
omgevingsplan aan de orde komen, zoals beleidsmatige 
keuzes met betrekking tot o.a. de regels uit de 
Bruidsschat (vooral de gemeentelijke milieuregelgeving), 
de zorgplichten, de regels met betrekking tot de fysieke 
leefomgeving uit de verschillende gemeentelijke 
verordeningen, en dergelijke. Onderdelen die op grond van 
artikel 3.2. en 3.3. van de Omgevingswet deel uit moeten 
maken van een omgevingsvisie, zoals bedoeld onder de 
Omgevingswet. Deze omgevingsvisie is om die reden nog 
niet volledig een omgevingsvisie zoals de Wet die voor 
zich ziet en zoals die in de toekomst binnen een optimale 
beleidscyclus moet gaan functioneren in relatie tot hogere 
regelgeving en het eigen gemeentelijke instrumentarium. 
Om die reden wordt deze omgevingsvisie gezien als een 
tussendocument, een eerste stap naar de toekomstige 
volwaardige omgevingsvisie. 

BESTUURLIJKE CONTEXT
verder zou ik ook aangeven dat we met de visie aansluiting 
willen zoeken bij de 9 principes van de Omgevingsvisie 
van de provincie en tot slot zou ik ook de kamerbrief willen 
noemen waarbij het Rijk heeft aangegeven de regie te 
pakken in ieder geval op vier voor Leeuwarden relevante 
onderdelen, namelijk dat verbindingsverhaal van regio’s 
(ken jij beter dan ik), een nationaal programma voor het 
landelijk gebied (met name landbouw), een aanpak van 
de veenweideproblematiek en een beschouwing van het 
Nederlandse landschap en de betekenis daarvan. Kortom 
je zit straks met een sterke regie vanuit het Rijk, daaronder 
komt een zeer strakke regie vanuit de provincie, dus is de 
vraag wat er voor de gemeente resteert. Dat vraagt van ons 
wel de nodige creativiteit, maar ook aandacht voor de rol 
die Leeuwarden in de processen kan innemen en zo.

LOKALE KLEURING
De samenhang van thema’s – wat willen we per 
beleidsthema bereiken – met gebieden – hoe vindt 
de vertaling plaats per wijk, dorp of gebied – moet in 
de omgevingsvisie een goede plek krijgen. Juist voor 
Leeuwarden is dat ook bijzonder relevant: dragende groen- 
en waterstructuren enerzijds en een veelzijdige stand en 
diverse dorpen met een eigen kleur en identiteit anderzijds. 
Een thematische aanpak voor bijvoorbeeld leefbaarheid 
of duurzaamheid die voor alle wijken en dorpen geldt, is 
weinig effectief. Er zal een gebiedsgerichte uitwerking 
nodig zijn die specifieke oplossingsrichtingen kan bieden. 
De omgevingsvisie zet daarbij vooral in op de meest 
dynamische gebieden.
In het proces brengen wij dat onder door de thema-
ambities te vertalen in een beperkt aantal leidende 
ambities per gebied. In focusgesprekken maken we daar 
een gebiedsgerichte uitwerking van.
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1. DE LOCATIE 

Langs de Gerele Peel in Elsendorp is het 
bedrijf van de familie Haegens gevestigd. 
In de huidige situatie heeft de entree van 
het bedrijf een groene uitstraling. De grote 
loodsen vallen zo niet direcht op.   
Bij de beoogde ontwikkeling, ten 
oosten van de huidig bebouwing, is een 
landschappelijke inpassing opgesteld.  
Bij het opstellen van de landschappelijke 
inrichting is rekening gehouden met de 
historie van de omgeving, de huidige 
groenstructuren, de zichtlijnen en met de 
landschapsvisie van de gemeente.
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2. HISTORIE 

- 1919 -

• Grote kavels, geen akkerbouw 
of grasland;

• Geen bebouwing;
• Zeelandsedijk aanwezig.

• Kavels transformatie van 
braakliggende gronden naar 
grasland/akkerbouw;

• Bebouwing langs de Gerele 
Peel;

• Huidige watergang Peelse Loop 
aanwezig.

• Bebouwing is toegenomen;
• Gronden agrarisch in gebruik;
• Brede langwerpige kavels;
• Groenstructuren langs wegen.

anno

- 1950 -
anno

- 2020 -
anno



3. ANALYSE OMGEVING 
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Zeelandsedijk

Plangebied

Recreatieve wandelroute

Groenstructuren

Secundaire wegen
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Zeelandsedijk

De Zeelandsedijk is een belangrijke en doorgaande weg naar 
Elsendorp. Veel secundaire wegen zijn hierop ontsloten. 
De meesten wegen en groenstructuren in en rondom 
Elsendorp lopen parallel aan elkaar. Door middel van groene 
bomenlanen wordt de landschappelijke waarde van het dorp 
versterkt. 
Niet alleen de wegen zijn groen ingepast, maar ook de erven 
hebben een groene singel rondom het perceel. Minimaal 
twee zijden hebben een groene rand bestaande uit bomen 
en/of struweel. 

De entree bij Haegens is een groene zone met bomen, vaste 
planten en struweel. De loodsen worden zo deels uit het 
zicht ontnomen, de focus ligt op de groenzone. 

Groene inrichting bij oprit Haegans
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4. LANDSCHAPSVISIE

Voor de proeftuin in Elsendorp is door middel van 
bouwstenen en inspiratiekaarten een landschapsvisie 
opgesteld. De visie staat niet op zichzelf, de basis ligt in het 
bestemmingsplan en het meerwaardeplan. 
De visie beschrijft de doelstellingen, het landschappelijke 
beeld per gebied en heeft verschillende thematische 
uitwerkingen. 

Het landschap kan opgedeeld worden in 3 verschillende 
delen:
1. Dynamisch buitengebied; De openheid en de vergezichten 

worden gerespecteerd. Grote erven zijn omsingeld door 
robuuste groene randen. De perceelgrensbeplanting staat 
haaks op de ontginningswegen. De beplanting wordt 
ingezet als windsingel.

2. Rustig buitengebied; Dit landschap kent een afwisseling 
van extensieve weides en natuur inclusieve akkers met 
klimaat adaptieve bossen.  Naaldbos wordt omgevormd 
naar loofbos.  
Waar mogelijk worden de bossen ecologisch verbonden 
door houtwallen en boomsingels. Deze groene randen 
worden ingezet als windsingel. Het gebied is toegankelijk 
voor voetgangers. In dit buitengebied  is geen ruimte voor 
zonneparken.

3. Dorpslandschapszone; Dit is de zone rondom het dorp. 
Het landschap is kleinschalig en afwisselend. 

De visie benoemd randvoorwaarden voor landschap en 
erfinrichting. 
• Behouden van open en weids karakter;
• Altijd een stevige beplanting toevoegen op het erf die een 

bijdrage levert in het ontginningenlandschap;
• In stand houden van rechtlijnige en geordende verkaveling;
• Behouden van zichtlijnen en waardevolle open ruimten. 

Waar mogelijk deze versterken;
• Aandacht voor behoud en bescherming van 

cultuurhistorische structuren, zoals wijstgronden, 
zandpaden, dubbele bomenlanen, beken en steilranden;

• Kansen benutten voor bijdrage aan natuurontwikkeling, 
zoals akkerrandbeheer, bloemrijkgrasland of poelen;

• Sloop van in verval geraakte bedrijfsbebouwing;
• Opknappen van waardevolle bebouwing, eventueel d.m.v. 

splitsing wooneenheden. 
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Landschapsvisie Elsendorp (Bron: Landschappelijke inspiratiekaart en bouwstenen landschappelijke meerwaarde, 
Proeftuin Elsendorp 2021)

Dynamisch buitengebied

Dorpslandschapszone

Rustig buitengebied
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Randvoorwoorden landschappelijke inpassing (Bron: Landschappelijke inspiratiekaart en bouwstenen landschappelijke meerwaarde, Proeftuin 
Elsendorp 2021)
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Kansenkaart (Bron: Landschappelijke inspiratiekaart en bouwstenen landschappelijke meerwaarde, Proeftuin 
Elsendorp 2021)
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5. ONTWIKKELING EN LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

Nieuwe bebouwing Vrije zone; open zicht 
behouden vanaf Gerele 
Peel

Huidige bomen

Huidige beukenhaag

Hudige weide met bloemrijkgrasland

13650 m2 landschappelijke inpassing

Poel met natuurlijke oever 
tbv watercompensatie en 
natuurwaarde versterken

Bloemrijkgrasland

Bomenrij met beukenhaag
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Bij het opstellen van de landschappelijke inpassing is 
rekening gehouden met de wensen van de gemeente, de 
zichtlijnen en de natuurzone die bij de vorige ontwikkeling 
van Haegens ontstaan is.

In de huidige situatie is er een brede groene zone tussen de 
Gerele Peel en de bebouwing. Deze combinatie van vaste 
planten en bomen zorgt ervoor dat de focus niet op de hoge 
loodsen ligt, maar op de groene omgeving.  
Op het nieuwe perceel wordt deze groene doorgezet door 
bloemrijkgrasland. 

Bij de ontwikkeling komt een nieuwe loods ten oosten van 
het bestaande terrein. Om het zicht van de bebouwing aan 
de overkant vrij te houden, is gekozen om een vrije zone te 
creëren aan de westzijde van het perceel. 
Ten zuiden van de bebouwing zal natuur toegevoegd worden. 
Het huidige perceel met natuurwaarde, aan de westzijde, zal 
verlengd worden. 
Dit perceel met bloemrijkgrasland en een poel versterkt de 
natuurwaarde in de omgeving. De poel heeft een natuurlijke 
oever dat ruimte voor libellen, amfibiesoorten en insecten 
biedt.   
De loods zal vanaf de zuidzijde nauwelijk zichtbaar zijn door 
bomen en een beukenhaag. De bestaande groene structuur 
aan de zuidzijde wordt door de bomenrij versterkt.

Het perceel is aan de Gerele Peel ontsloten. Voor een 
goede doorstroming van het verkeer is er een optie om twee 
toegangswegen te creëren. De bomenlaan aan de Gerele Peel 
moet in stand blijven waardoor de toegangswegen niet op 

Natuurlijke oever

Bloemrijkgrasland

Bomenrij met beukenhaag

13

Bloemrijkgrasland
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DOORSNEDES LANDSCHAPPELIJKE INPASSING



Bijlage 2 Planverbeelding beoogde situatie  
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Bijlage 3 Ladderonderbouwing  
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Memo 

  

DATUM 6 mei 2021 

KENMERK 20190643.005 

VAN Joost Jansen 

AAN Gemeente Gemert-Bakel 

CC  
 

PROJECT Ladder voor duurzame verstedelijking 

OPDRACHTGEVER Gemeente Gemert-Bakel 

AANWEZIG  AFWEZIG  BIJLAGE(N)  
 

  

  

GERELE PEEL 53, LADDER VOOR DUURZAME VERSTEDELIJKING 
 

 

1.1 Inleiding 
Voor het buitengebied van Elsendorp (gemeente Gemert-Bakel) wordt een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte voorbe-

reid. Het betreft een proeftuin waarin de inwoners van het dorp zelf/samen de transformatie van het buitengebied willen be-

werkstelligen. Het dorp heeft daarvoor eigen doelstellingen en een visie opgesteld voor haar buitengebied die vertaald worden 

naar het Bestemmingsplan. In het bestemmingsplan wordt een aantal ontwikkelingen en transformaties van bedrijven opgeno-

men. Zo ook voor de gewenste bedrijfsuitbreiding van kraanverhuurbedrijf Haegens aan de Gerele Peel 53 in Elsendorp. Voor dit 

initiatief is een ladderonderbouwing noodzakelijk. Deze memo voorziet daar in. 

 

 

1.2 Waarom toetsing aan de ladder 
Uitbreiding of nieuwe functies zijn niet zonder meer mogelijk, omdat sprake moet zijn van ‘zorgvuldig ruimtegebruik’. 

Ruimtelijke plannen die een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk maken, moeten daarom worden getoetst aan Artikel 3.1.6 

lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening (ladder voor duurzame verstedelijking). Bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen moet de 

behoefte worden beschreven. Bij stedelijke ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied, moet worden gemotiveerd waarom 

deze niet binnenstedelijk gerealiseerd kunnen worden.  

 

Wel of geen stedelijke ontwikkeling 

De vraag bij de ladder voor duurzame verstedelijking is of de ruimtelijke ontwikkeling moet worden aangemerkt als een stedelijke 

ontwikkeling als bedoeld in art. 3.1.6 lid 2 Bro. Uit jurisprudentie blijkt dat gewoonlijk ontwikkelingen groter dan 500 m2 bvo wor-

den aangemerkt als stedelijke ontwikkeling in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking. Er is op de locatie Gerele 

Peel 53 sprake van een uitbreiding die veel groter is dan 500m2.  

 

De bedrijfsbestemming neemt toe van 22.482 m2 naar 40.777 m2, een toename van 18.295 m2. Daarnaast wordt 16.589 m2 groen 

mogelijk gemaakt. Dit is een stedelijke ontwikkeling. In samenhang met de andere ontwikkelingen die het bestemmingsplan mo-

gelijk maakt, is per saldo overigens geen sprake van een groter ruimtebeslag. Bij de andere initiatieven neemt het bouwvlak in 

omvang af en/of wordt bedrijfsbebouwing gesloopt. 
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Figuur 1 nieuwe (rechts) en bestaande (links)planologische mogelijkheden 

 

Wel of geen nieuwe stedelijke ontwikkeling 

Of sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, is afhankelijk van de huidige planologische mogelijkheden.  

Wanneer er met een nieuw bestemmingsplan geen nieuw planologisch ruimtebeslag wordt mogelijk gemaakt, maar alleen een 

planologische functiewijziging, voorziet een bestemmingsplan in beginsel niet in een nieuwe stedelijke ontwikkeling als bedoeld 

in artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening. Van dit uitgangspunt wordt afgeweken als de planologische functiewijzi-

ging een zodanige aard en omvang heeft dat toch sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Hierbij komt betekenis toe 

aan de ruimtelijke uitstraling van de in het nieuwe plan voorziene functies en die onder het vorige plan mogelijk was. 

 

Het uitbreidingsgebied ten behoeve van het bestaande kraanverhuurbedrijf heeft een agrarische bestemming. Uit jurisprudentie 

blijkt dat locaties met een agrarische bestemming niet als stedelijk gebied worden gezien. 

 

Hoewel de ontwikkeling in samenhang met de andere ontwikkelingen in het bestemmingsplan niet leidt tot een grote ruimtebe-

slag, is gelet op de oppervlakte en ruimtelijke uitstraling op deze locatie wel sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. 

Daarom is hierna de behoefte beschreven en de locatiekeuze gemotiveerd. 

 

1.3 Beschrijving behoefte 
Het bestaande kraanverhuurbedrijf met een oppervlakte van ruim 2,3 ha is groeiende en wil uitbreiden met ruim 1,8 hectare. De 

wens is om het bouw- en bestemmingsvlak uit te breiden naar het oosten. Hier worden nieuwe loodsen gerealiseerd voor de 

opslag van materiaal en voertuigen. Ook heeft het bedrijf behoefte aan loodsen met een hogere goothoogte, zodat de kranen in 

het gebouw passen. De nieuwe goothoogte bedraagt 11 meter. Tevens heeft het bedrijf de wens om op termijn het kantoor te 

verplaatsen naar de hoek bij de Zeelandsedijk. Hiermee verbetert de ruimtelijke uitstraling van het terrein. 
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Ook wordt ruim 1,6 ha landschappelijke inpassing en nieuwe natuur aangelegd. Hiermee is sprake van zorgvuldig ruimtegebruik 

en meerwaarde voor de omgeving. 

De uitbreiding ligt op een locatie die goed ontsloten is op de provinciale weg. 

 

In de Visie Proeftuin Elsendorp is het belang van het behoud van bedrijvigheid beschreven. Voldoende bedrijven en werkgelegen-

heid is één van de schakels om de leefbaarheid van het dorp te behouden. Het dorp heeft de ambitie om te groeien naar 1.500 

inwoners. Met dit aantal inwoners kunnen bepaalde (basis)voorzieningen zoals een basisschool, sportvereniging en (kleine) win-

kels behouden blijven. Er zijn allerlei schakels die kunnen bijdrage aan deze ambitie, zorgen voor voldoende werkgelegenheid is 

er daar één van. Het dorp heeft het belang van het behouden van dit bedrijf uitgesproken. Dit bedrijf zorgt voor veel directe 

werkgelegenheid (werknemers in loondienst), maar ook voor indirecte werkgelegenheid (onderaannemers uit Elsendorp en de 

regio). 

 

Het provinciaal ruimtelijk beleid is erop gericht dat een bedrijf met dergelijke omvang zich vestigt op een regionaal bedrijventer-

rein. Dat betekent dat dit bedrijf niet meer in Elsendorp is gevestigd en ook niet meer binnen de gemeente Gemert-Bakel (zie 

plancapaciteit). 

 

Het beleid van de provincie is dat bedrijven in het buitengebied kleinschalig moeten zijn en wanneer deze willen groeien zich 

moeten verplaatsen naar één van de regionale bedrijventerreinen in de omgeving. In dit geval wil de provincie van haar beleid 

afwijken en de bedrijfsuitbreiding hier wel toestaan. Dit kan omdat deze ontwikkeling onderdeel is van meerdere transformatie-

plannen in het buitengebied van Elsendorp. In één planontwikkeling wordt een aantal voormalige intensieve veehouderij locaties 

getransformeerd naar andere functies, de agrarische bouwvlakken verkleind en de omgevingskwaliteit verbeterd. De gemeente 

wil het kraanverhuurbedrijf graag op deze plek behouden omdat deze belangrijk is voor de werkgelegenheid voor het dorp (direct 

en indirect) en zo bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp. Ook draagt de ontwikkeling bij aan energiedoelstellingen van het 

dorp omdat Haegens al een deel van het wagenpark elektrisch heeft en dat in de toekomst steeds verder wil uitbreiden. Gelet op 

het bovenstaande is verplaatsing naar een regionaal bedrijventerrein niet gewenst. 

 

1.3.1 Prognose bedrijventerreinen en kantoren Noord-Brabant 2018 

De behoefte aan bedrijventerrein in de regio Zuidoost-Brabant (waar de gemeente Gemert-Bakel deel van uitmaakt) is in op-

dracht van de provincie onderzocht. Hieruit blijkt dat er in de subregio de Peel behoefte is aan 19-48 ha bedrijventerrein en plan-

nen voor 56 ha bedrijventerrein. In De Peel was het harde planaanbod voldoende om in de kwantitatieve uitbreidingsvraag te 

voorzien. 

Hierbij is echter nog geen rekening gehouden met de vervangingsvraag en de kwalitatieve behoefte. In het hoge behoefte-scena-

rio ontstaat een tekort aan grootschalig functioneel bedrijventerrein. 

 

 
Figuur 2 Vraag aanbodconfrontatie Zuidoost-Brabant en subregio De Peel (bron: Prognose bedrijventerreinen en kantoren) 
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Een kraanbedrijf met een oppervlakte van meer dan 4 ha valt in het segment functioneel middelgroot tot grootschalig. In het 

hoge scenario ontstaat een tekort aan dergelijk bedrijventerrein. 

 

 

 
Figuur 3 Vraag aanbodconfrontatie Zuidoost-Brabant per segment (bron: Prognose bedrijventerreinen en kantoren) 

 

Een belangrijke opgave voor Zuidoost-Brabant is het verbeteren van de kwalitatieve match, in bijzonder ook geografisch. De regio 

is groot en bestaat – zeker voor de meer reguliere MKB vraag – uit meerdere afgebakende subregio’s. Gelet op de verhuisbereid-

heid van MKB-bedrijven (maximaal 10-15 km), en dat er sprake is van veel verspreid aanbod, kunnen lokaal en subregionaal knel-

punten in de beschikbaarheid van ruimte ontstaan. 

 

In Gemert-Bakel zijn deze terreinen volledig uitgegeven: 

 

 

 
Figuur 4 Uitgegeven terreinen gemeente Gemert-Bakel (bron: Prognose bedrijventerreinen en kantoren) 
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Op drie terreinen was in 2018 aanbod beschikbaar. 

 

 

 
Figuur 5 aanbod bedrijventerreinen (bron: Prognose bedrijventerreinen en kantoren) 

 

1.3.2 Monitor Brabantse bedrijventerreinen 2020 

Uit de Monitor Brabantse bedrijventerreinen 2020 blijkt dat de match tussen vraag en aanbod in oppervlakte als in type is verbe-

terd. 

 

   
Figuur 6 Aanbod Functioneel grootschalig aanbod en functioneel klein tot middelgroot aanbod (prognose extra ruimtevraag tm 

2030 in ha, middenscenario) 

 

In Zuidoost Brabant is het aanbod afgenomen ten opzichte van 2018. Het aanbod aan grootschalig functioneel terrein is met 94 

ha nog net voldoende om aan de kwantitatieve vraag in het middenscenario (87 ha) te voldoen. Er is nog wel voldoende ruimte 

voor kleinschalig tot middelgrote functionele bedijven (69 ha aanbod, 35 ha vraag in het middenscenario). 

 

1.3.3 Plancapaciteit binnen zoekgebied 

Uit de Integrale monitor werklocaties (provincie Noord-Brabant, gegevens Lisa april 2019 en IBIS-bedrijventerreinen januari 2020) 

blijkt dat er binnen het zoekgebied van een MKB-bedrijf (10 tot 15 kilometer/minuten van de bestaande locatie geen alternatie-

ven zijn voor een kraanverhuurbedrijf met een ruimtebehoefte van circa 4,1 ha.  
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Figuur 7 Bedrijventerreinen binnen maximaal circa 15 km/minuten afstand van de huidige locatie 

 

Binnen het zoekgebied zijn drie terreinen met minimaal 4,1 ha uitgeefbare grond: Smartpark Gemert (Wolfsveld) in gemeente 

Gemert-Bakel (12,03 ha), Hoogveld in gemeente Uden (7,05 ha) en Bemmer IV in gemeente Laarbeek (15,95 ha). 

 

Actueel 

De uitgifte van kavels op bedrijventerrein Bemmer IV in Beek en Donk is eind 2020 in een stroomversnelling geraakt, ondanks de 

coronacrisis. De meeste grond is in optie en de gemeente verwacht eind 2021 nog maximaal 4 ha beschikbaar te hebben. 

https://www.ed.nl/de-peel/corona-staat-groei-industrieterrein-beek-en-donk-niet-in-de-weg~ae3508a9/ 

 

https://www.ed.nl/de-peel/corona-staat-groei-industrieterrein-beek-en-donk-niet-in-de-weg~ae3508a9/
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Op smartpark Gemert zijn nog 15 kavels beschikbaar met een totale oppervlakte van bijna 7,1 ha (bron: nota grondprijzen) 

https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=gemertbakel&id=100162800 

Er zijn geen kavels beschikbaar van voldoende omvang. http://www.smartparkgemert.nl/smartpark/de-kavels 

 

Op Hoogveld zijn geen kavels van voldoende omvang beschikbaar. https://www.uden.nl/inwoners/ondernemen/bedrijventerrei-

nen-/hoogveld/ 

De gemeente werkt ook aan Hoogveld-Zuid. Er is grote belangstelling voor dit terrein en hier komt op termijn slechts 1 kavel met 

voldoende oppervlakte (5 ha) beschikbaar. https://www.uden.nl/inwoners/projecten/hoogveld-zuid/ 

 

 

1.4 Conclusie 
Kraanverhuurbedrijf Haegens heeft behoefte aan uitbreidingsruimte en de mogelijkheid van een hogere goothoogte van 

loodsen. Elsendorp heeft behoefte aan werkgelegenheid en extra groen bij de kern, om daarmee de leefbaarheid te behou-

den en te versterken. Met het initiatief wordt zowel uitbreiding als groen mogelijk gemaakt. Verplaatsing is daarom niet 

wenselijk. Er is binnen het zoekgebied ook geen geschikte alternatieve ruimte beschikbaar op bedrijventerreinen. 

 

Hiermee is sprake van zorgvuldig ruimtegebruik en meerwaarde voor de omgeving. 

https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=gemertbakel&id=100162800
http://www.smartparkgemert.nl/smartpark/de-kavels
https://www.uden.nl/inwoners/ondernemen/bedrijventerreinen-/hoogveld/
https://www.uden.nl/inwoners/ondernemen/bedrijventerreinen-/hoogveld/
https://www.uden.nl/inwoners/projecten/hoogveld-zuid/




Bijlage 4 Oppervlakte bouwpercelen berekening  





 

Agrarisch - 

Agrarisch bedrijf Bedrijf

Agrarisch - 

Agrarisch bedrijf Bedrijf Wonen

Resultaat 

opp. bouwperceel 

Elsendorpseweg 28a 9797 7205 -2592

Elsendorpseweg 86 12045 9779 -2266

Elsendorpseweg 96a 0

Gerele Peel 53 22482 37076 14594

Keizersven 34 14996 10874 -4122

Paradijs 66  14198 6000 -8198

Zeelandsedijk 30 10485 5162 2571 -2752

Zeelandsedijk 80 14035 11179 -2856

75556 22482 87275 2571 -8192

Bestaand Beoogd





Bijlage 4 Oppervlakte bouwpercelen berekening  





 

Agrarisch - 

Agrarisch bedrijf Bedrijf

Agrarisch - 

Agrarisch bedrijf Bedrijf Wonen

Resultaat 

opp. bouwperceel 

Elsendorpseweg 28a 9797 7205 -2592

Elsendorpseweg 86 12045 9779 -2266

Elsendorpseweg 96a 0

Gerele Peel 53 22482 37076 14594

Keizersven 34 14996 10874 -4122

Paradijs 66  14198 6000 -8198

Zeelandsedijk 30 10485 5162 3325 -1998

Zeelandsedijk 80 14035 11179 -2856

75556 22482 87275 3325 -7438

Bestaand Beoogd





Bijlage 5 Meerwaarde berekening  





Naam initiatief: Gerele Peel 53 - Haegens
Datum: 10-3-2021
Ingevuld door: D. van Roij

1. Past het initiatief in de Visie? (zie bijlage 1 van het meerwaardeplan)

Toelichting:
Ja/Nee: Ja

2. Verbetert het initiatief de leefbaarheid?
+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:

Reduceren overlast intensieve 
veehouderij (geur, geluid, uitstoot) 0
Asbest verwijderen 0
Leegstand/VAB's opruimen 0
Zelfvoorzienend in energie 
(zonneweides, -daken, windenergie) 2
Minder wonen in IV-gebied 0
Verkeersveiligheid Gerele Peel -1
Voldoende kwalitatieve woningen (per 
doelgroep) 0
Ja/Nee: Ja

3. Creëert het initiatief ruimte voor bedrijvigheid en innovatie?
+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:

Moderne stalsystemen installeren 0
Kansen bieden aan koplopers 0
Circulaire economie in agrarische sector 0
Nieuwe bedrijvigheid 
aantrekken/ruimte bieden 0
Energiekansen 'pakken' (duurzame 
deals) 0
Ja/Nee: Nee

4. Creëert het initiatief landschappelijke kwaliteit?
+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:

Bedrijvigheid concentreren in paarse 
zone 0
Buitengebied verbinden met het dorp 0
Beeldkwaliteit bewaken en verbeteren 1
Lege milieuvergunningen intrekken 0
Ja/Nee: Ja

5. Levert het initiatief een bijdrage aan duurzaam waterbeheer?
+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:

Waterbuffer groter dan 20.000 m3 0
Oplossen knelpunten in waterbeheer 0
Verbeterde niveauregeling 0
Bijdrage aan klimaatadaptatie 0
Waterbeheer ook afstemmen op 
natuurontwikkeling 0
Ja/Nee: Nee

6. Versterkt het initiatief het recreatie aanbod?
+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:

Transitie naar een recreatief 
aantrekkelijke omgeving 0
Interessant 'gebiedsverhaal' als 
grondlegger 0
Doelgroepen benadering 0

Recreatie aanbod bundelen 0
Combinatie waterbeheer, natuur en 
recreatie 0
Elsendorp verbinden met landgoederen 0
Recreatieve routes uitzetten 0
Ja/Nee: Nee

7. Wordt er samengewerkt met andere initiatieven?

Toelichting:
Ja/Nee: Nee

Korting op maatschappelijke meerwaarde: 10%

Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren

Meer verkeersbewegingen op Gerele Peel

Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Aanleggen natuur en landschappelijke inpassing bedrijf
Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren

ligging in gebied voor woon-werk functies. Belangrijk voor behoud werkgelegenheid en leefbaarheid 
van het dorp

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren

Zonnepanelen op dak en kraanmachines worden elektrisch



Gerele Peel 53 - Heagens
3
10%

Oppervlakte bestemming [m2] Oppervlakte bouwvlak [m2] Grondwaarde [€/m2] Huidige waarde [€]
1,00€                              -€                                      

34.884                                             5,00€                              174.420€                             

25,00€                            -€                                      

22.482                                             62,50€                            1.405.125€                          
100,00€                          -€                                      

70,00€                            -€                                      
25,00€                            -€                                      
25,00€                            -€                                      
25,00€                            -€                                      

-€                                      

-€                                      
57.366                                             -                                                  1.579.545€                          

Oppervlakte bestemming [m2] Oppervlakte bouwvlak [m2] Grondwaarde [€/m2] Toekomstige waarde [€]
16.350                                             1,00€                              16.350€                                

3.938                                               5,00€                              19.690€                                

25,00€                            -€                                      

37.078                                             62,50€                            2.317.375€                          
100,00€                          -€                                      

70,00€                            -€                                      
25,00€                            -€                                      
25,00€                            -€                                      
25,00€                            -€                                      

-€                                      
57.366                                             -                                                  2.353.415€                          

Bruto financiële meerwaarde Verschil oppervlakte [m2] Meerwaarde
-                                                   773.870€                             

Eigen werkzaamheden Opp. binnen plangebied [m2] Opp. buiten plangebied [m2] Eenheidsprijs Gemaakte kosten
25,00€                            -€                                      

5,00€                              -€                                      
16.350                                             10,00€                            163.500€                             

-€                                      
163.500€                             

Omvang investering/fondsbijdrage Investering [€]

657.790€                             
77.387€                                

163.500€                             
416.903€                             

Natuur

Naam initiatief:
Categorie van het initiatief [1, 2 of 3]:
Kortingspercentage o.b.v. maatschappelijke meerwaarde [zie werkblad maatschappelijk]:

Grondwaarde huidige situatie

Agrarisch 
Agrarisch met een bouwvlak / 
Agrarisch verwante bedrijven
Bedrijf 
Wonen <1000 m2
Wonen >1000 m2
Maatschappelijk 
Recreatie
Horeca
Vastgoedwaarde (alleen bij sloop 
van een opstal)
Overig
Totaal:

Totaal

Grondwaarde toekomstige situatie
Natuur
Agrarisch 
Agrarisch met een bouwvlak / 
Agrarisch verwante bedrijven
Bedrijf 
Wonen <1000 m2
Wonen >1000 m2
Maatschappelijk 
Recreatie
Horeca
Overig

Totaal

Opmerking
Bruto financiële meerwaarde

Slopen agrarische gebouwen [m2]
Slopen kassen [m2]
Landschappelijke inpassing [m2]
Overig

Categorie 3
Gevraagde investering 85% Bruto meerwaarde afdragen
Te realiseren investering korting o.b.v. maatschappelijke meerwaarde

o.b.v. eigen werkzaamheden
o.b.v. storting in gebiedsfonds



Bijlage 6 Akoestisch onderzoek 
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1 INLEIDING   
 
In opdracht van Rho Adviseurs is door Kraaij Akoestisch Adviesbureau een akoestisch onderzoek verricht in verband met 
een ruimtelijke procedure voor de uitbreiding van een kraanverhuurbedrijf aan de Gerele Peel 53 in Elsendorp.  
 
Het bedrijf “Haegens kraanverhuur en transport” verhuurt kranen, zwaardere vrachtwagens en aanverwant materieel, zoals 
rijplaten, heftrucks en hulpmaterieel. Vanwege de uitbreiding van de dienstverlening wil het bedrijf uitbreiden met 2 
hectare ten oosten van de huidige bedrijfsbestemming. Hier worden nieuwe loodsen gerealiseerd voor de opslag van 
materiaal en voertuigen. Tevens is er op termijn de wens om het kantoor te verplaatsen naar de hoek bij de Zeelandsedijk.   
Aangetoond dient te worden dat de uitbreiding geen afbreuk doet aan een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 van dit rapport is opgenomen op welke wijze dit vanuit het toetsingskader is vormgegeven. Een beschrijving 
van de omgeving en de beoogde planologische ontwikkeling is opgenomen in hoofdstuk 3. Een beschrijving van de 
uitgangspunten voor de representatieve bedrijfssituatie is opgenomen in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 zijn de 
uitgangspunten voor de berekeningen en de modellering beschreven. Voor de berekening van de geluidbelasting is gebruik 
gemaakt van een rekenmodel. De opbouw van dit rekenmodel is beschreven in hoofdstuk 6. De rekenresultaten en de 
conclusie zijn opgenomen in hoofdstuk 7.  
 
Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM 1999).  
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2 TOETSINGSKADER 
 
Algemeen 
Voor diverse locaties in het buitengebied van Elsendorp (gemeenten Gemert-Bakel), waaronder de Gerele Peel 53, wordt 
een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte opgesteld. Aanleiding voor dit bestemmingsplan is de 'visie Proeftuin 
Elsendorp' die door de dorpsgemeenschap zelf is opgesteld. Waar een bestemmingsplan normaal gesproken alleen regels 
over de ruimtelijke ordening mag bevatten, mag een 'bestemmingsplan met verbrede reikwijdte' meer bevatten, namelijk 
regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Daarnaast mag een dergelijk plan ook andere typen instrumenten 
gebruiken dan een 'gewoon' bestemmingsplan. Het gaat dan bijvoorbeeld om een 'meldingsplicht' of een 
'omgevingsvergunning voor een bestemmingsplanactiviteit'.  
 
Dit plan is daarmee een omgevingsplan vooruitlopend op de Omgevingswet, maar nog niet een omgevingsplan conform de 
Omgevingswet. Om vooruit te kunnen lopen op de Omgevingswet heeft dit plan een pilot status onder de Crisis- en 
herstelwet. 
 
Voor wat betreft het aspect ‘geluid’, wordt voor de uitbreiding van het kraanbedrijf aangesloten bij de reguliere 
toetsingskaders uit de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’.  
 
Richtafstanden 
Voor het aspect ‘geluid’ zijn in de VNG brochure “Bedrijven en Milieuzonering” richtafstanden opgenomen voor 
bedrijvigheid ten opzichte van geluidgevoelige bestemmingen. De richtafstanden zijn afhankelijk van de milieucategorie van 
de bedrijven en de gebiedstypering. Als de richtafstanden worden gerespecteerd is er sprake van een goede ruimtelijke 
ordening. Het is mogelijk om een ontwikkeling binnen de richtafstanden planologisch mogelijk te maken, mits aangetoond 
wordt er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Vanuit akoestisch oogpunt wordt ervan uitgegaan dat er 
sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat als aan bepaalde geluidrichtlijnen wordt voldaan. 
 
Voor een kraanverhuurbedrijf wordt aangesloten bij de SBI-codering 733 ‘Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen’. 
Dit is een milieucategorie 3.1 bedrijf met een richtafstand van 50 meter.  
De uitbreiding van het bedrijf leidt er toe dat er woningen binnen deze richtafstand komen te liggen. Er dient aangetoond 
te worden dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij deze woningen.  
 
Gebiedstypering en richtwaarde 
De VNG-brochure onderscheidt twee gebiedstyperingen: 

1. Rustige woonwijk en rustig buitengebied 
2. Gemengd gebied 

 
Een ‘rustige woonwijk en rustig buitengebied’ is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. 
Afgezien van enkele wijkgebonden voorzieningen zijn er vrijwel geen andere functies. Er is weinig storend verkeer. Een 
vergelijkbaar omgevingstype is een rustig buitengebied (inclusief eventueel verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een 
natuurgebied.  
 
Een ‘gemengd gebied’ is een gebied met matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen kunnen winkels, horeca 
of kleine bedrijven voorkomen. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere activiteiten 
kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen behoren eveneens tot 
het gemengd gebied.  
 
De directe omgeving kan worden gekenmerkt als een rustig buitengebied.  
Voor een rustig buitengebied gelden de volgende richtwaarden:  

• 45 dB(A) etmaalwaarde1 voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 
• 60 dB(A) in de dag-, 60 dB(A) in de avond- en 55 dB(A) in de nachtperiode voor het maximaal geluidniveau 

(piekgeluiden); 
• 50 dB(A) etmaalwaarde voor het equivalent geluidniveau vanwege de verkeersaantrekkende werking (indirecte 

hinder). 

 
1 De etmaalwaarde is de hoogste waarde van de dagperiode (07.00-19.00 uur), de avondperiode (19.00-23.00 uur) + 5 dB(A) of de 
nachtperiode (23.00-07.00u uur) + 10 dB(A). 
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Uit overleg met de eigenaar van het bedrijf is gebleken dat het materieel niet wordt uitgebreid. Dit betekent dat de 
verkeersbewegingen van en naar de bedrijfslocatie niet wijzigen door voorliggend bestemmingsplan. De geluidbelasting van 
de verkeersaantrekkende werking wijzigt dus niet en is daarom niet berekend. 
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3 OMSCHRIJVING OMGEVING EN BEOOGDE (PLANOLOGISCHE) ONTWIKKELING 
 
De onderzoekslocatie bevindt zich aan de Gerele Peel 53 in Elsendorp. De onderzoekslocatie bevindt zich op ca. 300 meter 
ten westen van de bebouwde kom van Elsendorp. Tussen Elsendorp en de Gerele Peel loopt de Zeelandsedijk (provinciale 
weg N277). Deze weg loopt tussen Ysselstein, ten zuiden van Elsendorp, en Zeeland, ten noorden van Elsendorp.  
 
Direct rondom de onderzoekslocatie bevindt zich verspreid (agrarische) bebouwing aan de Gerele Peel en de Zeelandsedijk. 
De meest nabijgelegen woningen zijn de Gerele Peel 50 en 58 ten noorden, de Gerele Peel 47 tot en met 51 en de 
Zeelandsedijk 30 ten zuiden en de Zeelandsedijk 32 ten oosten van de onderzoekslocatie. Gelet op de uitbreiding van het 
bedrijf in oostelijke richting, richt het onderzoek zich op de geluidbelasting op de gevels van de woningen aan de Gerele 
Peel 50 en de Zeelandsedijk 32.  
 
In onderstaande figuur is een luchtfoto van de situatie opgenomen. De onderzoekslocatie met uitbreiding is rood 
omkaderd. De meest nabijgelegen woningen zijn aangeduid met een gele stip.  
  

 
Figuur 3.1: Luchtfoto onderzoekslocatie en omgeving 
 
In het bestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied 2010” is een bedrijfsbestemming opgenomen, zoals weergegeven in 
onderstaande figuur 3.2. In figuur 3.3. is de bedrijfsbestemming opgenomen, zoals opgenomen in het voorontwerp 
bestemmingsplan “Proeftuin Elsendorp”, waarbij de bedrijfsbestemming in oostelijke richting is uitgebreid.  
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Figuur 3.2: Bestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied 2010”, bestaande situatie. 
 
 

 
Figuur 3.3: Bestemmingsplan “Proeftuin Elsendorp”, toekomstige situatie. 
 
De uitbreiding is bedoeld voor het stallen van materieel in hallen en op het buitenterrein. De exacte inrichting van het 
terrein is nog niet bekend. Wel is door de initiatiefnemer aangegeven dat de uitbreiding bedoeld is om meer ruimte te 
creëren en niet zal leiden tot een wezenlijke uitbreiding van het materieel. De uitbreiding is in totaal ca. 185 x 100 meter.  
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4 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK 
 

4.1 Algemeen  
 
Haegens kraanverhuur en transport verhuurt materieel, zoals kranen, verreikers en transportmiddelen, zoals diepladers, 
opleggers, trekkers en vrachtauto’s voor het vervoer van zwaar materieel en materiaal. Ook worden heftrucks verhuurd. De 
onderstaande uitgangspunten voor het onderzoek zijn door de eigenaar van het bedrijf aangeleverd.  
 
Bij het bedrijf werken ca. 50 mensen. Gemiddeld zijn er 10 mensen per dag op kantoor of in de werkplaats, circa 40 mensen 
zijn met het materieel op weg naar de klant. De reguliere werktijden zijn van 07.00 tot 17.00 uur, maar het kan voorkomen 
dat materieel buiten deze werktijden vertrekt of terug komt.  
 

4.2 Transportbewegingen 
 
In onderstaande tabel zijn de transportbewegingen per periode opgenomen. 
 
Tabel 4.1: Transportbewegingen verdeeld over de periodes 

Periode Aantal bewegingen 

07:00-19:00 uur 50 

19:00-23:00 uur 2  

23:00-07:00 uur 20 
 
De transportbewegingen tussen 23:00 en 07:00 uur vinden plaats in de rand van de nacht, tussen 05:00 en 07:00 uur.  
De transporten vervoeren ook verreikers en heftrucks e.d. Deze rijden niet zelfstandig naar de klant.  
 
Het materieel wordt gestald in de bedrijfsgebouwen. Ook de uitbreiding zal worden gebruikt voor de stalling van materieel 
in bedrijfsgebouwen.  
 

4.3 Overige geluidbronnen 
 
Voor ondersteunende werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van een elektrische heftruck, bij zware last wordt een 
dieselheftruck gebruikt. Het gebruik is maximaal 1,5 uur per dag. In het onderzoek wordt daarom uitgegaan van het gebruik 
van een dieselheftruck gedurende 1,5 uur in de dagperiode.  
 
Kleine reparaties aan het materieel vinden plaats in de werkplaats. De geluiduitstraling van de werkplaats wordt gelet op de 
aard en omvang van de activiteiten verwaarloosbaar geacht.  
 
Het materieel wordt gereinigd met behulp van een stoomcleaner in een overdekte wasplaats. Deze komt niet op de 
uitbreidingslocatie en maakt daarom geen onderdeel uit van het akoestisch onderzoek.    
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5 UITGANGSPUNTEN BEREKENINGEN EN MODELLERING 
 
Om een goede prognose te doen van de geluidbelasting op de woningen, moeten geluidberekeningen worden uitgevoerd. 
Aangezien de indeling van de uitbreiding nog niet bekend is, kan geen gedetailleerde driedimensionale modelberekening 
worden uitgevoerd, waarbij exact rekening wordt gehouden met bijvoorbeeld afscherming of reflecties van gebouwen. 
Daarom is gekozen voor een vereenvoudigde methode, waarbij de geluidbelasting worst-case wordt berekend. Bij deze 
methode wordt het totaal aan optredende geluidbronnen, rekening houdend met aantallen en duur van de 
geluiduitstraling, omgeslagen naar een geluiduitstraling van het perceel. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de 
oppervlakte van het perceel.  
 
Deze methode is hieronder nader beschreven. 
 

5.1 Transportbewegingen 
 
Voor de transportbewegingen wordt er van uitgegaan dat de vrachtwagenaantallen, zoals genoemd in tabel 4.1, over de 
uitbreiding rijden. Dit is een worst case benadering, omdat een aantal wagens natuurlijk ook over het bestaande 
bedrijfsterrein zullen blijven rijden. De maximale afstand die de vrachtwagens over het nieuwe terrein rijden is 570 meter 
(worst case). Het bronvermogen van een langzaam rijdende zware vrachtwagen is 104 dB(A) en de rijsnelheid op het terrein 
is 10 km/ uur. Op basis van deze gegevens kan met behulp van onderstaande formule het bronvermogen van de rijdende 
vrachtwagens worden bepaald.  
 
Cb (dB) =-10*log(L*n/v*To*N)  
 
Cb = bedrijfsduurcorrectie (dB) 
T0 = periodeduur 
n = aantal voertuigbewegingen 
N = aantal bronnen over de rijlijn gemodelleerd 
v = rijsnelheid in km/uur 
L = lengte van de rijlijn  
 
De bedrijfsduurcorrectie voor de dagperiode is 24 dB(A), voor de avondperiode 33 dB(A) en voor de nachtperiode 26 dB(A). 
Dit betekent dus een bronvermogen van: 

• 104-24 = 80 dB(A) in de dagperiode 
• 104-33 =71 dB(A) in de avondperiode 
• 104-26 = 78 dB(A) in de nachtperiode 

 
Omdat het transport over het hele terrein (uitbreidingsgedeelte) kan plaatsvinden is dit bronvermogen gerelateerd aan de 
oppervlakte van het terrein en uitgedrukt in dB(A)’s per vierkante meter volgens de volgende formule: 
 
Lw dB(A)/m2 = Lw – 10*log(S) 
 
S = oppervlakte van de uitbreiding = 18.500 m2.  
 
Het bronvermogen per vierkante meter voor de transportbewegingen is: 

• 80-42,7 = 37,3 dB(A)/m2 in de dagperiode 
• 71-42,7 = 28,3 dB(A)/m2 in de avondperiode 
• 78-42,7 = 35,3 dB(A)/m2 in de nachtperiode 

 

5.2 Heftruckgebruik 
 
Voor het heftruckgebruik wordt uitgegaan van een bronvermogen van 105 dB(A) voor een dieselheftruck bij een 
bedrijfsduur van 1,5 uur. Het bronvermogen van 105 dB(A) wordt gecorrigeerd voor de bedrijfsduur door middel van 
onderstaande formule.  
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Cb = -10*log(Tb/T0)  
 
De beoordelingsperiode T0 bedraagt voor: 
• de dagperiode: 07.00 – 19.00 uur = 12 uur 
• de avondperiode: 19.00 – 23.00 uur = 4 uur 
• de nachtperiode: 23.00 – 07.00 uur = 8 uur 
 
Voor het heftruckgebruik is de bedrijfsduurcorrectie 9 dB(A). Dit betekent een bedrijfsduurs gecorrigeerd bronvermogen 
van 105-9 = 96 dB(A). Het bronvermogen per vierkante meter is 96-42,7 = 53,3 dB(A) in de dagperiode. 
 

5.3 Maximale geluidniveaus 
 
Op het terrein wordt materieel geladen en gelost, worden vrachtwagens gestart en trekken ze op bij de openbare weg om 
snelheid te vermeerderen. Deze bronnen worden apart beoordeeld als maximale geluidniveaus (piekniveaus). Ten gevolge 
van laad- en loshandelingen en het starten en optrekken van vrachtwagens treedt een bronvermogen op van maximaal 110 
dB(A).  
 
De optredende maximale geluidniveaus worden in voorliggend akoestisch onderzoek niet apart berekend, maar worden 
wel beschouwd in de randvoorwaardelijke sfeer in hoofdstuk 7.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  



Akoestisch onderzoek Gerele Peel 53 Elsendorp      
 
 

BP.2116.R01  pagina  12 18-05-2021 
 
 

6 DE MODELLERING 
 
Op basis van de beschreven uitgangspunten is met behulp van de software Geomilieu, versie V2020.2, van DGMR 
Raadgevende Ingenieurs een overdrachtsmodel gemaakt om de geluidbelasting in de omgeving te berekenen. De 
modellering is uitgevoerd conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai. Voor het tot stand komen van het 
model is gebruik gemaakt van kadastrale en BGT kaarten uit het Georegister, het Actueel Hoogtebestand van Nederland 
(AHN), informatie van de opdrachtgever en Google-Earth/Streetview. 
 
In onderstaande paragrafen is de modelvorming toegelicht.  
 
De output van het rekenmodel is in numerieke vorm opgenomen in bijlage I van dit rapport. 
 

6.1 Bodemgebieden en objecten 
 
In de berekening wordt rekening gehouden met de mate van absorptie door, reflectie tegen en verstrooiing aan de bodem. 
Een harde bodem bestaat uit asfalt, bestrating, water of beton en wordt gemodelleerd met een bodemfactor 0,0. Een 
zachte bodem bestaat uit grasland, bossen of tuinen en wordt gemodelleerd met een bodemfactor 1,0. De mate van 
absorptie kan tussen de 0 en 1 liggen, afhankelijk van de verhouding harde/zachte bodemgebieden in het 
overdrachtsgebied.  
 
De directe omgeving van de onderzoekslocatie kenmerkt zich door de aanwezigheid van agrarisch gebied. Dat zijn 
overwegend zachte bodemgebieden. Het rekenmodel is daarom default ingesteld op een overdracht met zachte bodem (Bf 
= 1,0). De wegen en erfverharding is als hard bodemgebied in het rekenmodel ingevoerd.  
 
Alle objecten zijn als reflecterend object (reflectiefactor =0,8) gemodelleerd. De gebouwen in de directe omgeving van de 
onderzoekslocatie zijn voor wat betreft de ligging gemodelleerd aan de hand van de kadastrale kaart en geïmporteerd 
vanuit de openbare BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). De hoogte van de objecten is handmatig ingevoerd en 
ontleend aan het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).  
 
Figuur 1 omvat een weergave van de gemodelleerde bodemgebieden en objecten.   
 

6.2 Toetspunten 
 
Tegenover de uitbreidingslocatie bevindt zich de woning aan de Gerele Peel 58. Deze woning bevindt zich binnen de 
richtafstand van 50 meter en is daarom in de toetsing betrokken. De woning aan de Zeelandsedijk 32 bevindt zich weliswaar 
(net) buiten de richtafstand van 50 meter, maar omdat de uitbreiding nadrukkelijk richting die woning plaatsvindt, is ook 
deze woning in de toetsing betrokken.  
 
Voor wat betreft de toetshoogte is aangesloten bij het gestelde in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. 
Deze Handreiking beveelt aan om per geval te bezien op welke hoogte geluidhinder ondervonden kan worden. Dit is 
afhankelijk van de te beschermen verblijfsruimten en de periode van het etmaal. Als algemene regel wordt geadviseerd 
voor de dagperiode een toetshoogte van 1,5 meter aan te houden, aangezien de buitenruimte en de woonkamers dan de te 
beschermen ruimten zijn. In de avond- en nachtperiode wordt een hoogte van 5 meter geadviseerd, ter bescherming van 
slaapruimten. 
 
In figuur 2 zijn de gemodelleerde toetspunten grafisch weergegeven.  
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6.3 Geluidbronnen  
 
Op basis van de in hoofdstuk 4 en 5 beschreven uitgangspunten is het bronvermogen per vierkante meter 
perceeloppervlakte berekend. Voor de dagperiode is dat 53,3 dB(A) + 37,3 dB(A) = 53,3 dB(A)/m2. Voor de avondperiode is 
dat 28,3 dB(A)/m2 en voor de nachtperiode 35,3 dB(A)/m2. 
 
Dit bronvermogen is in het rekenmodel gemodelleerd door middel van een oppervlaktebron over het perceel. In figuur 3 is 
de modellering weergegeven.  
 
 



Akoestisch onderzoek Gerele Peel 53 Elsendorp      
 
 

BP.2116.R01  pagina  14 18-05-2021 
 
 

7 REKENRESULTATEN EN CONCLUSIE 
 

7.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
 
In bijlage II zijn de rekenresultaten van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau opgenomen. In onderstaande tabel zijn 
de rekenresultaten per woning weergegeven. Voor de dagperiode is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op een 
rekenhoogte van 1,5 meter weergegeven, voor de avond- en nachtperiode is dat 5 meter.  
 
Tabel 7.1: Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A) 

Adres 
Lar,LT dagperiode 

(07:00-19:00 uur) 
Lar,LT avondperiode 
(19:00-23:00 uur) 

Lar,LT nachtperiode 
(23:00-07:00 uur) 

Gerele Peel 58 45 22 29 

Zeelandsedijk 32 37 13 20 
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat voldaan wordt aan de richtwaarde van 45 dB(A) in de dag-, 40 dB(A) in de avond- en 35 
dB(A) in de nachtperiode.  
 

7.2 Maximaal geluidniveau 
 
Het maximaal geluidniveau treedt op ten gevolge van laad- en losactiviteiten en het starten en optrekken van 
vrachtwagens. Zonder afschermende werking van gebouwen dient de in onderstaande tabel gepresenteerde afstand te 
worden aangehouden om te kunnen voldoen aan de geluidnorm van 65 dB(A) in de dag-, 60 dB(A) in de avond- en 55 dB(A) 
in de nachtperiode. 
 
Tabel 7.2: Benodigde afstand zonder afscherming 

 Dagperiode Avondperiode Nachtperiode 

Afstand bron tot ontvanger 50 meter 100 meter 160 meter 
 
In de praktijk zal er altijd sprake zijn afscherming tussen de bron en de ontvanger, waardoor de in tabel 7.2 genoemde 
afstanden aanzienlijk kunnen worden ingekort. Echter gelet op deze afstanden en het feit dat er ook in de nachtperiode 
(tussen 05:00 en 07:00 uur) transport plaatsvindt, zijn de optredende maximale geluidniveaus een aandachtspunt.  
 
Om een aanvaardbaar woon- en leefklimaat te garanderen moet aan de volgende randvoorwaarden worden voldaan: 

1. Het laden en lossen van materieel tussen 23:00 en 07:00 uur dient te allen tijden te worden vermeden; 
2. Het laden en lossen van materieel tussen 19:00 en 23:00 uur dient zoveel mogelijk te worden vermeden of 

afgeschermd te zijn ten opzichte van de woningen.  
3. Er dient gebruik gemaakt te worden van de bestaande in- en uitrit. Een nieuwe in-/uitrit, met name tegenover de 

woning aan de Gerele Peel 58 leidt tot een knelpunt, zeker voor transportbewegingen tussen 19:00 en 07:00 uur.  
4. Er dient altijd sprake te zijn van afscherming van een gebouw tussen de bron en ontvanger. Dit betekent dat laad- 

en loslocaties en parkeervoorzieningen van het materieel in de open lucht altijd in de richting van de ontvanger 
moeten zijn afgeschermd door een gebouw. 

 
Aanbevolen wordt om, als de inrichtingstekening van de uitbreidingslocatie definitief is, door middel van een akoestisch 
onderzoek behorende bij de melding in het kader van het Activiteitenbesluit aan te tonen dat aan de geluidnormen voor 
het maximaal geluidniveau wordt voldaan.  
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: eerste model
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. TypeLw Weging Cb(D) Cb(A) Cb(N) DeltaL DeltaH Negeer obj. LwM2 31 LwM2 63 LwM2 125 LwM2 250

Opp bron Oppervlaktebron     1,50      0,00 Relatief False A   0,00  25,00  18,00   5,0   5,0 Ja    0,00   27,00   32,00   42,00
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: eerste model
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam LwM2 500 LwM2 1k LwM2 2k LwM2 4k LwM2 8k Lw 31 Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Red 31 Red 63 Red 125 Red 250

Opp bron   46,00   49,00   48,00   42,00   33,00   42,43   69,43   74,43   84,43   88,43   91,43   90,43   84,43   75,43    0,00    0,00    0,00    0,00
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: eerste model
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Red 500 Red 1k Red 2k Red 4k Red 8k

Opp bron    0,00    0,00    0,00    0,00    0,00
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: eerste model
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

T_01 Gerele Peel 58      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
T_02 Zeelandsedijk 32      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
T_03 Zeelandsedijk 32      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: eerste model
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

0,00
0,00
0,00

1 0,00
2 0,00

inrit/gesloten verharding/asfalt 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt 0,00

rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt 0,00

rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement 0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa 0,00

rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa 0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa 0,00
rijbaan regionale weg/gesloten verharding/cem 0,00
rijbaan regionale weg/gesloten verharding/cem 0,00
rijbaan regionale weg/gesloten verharding/cem 0,00

rijbaan regionale weg/gesloten verharding/cem 0,00
rijbaan regionale weg/gesloten verharding/cem 0,00
rijbaan regionale weg/gesloten verharding/cem 0,00
rijbaan regionale weg/gesloten verharding/cem 0,00
rijbaan regionale weg/gesloten verharding/cem 0,00
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: eerste model
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

1652100000000553     4,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000000426     7,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000024481     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000006401     6,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000007427     4,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

47 1652100000001580     6,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000004391     4,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000013282     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

50 1652100000001693     6,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000019347     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

1652100000024741     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000006692     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000019866     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000007337     4,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000000277    10,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

32 1652100000006838     8,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000002427     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000024809     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

53 1652100000001306     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
58 1652100000005272     7,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

1652100000000647     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000000399    10,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000024315    10,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

49 1652100000001181     7,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000003581     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

30 1652100000004151     7,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000014094     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000019824     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000003451     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

35 1652100000001761     8,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

1652100000025652     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000002584     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000000000     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000000668     6,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000025781     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: eerste model
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

47 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

32 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

53 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
58 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

49 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

30 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

35 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: eerste model
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

1652100000000000     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
55 1652100000003441     7,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

1652100000026341     0,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000000000     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000002216     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

42 1652100000011969     7,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: eerste model
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
55 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

42 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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BIJLAGE II 
Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau   



Bijlage II 
Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: eerste model

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

T_01_A Gerele Peel 58 180893,20 399578,18 1,50 45 20 27 45
T_01_B Gerele Peel 58 180893,20 399578,18 5,00 47 22 29 47
T_02_A Zeelandsedijk 32 181157,78 399468,21 1,50 36 11 18 36
T_02_B Zeelandsedijk 32 181157,78 399468,21 5,00 38 13 20 38
T_03_A Zeelandsedijk 32 181153,71 399460,60 1,50 37 12 19 37

T_03_B Zeelandsedijk 32 181153,71 399460,60 5,00 38 13 20 38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Kwaliteitszorg 
Econsultancy is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is een vereniging van ecologische advies- en onder-
zoeksbureaus die werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte en die de belan-
gen behartigt van groene adviesbureaus. Het Netwerk hanteert een gedragscode die opdrachtgevers en andere belangheb-
benden een basis biedt om de leden aan te spreken op de kwaliteit van hun werk. 
 
Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand-
boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. 
 
Betrouwbaarheid 
Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving ten aanzien van 
natuurwetgeving. Het onderzoek betreft een momentopname en geeft een inschatting van de geschiktheid van de onderzoeks-
locatie voor beschermde soorten en het al dan niet voorkomen van soorten. De gebruikte informatie omtrent verspreiding van 
soorten is deels afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming worden verstrekt aan derden of op enige andere 
wijze openbaar gemaakt worden. Econsultancy accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke be-
slissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde onderzoek neemt.  
 
In het algemeen kan gesteld worden dat een quickscan geldig is voor een periode van 2 tot 3 jaar, tenzij in deze periode de 
ecologische omstandigheden wezenlijk zijn veranderd en/of de Wet natuurbescherming, dan wel inzichten hieromtrent zijn 
gewijzigd. Bij uitstel van de uitvoering van een project met meer dan 3 jaar verdient het de aanbeveling de resultaten van de 
quickscan opnieuw te toetsen. 
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1 INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van Rho adviseurs voor leefruimte opdracht gekregen voor het uitvoeren van een 
quickscan Wet natuurbescherming aan de Gerele Peel 53 te Elsendorp. 
 
De quickscan Wet natuurbescherming is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging 
en heeft als doel in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en diersoorten aanwezig of te 
verwachten zijn, die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde status hebben en die mo-
gelijk negatieve invloed kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep. Tevens is beoordeeld of 
de voorgenomen ingreep invloed kan hebben op Natura 2000-gebieden, houtopstanden die middels 
de Wet natuurbescherming zijn beschermd, of op gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk 
Nederland. 
 
Econsultancy is lid van de branchevereniging "Netwerk Groene Bureaus" en werkt volgens de door 
het Netwerk opgestelde gedragscode en protocollen. In dat kader verklaart Econsultancy ten behoeve 
van de onderzoekslocatie niet eerder betrokken te zijn geweest voor ecologische advisering of ecolo-
gisch onderzoek. 
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2 GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
2.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving 
 
De onderzoekslocatie (± 5,8 ha) ligt aan de Gerele Peel 53, circa 400 meter ten noordwesten van de 
kern van Elsendorp.  
 
Volgens de topografische kaart van Nederland zijn de coördinaten van het midden van de onder-
zoekslocatie X = 180.916, Y = 399.505. In figuur 1 is de topografische ligging van de onderzoeksloca-
tie weergegeven.  
 

De onderzoekslocatie betreft het bedrijventerrein van ‘Haegens kraanverhuur en transport’ (Gerele 

Peel 53) en woonhuis (Gerele Peel 55) met diverse voorzieningen ten behoeve van paarden en een 
akkerland. Het bedrijventerrein is grotendeels verhard en er zijn diverse loodsen,  parkeer- en groen-
voorzieningen en een kantoorpand aanwezig. Om het akkerland zijn diverse sloten gelegen en ten 
noorden bevinden zich bomenrijen. De omgeving van de onderzoekslocatie bestaat uit voornamelijk 
agrarisch gebied met enkele woonhuizen en bedrijven. 
 
In figuur 2 is een luchtfoto van de onderzoekslocatie en de directe omgeving weergegeven. De figu-
ren 3 t/m 14 geven een impressie van de onderzoekslocatie, middels foto’s die zijn genomen tijdens 
het veldbezoek. 
 
 
 
 
 

 
Figuur 1. Topografische ligging van de onderzoekslocatie. 
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Figuur 2. Luchtfoto onderzoekslocatie en directe omgeving. 

 
Figuur 3. Loods op zuidwestelijk deel 
van  onderzoekslocatie. 

 

 
Figuur 4. Loods op westelijk deel van 
onderzoekslocatie. 

 
Figuur 5. Kantoorgebouw  op zuidwes-
telijk deel van onderzoekslocatie. 

 
Figuur 6. Loods op westelijk deel van 
onderzoekslocatie. 

 
Figuur 7.  Aanzicht bedrijventerrein 
vanaf de entree Gerele Peel. 

 
Figuur 8. Groenvoorziening aan de 
noordzijde van de onderzoekslocatie. 
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Figuur 9. Parkeervoorzieningen gele-
gen centraal op de onderzoekslocatie. 

 
Figuur 10. Woonhuis met paardenstal-
len gelegen centraal op de onderzoeks-
locatie. 

 
Figuur 11. Akkerland met aangrenzen-
de sloot op het oostelijke deel van de 
onderzoekslocatie. 

 
Figuur 12.  Akkerland op het oostelijke 
deel van de onderzoekslocatie (foto 
vanaf Gerele Peel). 

 
Figuur 13. Akkerland op oostelijk ge-
deelte van de onderzoekslocatie (foto 
vanaf Gerele Peel). 

 
Figuur 14. Akkerland met aangrenzen-
de sloot op het oostelijk gedeelte van de 
onderzoekslocatie. 

 
2.2 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en voorgenomen ingrepen 
 
De initiatiefnemer is voornemens de huidige bedrijfsvoering (m.n. het verhuren van kranen) verder uit 
te breiden. Ten behoeve van deze uitbreiding zal het oostelijke deel van de onderzoekslocatie inge-
richt worden als bedrijventerrein en een deel wordt ‘groen’ ingericht (zie figuur 15). De huidige be-
bouwing zal bij de voorgenomen plannen behouden blijven. De exacte plannen rondom de herin-
richting zijn ten tijde van het schrijven van onderhavige rapportage nog niet bekend. 
 

 
Figuur 15. Bestemmingsplan Gerele Peel 53 (bron: Rho adviseurs voor leefruimte).  



 

Rapport  14112.001 versie D1  Pagina 5 van 26 

3 ONDERZOEKSMETHODIEK 
 
Het onderzoek is uitgevoerd middels het verrichten van een veldbezoek en een bureauonderzoek. Op 
deze wijze is inzicht verkregen in de aanwezigheid van geschikt habitat en de daarbij te verwachten 
beschermde soorten, gesitueerd op of nabij de onderzoekslocatie. 
 
Het veldbezoek is afgelegd op 12 april 2021. Tijdens dit veldbezoek is de gehele onderzoekslocatie, 
alsmede de directe omgeving beoordeeld. Gedurende het veldbezoek is gelet op de mogelijke aan-
wezigheid van beschermde en bedreigde soorten op basis van het aanwezige habitat.  
 
Verder is aan de hand van verspreidingsatlassen, andere standaardwerken en op basis van “expert 

judgement” nagegaan welke bijzondere planten- en diersoorten er voor kunnen komen op de onder-
zoekslocatie en zijn omtrent gebiedsbescherming gegevens van de provincie Noord-Brabant opge-
vraagd. Actuele verspreidingsgegevens van flora en fauna zijn uit de Nationale Databank Flora en 
Fauna (NDFF) opgevraagd. 
 
De quickscan Wet natuurbescherming is een toets van de ecologische potenties van de onder-
zoekslocatie en betreft geen volwaardig soort(en) specifiek onderzoek. Er zijn in het onderhavige on-
derzoek geen inventarisaties uitgevoerd van soorten en soortgroepen. Een ecologische inventarisatie 
beslaat meerdere veldbezoeken gedurende de voor de soortgroep meest gunstige periode van het 
jaar.  
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4 OVERZICHT VAN DE NATIONALE NATUURWETGEVING 
 
Dit hoofdstuk geeft achtergrondinformatie over de natuurwetgeving waaraan de voorgenomen ingreep 
op de onderzoekslocatie wordt getoetst. Er wordt een globale toelichting gegeven ten aanzien van 
potentiële overtredingen van de Wet natuurbescherming bij de meest voorkomende soorten en soort-
groepen. Dit hoofdstuk is niet toegespitst op de situatie op de onderzoekslocatie, maar geeft enkel 
een beschrijving van de vigerende wetgeving. De Wet natuurbescherming is gericht op:  
 

• het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde en het 
behouden en herstellen van de biologische diversiteit; 

• het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maat-
schappelijke functies; 

• het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waarde-
volle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun cultuurhisto-
rische betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies. 

 
De bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen bij soortenbescherming ligt gro-
tendeels bij de provincies. De provincie is bevoegd gezag voor de toetsing van handelingen met mo-
gelijke gevolgen voor beschermde dier- en plantensoorten (de soortenbeschermingsbepalingen) én 
voor Natura 2000-gebieden (de gebiedenbeschermingsbepalingen). Alleen bij ruimtelijke ingrepen 
waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, blijft het Rijk bevoegd gezag. 
 
4.1 Zorgplicht 
 
Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking 
op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels 
overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd. Het gaat daarbij in de praktijk vooral om minder streng 
beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te worden verme-
den.  
 
In bijlage 1 wordt dit artikel nader toegelicht.  
 
4.2 Soortenbescherming 
 
Bij een quickscan wordt in beeld gebracht of er (potentiële) vaste rust- of voortplantingsplaatsen aan-
wezig zijn van de soorten uit de verschillende beschermingsregimes. Vervolgens wordt beoordeeld of 
de voorgenomen ingreep verstorend kan zijn en of nader onderzoek noodzakelijk wordt geacht.  
 
De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internati-
onale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hier-
door zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten; 
 

• soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1); 

• soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5); 

• andere soorten (artikel 3.10). 
 
In bijlage 1 worden deze artikelen nader toegelicht.  
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4.3 Gebiedenbescherming 
 
Indien een plangebied in of nabij een beschermd gebied is gelegen, dan dient te worden bepaald of 
er een (extern) effect valt te verwachten. Het gaat daarbij om Natura 2000-gebieden en gebieden 
behorend tot het Natuurnetwerk Nederland.  
 
4.3.1 Natura 2000 
 
Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora 
en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. Met Natura 2000 wil men deze flora en 
fauna duurzaam beschermen. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft voor Nederland 
ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen. Gezamenlijk hebben ze een oppervlak van ruim 1,1 
miljoen hectare. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Euro-
pese Unie die zijn aangewezen op grond van de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn. Het doel van Natura 
2000 is het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit. 
 
Binnen een gebied kan spanning optreden tussen economie en ecologie. In een zogenaamd beheer-
plan leggen Rijk en provincies vast welke activiteiten, op welke wijze mogelijk zijn. Uitgangspunt is 
steeds het realiseren van ecologische doelen met respect voor en in een zorgvuldige balans met wat 
particulieren en ondernemers willen. Het opstellen gebeurt daarom in overleg met alle direct betrok-
kenen, zoals beheerders, gebruikers, omwonenden, gemeenten, natuurorganisaties en waterschap-
pen. Samen geven ze invulling aan beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Ne-
derlandse Natura 2000-gebieden (bron: Regiegroep Natura 2000). 
 
Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat niet direct 
verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in 
combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-
gebied. (artikel 2.7, lid 2).  
 
Handelingen die een negatieve invloed hebben op Natura 2000-gebieden, worden slechts onder strik-
te voorwaarden toegestaan. Een vergunning is vereist. Door middel van het Nederlandse vergun-
ningsstelsel wordt een zorgvuldige afweging gewaarborgd. De vergunningen zullen beoordeeld en 
afgegeven worden door de desbetreffende provincie.  
 
4.3.2 Natuurnetwerk Nederland 
 
Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen na-
tuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende 
agrarisch gebied. 
 
Het Natuurnetwerk Nederland bestaat uit:  
 

• bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken; 
• gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt; 
• landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer; 
• ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de Noordzee en de Waddenzee; 
• alle Natura 2000-gebieden. 
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Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen gedeputeerde staten in hun provincie 
zorg voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, 
genaamd ‘Natuurnetwerk Nederland’. Zij wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit net-
werk behoren. 
 
De planologische begrenzing en beschermingsregimes van het Natuurnetwerk Nederland loopt via 
het traject van de provinciale ruimtelijke structuurvisies en verordeningen.  
 
4.4 Houtopstanden 
 
De bescherming van houtopstanden conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft als 
doel om het aanwezige areaal bos in Nederland te behouden. Onder houtopstanden vallen alle zelf-
standige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of meer of 
rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat. In bijlage 1 (tabel VI) worden de regels nader toege-
licht.  
 
Wanneer houtopstanden geveld worden, niet vallende onder artikel 4.1 van de Wet natuurbescher-
ming, geldt een meldingsplicht bij Gedeputeerde Staten van desbetreffende provincie (artikel 4.2 
Wnb). Op basis van deze melding wordt door de provincie beoordeeld of de voorgenomen velling 
aanvaardbaar is in het kader van natuur- en landschapswaarden. Indien er geen bezwaar is om de 
houtopstanden te kappen, verplicht artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming om binnen 3 jaar na 
het vellen of tenietgaan van de houtopstand op dezelfde grond houtopstanden opnieuw aan te plan-
ten. Er geldt een algehele vrijstelling van de herplantplicht voor houtopstanden die gekapt worden in 
het kader van natuurbeheer en natuurbehoud. 
 
Indien bij de voorgenomen ontwikkeling herplantplicht geldt, maar niet voldaan kan worden aan de 
herplantplicht op de projectlocatie zelf, dan dient een ontheffing aangevraagd te worden met betrek-
king tot de herplantplicht bij de desbetreffende provincie. De provincie toetst vervolgens of voldaan 
wordt aan de bij de provinciale verordening gestelde regels voor herbeplanting op andere perceels-
gronden. Deze regels hebben onder andere betrekking op de kwaliteit, oppervlakte en locatie van de 
andere grond en de natuurwaarde van de te vellen houtopstand. Tevens kan ontheffing verleend 
worden van herplantplicht ter plaatse, indien gewerkt wordt via een door het ministerie goedgekeurde 
gedragscode die gebruikt mag worden door een van de betrokken partijen voor een wijze van vellen 
en een wijze van herplanten.  
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5 AANGETROFFEN EN TE VERWACHTEN BESCHERMDE SOORTEN 
 
Het voorkomen van planten- en diersoorten in een gebied wordt mede bepaald door de aanwezigheid 
van geschikt leefgebied. Een soort kan in zijn leefgebied gebruik maken van verschillende plekken 
om te verblijven. Al deze plekken (biotopen) kunnen een bepaalde functie voor de soort vervullen. In 
dit hoofdstuk wordt op basis van het aanwezige habitat / verblijfsmogelijkheden samen met versprei-
dingsgegevens beschreven welke beschermde soorten binnen de onderzoekslocatie kunnen voorko-
men. Afhankelijk van de soort wordt ingegaan op de potentiële aanwezigheid van vaste rust- of voort-
plantingsplaatsen, foerageergebied en verbindingsroutes. Tevens wordt beoordeeld of de voorgeno-
men plannen een negatief effect kunnen hebben op de mogelijk aanwezige beschermde soorten. In 
hoofdstuk 6 wordt beschreven welke juridische implicaties dit voor het project heeft.  
 
5.1 Vogels 
 
5.1.1 Broedvogels (nesten jaarrond beschermd) 
 
Er zijn broedvogels waarvan de nesten ook beschermd zijn op het moment dat ze niet voor de voort-
planting in gebruik zijn. Volgens de verspreidingsgegevens van de NDFF en SOVON zijn in de omge-
ving van de onderzoekslocatie waarnemingen bekend van: boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele 
kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil en wespen-
dief. Van deze soorten kunnen slechtvalk en gierzwaluw op voorhand worden uitgesloten. De slecht-
valk broedt op hoge structuren zoals kerktorens en kantoorpanden. Door het ontbreken van deze 
structuren is de aanwezigheid van een nestplaats op de onderzoekslocatie uitgesloten. Nestlocaties 
van de gierzwaluw komen enkel voor in steden en dorpen en de randen van deze bebouwde gebie-
den. De onderzoekslocatie vormt doordat het is gelegen in het buitengebied geen geschikt broedbio-
toop voor de gierzwaluw. Nestlocaties van de gierzwaluw zijn dan ook uitgesloten. 
 
Huismus 

De huismus is een typische gebouwbewonende kolo-
niebroeder. Het kantoorgebouw en de loodsen gele-
gen op het bedrijventerrein bieden geen geschikte 
nestmogelijkheden voor de huismus gezien toegan-
gen tot ruimtes onder daken ontbreken of in zijn ge-
heel niet aanwezig zijn. Daarnaast zijn hier tijdens het 
veldbezoek (tevens inpandige inspecties), te midden 
van de optimale periode geen nesten of individuen 
van huismussen bij of in deze bebouwing aangetrof-
fen. Het woonhuis is tevens ongeschikt bevonden 
voor de huismus. Het woonhuis en de paardenstal 
zijn voorzien van een rieten dak waaronder geen ge-
schikte ruimtes voor huismus zijn aangetroffen. Daar-
naast zijn bij de inpandige inspectie van de paarden-
stal geen nestlocaties van huismussen aangetroffen. 
Het bijgebouw op het terrein van het woonhuis is ech-
ter wel geschikt voor de huismus om te nestelen in verband met ruimtes onder dakpannen (zie figuur 
16). Echter hebben de huidige planvoornemen geen invloed op deze potentiële nestlocatie aangezien 
het voornemens is de huidige bebouwing op de onderzoekslocatie te behouden. Negatieve effecten 
ten aanzien van de huismus zijn bij de voorgenomen plannen dan ook niet aan de orde.  
 
 
 

 
Figuur 16. Toegang naar ruimtes onder de dakpannen voor 
huismus via de dakgoot (bijgebouw op perceel woonhuis). 
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Ooievaar 
Ooievaars maken bij voorkeur gebruik van menselijke bouwsels zoals telefoonpalen, schoorstenen, 
kerktorens, hoogspanningsmasten of houten platforms op palen. Soms nestelt een ooievaar in bo-
men. De grote nesten zijn makkelijk te herkennen. Er zijn op of in de nabijheid van de onderzoekslo-
catie geen nesten van deze soort aangetroffen. Negatieve gevolgen ten aanzien van de ooievaar 
kunnen derhalve worden uitgesloten. 
 
Grote gele kwikstaart 
De grote gele kwikstaart broedt vlak bij stromend water, in een nis in een muur of onder een brug, bij 
boomwortels in oevers of in speciale nestkasten. Er is geen geschikt habitat voor de grote gele kwik-
staart op de onderzoekslocatie. De sloten op de onderzoekslocatie zijn ongeschikt bevonden voor 
een soort als de grote gele kwikstaart. Gezien het ontbreken van geschikt habitat op en in de directe 
omgeving van de onderzoekslocatie kan het voorkomen van de grote gele kwikstaart op voorhand 
worden uitgesloten. 
 
Roek  
Verspreidingsgegevens van de NDFF geven weer dat de roek recent is waargenomen in de omge-
ving van de onderzoekslocatie. De roek is een koloniebroeder met slordige nesten in de toppen van 
hoge bomen. In de bomen op en in de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn geen (grote) 
groepen nesten aangetroffen. Een roekenkolonie op of in de directe omgeving van de onderzoekslo-
catie kan dan ook uitgesloten worden. 
 
Kerkuil 

De kerkuil heeft een voorkeur voor cultuurlandschappen met allerlei landschapselementen die voor 
afwisseling zorgen. Meestal broeden kerkuilen in speciale nestkasten, schuren en boomholten. De 
aanwezige bebouwing is gecontroleerd op de aanwezigheid van geschikte rust- en voortplantings-
plaatsen voor kerkuil, welke niet zijn aangetroffen. Daarnaast zijn tijdens het veldbezoek geen sporen 
als braakballen, krijtstrepen of veren aangetroffen die duiden op aanwezigheid van een kerkuil. Echter 
heeft een soort als kerkuil een dusdanig groot foerageergebied dat de voorgenomen plannen op de 
onderzoekslocatie niet zullen leiden tot het verloren gaan van essentieel leefgebied. Een negatief 
effect ten aanzien van de kerkuil zijn bij de voorgenomen plannen dan ook niet aan de orde. 
 

Steenuil  
De steenuil heeft een voorkeur voor cultuurlandschappen met allerlei landschapselementen die voor 
afwisseling zorgen. Meestal broeden steenuilen in speciale nestkasten, schuren en soms in boomhol-
ten. Geschikte nestgelegenheden voor de steenuil ontbreken echter op de onderzoekslocatie. Op de 
onderzoekslocatie zijn dan ook geen sporen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van een 
vaste rust- of voortplantingsplaats van deze soort. Het akkerland op het oosten van de onderzoekslo-
catie kan gebruikt worden door in de omgeving verblijvende steenuilen om te foerageren. Bij de voor-
genomen plannen gaat dit foerageergebied (deels) verloren (zie hoofdstuk 6). 
 
Roofvogels en ransuil 

Volgens verspreidingsgegevens worden in het gebied rondom de onderzoekslocatie waarnemingen 
gedaan van boomvalk, buizerd, havik, sperwer, wespendief en ransuil. Deze soorten zijn voor hun 
nesten afhankelijk van (hoge) boomopstanden waarbij ze vaak gebruik maken van grotere nesten van 
andere vogels. In de (hoge) bomen op de onderzoekslocatie zijn geen potentiële nesten van ge-
noemde soorten aangetroffen. Daarnaast zijn er tijdens het veldbezoek geen sporen waargenomen in 
de vorm van uitwerpselen, prooiresten of veren. Hierdoor kan de aanwezigheid van een vaste rust- of 
voortplantingsplaats van bovengenoemde soorten op de onderzoekslocatie worden uitgesloten.  
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In de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn echter wel twee middel grote nesten aangetrof-
fen. Het betreft één nest in een van de laanbomen aan de Gerele Peel grenzend ten noorden van de 
onderzoekslocatie (zie figuur 17) en één nest grenzend ten oosten van de onderzoekslocatie in een 
van de bomen op het perceel van de Zeelandsedijk 32 (zie figuur 18). Op basis van het veldbezoek is 
niet uit te sluiten dat deze nesten in gebruik zijn door een soort met een jaarrond beschermde status. 
De voorgenomen plannen kunnen verstorend zijn waardoor mogelijk de functionaliteit van een vaste 
rust- of voortplantingsplaats van een jaarrond beschermd nest verloren gaat (zie hoofdstuk 6). 
 

 
Figuur 17. Middel groot nest in laanboom aan de Gerele 
Peel grenzend ten noorden van de onderzoekslocatie. 

 
Figuur 18. Middel groot nest in een van de bomen op het 
perceel van de Zeelandsedijk 32 grenzend ten oosten van de 
onderzoekslocatie. 

5.1.2 Overige broedvogels 
 
De beplanting en bebouwing op de onderzoekslocatie kan nestgelegenheid bieden aan broedvogel-
soorten zoals de merel, winterkoning, houtduif, holenduif en kauw. De nesten van deze soorten zijn 
alleen beschermd op het moment dat ze als zodanig in gebruik zijn. Overtredingen van verbodsbepa-
lingen uit de Wet natuurbescherming zijn te voorkomen (zie hoofdstuk 6). 
 
De broedvogels waarvan het nest in uitzonderlijke gevallen eveneens jaarrond is beschermd, zijn 
voornamelijk holenbroeders, zoals spechten en mezen, of makers van grote nesten, zoals ekster en 
zwarte kraai. Er zijn tijdens het veldbezoek geen nesten van spechten, ekster of zwarte kraai aange-
troffen op de onderzoekslocatie. De aanwezigheid van nesten van mezen op de onderzoekslocatie is 
echter niet volledig op voorhand uit te sluiten. Er zijn echter derhalve geen bijzondere ecologische 
omstandigheden die rechtvaardigen dat eventuele nesten van desbetreffende soorten op de onder-
zoekslocatie een jaarrond beschermde status zouden moeten hebben. Overtredingen van verbods-
bepalingen uit de Wet natuurbescherming zijn te voorkomen (zie hoofdstuk 6). 
 
5.2 Vleermuizen 
 
Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF en het cursusdictaat “Vleermuizen en Planologie” 

(Limpens en Regelink, 2017) is de onderzoekslocatie gelegen in een deel van Nederland waar de 
volgende vleermuissoorten kunnen voorkomen: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laat-
vlieger, rosse vleermuis, gewone grootoorvleermuis, watervleermuis, franjestaart, bosvleermuis en 
baardvleermuis. 
 
Verblijfplaatsen op de onderzoekslocatie 

Het kantoorpand en de loodsen op onderzoekslocatie zijn niet geschikt als verblijfplaats voor ge-
bouwbewonende vleermuizen. De loodsen zijn ongeschikt bevonden voor vleermuizen vanwege het  
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ontbreken van dakbeschot, geen spouwmuur, open voorgevels en vanwege dat de wanden en daken 
bestaan uit damwandplaten/golfplaten. Doordat gladde 
materialen (kunststof en metaal) zijn toegepast, krijgen 
vleermuizen hierop onvoldoende houvast en is insluipen 
moeilijk. Het kantoorpand is tevens ongeschikt bevonden 
gezien er geen geschikte ruimtes zijn aangetroffen die 
toegang verlenen tot de bebouwing. Het woonhuis en de 
paardenstal zijn als weinig geschikt bevonden. Het bijge-
bouw met pannendak nabij de paardenstal is geschikt 
voor vleermuizen in verband met ruimtes tussen over-
hangende dakpannen (zie figuur 19). Gezien initiatief-
nemer voornemens is de bebouwing op de onderzoeks-
locatie te behouden is een mogelijke beschadiging of 
vernietiging ten aanzien van een verblijfplaats van 
vleermuizen niet aan de orde. Echter dient wel rekening 
te worden gehouden met verstorende verlichting in de 
richting van potentiële verblijfplaatsen (zie hoofdstuk 6). 
 
De aanwezige bomen op de onderzoekslocatie zijn onderzocht op holtes, spleten en/of loshangend 
schors, die kunnen dienen als potentiële vaste rust- of voortplantingsplaats voor boombewonende 
vleermuizen. Deze zijn niet aangetroffen en daarmee zijn verblijfplaatsen van boombewonende 
vleermuizen uit te sluiten. 
 

Verblijfplaatsen buiten de onderzoekslocatie 

Het is door de onderlinge afstand tot de bebouwing in de omgeving niet aannemelijk dat er in de di-
recte invloedssfeer van de onderzoekslocatie potentiële verblijfplaatsen aanwezig zijn die negatieve 
invloed kunnen ondervinden van de werkzaamheden. Daarnaast zijn in de directe omgeving van de 
onderzoekslocatie geen holtes in bomen aangetroffen die mogelijk kunnen dienen als verblijfplaats. 
 
Foerageerhabitat 

De onderzoekslocatie zal, gelet op het aanwezige habitat gebruikt kunnen worden door in de omge-
ving verblijvende vleermuizen om te foerageren. Door de voorgenomen ingreep zal het aanbod van 
foerageermogelijkheden niet in het geding komen, in de directe omgeving is meer geschikt foera-
geerhabitat voor vleermuizen aanwezig in de vorm van tuinen, watergangen, weilanden, bosschages 
en plantsoen. 
 
Vliegroutes 

Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen als houtsingels, 
beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden. De bomenrijen 
aan de Gerele Peel ten noorden van de onderzoekslocatie en de bomenrij grenzend ten oosten van 
de onderzoekslocatie zijn in potentie geschikt als vliegroute voor vleermuizen. Gezien het her te be-
stemmen agrarisch terreindeel grenst aan deze lijnvormige elementen en nog niet duidelijk is hoe dit 
terreindeel in de toekomst zal worden ingericht is het niet op voorhand uit te sluiten dat er mogelijk 
negatieve effecten ontstaan ten aanzien van vliegroutes voor vleermuizen (zie hoofdstuk 6). 
 
5.3 Overige zoogdieren 
 
Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF en Broekhuizen et al. (2016) ligt de onderzoekslocatie 
binnen het verspreidingsgebied van de volgende streng beschermde grondgebonden zoogdieren: 
bever, bunzing, das, eekhoorn, steenmarter, wezel en hermelijn. 
 

Figuur 19. Geschikte verblijfplaatsen voor vleermuizen; 
ruimtes onder overhangende dakpannen (bijgebouw nabij 
paardenstal). 
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5.3.1 Streng beschermde soorten 
 
Steenmarter en kleine marterachtigen 
Steenmarters gebruiken hooizolders, loze ruimtes onder het dak, schuurtjes, oude holen van onder 
andere konijnen en takkenrillen als verblijfplaats. Een steenmarter heeft binnen zijn territorium ver-
scheidene verblijfplaatsen. Kleine marterachtigen als bunzing, hermelijn en wezel maken gebruik van 
oude holen van onder andere mollen en muizen, maar ook houtwallen, steenhopen en ruimtes onder 
boomwortels. Op het bedrijventerrein en rondom het woonhuis zijn geen potentiële verblijfplaatsen of 
sporen van desbetreffende soorten aangetroffen. Echter is tijdens het veldonderzoek wel een hol aan 
de oostzijde van het akkerland aangetroffen die kan dienen als potentiële verblijfplaats voor bovenge-
noemde marterachtigen. Tevens kunnen zich hier muizenholen bevinden die gebruikt kunnen worden 
als verblijfplaats door kleine marterachtigen. Daarnaast kunnen de randen van de akker en de sloten 
gelegen rondom de akker gebruikt worden als migratieroute door steenmarter en kleine marterachti-
gen. Het is op basis van het veldbezoek dan ook niet op voorhand uit te sluiten dat bij de voorgeno-
men plannen negatieve effecten ontstaan ten aanzien van steenmarter en kleine marterachtigen (zie 
hoofdstuk 6). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das 

De das komt volgens de verspreidingsgegevens veelvuldig voor in de omgeving. De onderzoeksloca-
tie is door het ontbreken van reliëf en/of schuilmogelijkheden niet geschikt als vaste rust- of voortplan-
tingsplaats door dassen. Het akkerland op het oostelijk deel van de onderzoekslocatie is wel geschikt 
voor das om te foerageren. Tijdens het veldbezoek zijn echter op de onderzoekslocatie en de directe 
omgeving geen, loop- of eetsporen (snuitputjes), latrines en/of wissels aangetroffen die duiden op de 
aanwezigheid of het gebruik van de onderzoekslocatie door de das. Daarnaast is in de directe en 
verdere omgeving van de onderzoekslocatie voldoende geschikt foerageergebied aanwezig voor de 
das in de vorm van graslanden, weides en akkers. Negatieve effecten ten aanzien van een essentiële 
functie van de das zijn bij de voorgenomen plannen dan ook niet aan de orde. 
 

Bever 

De bever leeft in het overgangsgebied van zoete wateren en land: langs beken, rivieren, meren en 
kanalen. De aanwezigheid van goed bereikbare bomen en struiken op de oever is een vereiste. De 
sloten op de onderzoekslocatie vormen geen geschikt habitat voor een soort als bever gezien de ge-
ringe omvang en het ontbreken van bomen en struiken. Tijdens het veldbezoek zijn dan ook geen 
sporen gevonden die wijzen op het gebruik van de onderzoekslocatie door bever. Een overtreding 
van de Wet natuurbescherming ten aanzien van de bever is bij de voorgenomen plannen dan ook niet 
aan de orde. 

Figuur 20. Hol in akkerrand op het oostelijke deel van de 
onderzoekslocatie biedt mogelijk een geschikte verblijfplaats 
voor steenmarter of een van de kleine marterachtigen. 
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Eekhoorn 

De onderzoekslocatie vormt weinig geschikt habitat voor de eekhoorn. De bomen op de onderzoeks-
locatie konden door het ontbreken van bladerdek goed worden onderzocht op de aanwezigheid van 
nesten. Er zijn geen nesten van eekhoorns aangetroffen, zodat de aanwezigheid van een vaste rust- 
of voortplantingsplaats van de eekhoorn kan worden uitgesloten. 
 

Overige grondgebonden zoogdieren 

Het voorkomen van overige grondgebonden zoogdieren waarvoor geen vrijstelling geldt, is tijdens het 
veldbezoek niet vastgesteld. Vanwege het ontbreken van geschikt habitat kan het voorkomen ervan 
redelijkerwijs worden uitgesloten. 
 
5.3.2 Licht beschermde soorten 
 
De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het 
gaat daarbij om algemene soorten als konijn, haas, egel en diverse muizensoorten. Door de voorge-
nomen werkzaamheden bestaat de kans dat verblijfplaatsen van desbetreffende soorten worden be-
schadigd of vernietigd (zie hoofdstuk 6). 
 
5.4 Reptielen 
 
Volgens gegevens van RAVON (Van Delft et al. 2015) en de NDFF zijn in de afgelopen 10 jaar bin-
nen enkele kilometers van de onderzoekslocatie de streng beschermde levendbarende hagedis en 
hazelworm waargenomen. 
 
Reptielen stellen specifieke eisen aan het habitat die betrekking hebben op verschillende factoren. De 
hazelworm wordt voornamelijk waargenomen op bos- en heideterreinen, maar maakt daarnaast ge-
bruik van tal van verschillende habitattypes zoals houtwallen, struwelen, spoor- en wegbermen 
(RAVON, 2007). De levendbarende hagedis leeft in redelijk dicht begroeide gebieden, zoals (vochti-
ge) heide, veen, schraal grasland, open plekken in bossen en rijk begroeide bosranden, maar kan 
ook in wegbermen, dijktaluds, hagen en houtwallen voorkomen. Daarnaast heeft de soort een duide-
lijke voorkeur voor vochtige terreinen, met name structuurrijke overgangen van vochtige naar droge 
terreindelen. Gezien de onderzoekslocatie grotendeels bestaat uit verharding en akkerland, en er 
verder weinig variatie aanwezig is, maakt dat er geen geschikt leefgebied aanwezig is voor de le-
vendbarende hagedis en hazelworm.  
 
Ten oosten van de onderzoekslocatie grenst een ruderaal terrein wat mogelijk geschikt is als habitat 
voor soorten als hazelworm en levendbarende hagedis. Echter zijn er meerdere barrières voor de 
verspreiding van desbetreffende reptielensoorten aanwezig door de geringe omvang, geïsoleerde 
ligging en gezien het terrein omringd wordt door wegen en intensief beheerd akkerland. Het is daar-
mee uitgesloten dat een (deel)populatie van levendbarende hagedis en hazelworm op dit terrein 
aanwezig zijn. Negatieve effecten ten aanzien levendbarende hagedis en hazelworm zijn bij de voor-
genomen plannen niet aan de orde. 
 
5.5 Amfibieën 
 
Volgens gegevens van RAVON (Van Delft et al. 2015) en de NDFF zijn rondom de onderzoekslocatie 
in de afgelopen 10 jaar de volgende streng beschermde soorten waargenomen: alpenwatersalaman-
der, heikikker, poelkikker, rugstreeppad en vinpootsalamander. 
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5.5.1 Streng beschermde soorten  
 
Alpenwatersalamander en vinpootsalamander 

De alpenwatersalamander is een streng beschermde soort die weinig kritisch is. De soort heeft een 
voorkeur voor zandige leemgronden, waar hij voorkomt in beboste gebieden (loofbos) of kleinschalige 
landschappen met heggen en struwelen. Echter wordt de soort in meerdere typen habitat/water 
waargenomen. De vinpootsalamander plant zich voornamelijk voort in bronpoelen, bospoelen drink-
poelen en kleine zwak stromende beekjes. De sloten op de onderzoekslocatie zijn geschikt bevonden 
voor een soort als de alpenwatersalamander. Voor de vinpootsalamander is het geen optimaal ge-
schikt habitat, echter zijn er diverse poelen in de nabijheid van de onderzoekslocatie gelegen die 
voortplantingshabitat kunnen bieden aan deze soort, waardoor niet kan worden uitgesloten dat de 
vinpootsalamander kan worden aangetroffen op de onderzoekslocatie. Negatieve effecten ten aan-
zien van de alpenwatersalamander en vinpootsalamander zijn bij de voorgenomen plannen dan ook 
niet op voorhand uit te sluiten (zie hoofdstuk 6). 
 

Heikikker en poelkikker 

De heikikker en poelkikker zijn kritische soorten. De heikikker en poelkikiker hebben een voorkeur 
voor de landschapstypen heide, hoogveen, laagveen en halfnatuurlijk grasland. Op en in de directe 
omgeving van de onderzoekslocatie is dergelijk type landschap niet aanwezig. Het voortplantingsbio-
toop van de heikikker bestaat uit voedselarme, ondiepe, stilstaande wateren met oevervegetatie. De 
poelkikker komt voor in vennen, poelen en sloten met schoon water en goed begroeide oevers. De op 
de onderzoekslocatie aanwezige sloten bieden geen geschikt voortplantingshabitat voor de heikikker 
en poelkikker gezien deze grenzen aan een intensief beheerd akkerland, waardoor door verrijking van 
meststoffen te voedselrijke omstandigheden aanwezig zijn ten aanzien van deze soorten. Gezien het 
ontbreken van geschikt habitat op en in de directe omgeving van de onderzoekslocatie kan de aan-
wezigheid van heikikker en poelkikker dan ook redelijkerwijs worden uitgesloten. Overtredingen van 
de Wet natuurbescherming ten aanzien van de heikikker en poelkikker zijn bij de voorgenomen plan-
nen niet aan de orde. 
 

Rugstreeppad 

De rugstreeppad is een soort die graag van ondiepe wateren gebruik maakt. Ondiepe wateren war-
men snel op en zijn voor deze moeilijk zwemmende soort toegankelijk. De rugstreeppad plant zich in 
tijdelijke wateren voort. Op de onderzoekslocatie is vanwege de afwezigheid van dergelijke water-
plassen geen geschikt voortplantingshabitat voor de rugstreeppad aanwezig. Tevens is op de onder-
zoekslocatie geen geschikt landhabitat voor de rugstreeppad aanwezig gezien het ontbreken van 
makkelijk vergraafbare zandige bodems. Het is daarmee uitgesloten dat een vaste rust- of voortplan-
tingsplaats van de rugstreeppad op de onderzoekslocatie aanwezig is. Negatieve effecten ten aan-
zien van rugstreeppad zijn bij de voorgenomen plannen dan ook niet aan de orde. 
 
5.5.2 Licht beschermde soorten 
 
De sloten op de onderzoekslocatie kunnen als voortplantingswater gebruikt worden door algemene 
soorten als bastaardkikker, bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander en meerkikker. Even-
tuele amfibieën voortplantend in dit water kunnen tevens gebruik maken van de onderzoekslocatie als 
landhabitat. Bij de herinrichting van het terrein ontstaan mogelijk negatieve gevolgen ten aanzien van 
desbetreffende soorten (zie hoofdstuk 6). 
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5.6 Vissen 
 
Grote modderkruiper 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF en RAVON zijn in de directe omgeving van de onder-
zoekslocatie op circa 100 meter afstand waarnemingen gedaan van de streng beschermde grote 
modderkruiper. Naar verwachting hebben deze waarnemingen betrekking op de ‘Domptseloop’. De 

grote modderkruiper heeft een voorkeur voor ondiepe wateren met een dikke modderlaag en een 
uitbundige waterplantengroei. De sloten op de onderzoekslocatie zijn niet geschikt voor deze soort, 
gezien hier naar verwachting te weinig structuur in de vorm van waterplantengroei aanwezig is en de 
waterkwaliteit onvoldoende is. Daarnaast staan deze sloten niet in verbinding met potentieel geschikt 
oppervlakte water in de omgeving. Hierdoor zijn negatieve effecten ten aanzien van de grote modder-
kruiper op voorhand uit te sluiten. 
 
Algemene soorten 

Naar verwachting bevatten de aanwezige sloten een groot deel van het jaar weinig water en vallen 
deze mogelijk deels droog. Het is daardoor niet te verwachten dat overige vissoorten in de sloten 
aanwezig zijn. Negatieve effecten ten aanzien van algemene  
 
5.7 Ongewervelden 
 
Libellen 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF zijn in de omgeving van de onderzoekslocatie waar-
nemingen bekend van de streng beschermde gevlekte witsnuitlibel. De gevlekte witsnuitlibel komt 
voor in en nabij laagveenmoerassen, vegetatierijke vennen en duinplassen. Dergelijk habitattype is op 
de onderzoekslocatie niet aanwezig, waardoor het voorkomen van de gevlekte witsnuitlibel redelij-
kerwijs kan worden uitgesloten. Negatieve effecten ten aanzien van een beschermde libellensoort zijn 
bij de voorgenomen plannen dan ook niet aan de orde. 
 

Vlinders 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF zijn in de omgeving van de onderzoekslocatie waar-
nemingen bekend van de bruine eikenpage, grote vos en de teunisbloempijlstaart. Beschermde vlin-
ders stellen specifieke eisen aan het voortplantingshabitat. De bruine eikenpage legt eitjes op jong 
opkomende of kwijnende (zomer)eiken, welke niet op de onderzoekslocatie aanwezig zijn. Geschikte 
waardplanten voor de grote vos (iep, zoete kers en sommige wilgensoorten), zijn op de onderzoeks-
locatie tevens niet aanwezig. Gezien de teunisbloempijlstaart voor afzet van eitjes gebruik maakt van 
verschillende algemeen voorkomende plantensoorten (wilgenroosje, teunisbloem, basterdwederik en 
kattenstaart), is het niet op voorhand uit te sluiten dat er geschikte waardplanten voor deze soort op 
de onderzoekslocatie aanwezig zijn. Echter gezien de onderzoekslocatie grotendeels bestaat uit ver-
harding en akkerland is het niet te verwachten dat deze waardplanten in grote aantallen aanwezig 
zijn. Het aanwezige habitat op de onderzoekslocatie is daarnaast weinig geschikt voor de teunis-
bloempijlstaart gezien deze soort een voorkeur heeft voor open plekken in vochtige bossen, bosran-
den en warme open plaatsen. Het is daarmee uitgesloten dat er bij de voorgenomen plannen een 
negatief effect ontstaat ten aanzien van een (deel) populatie van een beschermde vlindersoort. 
 
Overige soorten 

Overige beschermde soorten, zoals vliegend hert, Europese rivierkreeft en platte schijfhoren, zijn op 
de onderzoekslocatie uit te sluiten. Er is geen geschikt habitat voor dergelijke beschermde soorten op 
de onderzoekslocatie aanwezig en er zijn geen waarnemingen bekend in de directe omgeving van de 
onderzoekslocatie. 
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5.8 Vaatplanten 
 
Volgens gegevens van de NDFF zijn binnen enkele kilometers rondom de onderzoekslocatie de afge-
lopen 10 jaar de streng beschermde drijvende waterweegbree en kruipend moerrasscherm waarge-
nomen. De drijvende waterweegbree komt voor in helder, zwak zuur, voedselarm tot matig voedselrijk 
(fosfaatarm) water. Kruipend moerrasscherm komt voor op natte, matig voedselarme tot matig voed-
selrijke, zwak zure veen- of kleibodems. Dergelijke standplaatseisen zijn op de onderzoekslocatie niet 
aanwezig, waardoor de aanwezigheid van deze soorten kan worden uitgesloten. 
 
Op basis van verspreidingsgegevens van de NDFF en FLORON en gezien de onderzoekslocatie 
grotendeels bestaat uit bebouwing, verharding en inventief beheerd akkerland zijn overige bescherm-
de plantensoorten tevens niet op de onderzoekslocatie te verwachten. Tijdens het veldbezoek zijn 
dan ook geen beschermde vaatplanten waargenomen waarbij ook is gelet op de aanwezigheid van 
beschermde muurvegetatie. Een negatief effect ten aanzien van een beschermde plantensoort is bij 
de voorgenomen plannen niet aan de orde. 
 
  



 

Rapport  14112.001 versie D1  Pagina 18 van 26 

6 TOETSING AAN SOORTENBESCHERMING 
 
Als gevolg van de voorgenomen ingreep op de onderzoekslocatie kunnen er overtredingen van ver-
bodsbepalingen uit soortbeschermingsparagrafen uit de Wet natuurbescherming optreden. In dit 
hoofdstuk wordt beschreven voor welke soorten er sprake is van dreigende overtreding van de Wet 
natuurbescherming en of met eenvoudige maatregelen overtreding is te voorkomen. Verder wordt 
beschreven voor welke soorten een vervolgtraject noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat toetsing van de 
ingreep aan de Wet natuurbescherming op basis van de huidige onderzoeksinspanning niet mogelijk 
is, en wat de eventuele consequenties zijn ten aanzien van ontheffingen.  
 
6.1 Broedvogels 
 
6.1.1 Steenuil 
 
Door de voorgenomen plannen verdwijnt mogelijk (deels) essentieel foerageergebied ten aanzien van 
de steenuil. Negatieve effecten zijn te voorkomen door de voorgenomen landschappelijke inpassing 
zo in te richten dat een soort als steenuil gebruik kan blijven maken van de locatie om te foerageren. 
De inrichting dient te worden afgestemd met een ecoloog en dient gereed te zijn voordat mogelijk 
verlies van foerageergebied optreedt, zodat het kan dienen als compensatie. Indien bij de landschap-
pelijke inpassing niet kan worden voldaan aan compensatie van het verlies van foerageergebied zal 
aanvullend onderzoek naar steenuil moeten uitwijzen of een overtreding van de Wet natuurbescher-
ming bij de voorgenomen plannen aan de orde is. 
 
6.1.2 Roofvogels en ransuil 
 
De aangetroffen nesten in de omgeving van de onderzoekslocatie zal door de voorgenomen plannen 
op de onderzoekslocatie, indien het nest in gebruik is, mogelijk verstoord worden en zijn functionaliteit 
verliezen. Een nader onderzoek zal uit moeten wijzen of het nest in gebruik is en een jaarrond be-
schermde status heeft. Indien een van de nesten nabij de onderzoekslocatie inderdaad wordt gebruikt 
door een roofvogel of ransuil, zullen mitigerende maatregelen en een ontheffingsaanvraag aan de 
orde zijn. 
 
6.1.3 Algemene broedvogels 
 
Voor de algemene broedvogelsoorten die op de onderzoekslocatie te verwachten zijn, geldt dat, in-
dien groen buiten het broedseizoen wordt verwijderd, er geen overtredingen plaats zullen vinden met 
betrekking tot deze soorten. Artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming (Het is verboden nesten te 
beschadigen, te vernielen of weg te nemen) is van toepassing. De nesten mogen echter wel worden 
weggenomen wanneer deze op dat moment niet in gebruik zijn. In de Wet natuurbescherming wordt 
geen vaste periode gehanteerd voor het broedseizoen. Globaal kan voor het broedseizoen de periode 
maart tot half augustus worden aangehouden. Geldend is echter de aanwezigheid van een broedge-
val op het moment van ingrijpen. Indien er toch groen binnen het broedseizoen verwijderd wordt, 
dient voor aanvang van de werkzaamheden een broedvogelcheck uitgevoerd te worden door een ter 
zake kundige. 
 
Indien bij de voorgenomen plannen groen verwijderd dient te worden, wordt geadviseerd om ook het 
snoeiafval buiten het broedseizoen te verwijderen. Een grote stapel snoeiafval vormt namelijk een 
ideale broedlocatie voor kleine vogelsoorten als de winterkoning. Indien onverhoopt een dergelijke 
soort hierin tot broeden komt, mag het snoeiafval niet eerder worden verwijderd dan wanneer de jon-
gen definitief zijn uitgevlogen. 
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6.2 Vleermuizen 
 
Alle vleermuissoorten zijn opgenomen in bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn, dier- en plantensoorten 
van communautair belang die strikt moeten worden beschermd. Vleermuizen worden ook benoemd in 
Bijlage II van de conventie van Bonn. 
 
Het meerderdeel van de bebouwing op de onderzoekslocatie is ongeschikt bevonden als verblijfplaats 
voor vleermuizen, echter zijn het woonhuis en de overige gebouwen op dit perceel wel geschikt als 
verblijfplaats voor vleermuizen. Initiatiefnemer is voornemens om deze bebouwing bij de voorgeno-
men plannen te behouden. Vernieling of beschadiging van een vaste rust of voortplantingsplaats van 
vleermuizen is bij de voorgenomen plannen dan ook niet aan de orde. Echter dient bij de voorgeno-
men plannen rekening te worden gehouden met het voorkomen van verstoring van deze potentiële 
verblijfplaatsen. Overtreding van de Wet natuurbescherming is te vermijden als deze functioneel en 
duurzaam behouden blijven. Hierbij dient rekening te worden gehouden met verlichtingstoename in 
de richting van het woonhuis, de paardenstal en het overige bijgebouw. 
 
De bomenrijen aan de noord- en oostzijde van de onderzoekslocatie doen mogelijk dienst als essen-
tiële vliegroute voor vleermuizen. Een overtreding van de Wet natuurbescherming is te vermijden als 
mogelijke vliegroutes functioneel en duurzaam behouden blijven. Hierbij dient rekening gehouden te 
worden met een toename in verlichting, in de richting van deze bomenrijen. 
 
6.3 Overige zoogdieren 
 
6.3.1 Steenmarter en kleine marterachtigen 
 
In de provincie Noord-Brabant zijn steenmarter, bunzing, hermelijn en wezel beschermde inheemse 
diersoorten krachtens artikel 3.10 van de nationale beschermde dier- en plantensoorten volgens de 
Wet natuurbescherming. 
 
Gelet op de geschiktheid van de onderzoekslocatie voor marterachtigen, zal aanvullend onderzoek 
noodzakelijk zijn volgens de Handreiking Kleine marterachtigen (2017) om de daadwerkelijke functie 
van het gebied voor marterachtigen te kunnen vaststellen. Deze informatie is benodigd om te kunnen 
bepalen of overtredingen van de Wet natuurbescherming aan de orde zijn bij de voorgenomen plan-
nen. Indien blijkt dat de onderzoekslocatie in gebruik is door desbetreffende soort(en) dienen mitige-
rende maatregelen te worden genomen en dient mogelijk een ontheffing te worden aangevraagd bij 
de provincie Noord-Brabant. 
 
6.3.2 Algemene grondgebonden zoogdieren 
 
Voor de te verwachten soorten geldt dat de werkzaamheden mogelijk verstorend kunnen werken. Als 
gevolg van graaf-of dempingswerkzaamheden kunnen dieren verwond of gedood worden en holen 
kunnen worden verwijderd. Dit houdt een overtreding van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming 
in. Voor de te verwachten soorten geldt, op grond van het provinciale soortenbeleid, bij ruimtelijke 
ontwikkelingen echter een vrijstelling, waardoor geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd. Het is 
echter in het kader van de zorgplicht wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezi-
ge individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden of verwonden 
van individuen te voorkomen. Aanwezige dieren moeten de gelegenheid krijgen om veilig weg te ko-
men. Indien noodzakelijk dient een aanwezig dier zorgvuldig te worden verplaatst naar een geschikte 
locatie buiten het gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden. 
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6.4 Amfibieën  
 
6.4.1 Alpenwatersalamander en vinpootsalamander 
 
De alpenwatersalamander en vinpootsalamander zijn beschermd middels artikel 3.10 van de Wet 
natuurbescherming. Aanvullend onderzoek in de maanden mei- juli dient aan te tonen of op de on-
derzoekslocatie voortplantingswater voor genoemde streng beschermde amfibieënsoorten aanwezig 
is en of de onderzoekslocatie daarnaast in gebruik is als landhabitat. Deze informatie is benodigd om 
vast te kunnen stellen of overtreding van de Wet natuurbescherming aan de orde is. Indien blijkt dat 
de onderzoekslocatie in gebruik is door een streng beschermde amfibieënsoort dienen mitigerende 
maatregelen genomen te worden en dient een ontheffing van de Wet natuurbescherming te worden 
aangevraagd. 
 
6.4.2 Algemene soorten amfibieën 
 
De werkzaamheden kunnen verstorend werken voor algemene amfibieënsoorten die zich op de on-
derzoekslocatie bevinden. Door de werkzaamheden kunnen dieren gewond raken of worden gedood. 
Voor de te verwachten soorten geldt, op grond van het provinciale soortenbeleid, bij ruimtelijke ont-
wikkelingen een vrijstelling van de Wet natuurbescherming, waardoor geen ontheffing hoeft te worden 
aangevraagd. Het is echter in het kader van de zorgplicht wel noodzakelijk om voldoende zorg te 
dragen voor de aanwezige individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om 
het doden van individuen te voorkomen. Het doden of verwonden kan plaatsvinden indien schuil- of 
voortplantingslocaties worden beschadigd. Indien dempingswerkzaamheden aan sloten plaatvinden 
kunnen zonder maatregelen aanwezige amfibieën worden gedood. Dit kan vermeden worden door 
het afvangen van individuen voorafgaande aan de dempingswerkzaamheden en het verplaatsen van 
de individuen in de te handhaven watergangen in de directe omgeving of door de werkzaamheden in 
één richting uit te voeren. Indien dempingswerkzaamheden aan de orde zijn, dienen maatregelen te 
worden vastgelegd in een ecologisch werkprotocol. 
 
6.5 Overige soort(groep)en 
 
Overtredingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van beschermde soorten behorend tot de 
overige soortgroepen zijn wegens het ontbreken van geschikt habitat/verblijfsmogelijkheden, op basis 
van verspreidingsgegevens, de aanwezigheid van voldoende alternatieven en/of gezien de aard van 
de ingreep in dit geval niet aan de orde. 
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7 TOETSING AAN GEBIEDENBESCHERMING 
 
In algemene zin kan er door een plan sprake zijn van negatieve gevolgen, op vanuit de Wet natuur-
bescherming aangewezen beschermde gebieden. In dit hoofdstuk wordt beschreven voor welke ge-
bieden er mogelijk sprake is van negatieve effecten als gevolg van de voorgenomen ingrepen op de 
onderzoekslocatie. Verder wordt beschreven of een vervolgtraject noodzakelijk is en wat de eventuele 
consequenties zijn ten aanzien van vergunningen. 
 
7.1 Natura 2000 
 

De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen de grenzen, of in de directe nabijheid van een gebied dat 
aangewezen is als Natura 2000. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, ‘Deurnsche Peel & 
Mariapeel’, bevindt zich op circa 11 kilometer afstand ten zuidoosten van de onderzoekslocatie (zie 
figuur 21). 
 

 
Figuur 21. Ligging onderzoekslocatie (gele pijl) ten opzichte van Natura 2000 (groene en gele vlakken).  

 
De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Indien er sprake zou zijn van 
een effect, betreft dit een extern effect, zoals toenamen van geluid, trilling, licht of depositie van stik-
stof. Met het plan zullen er stikstofoxiden worden uitgestoten. Indien er tijdens de werkzaamheden 
gebruik gemaakt gaat worden van relatief nieuw materieel (va. 2015) wordt de stikstofuitstoot tijdens 
de werkzaamheden zodanig beperkt dat negatieve effecten op voorhand kunnen worden uitgesloten. 
Indien er gebruik gemaakt gaat worden van ouder materieel dient er een onderzoek stikstofdepositie 
plaats te vinden om uit te sluiten dat er negatieve effecten op Natura 2000-gebieden zullen optreden. 
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7.2 Natuurnetwerk Nederland 
 
De onderzoekslocatie maakt geen deel uit van het Natuurnetwerk. De onderzoekslocatie ligt echter 
wel in de nabijheid van een gebied, behorend tot het Natuurnetwerk Nederland. Het meest nabijgele-
gen gebied bevindt zich circa 500 meter ten zuidwesten van de onderzoekslocatie en betreft natuur-
beheertype ‘Droog bos met productie’. In figuur 22 is de ligging van de onderzoekslocatie ten opzichte 
van het Natuurnetwerk Nederland weergegeven.  
 

 
Figuur 22. Ligging onderzoekslocatie (rood vlak) ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland (groene vlakken).  

 
Initiatiefnemers van ingrepen binnen of in de directe nabijheid van het Natuurnetwerk Nederland die-
nen in Noord-Brabant de effecten van de ingreep op de wezenlijke waarden en kenmerken van het 
Natuurnetwerk te onderzoeken. Gezien de afstand van de onderzoekslocatie tot het dichtstbijzijnde 
deel van het Natuurnetwerk en de aard van de voorgenomen ingreep zullen de wezenlijke waarden 
en kenmerken ten opzichte van de oorspronkelijke situatie niet veranderen. Vervolgonderzoek in het 
kader van het Natuurnetwerk Nederland wordt niet noodzakelijk geacht.  
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8 HOUTOPSTANDEN 
 
De Wet natuurbescherming beschermt bos van minimaal 10 are en bomenrijen van minimaal 21 bo-
men, gelegen buiten de bebouwde kom (de zogenaamde 'houtopstanden'). Het is verboden deze 
houtopstanden geheel of gedeeltelijk te vellen zonder voorafgaande melding bij gedeputeerde staten. 
In dit hoofdstuk wordt beschreven of er bij de voorgenomen kap sprake is van meldingsplicht en her-
plantplicht conform artikel 4.2 en artikel 4.3 van de Wet natuurbescherming. Verder wordt beschreven 
of er vervolgmaatregelen getroffen dienen te worden ten behoeve van de voorgenomen houtkap. 
 
Er is op de onderzoekslocatie geen bos van minimaal 10 are of een bomenrij van minimaal 21 aan-
wezig. Het aanwezige groen op de onderzoekslocatie valt dan ook niet onder de definitie houtopstan-
den, als bedoeld in paragraaf 4.1 van de Wet natuurbescherming. Een mogelijke overtreding van de 
Wet natuurbescherming ten aanzien van een beschermde houtopstand is dan ook niet aan de orde. 
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9 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
 
Econsultancy heeft in opdracht van Rho adviseurs voor leefruimte een quickscan Wet natuurbe-
scherming uitgevoerd aan de Gerele Peel 53 te Elsendorp. 
 
De quickscan Wet natuurbescherming is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging 
en heeft als doel in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en diersoorten aanwezig of te 
verwachten zijn, die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde status hebben en die mo-
gelijk negatieve invloed kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep. Tevens is beoordeeld of 
de voorgenomen ingreep invloed kan hebben op Natura 2000-gebieden, houtopstanden die middels 
de Wet natuurbescherming zijn beschermd, of op gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk 
Nederland. 
 
De initiatiefnemer is voornemens de huidige bedrijfsvoering (m.n. het verhuren van kranen) verder uit 
te breiden. Ten behoeve van deze uitbreiding zal het oostelijke deel van de onderzoekslocatie inge-
richt worden als bedrijventerrein en een deel wordt ‘groen’ ingericht. De huidige bebouwing zal bij de 

voorgenomen plannen behouden blijven. De exacte plannen rondom de herinrichting zijn ten tijde van 
het schrijven van onderhavige rapportage nog niet bekend. 
 
De aanwezigheid van geschikt habitat op de onderzoekslocatie voor de verschillende soorten en 
soortgroepen is weergegeven in tabel I. In de tabel is samengevat of de voorgenomen ingreep moge-
lijk verstorend kan werken en wat de consequenties zijn voor eventuele vervolgstappen, zoals soort-
gericht nader onderzoek of vergunningstrajecten. In de tabel is weergegeven of maatregelen noodza-
kelijk zijn om overtreding van de Wet natuurbescherming voor bepaalde soortgroepen te voorkomen.  
 
Tabel I. Overzicht geschiktheid onderzoekslocatie voor soortgroepen en te nemen vervolgstappen 

Soortgroep Geschikt 
habitat 

Ingreep 
verstorend 

Nader 
onderzoek 

Ontheffings-
aanvraag 

Bijzonderheden / opmerkingen* 

Broedvogels  algemeen ja mogelijk nee nee het verwijderen van nestgelegenheden 
buiten het broedseizoen uitvoeren of vooraf-
gaand een broedvogelinspectie laten uitvoe-
ren 

huismus ja nee nee nee er vinden geen sloop of renovatie werk-
zaamheden plaats aan de geschikt bevon-
den bebouwing 

steenuil geschikt 
foerageer-

gebied 

nee* mits nee* mits nee* mits landschappelijke inpassing afstemmen met 
ecoloog zodat gebied geschikt blijft, indien 
dit niet mogelijk is aanvullend onderzoek 
noodzakelijk 

roofvogels en 
ransuil 

ja mogelijk ja mogelijk aanvullend onderzoek roofvogels en ransuil 

Vleermuizen  verblijfplaatsen ja nee nee nee potentiële verblijfplaatsen blijven behouden, 
verstorende verlichting dient te worden 
voorkomen 

foerageergebied ja nee nee nee - 

vliegroutes ja nee* mits nee nee verstoring van potentiële vliegroutes dient te 
worden voorkomen 

Grondgebon-
den zoogdie-
ren 

streng be-
schermde soor-
ten 

ja mogelijk ja mogelijk aanvullend onderzoek naar steenmarter en 
kleine marterachtigen 

licht beschermde 
soorten 

ja mogelijk nee nee aandacht voor zorgplicht ten aanzien van 
konijn, haas, egel en diverse muizensoorten 

* Wijzigingen in het planvoornemen kunnen van invloed zijn op de uitkomst van het onderzoek.  
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Soortgroep Geschikt 
habitat 

Ingreep 
verstorend 

Nader 
onderzoek 

Ontheffings-
aanvraag 

Bijzonderheden / opmerkingen* 

Amfibieën streng be-
schermde soor-
ten 

ja mogelijk ja mogelijk aanvullend onderzoek ten aanzien van 
alpenwatersalamander en vinpootsalaman-
der  

licht beschermde 
soorten 

ja mogelijk nee nee aandacht voor zorgplicht ten aanzien van 
algemene soorten en indien dempingswerk-
zaamheden plaatsvinden dienen maatrege-
len te worden vastgelegd in een ecologisch 
werkprotocol 

Vissen nee nee nee nee - 

Reptielen nee nee nee nee - 

Vissen nee nee nee nee - 

Libellen en vlinders nee nee nee nee - 

Overige ongewervelden nee nee nee nee - 

Vaatplanten nee nee nee nee - 

 

Gebiedsbescherming Gebied 
aanwezig 

Ingreep 
verstorend 

Nader 
onderzoek 

Vergunning-
plicht 

 

Natura 2000 op 11 km nee* mits nee* mits nee* mits indien gebruik wordt gemaakt van relatief 
nieuw materieel (va. 2015) wordt aanvullend 
onderzoek niet noodzakelijk geacht, echter 
wanneer dit niet het geval is dient een 
onderzoek naar stikstofdepositie plaats te 
vinden 

Natuurnetwerk Nederland 500 m nee nee nee - 

Houtopstanden n.v.t n.v.t. n.v.t. n.v.t. - 

* Wijzigingen in het planvoornemen kunnen van invloed zijn op de uitkomst van het onderzoek. 

 
Conclusie 
Op basis van onderhavige quickscan Wet natuurbescherming dient voor uitvoering van de voorgeno-
men plannen middels nader onderzoek meer informatie te worden verkregen over de functie van de 
onderzoekslocatie ten aanzien van roofvogels, ransuil, steenmarter, kleine marterachtigen, alpenwa-
tersalamander en vinpootsalamander.  
 
Ten aanzien van vleermuizen zijn overtredingen te voorkomen door rekening te houden met een toe-
name van verlichting in de richting van potentiële verblijfplaatsen (bebouwing op perceel woonhuis) 
en de potentiële vliegroutes ten noorden en ten oosten van de onderzoekslocatie tijdens de sloop- en 
bouwwerkzaamheden en de nieuw te realiseren permanente situatie. 
 
Ten aanzien van de steenuil zijn negatieve effecten te voorkomen door de voorgenomen landschap-
pelijke inpassing zo in te richten dat een soort als steenuil gebruik kan blijven maken van de locatie 
om te foerageren. De inrichting dient te worden afgestemd met een ecoloog en dient gereed te zijn 
voordat mogelijk verlies van foerageergebied optreedt, zodat het kan dienen als compensatie. Indien 
bij de landschappelijke inpassing niet kan worden voldaan aan compensatie van het verlies van foe-
rageergebied zal aanvullend onderzoek naar steenuil moeten uitwijzen of een overtreding van de Wet 
natuurbescherming bij de voorgenomen plannen aan de orde is. 
 
Ten aanzien van algemene broedvogels kunnen overtredingen worden voorkomen door rekening te 
houden met het broedseizoen of voorafgaand aan de werkzaamheden een broedvogelinspectie te 
laten uitvoeren door een ter zake kundige. Globaal kan voor het broedseizoen de periode maart tot 
half augustus worden aangehouden. Ten aanzien van algemene grondgebonden zoogdieren en am-
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fibieën is het binnen het kader van zorgplicht noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de 
aanwezige individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden of be-
schadigen van individuen te voorkomen. Indien dempingswerkzaamheden plaatsvinden dienen maat-
regelen ten aanzien van algemene amfibieën te worden vastgelegd in een ecologisch werkprotocol. 
 
Voor beschermde soorten behorend tot de overige soortgroepen zijn overtredingen ten aanzien van 
de Wet natuurbescherming wegens het ontbreken van geschikt habitat, het ontbreken van sporen 
en/of vanwege een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling niet aan de orde. Wel dient rekening te wor-
den gehouden met de algemene zorgplicht. 
 
Indien er tijdens de werkzaamheden gebruik gemaakt gaat worden van relatief nieuw materieel (va. 
2015) wordt de stikstofuitstoot tijdens de werkzaamheden zodanig beperkt dat negatieve effecten ten 
aanzien van Natura 2000-gebieden op voorhand kunnen worden uitgesloten. Indien gebruik gemaakt 
gaat worden van ouder materieel dient er een onderzoek stikstofdepositie plaats te vinden om 
uit te sluiten dat er negatieve effecten op Natura 2000-gebieden zullen optreden. 
 
Ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland en beschermde houtopstanden worden geen bezwa-
ren voorzien in de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden op de onderzoekslocatie. 
 
 
 

Econsultancy 
Boxmeer, 10 mei 2021 
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Bijlage 1 toelichting verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
 
Zorgplicht 
 
Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking 
op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels 
overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd (zie tabel II). Het gaat daarbij in de praktijk vooral om 
minder streng beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te 
worden vermeden.  
 
Tabel II.  Zorgplicht 
 

Artikel 1.11. Zorgplicht 

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild le-
vende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 

2. De zorg houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige 
gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild le-
vende dieren en planten: 
a) dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
b) indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te 

voorkomen, of 
c) voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt. 

 
Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; “de zorgplicht kan wel door toepassing van 
bestuursdwang worden gehandhaafd”. Deze formulering van de zorgplicht brengt met zich mee dat 
wanneer men een bepaalde handeling wilt verrichten die gevolgen voor natuurwaarden zou kunnen 
hebben, men zich daaraan voorafgaand op de hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden, de 
kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen daarvoor van het voorgenomen handelen. De zorg-
plicht is te allen tijde van toepassing, ook al vindt er geen overtreding van een verbodsbepaling 
plaats. Indien er aanleiding is maatregelen te nemen ten aanzien van de zorgplicht, zal dat voor het 
betreffende beschermde natuurgebied en de betreffende soortgroep in deze rapportage worden aan-
gegeven. 
 
Soortenbescherming 
 
De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internati-
onale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hier-
door zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten; 
 

• soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1); 

• soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5); 
• andere soorten (artikel 3.10). 

 
In tabel III t/m V worden deze artikelen nader toegelicht. 
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Tabel III.  Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.1 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.1. Soorten van de Vogelrichtlijn  

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogel-
richtlijn te doden of te vangen. 

2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of 
nesten van vogels weg te nemen. 

3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben. 
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van in-

standhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

Toelichting 

Alle inheemse vogelsoorten in Nederland vallen onder de Vogelrichtlijn. De Vogelrichtlijn is een richtlijn vanuit de Europese Unie uit 1979 en 
heeft betrekking op de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de Lidstaten 
waarop het Verdrag van toepassing is. De lijst met soorten is niet limitatief. 

 
Tabel IV.  Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.5 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Ver-
drag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn 

 
1. Het is verboden in het wild levende dieren van deze soorten in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te van-

gen.  
2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.  
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze dieren te beschadigen of te vernielen.  
5. Het is verboden planten van soorten uit de Habitatrichtlijn of het Verdrag van Bern in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzette-

lijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

Toelichting 

Het gaat bij artikel 3.5 over in het wild levende dieren van verschillende soortgroepen. In de wet wordt voor vogelsoorten uit bijlage II van het 
verdrag van Bern geen uitzondering gemaakt. Van de vogelsoorten die in Nederland voorkomen is hieronder een selectie gemaakt. Van de 
overige soortengroepen zijn alle soorten genoemd. 

Soorten 

Planten drijvende waterweegbree, groenknolorchis, kruipend moerasscherm, zomerschroeforchis  

Zoogdieren bever, hamster, hazelmuis, lynx, Noordse woelmuis, otter, wolf, wilde kat 

Walvisachtigen bruinvis, bultrug, butskop (hille), dwergpotvis, dwergvinvis, gestreepte dolfijn, gewone dolfijn, gewone spitsdolfijn, gewone vinvis, griend, grijze 
dolfijn, kleine zwaardwalvis, narwal, Noordse vinvis, orka, potvis, spitsdolfijn van Gray, tuimelaar, walrus witflankdolfijn, witsnuitdolfijn, witte 
dolfijn 

Vleermuizen Bechsteins vleermuis, bosvleermuis, Brandts vleermuis, franjestaart, gewone baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone grootoor-
vleermuis, grijze grootoorvleermuis, grote hoefijzerneus, grote rosse vleermuis, ingekorven vleermuis, kleine dwergvleermuis,  kleine hoefijzer-
neus, laatvlieger, meervleermuis, mopsvleermuis, Noordse vleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, tweekleurige vleermuis, vale 
vleermuis, watervleermuis 

Amfibieën boomkikker, geelbuikvuurpad, heikikker, kamsalamander, knoflookpad, poelkikker, rugstreeppad, vroedmeesterpad 

Reptielen dikkopschildpad, gladde slang, Kemps’ zeeschildpad, lederschildpad, muurhagedis, soepschildpad, zandhagedis  

Vissen houting, steur 

Vlinders apollovlinder, boszandoog, donker pimpernelblauwtje, grote vuurvlinder, moerasparelmoervlinder, monarchvlinder, pimpernelblauwtje, teunis-
bloempijlstaart, tijmblauwtje, zilverstreephooibeestje  

Libellen bronslibel, gaffellibel, gevlekte witsnuitlibel, groene glazenmaker, mercuurwaterjuffer, Noordse winterjuffer, oostelijke witsnuitlibel, rivierrom-
bout, sierlijke witsnuitlibel 

Insecten brede geelrandwaterroofkever, gestreepte waterroofkever, heldenbok, juchtleerkever, oeveraas, vermiljoenkever 

Overig Bataafse stroommossel, platte schijfhoren 
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Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Ver-
drag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn 

Vogels appelvink, baardman, beflijster, bergeend, bergfluiter, bijeneter, blauwborst, blauwe kiekendief, boerenzwaluw, bontbekplevier, bonte strandlo-
per, bonte vliegenvanger, boomklever, boomkruiper, boompieper, boomvalk, bosrietzanger bosruiter, bosuil, braamsluiper, brandgans, bruine 
kiekendief, buizerd, casarca, Cetti’s zanger, draaihals, duinpieper, dwergmeeuw, dwergstern, Engelse kwikstaart, Europese kanarie, fitis, 
fluiter, geelgors, gekraagde roodstaart, gele kwikstaart, geoorde fuut, glanskop, goudhaan, grasmus, graspieper, graszanger, grauwe kieken-
dief, grauwe klauwier, grauwe vliegenvanger, griel, groene specht, groenling, grote bonte specht, grote gele kwikstaart, grote karekiet, grote 
stern, grote zilverreiger, havik, heggenmus, hop, huiszwaluw, ijsvogel, kerkuil, klapekster, klein waterhoen, kleine barmsijs, kleine bonte 
specht, kleine karekiet, kleine plevier, kleine zilverreiger, kleinst waterhoen, kluut, kneu, koolmees, koereiger, kraanvogel , krekelzanger, 
kortsnavelboomkruiper, kruisbek, kuifmees, kwak, kwartelkoning, lepelaar, matkop, middelste bonte specht, nachtegaal, Noordse stern, oehoe, 
oeverloper, oeverpieper, oeverzwaluw, ooievaar, orpheusspotvogel, paapje, pestvogel, pimpelmees, poelruiter, porseleinhoen, purperreiger, 
putter, ransuil, rietgors, rietzanger, rode wouw, roerdomp, roodborst, roodborsttapuit, roodhalsfuut, rouwkwikstaart, sijs, slangenarend, slecht-
valk, smelleken, snor, sperwer, spotvogel, sprinkhaanzanger, steenuil, steltkluut, strandplevier, taigaboomkruiper, tapuit, tjiftjaf, torenvalk, 
tuinfluiter, velduil, visarend, visdief, vuurgoudhaan, wespendief, wielewaal, winterkoning, witbandkruisbek, witte kwikstaart, witwangstern, 
nachtzwaluw, woudaap, zeearend, zwarte mees, zwarte ooievaar, zwarte roodstaart, zwarte specht, zwarte stern, zwarte wouw, zwartkop, 
zwartkopmeeuw 

 
Tabel V.  Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.10 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.10. Andere soorten  

Het is verboden om:  
 

1. In het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, vlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, 
onderdeel A1, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen. 

2. De vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen. 
3. Vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B2, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk 

te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

Toelichting 

Het gaat bij artikel 10 om in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, vlinders, libellen en kevers. Dieren zijn opgenomen in 
bijlage onderdeel A1. Planten zijn opgenomen in bijlage onderdeel B2 van de Wet natuurbescherming. Voor een aantal zoogdieren, amfibie-
en en reptielen geldt per provincie een vrijstelling onder bepaalde voorwaarden. Dit verschilt per provincie. De betreffende soorten zijn 
aangegeven met een sterretje. Daarnaast is het mogelijk dat sommige provincies ook ‘eigen’ beschermde soorten hanteren, als aanvulling 

op het landelijke.  

Soorten 

Dieren Zoogdieren aardmuis*, boommarter, bosmuis*, bunzing*, damhert, das, dwergmuis*, dwergspitsmuis*, edelhert, eekhoorn*, egel*, eikelmuis, 
gewone bosspitsmuis*, gewone zeehond, grote bosmuis, grijze zeehond, haas*, hermelijn*, huisspitsmuis*, konijn*, molmuis, 
ondergrondse woelmuis*, ree*, rosse woelmuis*, steenmarter*, tweekleurige bosspitsmuis*, veldmuis*, veldspitsmuis, vos*, 
waterspitsmuis, wezel*, wild zwijn, woelrat* 

 Amfibieën Alpenwatersalamander, bruine kikker*, gewone pad*, kleine watersalamander*, meerkikker*, middelste groene kikker*, vin-
pootsalamander, vuursalamander 

 Reptielen adder, hazelworm*, levendbarende hagedis*, ringslang 

 Vissen beekdonderpad, beekprik, elrits, gestippelde alver, grote modderkruiper, kwabaal 

 vlinders aardbeivlinder, bosparelmoervlinder, bruin dikkopje, bruine eikenpage, donker pimpernelblauwtje, duinparel-
moervlinder, gentiaanblauwtje, grote parelmoervlinder, grote vos, grote vuurvlinder, grote weerschijnvlinder, 
iepenpage, kleine heivlinder, kleine ijsvogelvlinder, kommavlinder, pimpernelblauwtje, sleedoornpage, spie-
geldikkopje, veenbesblauwtje, veenbesparelmoervlinder, veenhooibeestje, veldparelmoervlinder, zilveren 
maan 

 Libellen beekrombout, bosbeekjuffer, donkere waterjuffer, gevlekte glanslibel, gewone bronlibel, hoogveenglanslibel, 
Kempense heidelibel, speerwaterjuffer 

 Overige 
soorten 

Europese rivierkreeft, vliegend hert 

Planten akkerboterbloem, akkerdoornzaad, akkerogentroost, beklierde ogentroost, berggamander, bergnachtorchis, blaasvaren, 
blauw guichelheil, bokkenorchis, bosboterbloem, bosdravik, brave hendrik, brede wolfsmelk, breed wollegras, bruinrode 
wespenorchis, dennenorchis, dreps, echte gamander, franjegentiaan, geelgroene wespenorchis, geplooide vrouwenmantel, 
getande veldsla, gevlekt zonneroosje, glad biggenkruid, gladde zegge, groene nachtorchis, groensteel, groot spiegelklokje, 
grote bosaardbei, grote leeuwenklauw, honingorchis, kalkboterbloem, kalketrip, karthuizeranjer, karwijselie, kleine ereprijs, 
kleine schorseneer, stijve wolfsmelk, kleine wolfsmelk, kluwenklokje, knollathyrus, knolspirea, korensla, kranskarwij, kruip-
tijm, lange zonnedauw, liggende ereprijs, moerasgamander, muurbloem, naakte lathyrus, naaldenkervel, pijlscheefkalk, 
roggelelie, rood peperboompje, rozenkransje, ruw parelzaad, scherpkruid, schubvaren, schubzegge, smalle raai, spits 
havikskruid, steenbraam 
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Volgens artikel 3.31 zijn de verboden, bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 niet van toepassing op 
handelingen die zijn beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd overeenkomstig een door het 
Ministerie van Economische Zaken goedgekeurde gedragscode en die plaatsvinden in het kader van 
bestendig beheer, bestendig gebruik, of ruimtelijke ontwikkeling of inrichting. 
 
Houtopstanden 
 
De bescherming van houtopstanden onder conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft 
als doel om het aanwezige areaal bos in Nederland te behouden. Onder houtopstanden vallen alle 
zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of 
meer of rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.  
 
Binnen de Wet natuurbescherming zijn op houtopstanden de artikelen van toepassing die zijn opge-
nomen in tabel VI. 
 
Tabel VI.  Bescherming houtopstanden in de Wet natuurbescherming 

Artikel 4.1  De artikelen uitgezonderd artikel 4.6 zijn niet van toepassing op: 
a) Houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom; 
b) Houtopstanden op erven of in tuinen;  
c) Fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 
d) Naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar; 
e) Kweekgoed; 
f) Wegbeplantingen, beplantingen langs waterwagen en eenrijige beplantingen langs landbouwgronden be-

staande uit wilgen en populieren; 
g) het dunnen van een houtopstand; 
h) uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de productie 

van houtige biomassa, indien zij:  
1. ten minste eens per tien jaar worden geoogst;  
2. bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een aan-

eengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee 
meter, en  

3. zijn aangelegd na 1 januari 2013.   

Artikel 4.2  1. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, met uitzondering van het perio-
diek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaande melding daarvan bij gedeputeerde staten. 
 
3. Gedeputeerde staten kunnen het vellen van houtopstanden telkens voor ten hoogste vijf jaar verbieden ter be-
scherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden. 
  

Artikel 4.3 lid 1 en 
2 

Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of 
hakhout, of anderszins teniet is gegaan, draagt de rechthebbende zorg voor het op bosbouwkundig verantwoorde 
wijze herbeplanten van dezelfde grond binnen drie jaar na het vellen of tenietgaan van de houtopstand. 
 
De rechthebbende vervangt binnen drie jaar na de herbeplanting, bedoeld in het eerste lid, herbeplanting die niet is 
aangeslagen. 

Artikel 4.4 lid 1 De artikelen 4.2, eerste en derde lid, en 4.3, eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing op: 
 
het vellen van houtopstanden en herbeplanten op een wijze die is beschreven in en aantoonbaar wordt gerealiseerd 
overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode. 
 
het vellen van houtopstanden ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of een passende maatregel in het 
kader van natuurontwikkeling en -beheer  

Artikel 4.5 
Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van artikel 4.3, eerste en tweede lid, ten behoeve van herbeplan-
ting op andere grond, indien de herbeplanting voldoet aan bij provinciale verordening gestelde regels. 
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Bijlage 2 Verklarende woordenlijst 
 
Externe werking 
 Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied/NNN hebben invloed op de staat van instandhouding van het gebied, 

ook activiteiten buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt "externe werking" ge-
noemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de instandhoudingsdoelstel-
lingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied/NNN, ongeacht de afstand tot het beschermde gebied.  

 
Expert Judgement 
  Inschatting van een deskundige op grond van zijn kennis en ervaring. 
 
Foerageerhabitat 
  Het gebied waarbinnen een soort voedsel zoekt.  
 
Foerageren 
  Zoeken en vinden van voedsel door dieren (jachtgebied).  
 
Functioneel leefgebied 
  Hiermee wordt het gebied dat is benodigd om de functionaliteit van een voortplantingsplaats of van een vaste- rust of 

voortplantingsplaats te behouden. Een nestlocatie of voortplantingsplaats kan bijvoorbeeld alleen succesvol functioneren, 
wanneer er voldoende habitat (schuilgelegenheid, voedsel etc.) van voldoende kwaliteit aanwezig is om te kunnen paren, 
eieren te leggen en jongen groot te brengen.  

 
Gunstige staat van instandhouding 
  Er is sprake van een gunstige staat van instandhouding van een soort of habitattype als de omstandigheden waarin de 

soort of het habitattype voorkomt perspectief bieden op een duurzaam voortbestaan van die soort of dat habitattype. 
 
Habitat 
  Omvat de plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt doordat de abiotische en biotische factoren (niet levende en 

levende natuur) van die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven, 
groeien en zich voortplanten.  

 
Kraamverblijfplaats 
  Voortplantingsplaats van vleermuizen. Het gaat hierbij vaak om de vrouwelijke exemplaren van een kolonie (ook wel 

kraamgroep genoemd) die gezamenlijk hun jongen grootbrengen. De aantallen vleermuizen in een kraamgroep kan op-
lopen tot meerdere honderden exemplaren. 

 
Landschappelijk inpassingsplan 

Het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied middels een ontwerp van de groenvoorziening, dat vol-
doet aan het beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor wordt zorg gedragen dat een ruimtelijke ontwikkeling 
past in het landschap.  

 
Landhabitat 
  Amfibieën zijn voor de voortplanting afhankelijk van water. Buiten de voortplantingsperiode maakt de soortgroep gebruik 

van landhabitat als onderdeel van het leefgebied. Landhabitat voor amfibieën omvat onder andere structuurrijke of op-
gaande vegetatie zoals (loof)bos, houtwallen, struikgewas, heide, ruigtekruiden, vegetaties en moeras.  

 
Mitigerende maatregelen 
 Maatregelen die negatieve effecten bij een ingreep voorkomen of reduceren. 
 
Omgevingscheck 
  Een omgevingscheck wordt uitgevoerd bij verlies van leefgebied van een jaarrond beschermde functie van een soort die 

door een ingreep (tijdelijk) verloren gaat. De omgeving van de ingreep wordt door een ter zake deskundige beoordeeld 
op aanwezigheid van voldoende alternatief leefgebied en/of potentiële verblijfplaatsen. 

 
Ontheffing  

De Wet natuurbescherming is bedoeld om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. Om deze 
kwetsbare soorten te beschermen bevat de Wet natuurbescherming een aantal verbodsbepalingen. Onder bepaalde 
voorwaarden mogen de activiteiten wel doorgaan, daarvoor kan een ontheffing benodigd zijn. Een ontheffing is een be-
sluit waarbij in een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt. 

 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Abiotische_factoren
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Paarverblijfplaats 
  Dit is een verblijfplaats die hoofdzakelijk in het najaar (september/oktober) door vleermuizen worden gebruikt om te 

paren. Eén mannetje kan een dergelijke verblijfplaats met meerdere vrouwtjes delen. In de omgeving van de paarverblijf-
plaats wordt veelal door het territoriale mannetje middels baltsvluchten getracht vrouwtjes aan te lokken. 

 

Activiteitenplan 
Een activiteitenplan dient als begeleidend document voor een ontheffingsaanvraag. In het activiteitenplan zijn maatrege-
len verwoord waarmee de functionaliteit van een rust- of voortplantingsplaats van een beschermde soort behouden blijft 
en schade aan individuen wordt voorkomen.  

 

Populatie 
  Een biologische populatie is een groep individuen van dezelfde soort die zich onderling voortplant en als zodanig geïso-

leerd is van andere zulke groepen. 
 
Rode Lijst 
  Rode Lijsten laten zien welke soorten zijn verdwenen en welke soorten in een gebied sterk zijn achteruitgegaan of zeld-

zaam zijn. Er bestaan verschillende Rode Lijsten. Voor vogels, voor zoogdieren, planten, paddenstoelen, insecten en 
voor allerlei andere soortgroepen. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status. Plaatsing op de lijst maakt een 
dier dus nog geen 'beschermde diersoort' in de zin van de Wet natuurbescherming. De Rode Lijsten hebben in de praktijk 
wel een belangrijke signaleringfunctie. Door de Rode Lijst te raadplegen, kunnen alle instellingen die met natuurbehoud 
te maken hebben rekening houden met bedreigde soorten. 

 
Significant negatief effect 
  Een effect is in het kader van de Wet natuurbescherming significant als de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-

gebied dreigen te worden aangetast. 
 
  Het begrip 'significant' staat centraal in de toepassing van het beschermingsregime voor Natura 2000-gebieden bij zowel 

vaststelling van beheerplannen als de vergunningverlening. Het bepaalt of een uitvoerige toetsing, een zogenaamde 
passende beoordeling, moet worden uitgevoerd. Indien als gevolg van een ingreep de toekomstige oppervlakte habitat of 
leefgebied, aantal van een soort of kwaliteit van een habitat lager zal worden dan zoals bedoeld in de instandhoudings-
doelstelling, dan kan sprake zijn van significante gevolgen. Voor het goede begrip, de soorten hoeven er niet te zitten, 
het gebied moet geschikt zijn voor de soorten. 

 
Voortplantingsplaats of rustplaats 

Een plek binnen het leefgebied van een soort die essentieel is voor de levenscyclus van een individu. De Wet natuurbe-
scherming omschrijft niet exact wat een vaste rust- of voortplantingsplaats is. Dit is soortafhankelijk.  

 
Vliegroute 
  Een vaste route die door vleermuizen wordt gebruikt tussen de verblijfplaatsen naar foerageergebieden.  
 
Winterverblijfplaats 
  Verblijfplaats die gebruikt wordt om de periode van winterrust te overbruggen. Voor vleermuizen zijn dit vorstvrije, maar 

koele en vochtige plekken. Er kans sprake zijn van massaverblijfplaatsen, verblijfplaatsen van kleine groepen of één of 
enkele individuen.  

 
Zomerverblijfplaats 
 Buiten de kraamperiode worden deze door groepjes vrouwtjes en jongen gebruikt, in de kraamperiode door individuele 

mannetjes. 
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1. INLEIDING 

Voor ‘Proeftuin Elsendorp’ wordt het ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ vastgesteld. Met dit bestemmingsplan met 
verbrede reikwijdte moet het eenvoudiger worden om een omgevingsvergunning te verlenen voor initiatieven die een meer‐
waarde zijn voor Elsendorp. Het bestemmingsplan  is daarmee een omgevingsplan vooruitlopend op de Omgevingswet en 
heeft het een pilot status gekregen onder de Crisis‐ en herstelwet (Chw). Zo’n pilot omgevingsplan biedt veel ontwikkelings‐
ruimte en flexibiliteit. Dit sluit aan bij het gedachtegoed van de Omgevingswet. 
 
De initiatiefnemer voor een initiatief aan de Keizersven 34 is één van de koplopers die samen met een aantal andere koplo‐
pers een bijdrage  levert aan meerwaarde voor het dorp. Voor de koplopers  in de proeftuin  is het mogelijk gemaakt om 
gelijktijdig met het vaststellen van het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte ook hun initiatief planologisch te regelen.  
 
Om de initiatieven samen met het ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ mogelijk te maken is een motivering nodig 
waarin aangetoond wordt dat het initiatief aanvaardbaar is binnen de bestaande fysieke leefomgeving. In voorliggende ruim‐
telijke onderbouwing wordt het initiatief aan de Keizersven 34 gemotiveerd aan de hand van de doelen voor meerwaarde 
voor Elsendorp, het relevante provinciale omgevingsbeleid en de geldende normen voor de relevante milieukundige aspec‐
ten. Het initiatief aan de Keizersven 34 is aanvaardbaar binnen de bestaande fysieke leefomgeving als aan voornoemde wordt 
voldaan.  
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2. DE ONTWIKKELING 

2.1 Huidige situatie  
Omgeving  

Het Brabantse dorp Elsendorp ligt aan de kruising  van de twee provinciale wegen de Zeelandsedijk en de Elsendorpseweg 
tussen Gemert en Boxmeer. Het dorp valt onder de gemeente Gemert‐Bakel. Het is omgeven door een agrarisch landschap 
met meerdere intensieve veehouderijen en met in het zuiden een aantal natuurgebieden zoals de ‘Groote Slink‐Bunthorst’, 
‘De Sijp’ en ‘Cleefs Wit’.  
 
Locatie  

Het voormalige agrarische bedrijf aan de Keizersven 34 ligt ten noorden van het dorp in het buitengebied. Op dit adres staat 
een bedrijfswoning met daarachter aangesloten een grote stal met een oppervlak van 844 m2. Daarachter staat nog een 
schuur met een oppervlak van 308 m2 en een hok met een oppervlak van 106 m2. Het perceel  is aan de oostzijde van de 
gebouwen aangesloten het Keizersven, deze weg wordt ontsloten via de provinciale weg, de Zeelandsedijk.  
 
Bedrijfsactiviteiten  

Voorheen was op deze locatie een intensieve veehouderij gevestigd, daarna is het meer dan 10 jaar gebruikt voor een trans‐
portbedrijf. Sindsdien staat het bedrijf al een hele tijd leeg. De initiatiefnemer heeft het aangekocht om zijn loon‐ en grond‐
verzetbedrijf te vestigen. Totdat de initiatiefnemer dit bedrijf aankocht had hij zijn werkzaamheden over verschillende loca‐
ties binnen Elsendorp verspreid. Met de aankoop kan deze ondernemer zijn werkzaamheden voortaan geconcentreerd van‐
uit het Keizersven 34 uitvoeren. Deze transformatie naar een loon‐ en grondverzetbedrijf wordt in de volgende paragraaf 
beschreven.  
 

 
Figuur 2.1: Kaart omgeving met plangebied rood aangeduid.  
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Figuur 2.2: Luchtfoto met plangebied rood omkaderd  
 
2.2 Beoogde situatie en de meerwaarde voor Elsendorp 
Het bedrijf op het Keizersven 34 wordt getransformeerd tot loon‐ en grondverzetbedrijf. Door verdere specialisatie van de 
bedrijfsactiviteiten  is voldoende ruimte noodzakelijk voor  inpandige stallingsmogelijkheden voor machines en kleinschalig 
onderhoud van machines enerzijds en anderzijds is voldoende ruimte nodig voor een strategische werkvoorraad van grond‐
, hulp‐, afval‐ en bouwstoffen. 
 
Ruimtelijke aanpassingen  

Om deze transformatie mogelijk te maken dienen de volgende aanpassingen te worden aangebracht op het terrein:  
 De stal achter de bedrijfswoning wordt een berging voor machines, voor zowel langdurige als statische opslag;  
 De schuur achter op het terrein wordt gesloopt. Hiervoor in de plaats wordt een nieuwe loods gebouwd met een 

oppervlak van 1.800 m2. In deze nieuwe loods zal een werkplaats, een inpandige reinigingsplaats en een opslag van 
gevoelige grondstoffen worden gerealiseerd;  

 Achter de nieuwe loods zullen hulpstukken worden opgeslagen;  
 Aan de oostzijde van de gebouwen worden verschillende soorten grond‐, hulp‐, bouw‐, en afvalstoffen als strategi‐

sche werkvoorraad opgeslagen. De buitenopslag wordt in het bestemmingsplan geregeld, zie paragraaf 2.3.2; 
 Daarnaast wordt een parkeerplaats ingericht.  
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Op figuur 2.3 is de verbeelding van deze gewenste indeling van het bedrijfsterrein te zien.  
 

 
Figuur 2.3: Gewenste indeling bedrijfsterrein Keizersven 34 (Bron: Cumela)  
 
Sloop  

Bij de sloop van de oude schuur zal het asbest dak worden verwijderd. Daarnaast  zullen de oude mestputten worden ge‐
dempt.  
 
Landschappelijke inpassing  

Om het beoogde bedrijfsterrein landschappelijk in te passen wordt een grondwal met struweel rondom het perceel geplaatst. 
Hierdoor wordt de bedrijvigheid en de stapels met strategische werkvoorraad uit het zicht onttrokken. Deze materialen die 
buiten  liggen opgeslagen worden niet afgedekt. Het  is daarom van belang dat hier rekening mee wordt gehouden bij de 
beplantingskeuze. Zodra bladeren van de boom/struweel vallen, komen deze  in de bouwstoffen waardoor de waarde zal 
dalen. Het toevoegen van inheemse beplanting is bij dit project dan ook niet haalbaar. Aan de voet van de wal kunnen enkele 
struiken geplaats worden waar kleine zoogdieren en vogels een schuilplaats hebben, verder zal er vooral een  taxushaag 
geplaatst worden. Een snelgroeiende Taxus zorgt voor een snel gerealiseerde  landschappelijke  inpassing en verliest geen 
blad dat in de bouwstoffen terecht kan komen. Aan de voorkant van het erf zullen enkele fruitbomen geplaatst worden om 
de groenstructuur en de biodiversiteit op het erf te versterken. In bijlage 1 is de landschappelijke inpassing opgenomen.  



 

9/50    

Duurzaamheid  

Bij de beoogde ontwikkeling wordt rekening gehouden met duurzaamheid hemelwater op te vangen en groene stroom op 
te wekken. Het hemelwater wordt opgevangen in tanken waarna het geïnfiltreerd kan worden of hergebruikt kan worden. 
Watercompensatie in dit plan is dan niet van toepassing. Op de nieuwe loods zal de initiatiefnemer zonnepanelen plaatsen 
waardoor hij voor zichzelf duurzame energie kan opwekken.  
 
Meerwaarde  

Dit initiatief levert door deze ontwikkelingen op de volgende punten meerwaarde voor Elsendorp:  
 Nieuwe invulling leegstaande locatie; 
 Verwijderen asbest; 
 Afkoppelen regenwater; 
 Zonnepanelen op het dak; 
 Bouwvlak wordt verkleind. 

 
2.3 Bestemmingsplan  
2.3.1 Huidige planologische situatie 

Het vigerende bestemmingplan is ‘Gemert‐Bakel Buitengebied 2017’, vastgesteld op 5 juli 2018. Volgens dit plan kent het 
perceel de bestemming 'Agrarisch ‐ Agrarisch bedrijf' met de functieaanduiding 'intensieve veehouderij'.  
 
De omschakeling van een agrarisch bedrijf naar een niet‐agrarisch bedrijf is niet mogelijk binnen de regels van het vigerend 
bestemmingsplan. De beoogde situatie wordt planologisch geregeld met de vaststelling van ‘het bestemmingsplan met ver‐
brede reikwijdte Proeftuin Elsendorp’. 
 

 
Figuur 2.5: Uitsnede bestemmingsplan ‘Gemert‐Bakel Buitengebied 2017’ 
(Bron: ruimtelijkeplannen.nl) 
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2.3.2 Beoogde planologische situatie  

Om de ontwikkeling mogelijk te maken wordt de bestemming ‘Agrarisch ‐ Agrarisch bedrijf’ met aanduiding ‘intensieve vee‐
houderij’ omgezet naar de bestemming ‘Bedrijf’ met functieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – agrarisch verwant’ en 
‘specifieke vorm van bedrijf – buitenopslag’. Hierbij wordt het bouwvlak verkleind van 14.996 m2 naar 11.099 m2, zodat deze 
aansluit op de beoogde functie. Er wordt een maximum oppervlakte bedrijfsbebouwing opgenomen van 2.844 m2.  
 
Zoals in paragraaf 2.2 is beschreven wordt het perceel landschappelijk ingepast. In totaal wordt er 2.219 m² aan landschap‐
pelijke inpassing gerealiseerd. Dit krijgt in het bestemmingsplan de bestemming ‘Groen’.   
 
In bijlage 2 is de planverbeelding van de beoogde planologische situatie weergegeven.  
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3. TOETSING BELEID  

3.1 Provinciaal beleid 
3.1.1 Ontwerp omgevingsverordening Noord‐Brabant 

Beleid  

Gedeputeerde Staten van Noord‐Brabant hebben op 23 maart 2021 het ontwerp van de Omgevingsverordening Noord‐Bra‐
bant vastgesteld.  
Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Vanwege de Omgevingswet moet de provincie haar regelsysteem aan‐
passen. Straks heeft de provincie nog maar één verordening waarin alle regels zijn opgenomen over de fysieke leefomgeving. 
De Ontwerp Omgevingsverordening is, na de Interim Omgevingsverordening, een tweede stap op weg naar de definitieve 
omgevingsverordening. Hierin worden de bestaande verordeningen over de  fysieke  leefomgeving samengevoegd tot één 
Omgevingsverordening.  
De Ontwerp Omgevingsverordening  is beleidsneutraal van karakter  ten opzichte van de voorheen geldende verordening 
ruimte en de nu nog geldende interim omgevingsverordening. Dat betekent dat er geen nieuwe beleidswijzigingen zijn door‐
gevoerd, behalve als deze voortvloeien uit vastgesteld beleid, zoals de omgevingsvisie. In beginsel zijn de huidige regels met 
het huidige beschermingsniveau gehandhaafd. Hoewel op dit moment de  interim omgevingsverordening nog geldend  is, 
wordt in de ruimtelijke onderbouwing wel al getoetst aan de ontwerp omgevingsverordening. Aangezien de ontwikkeling op 
de locatie Keizersven 34 onderdeel is van de proeftuin en het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (voorloper op om‐
gevingsplan) is dat op dit moment het meest passende beoordelingskader voor deze nieuwe ontwikkeling.  
 
In hoofdstuk 4 van de Ontwerp Omgevingsverordening zijn de instructieregels opgenomen die gemeenten moeten toepassen 
in hun omgevingsplan. De instructieregels richten zich op een evenwichtige toedeling van functies. Dit betekent dat de regels 
in de ontwerp omgevingsverordening ook vanuit functies (van gebieden) zijn opgebouwd. Daarnaast richten de regels zich 
op een goede omgevingskwaliteit, inclusief een veilige en gezonde leefomgeving (in plaats van een goede ruimtelijke kwali‐
teit). Tevens zijn een aantal algemene basisprincipes opgenomen. 
 
In de ontwerp omgevingsverordening zijn regels voor ontwikkelingen gekoppeld aan werkgebieden (structuren) en aandui‐
dingen. Het plangebied ligt binnen het werkgebied ‘Landelijk Gebied'.  
 

   
Figuur 3.1: Uitsnede Ontwerp Omgevingsverordening kaart 2 basiskaart ‐ met plangebied in ‘Landelijk gebied’  
(Bron: ruimtelijkeplannen.nl) 
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De planologische ontwikkeling die met dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt betreft de vestiging van een loon‐ en 
grondverzetbedrijf ter plaatse van een voormalige veehouderij.  
 
In het vigerende bestemmingsplan  ‘Gemert‐Bakel Buitengebied 2017’ (vastgesteld op 5  juli 2018) zijn ter plaatse van het 
bouwperceel aan Keizersven 34 de gronden bestemd voor een  intensieve veehouderij.  In het nieuwe bestemmingsplan 
‘Proeftuin Elsendorp’ krijgt het plangebied de bestemming ‘Bedrijf’ en ‘Groen’ met functieaanduidingen ‘specifieke vorm van 
bedrijf – agrarisch verwant’ en ‘specifieke vorm van bedrijf – buitenopslag’. Hierna worden de nieuwe functies binnen het 
plangebied getoetst aan de relevante instructieregels uit de ontwerp omgevingsverordening. 
 
Toetsing 

De beoogde ontwikkeling voorziet in het realiseren van een loon‐ en grondverzetbedrijf ter plaatse van een voormalige vee‐
houderij. Deze niet‐agrarische functie wordt gevestigd in 'landelijk gebied'. Deze ontwikkeling wordt daarom getoetst aan 
artikel 4.78 ‘Niet‐agrarische activiteiten’ van de Ontwerp Omgevingsverordening.  
 
Naast de regels voor ‘niet‐agrarische activiteiten’ op het ‘Vitale platteland’ gelden de basisprincipes voor een evenwichtige 
toedeling van functies (artikel 4.7 tot 4.10) en de regels voor het versterken van de omgevingskwaliteit (artikel 4.11 tot 4.13). 
Voor het realiseren van een veilige, gezonde leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit wordt toepassing gegeven aan 
zorgvuldig ruimtegebruik, de waarden in een gebied met toepassing van de lagenbenadering en meerwaardecreatie.  
 
Dit zijn het totaal aantal regels uit de Ontwerp Omgevingsverordening Noord‐Brabant waar dit initiatief aan getoetst wordt:  
 
Instructieregels voor het omgevingsplan gemeenten (hoofdstuk 4): 
Basisprincipes voor een evenwichtige toedeling van functies (paragraaf 4.1.2): 

 Artikel 4.7 Zorgplicht voor een goede omgevingskwaliteit; 
 Artikel 4.8 Zorgvuldig ruimtegebruik; 
 Artikel 4.9 Toepassing van de lagenbenadering; 
 Artikel 4.10 Meerwaardecreatie. 

Versterken van omgevingskwaliteit (paragraaf 4.1.3):  

 Artikel 4.11 Kwaliteitsverbetering landschap; 
 Artikel 4.12 Bouw‐sloop regeling; 
 Artikel 4.13 Ontwikkelingsrichting; 

Niet‐agrarische activiteiten (paragraaf 4.6.4): 

 Artikel 4.78: Niet‐agrarische activiteiten. 
 
Basisprincipes voor een evenwichtige toedeling van functies (paragraaf 4.1.2 ontwerp omgevingsverordening): 

Artikel 4.7 Zorgplicht voor een goede omgevingskwaliteit: 

Lid 1 
Een omgevingsplan geeft bij de evenwichtige toedeling van functies aan locaties invulling aan een veilige, gezonde leefom‐
geving met een goede omgevingskwaliteit. 
 
Lid 2 
Voor het realiseren van een veilige, gezonde  leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit wordt toepassing gegeven 
aan: 

a. zorgvuldig ruimtegebruik als bedoeld in Artikel 4.8; 
b. de waarden in een gebied met toepassing van de lagenbenadering als bedoeld in Artikel 4.9; en 
c. meerwaardecreatie als bedoeld in Artikel 4.10. 
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Toetsing: 

Middels voorliggende ruimtelijke onderbouwing wordt aangetoond dat met voorgenomen ontwikkeling sprake  is van een 
evenwichtige toedeling van functies aan de locatie en dat invulling wordt gegeven aan een veilige, gezonde leefomgeving 
met een goede omgevingskwaliteit. 
Dat de beoogde ontwikkeling voldoetaan de regels in artikel 4.7 wordt onderbouwd bij de genoemde artikelen 4.8, 4.9 en 
4.10.  
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Keizersven 34 voldoet aan de regels uit artikel 4.7 ‘Zorgplicht voor een goede omgevingskwa‐
liteit’ uit ontwerp omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
 

Artikel 4.8 Zorgvuldig ruimtegebruik 

Zorgvuldig ruimtegebruik houdt in dat: 
a. een ontwikkeling plaatsvindt binnen bestaand ruimtebeslag behalve wanneer in dit hoofdstuk de ontwikkeling van 

een activiteit of functie daarbuiten wordt toegestaan; 
b. bij stedelijke ontwikkeling toepassing wordt gegeven aan de ladder voor duurzame verstedelijking, bedoeld in artikel 

5.129g van het Besluit kwaliteit leefomgeving; en 
c. gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere permanente voorzieningen worden geconcentreerd binnen een 

bouwperceel. 
 
Toetsing: 

Bij de beoogde ontwikkeling is sprake van zorgvuldig ruimtegebruik, omdat het plaatsvindt binnen bestaand ruimtebeslag. 
De bebouwing is geconcentreerd binnen het bouwperceel. De oude stal blijft in gebruik en de nieuwe loods zal ter plaatse 
van de oude schuur gebouwd worden.  
 
De herbestemming van bestaand vastgoed wordt in beginsel niet aangemerkt als een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Alleen 
als het een  functiewijziging van wezenlijke aard en omvang betreft, wordt een herbestemming wel als nieuwe stedelijke 
ontwikkeling aangemerkt. De herbestemming van een agrarisch bedrijf naar een niet‐agrarisch bedrijf is in dit geval dusdanig 
kleinschalig van aard en omvang dat de ontwikkeling niet aangemerkt wordt als een nieuwe stedelijke ontwikkeling in het 
kader van de ladder voor duurzame verstedelijking.  
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Keizersven 34 voldoet aan de regels uit artikel 4.8 ‘Zorgvuldig ruimtegebruik’ uit ontwerp om‐
gevingsverordening Noord‐Brabant. 
 
Artikel 4.9 Toepassing van de lagenbenadering 

Lid 1 
Het toepassen van de lagenbenadering maakt inzichtelijk welke effecten een ontwikkeling heeft op de lagen afzonderlijk, de 
lagen in onderlinge wisselwerking met elkaar en het actief benutten van de factor tijd. 
 
Lid 2 
Voor de toepassing van het eerste lid worden de volgende lagen onderscheiden: 

a. de ondergrond, zoals de bodem, het grondwater en archeologische waarden; 
b. de netwerklaag, zoals infrastructuur, natuurnetwerk, energienetwerk, waterwegen waaronder een goede, multimo‐

dale afwikkeling van het personen‐ en goederenvervoer; 
c. de bovenste laag, zoals cultuurhistorische‐ en landschappelijke waarden, de omvang van de functie en de bebou‐

wing, de effecten op bestaande en toekomstige functies, de effecten op volksgezondheid, veiligheid en milieu. 
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Lid 3 
Bij het actief benutten van de factor tijd wordt rekening gehouden met de herkomstwaarde van de lagen, het verleden, de 
(on)omkeerbaarheid van optredende effecten op de lagen vanwege de ontwikkeling en de toekomstwaarde van de ontwik‐
keling vanuit duurzaamheid en toekomstbestendigheid. 

 

Toetsing: 

In de milieuparagrafen wordt per milieu aspect beschreven of en hoe de beoogde ontwikkeling het aspect beïnvloed. In de 
lagenbenadering bekijken we dit per laag:  

 de ondergrond: de bodem door het bouwen van de nieuwe  loods geroerd. De bodemkwaliteit wordt hierbij niet 
aangetast. Dit is beschreven in paragraaf 4.6. Daarnaast zullen de oude mestputten worden gedempt. Het hemel‐
water wordt opgevangen in tanken waarna het geïnfiltreerd kan worden of hergebruikt kan worden. Watercompen‐
satie  in dit plan  is daarom niet nodig.  In paragraaf 4.8  is aangetoond dat het plangebied niet  in een gebied met 
archeologische waarden ligt.  

 de netwerklaag: Op het dak van de nieuwe  loods worden zonnepanelen gelegd om te voorzien  in groene stroom 
voor het eigen bedrijf.  

 de bovenste laag: de landschappelijke waarden worden versterkt door de landschappelijke inpassing met een talud 
met struweel en fruitbomen om de groenstructuur en de biodiversiteit op het erf te versterken.  

De ontwikkeling heeft direct en op de  langere  termijn een positief effect op de waterveiligheid, de energiezekerheid en 
biodiversiteit.  
 
Conclusie: 

Met de beoogde ontwikkeling aan Keizersven 34 wordt de lagenbenadering toegepast conform artikel 4.9 ‘Toepassen lagen‐
benadering’ uit ontwerp omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
 
Artikel 4.10 Meerwaardecreatie 

Lid 1 
Meerwaardecreatie omvat een evenwichtige benadering van de economische, ecologische en sociale aspecten die  in een 
gebied en bij een ontwikkeling zijn betrokken, waaronder: 

a. de mogelijkheid om opgaven en ontwikkelingen te combineren zodat meerwaarde ontstaat; 
b. de bijdrage van een ontwikkeling aan andere opgaven en belangen dan die rechtstreeks met de ontwikkeling ge‐

moeid zijn. 
Lid 2 
De fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit, bedoeld in Artikel 4.11 Kwaliteitsverbetering landschap en de bouw‐
sloop regeling, bedoeld in Artikel 4.12 kunnen deel uitmaken van de meerwaardecreatie. 
 
Toetsing: 

Om te zorgen dat er bij initiatieven in de proeftuin voldoende meerwaarde voor Elsendorp gerealiseerd wordt is het meer‐
waardeplan opgesteld. In het meerwaardeplan is beschreven dat elk initiatief in het buitengebied van Elsendorp wordt ge‐
acht een meerwaarde te leveren in de vorm van een impuls aan de fysieke leefomgeving in de vorm van een verbetering van 
de ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit van Elsendorp. De toetsing van de beoogde ontwikkeling aan de Keizersven 34 aan het 
meerwaardeplan is opgenomen in paragraaf 3.2.2. De meerwaarde die de beoogde ontwikkeling realiseert is beschreven in 
paragraaf 2.2. Het initiatief realiseert voldoende meerwaarde. 
 
Ook moet de ontwikkeling aan de Keizersven 34 in samenhang worden gezien met de andere ontwikkelingen van de koplo‐
pers die met het bestemmingsplan ‘proeftuin Elsendorp’ mogelijk gemaakt worden. Deze ontwikkelingen tezamen realiseert 
een meerwaarde voor Elsendorp.  
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Keizersven 34 voldoet aan de regels uit artikel 4.10 ‘Meerwaardecreatie’ uit ontwerp omge‐
vingsverordening Noord‐Brabant. 
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Versterken van omgevingskwaliteit (paragraaf 4.1.3 ontwerp omgevingsverordening): 

Artikel 4.11 Kwaliteitsverbetering landschap 

Lid 1 
Een omgevingsplan dat de ontwikkeling van activiteiten mogelijk maakt in Landelijk gebied bepaalt dat die ontwikkeling ge‐
paard gaat met een fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit van het gebied of de omgeving. 
 
Lid 2 
Het omgevingsplan onderbouwt dat de fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit past binnen de gewenste ont‐
wikkeling van het gebied, bedoeld in Artikel 4.13, en dat de uitvoering is geborgd door: 

a. financiële, juridische en feitelijke vastlegging in het plan; of 
b. nakoming van de afspraken uit het regionaal overleg, bedoeld in Afdeling 6.2 Regionaal samenwerken. 

 
Lid 3 

a. Een verbetering van de landschappelijke kwaliteit kan mede de volgende aspecten omvatten: de op grond van deze 
verordening verplichte landschappelijke inpassing; 

b. het toevoegen, versterken of herstellen van landschapselementen die een bijdrage leveren aan de versterking van 
de landschapsstructuur of de relatie stad‐land; 

c. het behoud of herstel van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing of terreinen; 
d. het wegnemen van verharding; 
e. het slopen van bebouwing; 
f. de realisering van het Natuur Netwerk Brabant of een ecologische verbindingszone; 
g. het aanleggen van extensieve recreatieve mogelijkheden. 

 

Lid 4 
Ingeval toepassing wordt gegeven aan het tweede lid onder b wordt een passende financiële bijdrage in een landschapsfonds 
verzekerd en wordt over de besteding van dat fonds periodiek verslag gedaan in het regionaal overleg, bedoeld in Afdeling 
6.2 Regionaal samenwerken. 
 
Toetsing: 

Uit het meerwaardeplan volgt dat de beoogde ontwikkeling gepaard moet gaan met een landschappelijke inpassing van het 
perceel. De toetsing van het  initiatief aan het meerwaardeplan  is opgenomen  in paragraaf 3.2.2. De meerwaarde die de 
beoogde ontwikkeling realiseert is beschreven in paragraaf 2.2. De wijze waarop een fysieke verbetering van de landschap‐
pelijke kwaliteit van de omgeving wordt verbeterd  is uitgewerkt  in het  landschappelijk  inpassingsplan dat als bijlage 1  is 
bijgevoegd bij deze ruimtelijke onderbouwing. Een uitsnede uit het landschappelijk inpassingsplan is weergegeven in figuur 
2.4. In dit plan is rekening gehouden met de historie, de huidige groenstructuren en met de ’Landschappelijke inspiratiekaart 
en bouwsteden  landschappelijke meerwaarde’ voor proeftuin Elsendorp. Een grondwal met struweel wordt  rondom het 
perceel geplaatst, zodat de bedrijvigheid aan het zicht wordt ontnomen. Aan de voet van de wal worden struiken geplaatst 
waar kleine zoogdieren en vogels in kunnen schuilen. Aan de voorkant van het erf zullen enkele fruitbomen geplaatst worden 
om de groenstructuur en de biodiversiteit op het erf te versterken.   
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Keizersven 34 voldoet aan de regels uit artikel 4.11 ‘kwaliteitsverbetering landschap’ uit ont‐
werp omgevingsverordening Noord‐Brabant.  
 

Artikel 4.12 Bouw‐sloop regeling      

Lid 1      
Een omgevingsplan dat van toepassing  is op Landelijk gebied en die het oprichten van gebouwen mogelijk maakt buiten 
bestaand ruimtebeslag, borgt dat er elders feitelijk en juridisch een naar aard en omvang gelijke oppervlakte aan gebouwen 
wordt gesloopt, al dan niet door het  instellen van een sloopfonds, behalve als toepassing wordt gegeven aan Artikel 4.56 
Afwijkende regels stedelijke ontwikkeling. 
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Lid 2      
Het oprichten van gebouwen buiten bestaand ruimtebeslag is alleen mogelijk binnen de voorwaarden die in deze verorde‐
ning zijn gesteld. 
 
Toetsing: 

In het landelijk gebied ligt een grote opgave om de toenemende leegstand van bebouwing tegen te gaan. Veel agrarische 
ondernemers stoppen met de bedrijfsvoering. Vanwege de toenemende leegstand, het streven om verpaupering en crimi‐
naliteit tegen te gaan alsmede het terugdringen van verstening van het buitengebied, is in de ontwerp omgevingsverordening 
een bouw‐sloop regeling opgenomen. Dit betreft echter een nieuwe regeling die in de voorgaande provinciale verordeningen 
nog niet opgenomen was. In samenspraak met gemeente en andere belanghebbenden wordt deze nieuwe regeling de ko‐
mende periode verder uitgewerkt. De regeling moet uitvoerbaar zijn zowel vanuit juridisch als economisch oogpunt en een‐
voudig toepasbaar. Het is daarbij denkbaar dat de regeling wordt geïntegreerd in de regionale afspraken die op basis van de 
regionale afspraken die op basis van de regeling Kwaliteitsverbetering landschap (artikel 4.10 ontwerp omgevingsverorde‐
ning) zijn gemaakt. Voor de proeftuin zijn de afspraken voor kwaliteitsverbetering van het  landschap opgenomen  in het 
meerwaardeplan. Hierin is echter, vooralsnog, geen bouw‐sloop regeling opgenomen. Wel wordt de sloop van bebouwing 
gezien als een meerwaarde voor Elsendorp. Daarnaast is de sloop van leegstaande (agrarische) bebouwing een doelstelling 
in de visie van proeftuin Elsendorp.  
 
Met de beoogde ontwikkeling aan de Keizersven 34 wordt een nieuwe loods gerealiseerd ter plaatse van de oude schuur. 
Deze zal gesloopt worden waarbij het asbest dak wordt gesaneerd. Daarnaast worden de oude mestputten gedempt.  
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling draagt bij aan hetgeen deze regeling beoogd te bewerkstelligen, het tegengaan van leegstand. 
 

Artikel 4.13 Ontwikkelingsrichting 

Lid 1 
In een omgevingsplan dat de uitbreiding mogelijk maakt van een bestaande gebruiksactiviteit of dat een nieuwe gebruiksac‐
tiviteit toelaat  in Landelijk gebied, wordt onderbouwd dat die ontwikkeling past binnen de ontwikkelingsrichting van het 
gebied. Een ontwikkelingsrichting wordt opgesteld met toepassing van de basisprincipes, bedoeld in Paragraaf 4.1.2, en gaat 
in ieder geval in op de volgende aspecten: 

a. een gebiedsgerichte benadering van welke activiteiten en functies passen in de omgeving; 
b. welke effecten de mogelijke ontwikkeling heeft op andere aspecten, waaronder de te beschermen waarden, mobi‐

liteit, agrarische ontwikkeling, leefbaarheid en leegstand elders; 
c. op welke wijze de omgevingskwaliteit in het gebied versterkt kan worden, mede gericht op de toepassing van Artikel 

4.11 Kwaliteitsverbetering landschap; en 
d. op welke wijze de sloop van overtollige bebouwing wordt gerealiseerd, mede gericht op de toepassing van Artikel 

4.12 Bouw‐sloop regeling. 
 

Toetsing: 
De ontwikkelingsrichting voor Elsendorp is beschreven in de structuurvisie proeftuin Elsendorp en het meerwaardeplan.  
 
De toetsing van de ontwikkeling aan Keizersven 34 aan de structuurvisie proeftuin Elsendorp en het meerwaardeplan is be‐
schreven in paragraaf 3.2.1 en 3.2.2. Uit de toetsing blijkt dat de beoogde ontwikkeling past binnen de ontwikkelingsrichting 
van het gebied.  
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Keizersven 34 voldoet aan de regels uit artikel 4.13 ‘Ontwikkelingsrichting’ uit ontwerp omge‐
vingsverordening Noord‐Brabant. 
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Niet‐agrarische activiteiten (paragraaf 4.6.4) 

Artikel 4.74: Agrarisch‐technisch hulpbedrijf of agrarisch‐verwant bedrijf 

Lid 1 
Een omgevingsplan van toepassing op Landelijk gebied kan binnen een bestaand bouwperceel voorzien in de ontwikke‐
ling van een agrarisch‐technisch hulpbedrijf of een agrarisch‐verwant bedrijf als: 

a. dit past binnen de ontwikkelingsrichting van het gebied, bedoeld in Artikel 4.13; 
b. de omvang van het bouwperceel ten hoogste 1,5 hectare bedraagt; 
c. bij uitbreiding van het bouwperceel toepassing wordt gegeven aan Artikel 4.12 Bouw‐sloop regeling; en 
d. een toename van de bestaande gebruiksoppervlakte voor mestbewerking is uitgesloten. 

 
Toetsing lid 1: 

a. De beoogde ontwikkeling is passend binnen de ontwikkelingsrichting, zie hiervoor de toetsing aan art. 4.13. 
b. De omvang van het beoogde bouwperceel overschrijdt de maximale omvang van 1,5 ha niet 
c. Er wordt toepassing gegeven aan de bouw‐sloop regeling, zie hiervoor de toetsing aan art. 4.12 
d. In de beoogde situatie is geen sprake van mestbewerking. 

 
Lid 2 
In afwijking van het eerste lid, onder b, kan een omgevingsplan voorzien in een redelijke uitbreiding boven de 1,5 hectare 
voor een bestaand agrarisch‐technisch hulpbedrijf of een bestaand agrarisch‐verwant bedrijf, als dat vanuit een goede om‐
gevingskwaliteit met een veilige, gezonde leefomgeving qua omvang, effect op omliggende functies en ontsluiting past in 
de omgeving. 
 
Toetsing lid 2: 
Dit lid is niet van toepassing op de beoogde ontwikkeling. Er vindt geen uitbreiding boven de 1,5 ha plaats. 
 
Lid 3  
In aanvulling op het eerste lid onder c. geldt dat als de ontwikkeling van het agrarisch‐technisch hulpbedrijf of agrarisch‐
verwant bedrijf, plaats vindt binnen een gebied met waarden, als bedoeld in Paragraaf 4.2.6, dat iedere toename van be‐
bouwing gepaard gaat met een dubbele afname van bebouwing elders in Noord‐Brabant. 
 
Toetsing lid 3: 
Dit lid is niet van toepassing op de beoogde ontwikkeling. In het gebied zijn geen waarden aanwezig als bedoeld in para‐
graaf 4.2.6 van de omgevingsverordening. 
 

Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Keizersven 34 voldoet aan de regels uit artikel 4.74  ‘agrarisch verwant bedrijf’ uit ontwerp 
omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
 
Samenvatting en conclusie 

De beoogde ontwikkeling is hierboven getoetst aan de relevante regels uit de ontwerp omgevingsverordening Noord‐Bra‐
bant. Er kan geconcludeerd worden dat de beoogde ontwikkeling voldoet aan de basisprincipes voor een evenwichtige toe‐
deling van functies (paragraaf 4.1.2 ontwerp omgevingsverordening) en tevens voldoet aan de regels voor agrarisch verwante 
bedrijven (artikel 4.74 ontwerp omgevingsverordening). De beoogde ontwikkeling aan de Keizersven 34 voldoet aan de regels 
uit de ontwerp omgevingsverordening. 
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3.2 Gemeentelijk beleid  
3.2.1 Structuurvisie Proeftuin Elsendorp  

Een belangrijke aanleiding van de proeftuin is de hoeveelheid leegstand in het buitengebied van Elsendorp. Leegstand heeft 
een ruimtelijke impact, brengt risico’s voor ondernemers en heeft gevolgen voor voorzieningen en daarmee voor de leef‐
baarheid van Elsendorp.   De goed georganiseerde   dorpsraad en de ondernemers met  ideeën hebben samen met de ge‐
meente, het waterschap en de provincie de handen ineen geslagen om vorm te geven aan het buitengebied van Elsendorp. 
Hieruit is de Proeftuin Elsendorp ontstaan. De missie van de Proeftuin is om een gebiedsgerichte aanpak van initiatieven van 
ondernemers in het buitengebied op te stellen die leidt tot meer kwaliteit voor de ondernemers en inwoners van het dorp, 
zowel op de korte als op de lange termijn.  
 
In het buitengebied liggen een aantal uitdagingen die de uitgangspunten vormen voor de Proeftuin:  

 Sociaal – ondernemers die vervroegd moeten stoppen de mogelijkheid bieden om het bedrijf om te schakelen, de 
hechte samenleving te behouden en versterken en uit te zoeken om men in de huidige woning kan blijven wonen.  

 Economisch – voldoende bedrijvigheid houden, zodat er een aantrekkelijk woon‐, werk‐ en leefklimaat blijft bestaan.  
 Maatschappelijk – gezamenlijk maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt ingezet om leegloop, verloedering 

en verarming van het platteland tegen te gaan.  
 Ruimtelijk – gezamenlijk uitzoeken hoe vrijgekomen locaties het beste ingericht kunnen worden, wie betaalt voor 

de sloop en of bewoning op bepaalde locaties behouden kan blijven.  
 
Vanuit de doelen en kansen is een globale structuurvisiekaart uitgewerkt. Daarin is aangegeven wat de hoofdkoers voor de 
verschillende delen van het buitengebied is.  
 

 
Figuur 3.4: Structuurvisiekaart Proeftuin Elsendorp, plangebied in zwart aangegeven (Bron: Proeftuin Elsendorp 2019) 
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De verschillende deelgebieden worden in het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Proeftuin Elsendorp beschreven in 
de vorm van een analyse en gewenste ontwikkelrichting.  
 
Het Meerwaardeplan  is ook een onderdeel van de Structuurvisie Proeftuin Elsendorp, deze wordt apart beschreven  in de 
volgende paragraaf.  
 
Toetsing  

Het plangebied aan de Keizersven 34  ligt  in het oostelijk deel van het ‘Transformatiegebied’. De agrarische sector  is sterk 
aanwezig en bestaat grotendeels uit (voormalig) intensieve veehouderijen. Veel van deze agrariërs stoppen of zijn al gestopt. 
In het gebied komt daardoor veel bebouwing vrij. Daardoor bestaat er een grote kans op verrommeling, ondermijning en 
strijdig gebruik van de bebouwing. Drugscriminaliteit ligt hier op de loer. Het oostelijke deel van dit gebied kampt met wa‐
tertekorten. Binnen dit gebied wordt ruimte geboden voor de opwek van duurzame energie.  
 
De vrijgekomen voormalige agrarische stal en schuur aan de Keizersven 34 worden getransformeerd tot loon‐ en grondver‐
zetbedrijf. Met deze nieuwe bedrijfsfunctie wordt leegstand en daarmee verrommeling en ondermijning tegengegaan. Het 
hemelwater wordt opgevangen in tanken waarna het geïnfiltreerd kan worden of hergebruikt kan worden. Hierdoor worden 
watertekorten  tegen gegaan. Daarnaast zal de  initiatiefnemer duurzame stroom opwekken middels zonnepanelen op de 
nieuwe loods.  
 
3.2.2 Meerwaardeplan  

Inleiding  

Door het dorp is, ondersteund door provincie, gemeente en waterschap, nagedacht over de opzet van een meerwaardeplan. 
Dit dient als een uitnodiging voor initiatieven die willenbijdragen aan de doelen uit de Visie Proeftuin Elsendorp. Bovendien 
is de gedachte om niet alleen per  individueel  initiatief een meerwaarde  te  leveren aan de kwaliteit en  leefbaarheid van 
Elsendorp (o.a. op basis van het provinciaal en gemeentelijk beleid voor kwaliteitsverbetering landschap), maar juist te stre‐
ven naar het verbinden van initiatieven aan elkaar en naar het samen creëren van meerwaarde op gebiedsniveau.  
 
Tweedelige waarde 

De combinatie van de (structuur)visie ‘Proeftuin Elsendorp’ en het meerwaardeplan moet er bij initiatieven voor zorgen dat 
er voldoende meerwaarde gerealiseerd wordt. Dat kan doordat het initiatief op zichzelf een meerwaarde levert voor Elsen‐
dorp en/of doordat het initiatief met financiële middelen een meerwaarde levert om zo de doelen op gebiedsniveau te be‐
reiken. Het uitgangspunt is dat zo'n tweedeling niet alleen gunstig is voor de initiatiefnemer van het betreffende initiatief 
maar uiteindelijk ook voor de kwaliteit en leefbaarheid van het hele dorp.  
De financiële meerwaarde van een initiatief wordt in hoofdzaak bepaald door de waardesprong van de bestemming van de 
grond. Naast een financiële waarde heeft elk initiatief ook een maatschappelijke waarde. Denk bijvoorbeeld aan de sloop 
van verspreid liggende voormalige agrarische bebouwing (VAB’s), het verminderen van het aantal intensieve veehouderijen, 
het herbestemmen van (agrarische) bedrijven, het realiseren van nieuwe (niet‐agrarische) bedrijvigheid, het verwijderen van 
asbest en overbodige of verpauperde bedrijfswoningen. Ook toe te voegen kwaliteiten, zoals het ontwikkelen van het 
recreatieaanbod in Elsendorp en omgeving, projecten op het gebied van klimaatadaptatie en duurzame energie of het verg‐
roten van de buffer voor overtollig water hebben een maatschappelijk waarde. Deze potentiële maatschappelijke meer‐
waarde is van belang voor de toekomstige ontwikkeling van het dorp. 
 
Doel 

Het meerwaardeplan heeft tot doel de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en vitaliteit van Elsendorp een impuls te geven. Die 
impuls wordt onder andere gegeven door (extra) ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven in het buitengebied. Initiatiefne‐
mers creëren met hun initiatief dynamiek in het buitengebied. Die dynamiek houdt het buitengebied vitaal, maar moet er 
tegelijkertijd voor zorgen dat er een bijdrage wordt geleverd aan het saneren van ongewenste situaties, aan de leefbaarheid, 
de ruimte voor bedrijvigheid en innovatie, het waterbeheer, de landschappelijke kwaliteit en de recreatieontwikkeling. 
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Uitvoering 

Bij dit meerwaardeplan hoort een rekentool om de meerwaarde voor de fysieke leefomgeving van een initiatief op eendui‐
dige wijze te berekenen. Uit het samenspel van de regels van dit meerwaardeplan en de rekentool volgt of een initiatief zelf 
voldoende meerwaarde levert of een afdracht doet aan het gebiedsfonds, dat speciaal daarvoor wordt opgericht. Vanuit dat 
gebiedsfonds worden op basis van afdrachten vanuit initiatieven investeringen in de kwaliteit van de fysieke leefomgeving 
van Elsendorp (mede)gefinancierd en wordt een bijdrage geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit van Elsendorp. 
De maatschappelijke meerwaarde die een initiatief zelf levert, is van invloed op de hoogte van een eventuele afdracht aan 
het gebiedsfonds. In deze rekentool, maar op een ander rekenblad, wordt via een gestructureerde vragenboom bepaald óf 
een  initiatief maatschappelijke meerwaarde heeft en welke korting als gevolg daarvan mag worden toegepast op de ge‐
vraagde investering. Dit houdt in dat initiatieven met een grote maatschappelijke meerwaarde worden gestimuleerd via dit 
systeem. 
 

Toetsing 

Het meerwaardeplan heeft een toepassing voor onderstaande drie categorieën van initiatieven:  
1. Initiatief is passend binnen de basislaag van het Chw‐bestemmingsplan, waarbij 20% van de omvang van de bouw‐

kavel landschappelijk moet worden ingepast;  
2. Initiatief maakt gebruik van de bouw en gebruiksmogelijkheden uit de ontwikkellaag van het Chw bestemmingsplan, 

waarbij 20% van de bruto financiële meerwaarde van het initiatief geïnvesteerd moet worden in een meerwaarde 
voor Elsendorp; 

3. Initiatief  dat  niet  past  binnen  het  Chw ‐bestemmingsplan,  maar  op  basis  van  de  structuurvisie  of andere  
overwegingen   wel    ruimtelijk   gewenst    is   en/of   een   meerwaarde   heeft   voor   de    fysieke  leefomgeving van 
Elsendorp, waarbij 85% van de bruto  financiële meerwaarde van het  initiatief geïnvesteerd moet worden  in een 
meerwaarde voor Elsendorp.  

Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte heeft  een  basislaag  met  bouw‐  en  gebruiksmogelijkheden  uit  het  vorige 
bestemmingsplan  overgenomen  (enkelbestemmingen)  en  voegt  daar  een  extra  ontwikkellaag  aan  toe (gebiedsbestem‐
mingen). Deze  ontwikkellaag met bouw‐ en gebruiksmogelijkheden biedt initiatiefnemers de ruimte om nieuwe initiatieven 
te ontplooien in het buitengebied. De ontwikkeling aan Keizersven 34 is niet mogelijk binnen de regels van de basislaag. Het 
voorliggende initiatief past wel binnen de ontwikkellaag van het ‘Transformatiegebied’. De toetsing van het initiatief aan de 
voorwaarden in de ontwikkellaag voor het ‘Transformatiegebied’ is opgenomen in paragraaf 3.2.3. Hierdoor valt het initiatief 
in categorie 2 uit het meerwaardeplan.   
 
Wanneer een initiatief valt in categorie 2 en dus past binnen de ontwikkellaag van het bestemmingsplan met verbrede reik‐
wijdte, dan wordt een investering gevraagd die gelijk staat aan 20% van de bruto financiële meerwaarde van dat initiatief. 
Het gaat daarbij om de financiële meerwaarde van de ondergrond die door het omzetten van een bestemming gegenereerd 
wordt. Op de gevraagde investering mogen kosten van de meerwaarde die gerealiseerd wordt door eigen waarde toevoe‐
gende werkzaamheden in mindering worden gebracht. De kosten van eigen werkzaamheden van de initiatiefnemer kunnen 
bestaan uit gemaakte kosten binnen het plangebied of daarbuiten, behorende tot de volgende categorieën (limitatief): 

 sloopkosten van opstallen (voor zover er geen sprake is van een stapeling van regelingen, zoals het opvoeren van de 
sloop(kosten) van opstallen bij de ruimte‐voor‐ruimte regeling of deze sloopkosten niet bij een andere provinciale 
of gemeentelijke regeling zijn ingezet of verrekend als kwaliteitswinst); 

 landschappelijke inpassing van het plangebied of kwaliteitsverbetering van het buitengebied; 
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Op de gevraagde investering kan een korting gekregen worden indien een initiatief een maatschappelijk meerwaarde voor 
Elsendorp oplevert. Voor het bepalen of een initiatief maatschappelijke meerwaarde oplevert, zijn op basis van de structuur‐
visie ‘Proeftuin Elsendorp’ een aantal hoofdvragen van belang: 
 

1. Past het initiatief bij de Visie ‘Proeftuin Elsendorp’?  
2. Verbetert het initiatief de leefbaarheid?  
3. Creëert het initiatief ruimte voor bedrijvigheid en innovatie?  
4. Creëert het initiatief landschappelijke kwaliteit?  
5. Levert het initiatief een bijdrage aan duurzaam waterbeheer?  
6. Versterkt het initiatief het recreatie aanbod?  
7. Wordt er samengewerkt met andere initiatieven?  

 
Deze vragen zijn verwerkt in een rekentool. De invulling en beoordeling van de vragen leidt tot een kortingspercentage dat 
op de gevraagde  investering  in mindering gebracht mag worden. De resterende gevraagde  investering (na aftrek van een 
eventuele korting en/of kosten voor eigen werkzaamheden) dient door de initiatiefnemer gestort te worden in het gebieds‐
fonds. 
 
Het initiatief aan Keizersven 34 voegt op verschillende van deze punten maatschappelijke meerwaarde toe aan het dorp en 
de omgeving. Deze meerwaarde is beschreven in paragraaf 2.2. De verschillende waarde toevoegende aspecten zijn inge‐
voerd in de rekentool. Deze maatschappelijke meerwaarde wordt middels een berekening verrekend tot een kortingsper‐
centage van 20%. De volledige berekening in de rekentool is weergegeven in bijlage 3. 
 
De beoogde ontwikkeling aan Keizersven 34 gaat gepaard met de kwaliteitsverbetering van het landschap. De bedrijfslocatie 
wordt landschappelijk ingepast met een talud van struweel en fruitbomen ter verbetering van de biodiversiteit. Hiervoor is 
een landschapsplan opgesteld, zie bijlage 1. Gezien de maatschappelijke‐ en landschappelijke meerwaarde die gepaard gaan 
met de ontwikkeling blijkt uit de rekentool dat er voldoende geïnvesteerd wordt in een meerwaarde voor Elsendorp op eigen 
locatie. Het doen van een storting in het gebiedsfonds is niet nodig. 
 
3.2.3 Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte ‘Proeftuin Elsendorp’ 

Voor Elsendorp is vanwege het bijzondere gebiedsproces en de bijzondere inhoud een ‘bestemmingsplan met verbrede reik‐
wijdte' opgesteld. De pilotstatus die dit project onder de Crisis‐ en herstelwet (Chw) heeft gekregen biedt voor Elsendorp de 
volgende mogelijkheden om een bestemmingsplan te maken met een verbrede reikwijdte om daarmee: 

 uitvoering te geven aan de gebiedsgerichte aanpak van initiatieven van ondernemers op basis van de visie 'Proeftuin 
Elsendorp' wat leidt tot meerwaarde voor ondernemers en inwoners van Elsendorp, zowel op korte termijn als lange 
termijn; 

 dit meerwaarde beginsel toe te passen bij het verlenen van vergunningen; 
 een flexibeler plan te maken om ontwikkelingen die passen binnen de koers, ambities en kwaliteit van de fysieke 

leefomgeving op basis van de visie Proeftuin Elsendorp via een snellere procedure mogelijk te maken. 
 
Om uitvoering  te geven aan de visie en het meerwaardeplan  is  in dit bestemmingsplan met verbrede  reikwijdte er voor 
gekozen om de bestaande rechten uit de enkelbestemmingen en dubbelbestemmingen voor wat betreft de bouw‐ en ge‐
bruiksregels over te nemen. Dit is de basislaag met bouw‐ en gebruiksmogelijkheden voor locaties. Voor toekomstige ont‐
wikkelen binnen de proeftuin zijn regels opgenomen  in gebiedsaanduiding.  In de gebiedsbestemmingen zijn de ambities, 
uitgangspunten en randvoorwaarden uit de visie Proeftuin Elsendorp vertaald. 
 
Toetsing 

Het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw aan Keizersven 34 past niet binnen de basislaag, doordat er geen bouw‐ en 
gebruiksmogelijkheden zijn opgenomen voor deze activiteit in de regels voor bestaand gebied. De beoogde ontwikkeling is 
alleen toegestaan indien voldaan wordt aan de regels voor ontwikkelingen uit het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. 
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Voor de ontwikkellocatie zijn de regels van gebiedsaanduiding ‘Transformatiegebied’ (artikel 21) van toepassing. In het trans‐
formatiegebied moet een  initiatief gericht zijn op de transformatie naar een gebied met een afwisseling van activiteiten 
zoals: 

a. duurzame agrarische bedrijvigheid; 
b. wonen; 
c. bedrijfsmatige activiteiten in de vorm van: 

1. bedrijvigheid geschikt voor functiemenging; 
2. aan huis verbonden beroepen en bedrijf aan huis; 
3. maatschappelijke voorzieningen; 
4. vrijetijdseconomie; 
5. opwekking van duurzame energie; 

d. natuur en groen; 
e. de bij deze functies behorende voorzieningen, zoals water, verkeer en andere voorzieningen die nodig zijn voor het 

goed functioneren van het transformatiegebied. 
 
In artikel 21.1 zijn de activiteiten benoemd die toegestaan zijn binnen het gebied. Een loon‐ en grondverzetbedrijf is passend 
binnen de omgeving met functiemenging. Naast het  loonwerk‐ en grondverzetbedrijf zijn ook agrarische‐, niet agrarische 
bedrijven en wonen aanwezig.   
 
Verder zijn voor het toestaan van een loon‐ en grondverzetbedrijf de regels uit de vergunningsvoorwaarden van toepassing. 
De beoogde situatie wordt weliswaar  in dit bestemmingsplan planologisch geregeld waardoor een vergunning  ingevolgde 
artikel 21.3 van het bestemmingsplan niet van toepassing zijn, wordt er in het kader van deze ruimtelijke onderbouwing wel 
aan getoetst. Het gaat hier immers om koplopers die een voorbeeld stellen voor andere toekomstige ontwikkelingen binnen 
de proeftuin. De ontwikkelingen van de koplopers dienen derhalve te voldoende aan de gestelde voorwaarden uit het be‐
stemmingsplan voor de proeftuin.  
 
Voor de beoogde ontwikkeling zijn de regels uit 22.1.1 algemeen geldende voorwaarden en de regels uit artikel 22.1.7 voor‐
waarden voor agrarisch aanverwante bedrijven van toepassing. 
 
22.1   Vergunningsvoorwaarden bij gebiedsbestemmingen 

22.1.1   Algemeen geldende voorwaarden 

Aangetoond moet worden dat: 
a. de activiteit een (significante) meerwaarde heeft voor het in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leef‐

omgeving en een goede omgevingskwaliteit. Of hieraan wordt voldaan wordt beoordeeld aan de hand de beleidsre‐
gel 'Meerwaardeplan proeftuin Elsendorp'; 

b. In aanvulling op het gestelde onder a. minimaal een landschappelijke inpassing plaatsvindt van het perceel waar de 
activiteit plaatsvindt. De wijze waarop  landschappelijk wordt  ingepast wordt beoordeeld op basis  van de  Land‐
schapsvisie Elsendorp. 

c. er een zorgvuldige dialoog is gevoerd met de omwonenden, voorafgaand aan de definitieve planvorming en gericht 
op het betrekken van belangen van omwonenden bij de planontwikkeling, en daarvan een schriftelijk verslag be‐
schikbaar is. 

 
Toetsing: 

Het oprichten van een loon‐ en grondverzetbedrijf aan Keizersven 34 levert op verschillende punten meerwaarde voor El‐
sendorp. Dit is beschreven in paragraaf 2.2. De toets aan het meerwaardeplan is opgenomen in paragraaf 3.2.2. Het plange‐
bied is landschappelijk ingepast middels het toevoegen van een talud met struweel rondom het perceel en met fruitbomen 
aan de voorkant. De landschappelijke inpassing wordt beschreven in paragraaf 2.2 en bijlage 1. De visie Proeftuin Elsendorp 
is door het dorp, ondersteund door gemeente, provincie en waterschap opgesteld. Het voorontwerp wordt gebruikt om met 
alle betrokkenen te communiceren. De schriftelijke verslagen van de dialogen zijn bijgevoegd als bijlage bij het bestemmings‐
plan Proeftuin Elsendorp.  
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Ten aanzien van landschap, natuur en milieu:  
ten aanzien van natuur: 

d. in voldoende mate is onderzocht of er effecten zijn te verwachten op Natura‐2000 gebieden, met dien verstande 
dat de ontwikkeling per saldo geen significant negatieve effecten mag hebben op de Natura‐2000 gebieden;  

e. ter plaatse van de aanduiding 'overige zone ‐ natuurnetwerk ' geen activiteiten plaatsvinden die de natuurwaarde 
aantasten;  

f. geen onevenredige aantasting van natuurwaarden plaatsvindt; 
g. de activiteit geen onevenredige overlast voor omliggende functies veroorzaakt op het gebied van geur. Of hieraan 

wordt voldaan wordt beoordeeld op basis van de 'Beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder, Gemert‐
Bakel 2013'; 

h. de activiteit geen onevenredige overlast voor omliggende  functies veroorzaakt op het gebied van stof, geluid en 
luchtkwaliteit; 

i. in aanvulling op sub f en g geldt dat die activiteiten geen beperkingen mogen opleveren voor de gebiedsbestemming 
'Ontwikkelgebied Wonen'; 

j. op eigen terrein dient voldoende parkeergelegenheid aanwezig te zijn en/of gerealiseerd te worden; 
k. bij toename van bebouwing of verharding dient minimaal hydrologisch neutraal gebouwd te worden; 
l. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en 

omliggende (agrarische) bedrijven; 
m. geluidgevoelige objecten, voor zover gelegen binnen de geluidzone van een gezoneerde weg, voldoen aan de voor‐

keursgrenswaarde, of indien hier niet aan voldaan wordt een hogere waardenbesluit is genomen; 
n. het groepsrisico  is verantwoord als de activiteit binnen de  invloedssfeer voor het groepsrisico van een risicobron 

plaatsvindt; 
o. geen sprake is van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten binnen een PR 10‐6 contour van een risicobron; 
p. de capaciteit van de omliggende wegen voldoende is voor een goede en veilige afwikkeling van de eventuele ver‐

keerstoename; 
q. de bodemkwaliteit geschikt is; 

 
Toetsing: 
De ontwikkeling voldoet aan de algemene geldende voorwaarden ten aanzien van landschap, natuur en milieu. In paragraaf 
4.5 is aangetoond dat de ontwikkeling geen negatieve effecten heeft op Natura 2000‐gebieden, andere natuurnetwerken en 
natuurwaarden. In paragraaf 4.4 is aangetoond dat de ontwikkeling geen geurhinder veroorzaakt. In paragraaf 4.1 is aange‐
toond dat de ontwikkeling geen onevenredige overlast voor omliggende functies veroorzaakt op het gebied van stof, geluid 
en gevaar. In paragraaf 4.3 is aangetoond dat de ontwikkeling de luchtkwaliteit niet in betekenende mate beïnvloed. In pa‐
ragraaf 4.12 is berekend welke extra verkeersgeneratie de ontwikkeling zal veroorzaken. Deze kan gemakkelijk worden afge‐
voerd over de provinciale Elsendorpseweg. Er wordt geen bebouwing toegevoegd. Hemelwater wordt vanaf de stallen op‐
gevangen in een retentievijver waardoor hemelwater langer vastgehouden wordt. In paragraaf 4.10 is aangetoond dat ex‐
terne veiligheid geen belemmering vormt voor de ontwikkeling. De bodemkwaliteit is aangetoond in paragraaf 4.6.  
 
22.1.7   Voorwaarden voor agrarisch aanverwante bedrijven 

Binnen 'Transformatiegebied', 'Ontwikkelgebied Wonen', 'Gemengd gebied', 'Glastuinbouw' en 'Intensief agrarisch onderne‐
men' is omschakeling naar en uitbreiding van agrarisch aanverwante bedrijven toegestaan tot maximaal 1,5 hectare bouw‐
perceel. 
 
Toetsing:  
De omschakeling naar een loon‐ en grondverzetbedrijf is toegestaan doordat het bouwperceel 11.099 m2 bedraagt en daar‐
mee ruim onder de maximaal toegestane 1,5 hectare blijft.  
 
Conclusie 

De beoogde ontwikkeling aan Keizersven 34 past binnen de Structuurvisie Proeftuin Elsendorp en de systematiek van het 
bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Daarnaast voldoet de ontwikkeling aan het meerwaardeplan.  
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4. MILIEUPARAGRAFEN 

4.1 Milieuhinder bedrijvigheid  
Beleid en normstelling 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven in de omgeving van 
milieugevoelige functies zoals bijvoorbeeld woningen een goed woon‐ en leefmilieu kan worden gegarandeerd. Hierbij dient 
rekening gehouden te worden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven. 
 
Om in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen bedrijvigheid en (nieuwe) milieugevoelige functies in voldoende 
mate mee te nemen, wordt in deze rapportage gebruikgemaakt van de richtafstanden uit de basiszoneringslijst van de VNG‐
publicatie Bedrijven en milieuzonering (editie 2009). Een richtafstand wordt beschouwd als de afstand waarbij onaanvaard‐
bare milieuhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. Voor de richtafstanden wordt 
onderscheidt gemaakt tussen rustige woongebieden, gemengde gebieden en rustige buitengebieden. De afstanden worden 
gemeten tussen grenzen van bestemmingsvlakken (maximale planologische ruimte). 
 
Beoordeling 

Invloed beoogde ontwikkeling op omgeving  

De projectlocatie ligt binnen een gemengd gebied, de omgeving wordt gekenmerkt door een lint met veelal agrarische be‐
drijven. Het bedrijfstype loonwerk‐ en grondverzetbedrijf valt onder de categorie 3.1. In de VNG is een richtafstand van 50 
meter aangegeven. Vanwege de ligging in gemengd gebied mag de richtafstand met één trede omlaag gebracht worden naar 
een richtafstand van 30 meter. Deze richtafstand van 30 meter geldt voor het aspect geluid, die is bij loonwerk‐ en grond‐
verzetbedrijven maatgevend voor de richtafstand. Voor de aspecten geur, stof en gevaar geldt een richtafstand van respec‐
tievelijk 10, 0 en 10 m. De dichtstbijzijnde milieugevoelige functie is een woning op circa 15 meter van de bedrijfsbestemming. 
Voor wat betreft het aspect geluid valt deze woning binnen de richtafstand. Een akoestisch onderzoek is uitgevoerd naar de 
effecten van de bedrijfsactiviteiten op de woning en de te nemen maatregelen. Dit onderzoek is beschreven in de volgende 
paragraaf.  
 
Invloed omgeving op beoogde ontwikkeling  

De aanwezigheid van omliggende bedrijven heeft geen beperkende werking op de beoogde ontwikkeling, aangezien een 
loon‐ en grondverzetbedrijf geen milieugevoelige functie is. Hierdoor is ook geen sprake van belemmering van omliggende 
bedrijven. 
 

Conclusie 

Het benodigde akoestisch onderzoek is in de volgende paragraaf beschreven. Door het nemen van nadere akoestische 
maatregelen zal bij omliggende woningen sprake zijn van een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat. Omliggende bedrijven 
worden niet nader beperkt in hun bedrijfsvoering en milieuruimte als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling. Het aspect 
milieuzonering vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
 
4.2 Geluidhinder 
Beleid en normstelling 

De Wet geluidhinder (Wgh) is het juridische kader voor het Nederlandse geluidbeleid voor (spoor)weglawaai. De Wgh bevat 
een uitgebreid stelsel van bepalingen ter voorkoming en bestrijding van geluidhinder door wegverkeer en railverkeer. Het 
toetsingskader voor industrielawaai volgt rechtstreeks uit de VNG‐publicatie "Bedrijven en Milieuzonering". 
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Onderzoek 

Akoestisch onderzoek is uitgevoerd om de geluidbelasting te berekenen ter plaatse van de omliggende woningen binnen de 
richtafstand en om te toetsen aan de richtwaarden voor een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat. Het akoestisch onderzoek 
is uitgevoerd conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM 1999). Het rapport is toegevoegd in bijlage 
4.  
 
Richtwaarden  

Er gelden de volgende richtwaarden: 
• 45 dB(A) etmaalwaarde1 voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 
• 60 dB(A) in de dag‐, 60 dB(A) in de avond‐ en 55 dB(A) in de nachtperiode voor het maximaal geluidniveau (piekge‐

luiden); 
• 50 dB(A) etmaalwaarde voor het equivalent geluidniveau vanwege de verkeersaantrekkende werking (indirecte hin‐

der). 
 
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat de richtwaarden uit de VNG‐brochure “Bedrijven en milieuzonering” worden over‐
schreden.  
 
Maatregelen  

In hoofdstuk 7 van het rapport zijn maatregelen beschreven om de geluidbelasting van het bedrijf te verlagen.  
 
Er is onderzocht wat het effect is van het creëren van stenen vakken met een hoogte van 3 meter (1 meter hoger dan de 
bron) waarin het materiaal wordt opgeslagen. Indien deze vakken zodanig worden gerealiseerd dat ze richting de woningen 
afschermen, wordt een optimale situatie verkregen. 
 
Om de geluidbelasting op de woning aan het Keizersven 32 te verlagen,  is de nieuwe  loods aangesloten op de bestaande 
loods. In onderstaande figuur is de modellering weergegeven. 
 

 
Figuur 4.1: Schematische weergave maatregelen stenen bakken en nieuwe loods aangesloten op bestaande loods  
(Bron: Kraaij Akoestisch Adviesbureau)  
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Voor het breken van puin/ zeven van grond  is onderzocht wat het effect  is als dit ook  in een vak wordt gedaan, waarbij 
voldoende afscherming is richting de woningen. De afscherming is 1 meter boven de bronhoogte gemodelleerd. Tevens is de 
positie van de breker/ zeef zover mogelijk naar de achterzijde van het terrein verplaatst. In onderstaande figuur is de gemo‐
delleerde situatie weergegeven. 
 

 
Figuur 4.2: Schematische weergave maatregelen incl. stenen bak rondom ‘breken van puin / zeven van grond’  
(Bron: Kraaij Akoestisch Adviesbureau)  
 
Conclusies uit onderzoek 

Deze maatregelen  leiden er niet toe dat volledig wordt voldaan aan alle  richtwaarden. Vanuit het onderzoek kunnen de 
volgende conclusies worden getrokken:  

• Voor wat betreft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de representatieve bedrijfssituatie wordt niet voldaan 
aan de richtwaarden uit de VNG‐brochure “Bedrijven en milieuzonering” op de gevel van de woning aan het Keizers‐
ven 35. Wel wordt voldaan aan de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Door de voorgestelde 
maatregelen te treffen wordt een acceptabel woon‐ en leefklimaat gerealiseerd; 

• Voor wat betreft  langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  in de bijzondere bedrijfssituatie, de maandelijkse situatie 
waarin puin wordt gebroken op het terrein, wordt niet voldaan aan de richtwaarden uit de VNG‐brochure “Bedrijven 
en milieuzonering” op de gevel van de woning aan het Keizersven 32 en 35. Wel wordt voldaan aan de geluidnormen 
uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, zowel bij het puin breken als het zeven van grond. Aangezien het puin bre‐
ken maar één keer per maand plaats vindt, is er sprake van een acceptabel woon‐ en leefklimaat. Ten gevolge van 
het zeven van grond is de geluidbelasting circa 4 dB(A) lager in de dagperiode. Er is dan sprake van een acceptabel 
woon‐ en leefklimaat; 
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• De voorgestelde maatregelen  leiden tot een verlaging van het optredend maximaal geluidniveau. Echter worden 
zowel de richtwaarde uit de VNG‐brochure “Bedrijven en milieuzonering” als de geluidnormen uit het Activiteiten‐
besluit milieubeheer overschreden op de gevels van de woningen aan het Keizersven 31 en 35. Deze overschrijding 
kan niet teniet worden gedaan, omdat deze veroorzaakt wordt door het optrekken van vrachtwagens op de in‐/uitrit 
richting de openbare weg. Het verplaatsen van de inrit naar de oostzijde van het terrein levert ook niet het gewenste 
resultaat. De overschrijding treedt op in de nachtperiode op de gevels van de woning aan het Keizersven 31 en in de 
avond‐ en nachtperiode op de gevels van de woning aan het Keizersven 35. 

• De overschrijdingen worden veroorzaakt door 8 bewegingen  in de avondperiode en 6  in de nachtperiode (tussen 
05.00 en 07.00 uur). Onderzocht kan worden  in hoeverre deze maximale geluidniveaus  in de slaapkamers van de 
betreffende woningen leiden tot een te hoge geluidbelasting (Lmax = 50 dB(A) in de avond‐ en 45 dB(A) in de nacht‐
periode) en dus van invloed zijn op het woon‐ en leefklimaat in de woningen. Indien noodzakelijk kan door middel 
van het treffen van geluidwerende gevelmaatregelen een goed woon‐ en leefklimaat in de woningen worden gere‐
aliseerd. Wel dienen de optredende maximale geluidniveaus dan door middel van een maatwerkvoorschrift in het 
kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer te worden gelegaliseerd; 

• Omdat de richtwaarde voor de verkeersaantrekkende werking wordt overschreden op de woning aan het Keizersven 
24, dient onderzocht te worden of de woning over voldoende geluidwering beschikt. De geluidwering dient minimaal 
19 dB(A) te bedragen. Mocht uit het onderzoek blijken dat de geluidwering lager is, dan dienen gevelmaatregelen 
te worden aangeboden door de  initiatiefnemer, zodat een acceptabel woon‐ en  leefklimaat  in de woning wordt 
gerealiseerd. 

 
Conclusie  

Ondanks de maatregelen op het terrein kan er niet aan alle richtwaarden worden voldaan. Extra onderzoek is nodig en maat‐
regelen aan de omliggende woningen om ter plaatse van de woningen een acceptabel woon‐ en leefklimaat te realiseren. In 
het onderzoek wordt geconcludeerd dat er maatregelen voor handen zijn waarmee wel een aanvaardbaar woon‐ en leefkli‐
maat gegarandeerd kan worden. Derhalve staat het aspect geluid de haalbaarheid van het plan  in de weg. Middels een 
voorwaardelijke verplichting  in het bestemmingsplan wordt geborgd dat voldaan wordt aan de geluidnormen uit de Wet 
geluidhinder.  
 
4.3 Luchtkwaliteit  
Beleid en normstelling  

In het kader van een goede  ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een  ruimtelijk plan uit het oogpunt van de 
bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. Het toetsingskader voor luchtkwa‐
liteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, artikel 5.2 van de Wet milieubeheer. De Wet milieubeheer (Wm) bevat grenswaarden 
voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke 
ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2‐jaargemiddelde) en fijn stof (PM10‐jaar‐ 
en daggemiddelde) van belang: 
 
Stof  Concentratie jaargemiddelde 

NO2  40 µg/m3 

PM10  40 µg/m3 (daggemiddelde is 50 µg/m3) 

PM2,5  20 µg/m3 

 
Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen hebben voor de lucht‐
kwaliteit onder andere uitoefenen indien de ontwikkelingen niet leiden tot een overschrijding van de grenswaarden of de 
ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht. 
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NIBM 

In dit Besluit 'niet in betekenende mate' is bepaald in welke gevallen een project vanwege de gevolgen voor de luchtkwaliteit 
niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden twee situaties onderscheiden: 

 een project valt  in een categorie die  is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze categorieën betreffen 
onder andere woningbouwprojecten met niet meer dan 1.500 woningen bij één ontsluitingsweg en 3.000 woningen 
bij twee ontsluitingswegen; 

 een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde stikstofdioxide (NO2) en fijnstof 
(PM10). 

Daarnaast heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de NIBM‐tool ontwikkeld. De NIBM‐tool is een rekentool waar‐
mee de bijdragen van kleinere ruimtelijke plannen en verkeersplannen aan de luchtkwaliteit vastgesteld kan worden. Voor 
het gebruik van de NIBM‐tool is maar een beperkt aantal invoergegevens nodig. Alleen het extra aantal voertuigbewegingen 
en het aandeel vrachtverkeer worden ingevoerd. Voor de overige invoergegevens is in de NIBM‐tool uitgegaan van worst‐
case omstandigheden. Met deze beperkte invoergegevens wordt vastgesteld of een plan NIBM is. 
 

Beoordeling 

De bijdrage van de beoogde ontwikkeling aan de luchtkwaliteit is vrijwel volledig afkomstig van de voertuigbewegingen. Aan 
de hand van de berekende aantal worst‐case verkeersbewegingen (zie paragraaf 4.12) is de NIBM‐tool ingevuld. 
 

 
Figuur 4.3: Berekening NIBM‐tool 
 
Uit de rekentool (figuur 4.3) blijkt dat de grens voor NIBM niet wordt overschreden. De bijdrage van het extra verkeer is niet 
in betekende mate. Daarnaast  is  in het kader van een goede ruimtelijke ordening een  indicatie van de  luchtkwaliteit ter 
plaatse van het plangebied gegeven. Dit is gedaan aan de hand van de NSL‐monitoringstool die bij het Nationaal Samenwer‐
kingsprogramma Luchtkwaliteit hoort.  

Jaar van planrealisatie 2022

Extra verkeer als gevolg van het plan

Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde) 85

Aandeel vrachtverkeer 19,00%

Maximale bijdrage extra verkeer NO2 in μg/m3 0,157

PM10 in μg/m3 0,024

1,2

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer 
als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit

Conclusie

De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate;

geen nader onderzoek nodig

Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in μg/m3
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Figuur 4.4: NSL‐monitoringstool 2017 met plangebied rood omrand (Bron: http://www.nsl‐monitoring.nl/viewer/)  
 
De dichtstbijzijnde maatgevende weg betreft de Zeelandsedijk. Uit de NSL‐monitoringstool blijkt dat in 2020 de jaargemid‐
delde concentraties stikstofdioxide en fijn stof langs deze weg ruimschoots onder de grenswaarden uit de Wet milieubeheer 
liggen. De concentraties luchtverontreinigende stoffen bedragen 18,4 µg/m³ voor NO2, 19,5 µg/m³ voor PM10 en 11,6 µg/m³ 
voor PM2,5. Het aantal overschrijdingsdagen van de 24‐uur gemiddelde concentratie PM10 bedraagt 7,3. Deze waarden 
liggen ruimschoots onder de grenswaarden. Hierdoor is ter plaatse van het plangebied sprake van een aanvaardbaar woon‐ 
en leefklimaat. 
 
Conclusie 

Er wordt geconcludeerd dat het aspect luchtkwaliteit de uitvoering van het plan niet belemmert. Uit het oogpunt van lucht‐
kwaliteit is sprake van een aanvaardbaar woon‐ en leefmilieu ter plaatse. 
 
4.4 Geurhinder en veehouderij 
Beleid en normstelling  

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) betreft een wet waarmee de nationale regels inzake geurhinder ten opzichte van 
de tot veehouderijen behorende dierenverblijven vastgesteld staan. De Wet geurhinder en veehouderij heeft tot doel het 
beschermen van mens en milieu tegen de negatieve effecten van geurbelasting, onder andere als gevolg van emissies door 
bedrijven. Nieuwe knelpunten moeten worden voorkomen. 
 
Beoordeling en conclusie 

In het beoogde plan wordt een loon‐ en grondverzetbedrijf ter plaatse van een voormalige veehouderij mogelijk gemaakt. Er 
is geen sprake van langdurig verblijf van personen in de bedrijfsgebouwen. Daarmee is geen sprake van oprichting van een 
geurgevoelig object. Het aspect geurhinder en veehouderij levert geen belemmering op voor de beoogde ontwikkeling. 
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4.5 Ecologie 
Beleid en normstelling 

Met de Wnb zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van natuurgebieden en dier‐ en plantensoorten samen‐
gebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse Europeesrechtelijke regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitat‐
richtlijn in de Nederlandse wetgeving. 
 
Gebiedsbescherming 

De Wnb kent diverse soorten natuurgebieden, te weten: 
 Natura‐2000 gebieden; 
 Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
 Natura‐2000 gebieden  

 
De Minister van Economische Zaken (EZ) wijst gebieden aan die deel uitmaken van het Europese netwerk van natuurgebie‐
den: Natura 2000. Een dergelijk besluit bevat de instandhoudingsdoelstellingen voor de leefgebieden van vogelsoorten (Vo‐
gelrichtlijn) en de instandhoudingsdoelstellingen voor de natuurlijke habitats en habitats van soorten (Habitatrichtlijn). 
 
Een bestemmingsplan dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben 
voor een Natura 2000‐gebied, kan uitsluitend vastgesteld worden indien uit een passende beoordeling de zekerheid is ver‐
kregen dat het plan, onderscheidenlijk het project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Indien deze 
zekerheid niet is verkregen, kan het plan worden vastgesteld, indien wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden: 

 alternatieve oplossingen zijn niet voor handen 
 het plan is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of eco‐

nomische aard, en 
 de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van het 

Natura 2000‐netwerk bewaard blijft. 
 
De bescherming van deze gebieden heeft externe werking, zodat ook ingrepen die buiten deze gebieden plaatsvinden ver‐
storing kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de ingreep op soorten en habitats. 
 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden aangewezen in de provinciale verordening. 
Voor dit soort gebieden geldt het 'nee, tenzij' principe, wat inhoudt dat binnen deze gebieden in beginsel geen nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden. 
 
Soortenbescherming 

In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
 soorten die worden beschermd in de Vogelrichtlijn; 
 soorten die worden beschermd in de Habitatrichtlijn; 
 overige soorten. 

 
De Wnb bevat onder andere verbodsbepalingen ten aanzien van het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, eieren 
en rustplaatsen van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. Gedeputeerde Staten (hierna: GS) kunnen hiervan 
ontheffing verlenen en bij verordening kunnen Provinciale Staten (hierna: PS) vrijstelling verlenen van dit verbod. De voor‐
waarden waaraan voldaan moet worden om ontheffing of vrijstelling  te kunnen verlenen zijn opgenomen  in de Wnb en 
vloeien direct voort uit de Vogelrichtlijn. Verder is het verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage 
IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen of te verstoren. GS kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij veror‐
dening kunnen PS vrijstelling verlenen van dit verbod. De gronden voor verlening van ontheffing of vrijstelling zijn opgeno‐
men in de Wnb en vloeien direct voort uit de Habitatrichtlijn. 



 

31/50    

Ten slotte  is een verbodsbepaling opgenomen voor overige soorten. Deze soorten zijn opgenomen  in de bijlage onder de 
onderdelen A en B bij de Wnb. De provincie kan ontheffing verlenen van deze verboden. Verder kan bij provinciale verorde‐
ning vrijstelling worden verleend van de verboden. De noodzaak tot ontheffing of vrijstelling kan hierbij ook verband houden 
met handelingen in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden. 
 
Onderzoek 

Gebiedsbescherming 

Het plangebied vormt geen onderdeel van een natuur‐ of groengebied met een beschermde status, zoals Natura 2000. Het 
plangebied maakt ook geen deel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNB). In het plangebied of in de directe omgeving 
zijn geen beschermde landschapselementen aanwezig. De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000‐gebied De Bult be‐
draagt circa 10 km. Directe effecten zoals areaalverlies en versnippering, kunnen hierdoor worden uitgesloten. Gezien de 
grote afstand tot natuurgebieden en het feit dat er geen verharding wordt toegepast kunnen ook verstoring en verandering 
van de waterhuishouding worden uitgesloten. Deze ruime afstand tot Natura 2000‐gebieden zorgt er eveneens voor dat de 
beoogde ontwikkeling geen nadelige effecten heeft qua stikstofuitstoot. Significante negatieve effecten op beschermde ge‐
bieden kunnen derhalve worden uitgesloten.  
 

 
Figuur 4.5: Natura 2000‐gebieden met plangebied omcirkeld  
(Bron: Natura 2000 gebieden | natura 2000) 
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Figuur 4.6: Uitsnede Ontwerp Omgevingsverordening kaart 4 natuur en stiltegebieden (Bron: ruimtelijkeplannen.nl) 
 

Soortenbescherming 

De aanwezigheid van geschikt habitat op de onderzoekslocatie voor de verschillende soorten en soortgroepen is weergege‐
ven in tabel 4.1. In de tabel is samengevat of de voorgenomen ingreep mogelijk verstorend kan werken en wat de conse‐
quenties zijn voor eventuele vervolgstappen, zoals soortgericht nader onderzoek of vergunningstrajecten. In de tabel is weer‐
gegeven of maatregelen noodzakelijk zijn om overtreding van de Wet natuurbescherming voor bepaalde soortgroepen te 
voorkomen.  
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*Wijzigingen in het planvoornemen kunnen van invloed zijn op de uitkomst van het onderzoek  
Figuur 4.1: Overzicht geschiktheid onderzoekslocatie voor soortgroepen en te nemen vervolgstappen (Bron: Econsultancy)  
 
Op basis van de onderhavige quickscan Wet natuurbescherming dient voor de uitvoering van de werkzaamheden middels 
aanvullend ecologisch onderzoek duidelijkheid te worden verkregen over de functie van de locatie ten aanzien van steen‐
marter en kleine marterachtigen als bunzing, wezel en hermelijn en of het aangetroffen eksternest op het bij de onderzoeks‐
locatie nabijgelegen perceel (Keizersven 32) in gebruik is door boomvalk of ransuil. 
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Ten aanzien van de steenuil zijn negatieve effecten te voorkomen door de voorgenomen landschappelijke inpassing zo in te 
richten dat een soort als steenuil gebruik kan blijven maken van de locatie om te foerageren. De inrichting dient te worden 
afgestemd met een ecoloog en dient gereed te zijn voordat mogelijk verlies van foerageergebied optreedt, zodat het kan 
dienen als compensatie. Indien bij de landschappelijke inpassing niet kan worden voldaan aan compensatie van het verlies 
van foerageergebied zal aanvullend onderzoek naar steenuil moeten uitwijzen of een overtreding van de Wet natuurbescher‐
ming bij de voorgenomen plannen aan de orde is. 
 
Overtredingen ten aanzien van roofvogels of ransuil zijn te voorkomen, mits verstorende werkzaamheden zoals sloop en 
bouwrijp maken buiten het broedseizoen worden uitgevoerd. Globaal kan voor het broedseizoen ten aanzien van de mogelijk 
te verwachten soorten de periode februari tot half augustus worden aangehouden. Indien dit niet mogelijk is zal aanvullend 
onderzoek moeten uitwijzen of het nest daadwerkelijk in gebruik is door een soort met een jaarrond beschermde status. 
 
Ten aanzien van verblijfplaatsen van vleermuizen zijn overtredingen te voorkomen door rekening te houden met verlich‐
tingstoename in de richting van deze gebouwen. 
 
Ten aanzien van algemene broedvogels kunnen overtredingen worden voorkomen door rekening te houden met het broed‐
seizoen of voorafgaand aan de werkzaamheden een broedvogelinspectie te laten uitvoeren door een ter zake kundige. Glo‐
baal kan voor het broedseizoen de periode maart tot half augustus worden aangehouden.  
 
Ten aanzien van algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën is het binnen het kader van zorgplicht noodzakelijk om 
voldoende zorg te dragen voor de aanwezige individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het 
doden of beschadigen van individuen te voorkomen. 
 
Voor beschermde soorten behorend tot de overige soortgroepen zijn overtredingen ten aanzien van de Wet natuurbescher‐
ming wegens het ontbreken van geschikt habitat, het ontbreken van sporen en/of vanwege een vrijstelling bij ruimtelijke 
ontwikkeling niet aan de orde. Wel dient rekening te worden gehouden met de algemene zorgplicht. Het volledige onder‐
zoeksrapport is toegevoegd in bijlage 5.  
 

Conclusie 

De aanvullende onderzoeken naar steenmarter en kleine marterachtigen als bunzing, wezel en hermelijn en het voormalige 
eksternest zullen uitgevoerd worden voorafgaande aan de verlening van de bouwvergunning. Het resultaat uit dit vervolg‐
onderzoek heeft echter geen invloed op de doorgang van het voorgenomen plan. Er bestaan immers mitigerende maatrege‐
len voor deze soorten. De instandhouding van deze soorten is daarmee ten alle tijden geborgd, mocht deze worden aange‐
troffen binnen het plangebied. Het aspect ecologie staat de vaststelling van dit bestemmingsplan derhalve niet in de weg. 
Wel dient het vervolgonderzoek afgerond te zijn voordat gestart kan worden met de sloop‐/bouw. Dit wordt echter niet via 
het ruimtelijk spoor, maar via het omgevingsvergunning spoor geborgd. Middels een voorwaardelijke verplichting in de regels 
wordt de bescherming van soorten geborgd. 
 
4.6 Bodem‐ en grondwateronderzoek 
Beleid en normstelling 

Op grond van het Bro dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan rekening te worden gehouden met de bodem‐
kwaliteit in het plangebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de be‐
oogde functie. In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de 
norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt voor de desbetref‐
fende functie (functiegericht saneren). Voor een nieuw geval van bodemverontreiniging geldt, in tegenstelling tot oude ge‐
vallen (voor 1987), dat niet functiegericht maar in beginsel volledig moet worden gesaneerd. 
 
Het Bouwstoffenbesluit en het Besluit Bodemkwaliteit stellen verder  regels hoe om  te gaan met vrijkomende grond‐ en 
materiaalstromen en hoe deze toe te passen. 



 

35/50    

Onderzoek 

In 2020  is een  indicatief bodemonderzoek uitgevoerd om de bodemkwaliteit vast te stellen  in verband met de geplande 
aankoop van het perceel met woonhuis en opstallen door de initiatiefnemer. In de bovengrond en ondergrond zijn toen geen 
verhoogde concentraties gemeten van de onderzochte stoffen. In bijlage 6 is het volledige bodemonderzoek toegevoegd.  
 
Conclusie 

Het aspect bodemkwaliteit vormt derhalve geen belemmering voor de vaststelling van dit bestemmingsplan. 
 
4.7 Water 
Beleid en normstelling 

Water en ruimtelijke ordening hebben met elkaar te maken. Enerzijds is water een sturende factor in de ruimtelijke ordening 
en kan daarmee beperkingen opleggen aan het ruimtegebruik. Anderzijds kunnen ontwikkelingen in het ruimtegebruik on‐
gewenste effecten hebben op de waterhuishouding. Een goede afstemming tussen beide is derhalve noodzakelijk om pro‐
blemen, zoals bijvoorbeeld wateroverlast, slechte waterkwaliteit en verdroging te voorkomen. Het Besluit ruimtelijke orde‐
ning (Bro) stelt een watertoets  in ruimtelijke plannen verplicht.  In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze  in de 
projectlocatie met water en water‐gerelateerde aspecten wordt omgegaan. 
 
Nationaal waterbeleid 

In de afgelopen decennia heeft Nederland meerdere keren te kampen gehad met wateroverlast. Dit heeft geresulteerd in 
een omslag  in het waterbeleid en het denken over water. Het kabinet heeft  in december 2000 voor het Waterbeleid 21e 
eeuw drie uitgangspunten opgesteld, te weten:  
anticiperen in plaats van reageren; 
niet afwentelen van waterproblemen op het volgende stroomgebied, maar handelen volgens de drietrapsstrategie van vast‐
houden‐bergen‐afvoeren; 
meer ruimtelijke maatregelen naast technische ingrepen. 
Belangrijk onderdeel in het waterbeleid is de watertoets.  
 
Nieuwe plannen en projecten moeten worden getoetst aan de effecten op veiligheid, wateroverlast en verdroging. Ruimte 
die nu beschikbaar is voor de bescherming tegen overstromingen en wateroverlast mag niet sluipenderwijs verloren gaan bij 
de uitvoering van nieuwe projecten voor infrastructuur, woningbouw, landbouw of bedrijventerreinen. 
 
Het Waterbeleid 21e eeuw richt zich primair op het voorkomen van wateroverlast door overstroming vanwege veel neerslag 
in een korte tijd. Hieruit volgen richtlijnen voor de ruimtelijke inrichting van het gebied om wateroverlast tegen te gaan en 
de mogelijke technische maatregelen die kunnen worden  ingezet. De maatregelen kunnen worden  ingedeeld  in de voor‐
keursvolgorde van vasthouden, bergen en afvoeren. De doelstelling van deze maatregelen is een afvoer te realiseren die niet 
groter is dan de landbouwkundige afvoer. 
 
Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grond‐
water, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Een belangrijke verandering na het in 
werking treden van de Waterwet is de onderverdeling in het bevoegde gezag met betrekking tot directe en indirecte lozingen. 
Alle indirecte lozingen vallen onder het Wabo bevoegde gezag (gemeente en provincie). Alle directe lozingen vallen onder 
het bevoegde gezag voor de Waterwet (waterschappen voor de regionale wateren en Rijkswaterstaat voor de Rijkswateren). 
De directe lozingen vallen onder de Waterwet (Wtw). De indirecte lozingen zijn opgegaan in de Wet milieubeheer (Wm) en 
vallen inmiddels onder de omgevingsvergunning (Wabo). 
 

Beleid waterschap 

De projectlocatie maakt deel uit van het stroomgebied van het Waterschap Aa en Maas. Het waterschap is verantwoordelijk 
voor het waterbeleid  in en om onderhavige projectlocatie  in de gemeente Laarbeek. Het waterschap zorgt ervoor dat er 
voldoende water is en dat dit water een goede kwaliteit heeft. Om deze taak goed uit te voeren, zijn wettelijke regels nodig, 
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ook op en langs het water. Deze regels staan in de Keur van het waterschap en gelden voor iedereen die woont of werkt 
binnen het gebied van het waterschap. Het waterschap stelt ter concretisering van het waterhuishoudkundig beleid kaart‐
materiaal vast. Voor wat betreft de aanwijzing van de gebieden waarvoor een vergunning voor het lozen in en afvoeren naar 
oppervlaktewateren is vereist, is dit ook een taak van het waterschap. 
 

Waterbeheerplan 2016‐2021 

Het waterbeheerplan beschrijft de doelen van het Waterschap Aa en maas voor de periode 2016‐2021. Het plan is afgestemd 
op de ontwikkeling van het Nationaal Waterplan, het Provinciaal Milieu‐ en Waterplan en het Stroomgebiedsbeheersplan. 
Meer dan voorheen wil het waterschap inspelen op initiatieven van derden en kansen die zich voordoen in het gebied. 
 
Keur Waterschap Aa en Maas 

De “Keur Waterschap Aa en Maas” bevat regels met daarin verboden en verplichtingen ten aanzien van oppervlaktewater 
en grondwater, die gelden voor iedereen die woont of werkt binnen het gebied van het Waterschap. Hierin wordt het beheer 
en het onderhoud van watergangen geregeld (bijvoorbeeld betreffende onderhoudsstroken) en is aangegeven wanneer een 
vergunning of algemene regels van toepassing zijn voor ingrepen in de waterhuishouding. Verder zijn er beleidsregels voor 
het beschermingsbeleid van gebieden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen beschermde gebieden waterhuishouding, 
attentiegebieden, beekdalen en overige gebieden. Met deze beleidsregels wordt aangegeven op welke wijze gebiedsgericht 
wordt omgegaan met vergunningverlening. De Keur van het waterschap is onder andere van toepassing wanneer direct of 
indirect wordt geloosd naar een oppervlaktelichaam. 
 

Beleidsregel Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater 

De drie Brabantse waterschappen (Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta) hanteren sinds 1 maart 2015 dezelfde (be‐
leids)uitgangspunten voor het beoordelen van plannen waarbij het verhard oppervlak toeneemt. Deze uitgangspunten zijn 
geformuleerd in de 'Beleidsregel Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater, Brabantse 
waterschappen'. Bij een toename en afkoppeling van het verhard oppervlak geldt het uitgangspunt dat plannen zoveel mo‐
gelijk hydrologisch neutraal worden uitgevoerd. De waterschappen maken bij het beoordelen van plannen met een toege‐
nomen verhard oppervlak onderscheid tussen grote en kleine plannen. Hoewel er relatief veel kleine plannen zijn, veroorza‐
ken deze op deelstroomgebiedsniveau nauwelijks een toename van de maatgevende afvoer. Het waterschap maakt grofweg 
onderscheid in projecten met een toename van verhard oppervlak van maximaal 500 m², 500 m² tot 10.000 m² en meer dan 
10.000 m². 
 
Wanneer de toename van het verhard oppervlak minder is dan 500 m² is er vanuit het waterschap geen compensatiever‐
plichting. In deze gevallen is de gemeente het bevoegd gezag.  
 

Beleid provincie Noord‐Brabant 

Het provinciaal beleid  is onder andere verwoord  in het ‘Provinciaal Milieu‐ en Waterplan 2016‐2021’. Het plan staat voor 
samenwerken aan Brabant waar iedereen prettig woont, werkt en leeft in een veilige en gezonde leefomgeving. Het docu‐
ment vormt de strategische basis voor het Brabantse waterbeleid en waterbeheer, voor de korte en lange termijn. Het Wa‐
terplan houdt rekening met duurzaamheid en klimaatveranderingen. Het is een breed gedragen beleidsplan, omdat het tot 
stand is gekomen in nauwe samenwerking met veel belanghebbende (water)partijen in Brabant. 
 
De projectlocatie is volgens het Provinciaal Milieu‐ en Waterplan gelegen binnen het gebied dat is aangeduid als ‘water in 
bebouwd gebied'. Vanuit het Provinciaal Milieu‐ en Waterplan zijn hier geen nadere eisen aan verbonden. De projectlocatie 
is niet gelegen in een waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied of een boringsvrije zone. 
 

Beleid gemeente Gemert‐Bakel 

Gemeentelijk waterplan 2019‐2023 

Het gemeentelijk waterplan bestaat uit het rioleringsplan en het waterplan voor 2019 t/m 2023. Dit plan is gezamenlijk op‐
gesteld binnen de samenwerkingsregio Brabantse Peel  (gemeenten Asten, Deurne, Gemert‐Bakel, Helmond, Laarbeek en 
Someren) en het waterschap Aa en Maas. Hierin wordt o.a. ingespeeld op klimaatadaptatie en de noodzaak de leefomgeving 
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hierop aan te passen. Dit houdt in dat er gewerkt wordt aan het tegengaan van hittestress en het herinrichting van de bui‐
tenruimte om goed om te kunnen gaan met enorme hoeveelheden neerslag in korte tijd. Om dit op te pakken wordt steeds 
vaker integraal gewerkt, zodat ook andere leefbaarheid van de omgeving kan wordt verbeterd.  
 
Beoordeling 

Het beoogde bouwplan is momenteel nog niet in detail uitgewerkt waardoor de exacte wateropgave nog niet bekend is. Ten 
tijde van de aanvraag van een Omgevingsvergunning voor het aspect bouwen wordt de watercompensatie nader in detail 
uitgewerkt. Op dat moment is het bouwplan concreter uitgewerkt en is de exacte verhardingstoename bekend. In de regels 
van het Chw bestemmingsplan Proeftuin Elsendorp wordt geborgd dat het watersysteem van aangrenzende gebieden niet 
wordt aangetast en dat toekomstige toename van verharding moet worden gecompenseerd.  
 
Indien ontwikkelingen plaatsvinden binnen een beschermingszone van een primaire of regionale waterkering dient een 
watervergunning te worden aangevraagd. Hiermee worden negatieve gevolgen voorkomen. 
 
Conclusie 
Als gevolg van de voorwaarden zoals opgenomen in het Chw bestemmingsplan Proeftuin Elsendorp heeft het voorliggende 
plan heeft geen negatieve gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem ter plaatse. Het aspect waterhuishouding vormt 
geen belemmering voor de geplande ontwikkeling.  
 
4.8 Archeologie 
Beleid en normstelling 

Verdrag van Malta 

In 1992 ondertekende Nederland mede het zogenaamde Verdrag van Valletta (Malta). Dit verdrag heeft als doel de bescher‐
ming van het archeologisch erfgoed van Europa te bevorderen. In Nederland heeft dit geleid tot een herziening van de Mo‐
numentenwet 1988 alsmede een aanvulling op of wijziging van bepaalde artikelen in enkele andere wetten. Deze wijzigings‐
wet is beter bekend als de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ), die op 1 september 2007 van kracht werd. 
 
De belangrijkste artikelen uit het Verdrag van Malta die in de Nederlandse wetgeving zijn overgenomen, zijn dat het arche‐
ologisch erfgoed zoveel mogelijk ter plekke (in situ) dient te worden behouden (artikel 4), dat het archeologisch erfgoed deel 
uitmaakt van de belangenafweging in het kader van ruimtelijke ordening (artikel 5) en het 'veroorzakersprincipe' (artikel 6). 
Het veroorzakersprincipe betekent dat de verstoorder verantwoordelijk is voor het vroegtijdig (laten) uitvoeren van noodza‐
kelijk archeologisch (voor)onderzoek en de financiering daarvan. 
 
Bestemmingsplan 

In de Nederlandse wetgeving wordt aan artikel 5 uit het Verdrag van Malta invulling gegeven door middel van artikelen 38, 
39 en 40 uit de Monumentenwet.  In deze artikelen  is bepaald dat het archeologisch erfgoed beschermd dient te worden 
middels het bestemmingsplan. Gemeenten moeten bij het vaststellen van bestemmingsplannen rekening houden met de 
eventuele aanwezigheid van archeologische waarden. Hieronder vallen zowel reeds bekende archeologisch waardevolle ge‐
bieden als gebieden waarvoor een (verhoogde) archeologische verwachting geldt. Deze waarden krijgen een archeologische 
(mede)bestemming, die wordt vermeld in de toelichting van het bestemmingsplan, wordt begrensd in de verbeelding (plan‐
kaart) en wordt voorzien van regels die gekoppeld zijn aan een vergunningstelsel. 
In artikel 41a van de Monumentenwet is bepaald dat artikelen 39, 40 en 41, eerste lid, niet van toepassing zijn op plangebie‐
den met een oppervlakte kleiner dan 100 m². Bij projecten die deze oppervlakte overschrijden dient het archeologisch belang 
altijd te worden meegewogen in de belangenafweging. Gemeenten kunnen van deze grens afwijken, mits de redenen hier‐
voor goed onderbouwd kunnen worden. 
 
Archeologiebeleid gemeente  

De gemeente Gemert ‐ Bakel heeft in januari 2016 het nieuwe gemeentelijke archeologisch beleid vastgesteld. Het archeo‐
logiebeleid bestaat uit drie delen. In deel 1 is de inleiding op de archeologische nota opgenomen. Deel 2 bevat het feitelijke 
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archeologiebeleid en in het laatste deel zijn de randvoorwaarden waar een goed gemeentelijke archeologisch beleid uit be‐
staat uitgeschreven.  
De archeologische beleidskaart geeft de vertaling van de archeologische waarden en verwachting naar concrete maatregelen 
in de sfeer van de ruimtelijke ordening. Deze beleidskaart treedt in de plaats van de cultuurhistorische waardenkaart van de 
provincie Noord‐Brabant. De gemeentelijke beleidskaart is tot stand gekomen op basis van de resultaten van recente onder‐
zoeken en nieuwe (wetenschappelijke) inzichten en kennis. Hierdoor is de gemeentelijke kaart actueler en gedetailleerd. 

 
 
Figuur 4.7: Beleidskaart archeologie van de gemeente Gemert‐Bakel, zoals deze is vastgesteld door de  gemeenteraad d.d. 
28 januari 2010, plangebied blauw omcirkeld (Bron: Gemeente Gemert‐Bakel, Evaluatie archeologiebeleid 2009‐2014)  
 
Beoordeling 

Het plangebied ligt in gebied met een lage archeologische verwachting. Hiervoor zijn geen vrijstellingsgrenzen opgenomen. 
Hierdoor is het niet noodzakelijk archeologisch onderzoek uit te voeren. In het bestemmingsplan ‘Proeftuin Elsendorp’ wordt 
het plangebied dan ook niet aangeduid met een dubbelbestemming archeologische waarde.  
 
Conclusie 

Het aspect ‘Archeologie’ vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
 
4.9 Cultuurhistorie 
Beleid en normstelling 

Goede ruimtelijke ordening betekent dat er een integrale afweging plaatsvindt van alle belangen die effect hebben op de 
kwaliteit van de ruimte. Een van die belangen is de cultuurhistorie. Per 1 januari 2012 is in het kader van de modernisering 
van de monumentenzorg (MOMO) in het Besluit ruimtelijke ordening van het rijk opgenomen dat gemeenten bij het maken 
van bestemmingsplannen rekening moeten houden met cultuurhistorische waarden. 
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Hiertoe dient middels bestudering van kaarten bepaald te worden of binnen (de invloedsfeer van het plangebied) Rijksmo‐
numenten  (historische gebouwen, sluizen,  tuinbeelden en grafstenen), Archeologische Rijksmonumenten, Werelderfgoe‐
deren en beschermde stads‐ en dorpsgezichten aanwezig zijn. Ook het voorkomen van gebieden met landschappelijke waar‐
den en beschermde natuurgebieden (Natura 2000‐gebieden, Wetlands, Beschermde Natuurmonumenten, Nationale Parken, 
Nationale Landschappen en de Ecologische Hoofdstructuur dient bepaald te worden. 
 
Beoordeling 

Het plangebied ligt niet in een door de Provincie Noord‐Brabant aangeduid gebied met cultuurhistorische waarden.  
 
Conclusie 

Het aspect 'cultuurhistorie' staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg. 
 
4.10 Externe Veiligheid 
Bij ruimtelijke plannen wordt ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten gekeken, namelijk: 

 bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt; 
 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of leidingen. 

Ten aanzien van deze aspecten moeten de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld tot een aan‐
vaardbaar minimum worden beperkt 
In het externe veiligheidsbeleid wordt onderscheid gemaakt in het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). 

 Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval 
met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven. Het PR wordt weer‐
gegeven met risicocontouren rondom een inrichting of langs een vervoersas. 

 Het GR drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als rechtstreeks 
gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Voor het GR geldt een oriëntatiewaarde. De gemeente heeft een 
verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde overschrijdt. 

 
Risicorelevante inrichtingen 

Relevant is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Op basis van het Bevi geldt voor het PR een grenswaarde voor 
kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten. Beide liggen op een niveau van 10‐6 per jaar. Bij 
de vaststelling van een ruimtelijke onderbouwing of bestemmingsplan moet aan deze normen worden voldaan, ongeacht of 
het een bestaande of nieuwe situatie betreft. 
Het Bevi bevat geen norm voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordingsplicht ten aanzien van het GR in 
het  invloedsgebied van de  inrichting. De  in het externe veiligheidsbeleid gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als 
oriëntatiewaarde. 
 
Vervoer van gevaarlijke stoffen over water, wegen en spoorwegen 

Relevant  is de circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen  (circulaire RVGS) en  in de toekomst ook het Besluit 
Transportroutes Externe Veiligheid (BTEV). Op basis van de circulaire RVGS geldt het volgende: 

 Voor bestaande situaties gelden er plaatse van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten de grenswaarde voor het 
PR van 10‐5 per jaar en de streefwaarde van 10‐6 per jaar. 

 In nieuwe situaties geldt ter plaatse van kwetsbare objecten de grenswaarde voor het PR van 10‐6 per  jaar. Voor 
beperkt kwetsbare objecten geldt deze waarde als een richtwaarde. 

 Bij een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het GR of een toename van het GR geldt een verantwoordings‐
plicht. Deze verantwoordingsplicht geldt zowel in bestaande als nieuwe situaties. De circulaire vermeldt dat op een 
afstand van 200 m vanaf het tracé in principe geen beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik. 

Vooruitlopend op het BTEV zijn in de circulaire RVGS veiligheidsafstanden opgenomen uit het Basisnet Weg en het Basisnet 
Water. In het BTEV worden tevens plasbrandaandachtsgebieden benoemd voor transportroutes. Aan de hand van de Basis‐
netten wordt al geanticipeerd op de beperkingen voor ruimtelijke ontwikkelingen die samenhangen met deze plasbrandaan‐
dachtsgebieden. 
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Buisleidingen 

Relevant is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). In dat Besluit wordt aangesloten bij de risicobenadering uit 
het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zodat ook voor buisleidingen normen voor het PR en het GR gelden. Op 
grond van het Bevb dient bij ontwikkelingen inzicht te worden gegeven in de afstand tot het plaatsgebonden risico en de 
hoogte van het groepsrisico als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. 
 
Beoordeling  

Direct aansluitend en nabij het projectgebied zijn enkele risicobronnen gelegen  (figuur 4.10). Het betreffen voornamelijk 
agrarische bedrijven met propaantanks. Het projectgebied is niet gelegen binnen een veiligheidsafstand, PR10‐6 risicocon‐
tour of invloedsgebied van één van deze risicobronnen. 
 
 

 
Figuur 4.11: Uitsnede risicokaart met plangebied blauw omkaderd  
 
Direct naast het plangebied ligt een bovengrondse propaantank. Gevoelige objecten staan buiten de veiligheidsafstanden 
van de propaantank. Op circa 115 meter ten oosten van het projectgebied is een DPO‐leiding (Defensie Pijpleiding Organi‐
satie) gelegen. De leiding is bestemd voor transport van kerosine. Er is geen PR 10‐6 contour aanwezig en het invloedsge‐
bied (1% letaliteit) bedraagt 25 meter (RIVM‐rapport 620120001/2006), gemeten vanaf het hart van de leiding. Het pro‐
jectgebied is gelegen buiten het invloedsgebied van de leiding. 
   
Conclusie 

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 
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4.11 Kabels en Leidingen 
Beleid en normstelling 

Voor planologisch relevante kabels en leidingen geldt in het algemeen een belemmeringenzone waarmee in de ontwikkeling 
van een plangebied rekening moet worden gehouden. 
 
Beoordeling 

Afgezien van de brandstofleiding, beschreven in paragraaf 4.10, bevinden zich geen hogedruk aardgasleidingen, rioolwater‐
transportleidingen, drinkwatertransportleidingen of hoogspanningsleidingtracé in de nabijheid van het plangebied.  
 

Conclusie 

Planologische relevante kabels en leidingen vormen daarom geen belemmering voor de vaststelling van dit plan. 
4.12 Verkeer en parkeren 
Voor het onderzoek naar de invloed van verkeer dient het aantal verkeersbewegingen afkomstig van de bedrijfsverzamelge‐
bouwen bepaald te worden. Door het planologisch toevoegen van dit bedrijf kunnen nadelige gevolgen optreden door een 
toename van het aantal verkeersbewegingen. Om een  juist beeld te krijgen van het aantal verkeersbewegingen dient de 
worst‐case situatie bepaald te worden. 
 
Om de parkeerbehoefte te berekenen wordt gebruik gemaakt van de Nota Parkeernormen Gemert‐Bakel 2017 en voor het 
berekenen van de verkeersgeneratie wordt gebruik gemaakt van CROW 381 ‘Toekomstbestendig parkeren’.  

 Het bedrijfsvloeroppervlak betreft 1.258 m2 in de huidige situatie;  
 Het bedrijfsvloeroppervlak betreft 2.844 m2  (844 m2  (loods achter huis) + 200 m2  (schuur naar  stal) + 1.800 m2 

(nieuwe loods) ) in de nieuwe situatie; 
 In beide situaties betreft het een arbeidsextensief bedrijf (loods, opslag, transportbedrijf); 
 Het bereikbaarheidskenmerk is Buitengebied.  
 De stedelijkheidsgraad van de kern Elsendorp is 5. 
 Voor het bepalen van de verkeersgeneratie wordt het midden van de bandbreedte aangehouden. 

 
Parkeren  

 Nieuwe situatie:  
o Parkeercijfer: 0,8 per 100 m2 bvo 
o = 2.844 m2 / 100 m2 x 0,8 = 23 parkeerplaatsen,.  

 
Er moeten dus 23 parkeerplekken worden gerealiseerd. De parkeerbehoefte van 23 parkeerplekken kan worden voorzien op 
het beoogde parkeerterrein in het oosten van het terrein.  
 
Verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling 

 Oude situatie:  
o Verkeersgeneratie per 1002 bvo: min. 3,9 en max. 5,7 = gemiddeld 4,8 voertuigenbewegingen per etmaal; 
o = 1.258 m2 / 100 m2 x 4,8 =  61 voertuigbewegingen per etmaal,  

 Nieuwe situatie:  
o Verkeersgeneratie per 1002 bvo: min. 3,9 en max. 5,7 = gemiddeld 4,8 voertuigenbewegingen per etmaal; 
o = 2.844 m2 / 100 m2 x 4,8 = 136 voertuigbewegingen per etmaal,. 

 
In de beoogde situatie zal er dus een verkeer  toename zijn van 136 –   61 =   75 voertuigbewegingen per etmaal op een 
gemiddelde weekdag. Om de verkeersgeneratie voor een gemiddelde werkdag  te bepalen dient de verkeersgeneratie te 
worden vermenigvuldigd met factor 1,33 (CROW 381). Daarmee komt de verkeersgeneratie op een gemiddelde werkdag uit 
op 100 voertuigbewegingen per etmaal op een werkdag. Dit verkeer zal in eerste instantie via het Keizersven en daarna via 
de N277 afwikkelen. 
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Het drukste uur in de spits is bij de beoordeling van verkeersafwikkeling bepalend. Als vuistregel voor het bepalen van de 
verkeersintensiteit in de spitsperiode, wordt 10% van de etmaal waarde aangehouden. Het gaat dan dus om 100/10. In het 
drukste uur worden er dan dus 10 motorvoertuigen per uur. Gezien de inrichting en de verwachte verkeersintensiteiten op 
de beide wegen (Keizersven en N277) zal deze beperkte toename niet tot knelpunten leiden in de verkeersafwikkeling.  
 
Verkeersveiligheid 

De toevoeging van het plan leidt verder niet tot knelpunten in de verkeersveiligheid, want de toename van het verkeer is 
dermate klein dat dit niet leidt tot knelpunten. 
 

Conclusie 

Het aspect ‘Verkeer en Parkeren’ vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
 
4.13 Gezondheid 
De omzetting van een voormalige intensieve veehouderij naar een loon‐ en grondverzetbedrijf levert een forse reductie op 
van geur, fijn stof en ammoniak emissies. Als gevolg van het voorgenomen plan is dan ook sprake van forse verbetering op 
het gebied van gezondheid. Daarnaast levert het Chw bestemmingsplan Proeftuin Elsendorp , als gevolg van de omzetting 
van intensieve veehouderijen naar overige bestemmingen, nog grotere afnames van geur, ammoniak en fijn stof emissies 
op.  Per saldo is er daarom sprake van een positieve bijdrage aan het aspect gezondheid in het gebied. 
Daarbovenop  is het  initiatief  landschappelijke  ingepast waarbij extra groen wordt  toegevoegd aan het  landschap. Groen 
draagt positief bij aan het mentaal welbevinden van mensen. Daarbij zorgen extra bomen en planten voor een gezondere 
lucht en daarmee voor een gezonde leefomgeving.  
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5. CONCLUSIE 

In voorgaande hoofdstukken is het initiatief aan de Keizersven 34 getoetst aan beleid, gemotiveerd aan de hand van doelen 
en beoordeeld op basis van de geldende normen voor relevante milieukundige aspecten. In hoofdstuk 3 is de beoogde ont‐
wikkeling getoetst aan het provinciaal en gemeentelijk beleid. Daarin is aangetoond dat het initiatief voldoet aan de basis‐
principes voor een evenwichtige toedeling van functies en aan de regels voor niet‐agrarische activiteiten. Eveneens past het 
initiatief bij de doelen uit de structuurvisie van proeftuin Elsendorp, doordat het herbestemmen van een voormalige inten‐
sieve veehouderij leegstand tegengaat. Daarbovenop wordt meerwaarde voor het dorp gecreëerd door het saneren van het 
asbest dak en slopen van de oude schuur, het afkoppelen van regenwater, het opwekken van duurzame energie middels 
nieuwe zonnepanelen en het  landschappelijk  inpassen van het terrein met o.a. een talud van struweel en fruitbomen.  In 
hoofdstuk 4  is de beoogde ontwikkeling getoetst aan de regelgeving van verschillende milieukundige aspecten. Hieruit  is 
gebleken dat er geen milieukundige aspecten zijn die de beoogde ontwikkeling in de weg staan en zijn er tegelijkertijd geen 
aspecten die door de beoogde ontwikkeling negatief worden beïnvloed.  
 
Op basis van deze ruimtelijke onderbouwing kan daarom geconcludeerd worden dat het initiatief aanvaardbaar is binnen de 
bestaande fysieke leefomgeving en daadwerkelijk een positieve invloed zal hebben op de leefbaarheid en de toekomstbe‐
stendigheid van Elsendorp.  
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Bijlage 1 Landschappelijk inpassingsplan 





KEZERSVEN 34, ELSENDORP 
DHR. DONKERS
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• Position paper
• Stad en ommeland
• Leeuwarden 2028
• Behoefte aan een omgevingsvisie 
 die L helpt bij het maken van 
 keuzes
• Bewuste keuze voor die relatief 
 korte termijn, mede bepaald door 
 de uitkomsten van het lopende 
 project LF2028
• Panorama 2028

[Herald] Visie op compleetheid van de positionpaper:
de aanzet met drie lagen leefomgeving, samenleving, 
economie en de koppeling met de Global Goals biedt een 
interessant kader. Ik denk dat het onderdeel economie nog 
het minst geladen is met waarden en teveel associeert met 
de ‘oude’ begrippen van verdienen, groei, bereikbaarheid 
etc.. Leidraad voor de visie zou de waarde kunnen zijn en 
het onderscheidende in plaats van het op de kaart zetten 
en place to be mantra. Toerisme is bijvoorbeeld zoiets. 
Dit is een economische factor ook in de toekomst maar 
we moeten niet denken in aantallen [met alle problemen 
van dien] maar in onderscheidend aanbod op basis van 
waarden [rust, weidsheid, splendid isolation]. Een sterke 
economie is gebaseerd op een sterke identiteit en daar 
liggen de kansen voor de toekomst. 

VISIE EN OMGEVINGSWET
De omgevingsvisie moet op basis van de Omgevingswet 
uiterlijk in 2025 gereed zijn. De gemeente heeft de 
ambitie om eerder al een omgevingsvisie op te stellen. Die 
omgevingsvisie in de eerste aanzet van de beleidscyclus, 
zoals die door het Rijk aan het instrumentarium 
van de Omgevingswet ten grondslag is gelegd. De 
omgevingsvisie heeft in die cyclus een nauwgezette relatie 
met programma’s en het omgevingsplan. Uiteindelijk 

omvat de beleidscyclus volgens de Omgevingswet het 
volledig wettelijke instrumentarium in een voortdurende 
dynamische cyclus die in kan spelen op ontwikkelingen. 
Inhoudelijk verhoudt de visie zich dan ook nadrukkelijk 
met de andere instrumenten. Omdat het omgevingsplan 
voor het hele eiland pas in 2029 klaar hoeft te zijn en 
er ook nog geen programma’s zijn gemaakt, functioneert 
de omgevingsvisie op dit moment, nu er nog geen 
omgevingsplan ligt dat juridische kaders stelt, anders dan 
straks wanneer alle instrumenten volwaardig functioneren 
onder de Omgevingswet. De omgevingsvisie die nu voorligt 
moet duidelijke kaders stellen en koers bepalen als 
(juridische) basis voor de toetsing van initiatieven, zolang 
de cyclus nog niet optimaal functioneert. Een deel van 
die kaders kan straks naar het omgevingsplan, waarna 
de omgevingsvisie uiteindelijk een meer strategisch 
abstractieniveau kan krijgen. De omgevingsvisie is daarmee 
eveneens een dynamisch document, dat binnen de 
beleidscyclus telkens om aanpassing en actualisatie vraagt 
aan ontwikkelingen en opgaves die zich voor gaan doen. 
Er zijn meer zaken die op dit moment nog niet duidelijk 
zijn of waarin de gemeente nog geen keuzes heeft 
gemaakt. Vraagstukken die pas bij het opstellen van het 
omgevingsplan aan de orde komen, zoals beleidsmatige 
keuzes met betrekking tot o.a. de regels uit de 
Bruidsschat (vooral de gemeentelijke milieuregelgeving), 
de zorgplichten, de regels met betrekking tot de fysieke 
leefomgeving uit de verschillende gemeentelijke 
verordeningen, en dergelijke. Onderdelen die op grond van 
artikel 3.2. en 3.3. van de Omgevingswet deel uit moeten 
maken van een omgevingsvisie, zoals bedoeld onder de 
Omgevingswet. Deze omgevingsvisie is om die reden nog 
niet volledig een omgevingsvisie zoals de Wet die voor 
zich ziet en zoals die in de toekomst binnen een optimale 
beleidscyclus moet gaan functioneren in relatie tot hogere 
regelgeving en het eigen gemeentelijke instrumentarium. 
Om die reden wordt deze omgevingsvisie gezien als een 
tussendocument, een eerste stap naar de toekomstige 
volwaardige omgevingsvisie. 

BESTUURLIJKE CONTEXT
verder zou ik ook aangeven dat we met de visie aansluiting 
willen zoeken bij de 9 principes van de Omgevingsvisie 
van de provincie en tot slot zou ik ook de kamerbrief willen 
noemen waarbij het Rijk heeft aangegeven de regie te 
pakken in ieder geval op vier voor Leeuwarden relevante 
onderdelen, namelijk dat verbindingsverhaal van regio’s 
(ken jij beter dan ik), een nationaal programma voor het 
landelijk gebied (met name landbouw), een aanpak van 
de veenweideproblematiek en een beschouwing van het 
Nederlandse landschap en de betekenis daarvan. Kortom 
je zit straks met een sterke regie vanuit het Rijk, daaronder 
komt een zeer strakke regie vanuit de provincie, dus is de 
vraag wat er voor de gemeente resteert. Dat vraagt van ons 
wel de nodige creativiteit, maar ook aandacht voor de rol 
die Leeuwarden in de processen kan innemen en zo.

LOKALE KLEURING
De samenhang van thema’s – wat willen we per 
beleidsthema bereiken – met gebieden – hoe vindt 
de vertaling plaats per wijk, dorp of gebied – moet in 
de omgevingsvisie een goede plek krijgen. Juist voor 
Leeuwarden is dat ook bijzonder relevant: dragende groen- 
en waterstructuren enerzijds en een veelzijdige stand en 
diverse dorpen met een eigen kleur en identiteit anderzijds. 
Een thematische aanpak voor bijvoorbeeld leefbaarheid 
of duurzaamheid die voor alle wijken en dorpen geldt, is 
weinig effectief. Er zal een gebiedsgerichte uitwerking 
nodig zijn die specifieke oplossingsrichtingen kan bieden. 
De omgevingsvisie zet daarbij vooral in op de meest 
dynamische gebieden.
In het proces brengen wij dat onder door de thema-
ambities te vertalen in een beperkt aantal leidende 
ambities per gebied. In focusgesprekken maken we daar 
een gebiedsgerichte uitwerking van.
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1. DE LOCATIE 

Langs de Keizersven in Elsendorp is het 
bedrijf van de dhr. Donkers gevestigd.  
Dhr. Donkers is voornemens om een loods te 
plaatsen. Bij de beoogde ontwikkeling is een 
landschappelijke inpassing opgesteld.  
Bij het opstellen van de landschappelijke 
inrichting is rekening gehouden met de 
historie van de omgeving, de huidige 
groenstructuren en met de landschapsvisie 
van de gemeente.

 



5

2. HISTORIE 

- 1950 -

• Grote kavels, blok of langwerpig;
• Geen tot nauwelijks bebouwing.

• Kavels zijn samengevoegd;
• Bebouwing is teogenomen;
• Zijweg Keizersven is verdwenen

• Bebouwing is toegenomen;
• Gronden agrarisch in gebruik;
• Groene erven.

anno

- 1988 -
anno

- 2020 -
anno



3. ANALYSE OMGEVING 

6

Zeelandsedijk

Plangebied

Groenstructuren

Secundaire wegen
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Zeelandsedijk

Groenstructuren

Secundaire wegen

De Keizersven is een secundaire weg dat ontsloten is op de 
Zeelandsedijk.  
De meesten wegen en groenstructuren in en rondom 
Elsendorp lopen parallel aan elkaar. Door middel van groene 
bomenlanen wordt de landschappelijke waarde van het dorp 
versterkt. 
Niet alleen de wegen zijn groen ingepast, maar ook de erven 
hebben een groene singel rondom het perceel. Minimaal 
twee zijden hebben een groene rand bestaande uit bomen 
en/of struweel. 

Watergang op perceel Donkers



8

4. LANDSCHAPSVISIE

Voor de proeftuin in Elsendorp is door middel van 
bouwstenen en inspiratiekaarten een landschapsvisie 
opgesteld. De visie staat niet op zichzelf, de basis ligt in het 
bestemmingsplan en het meerwaardeplan. 
De visie beschrijft de doelstellingen, het landschappelijke 
beeld per gebied en heeft verschillende thematische 
uitwerkingen. 

Het landschap kan opgedeeld worden in 3 verschillende 
delen:
1. Dynamisch buitengebied; De openheid en de vergezichten 

worden gerespecteerd. Grote erven zijn omsingeld door 
robuuste groene randen. De perceelgrensbeplanting staat 
haaks op de ontginningswegen. De beplanting wordt 
ingezet als windsingel.

2. Rustig buitengebied; Dit landschap kent een afwisseling 
van extensieve weides en natuur inclusieve akkers met 
klimaat adaptieve bossen.  Naaldbos wordt omgevormd 
naar loofbos.  
Waar mogelijk worden de bossen ecologisch verbonden 
door houtwallen en boomsingels. Deze groene randen 
worden ingezet als windsingel. Het gebied is toegankelijk 
voor voetgangers. In dit buitengebied  is geen ruimte voor 
zonneparken.

3. Dorpslandschapszone; Dit is de zone rondom het dorp. 
Het landschap is kleinschalig en afwisselend. 

De visie benoemd randvoorwaarden voor landschap en 
erfinrichting. 
• Behouden van open en weids karakter;
• Altijd een stevige beplanting toevoegen op het erf die een 

bijdrage levert in het ontginningenlandschap;
• In stand houden van rechtlijnige en geordende verkaveling;
• Behouden van zichtlijnen en waardevolle open ruimten. 

Waar mogelijk deze versterken;
• Aandacht voor behoud en bescherming van 

cultuurhistorische structuren, zoals wijstgronden, 
zandpaden, dubbele bomenlanen, beken en steilranden;

• Kansen benutten voor bijdrage aan natuurontwikkeling, 
zoals akkerrandbeheer, bloemrijkgrasland of poelen;

• Sloop van in verval geraakte bedrijfsbebouwing;
• Opknappen van waardevolle bebouwing, eventueel d.m.v. 

splitsing wooneenheden. 
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Landschapsvisie Elsendorp (Bron: Landschappelijke inspiratiekaart en bouwstenen landschappelijke meerwaarde, 
Proeftuin Elsendorp 2021)

Dynamisch buitengebied

Dorpslandschapszone

Rustig buitengebied
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Randvoorwoorden landschappelijke inpassing (Bron: Landschappelijke inspiratiekaart en bouwstenen landschappelijke meerwaarde, Proeftuin 
Elsendorp 2021)
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Kansenkaart (Bron: Landschappelijke inspiratiekaart en bouwstenen landschappelijke meerwaarde, Proeftuin 
Elsendorp 2021)
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5. ONTWIKKELING EN LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

Sloot op perceel
Huidige bomen

Fruitbomen

Talud met struweel 
(zone 10 meter breed)

3150 m2 landschappelijke inpassing
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Bij het opstellen van de landschappelijke inpassing is rekening 
gehouden met de wensen van de gemeente, de zichtlijnen en de 
functionaliteit van het bedrijf. 

Voor de ontwikkeling zal het terrein deels worden heringericht. Ter 
behoeve van de herinrichting zal sloop en nieuwbouw plaatsvinden 
op het terrein. De oude mestputten die aanwezig zijn worden 
gedempt. 
Aan de oostzijde van het terrein komt opslag voor grond- en 
bouwstoffen. 
Bij de ontwikkeling hoort een landschappelijke inpassing. Door 
middel van een grondwal met struweel rondom het perceel te 
plaatsen, wordt de bedrijvigheid uit het zicht ontnomen. 
De materialen die buiten liggen opgeslagen worden niet afgedekt. 
Het is van belang dat hier rekening mee wordt gehouden bij de 
beplantingskeuze. Zodra bladeren van de boom/struweel vallen, 
komen deze in de bouwstoffen waardoor de waarde zal dalen. 
In de visie staat dat er inheemse beplanting toegepast moet worden 
bij de landschappelijke inpassing, maar dit zal bij dit project niet 
haalbaar zijn.
Aan de voet van de wal kunnen enkele struiken geplaats worden waar 
kleine zoogdieren en vogels een schuilplaats hebben, verder zal er 
vooral een taxus geplaatst worden. Een snelgroeiende Taxus zorgt 
voor een snel gerealiseerde landschappelijke inpassing en verliest 
geen blad dat in de bouwstoffen terecht kan komen. 

Aan de voorkant van het erf zullen enkele fruitbomen geplaatst 
worden om de groenstructuur en de biodiversiteit op het erf te 
versterken.
Het hemelwater wordt opgevangen in tanken waarna het geïnfiltreerd 
kan worden of hergebruikt kan worden. Watercompensatie in dit plan 
is dan niet van toepassing. 

Talud met taxus haag 

Talud met struweel 
(zone 10 meter breed)

3150 m2 landschappelijke inpassing
13
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Naam initiatief: Keizersven 34 - Jan Donkers
Datum: 10-3-2021
Ingevuld door: D. van Roij

1. Past het initiatief in de Visie? (zie bijlage 1 van het meerwaardeplan)

Toelichting:
Ja/Nee: Ja

2. Verbetert het initiatief de leefbaarheid?
+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:

Reduceren overlast intensieve veehouderij (geur, geluid, uitstoot) 1
Asbest verwijderen 0
Leegstand/VAB's opruimen 1

Zelfvoorzienend in energie (zonneweides, -daken, windenergie) 1
Minder wonen in IV-gebied 0
Verkeersveiligheid Gerele Peel 0
Voldoende kwalitatieve woningen (per doelgroep) 0
Ja/Nee: Ja

3. Creëert het initiatief ruimte voor bedrijvigheid en innovatie?
+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:

Moderne stalsystemen installeren 0
Kansen bieden aan koplopers 0
Circulaire economie in agrarische sector 0
Nieuwe bedrijvigheid aantrekken/ruimte bieden 1
Energiekansen 'pakken' (duurzame deals) 0
Ja/Nee: Ja

4. Creëert het initiatief landschappelijke kwaliteit?
+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:

Bedrijvigheid concentreren in paarse zone 0
Buitengebied verbinden met het dorp 0
Beeldkwaliteit bewaken en verbeteren 1
Lege milieuvergunningen intrekken 0
Ja/Nee: Ja

5. Levert het initiatief een bijdrage aan duurzaam waterbeheer?
+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:

Waterbuffer groter dan 20.000 m3 0
Oplossen knelpunten in waterbeheer 0
Verbeterde niveauregeling 0
Bijdrage aan klimaatadaptatie 1
Waterbeheer ook afstemmen op natuurontwikkeling 1
Ja/Nee: Ja

6. Versterkt het initiatief het recreatie aanbod?
+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:

Transitie naar een recreatief aantrekkelijke omgeving 0
Interessant 'gebiedsverhaal' als grondlegger 0
Doelgroepen benadering 0

Recreatie aanbod bundelen 0
Combinatie waterbeheer, natuur en recreatie 0
Elsendorp verbinden met landgoederen 0
Recreatieve routes uitzetten 0
Ja/Nee: Nee

7. Wordt er samengewerkt met andere initiatieven?

Toelichting:
Ja/Nee: Nee

Korting op maatschappelijke meerwaarde: 20%

Toelichting hier invoeren

Omschakeling IV-bedrijf naar agrarisch verwant

Saneren IV-bedrijf
Toelichting hier invoeren
Nieuwe functie voor VAB

zonnepanelen op daken

Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Nieuwe bedrijfsfunctie op deze locatie
Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
gebouwen landschappelijk inpassen
Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Aanleg retentievijver
retentievijver wordt aangelegd als amfibieënpoel

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren



Keizersven 34 - Jan Donkers
2
20%

Oppervlakte bestemming [m2] Oppervlakte bouwvlak [m2] Grondwaarde [€/m2] Huidige waarde [€]
1,00€                              -€                                      
5,00€                              -€                                      

14.996                                             25,00€                            374.900€                             

62,50€                            -€                                      
100,00€                          -€                                      

70,00€                            -€                                      
25,00€                            -€                                      
25,00€                            -€                                      
25,00€                            -€                                      

-€                                      

-                                                   -                                                  -€                                      
14.996                                             -                                                  374.900€                             

Oppervlakte bestemming [m2] Oppervlakte bouwvlak [m2] Grondwaarde [€/m2] Toekomstige waarde [€]
4.122                                               1,00€                              4.122€                                  

5,00€                              -€                                      

10.874                                             25,00€                            271.850€                             

62,50€                            -€                                      
100,00€                          -€                                      

70,00€                            -€                                      
25,00€                            -€                                      
25,00€                            -€                                      
25,00€                            -€                                      

-                                                   -                                                  -€                                      
14.996                                             -                                                  275.972€                             

Bruto financiële meerwaarde Verschil oppervlakte [m2] Meerwaarde
-                                                   -98.928€                              

Eigen werkzaamheden Opp. binnen plangebied [m2] Opp. buiten plangebied [m2] Eenheidsprijs Gemaakte kosten
25,00€                            -€                                      

5,00€                              -€                                      
4.112                                               10,00€                            41.120€                                

-€                                      
41.120€                                

Omvang investering/fondsbijdrage Investering [€]

-€                                      
-€                                      
-€                                      

41.120€                                
-€                                      

Te realiseren investering korting o.b.v. maatschappelijke meerwaarde

o.b.v. eigen werkzaamheden
o.b.v. storting in gebiedsfonds

gevraagde inspanning na korting

Categorie 2
Gevraagde investering 20% Bruto meerwaarde afdragen

Totaal

Opmerking
Bruto financiële meerwaarde

Slopen agrarische gebouwen [m2]
Slopen kassen [m2]
Landschappelijke inpassing [m2]
Overig

Totaal

Grondwaarde toekomstige situatie
Natuur
Agrarisch 
Agrarisch met een bouwvlak / 
Agrarisch verwante bedrijven
Bedrijf 
Wonen <1000 m2
Wonen >1000 m2
Maatschappelijk 
Recreatie
Horeca
Overig

Agrarisch 
Agrarisch met een bouwvlak / 
Agrarisch verwante bedrijven
Bedrijf 
Wonen <1000 m2
Wonen >1000 m2
Maatschappelijk 
Recreatie
Horeca
Vastgoedwaarde (alleen bij sloop 
van een opstal)
Overig
Totaal:

Natuur

Naam initiatief:
Categorie van het initiatief [1, 2 of 3]:
Kortingspercentage o.b.v. maatschappelijke meerwaarde [zie werkblad maatschappelijk]:

Grondwaarde huidige situatie
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1 INLEIDING   
 
In opdracht van en in samenwerking met Rho Adviseurs is door Kraaij Akoestisch Adviesbureau een akoestisch onderzoek 
verricht in verband met een ruimtelijke procedure voor de uitbreiding van een loonbedrijf aan het Keizersven 34 in 
Elsendorp.  
 
Loonbedrijf J. Donkers is een loonbedrijf gericht op loonwerk, grondverzet en transport van agrarisch gerelateerde 
producten. Het bedrijf is nu elders gevestigd, maar is voornemens te verhuizen naar de bedrijfslocatie aan het Keizersven 
34, omdat dit terrein meer ruimte biedt voor uitbreiding van het bedrijf om materieel inpandig te kunnen stallen en om een 
werkvoorraad grond-, hulp-, afval- en bouwstoffen op te kunnen slaan.  
 
Om het bedrijf hier te kunnen vestigen, is wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Dit kan door middel van de 
wijzigingsbevoegdheid, mits aangetoond wordt dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van 
de nabijgelegen woningen. Op basis van voorliggend akoestisch onderzoek is de geluidbelasting berekend ter plaatse van de 
omliggende woningen binnen de richtafstand en getoetst aan de richtwaarden voor een aanvaardbaar woon- en 
leefklimaat.  
 
Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM 1999).  
 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 van dit rapport is opgenomen op welke wijze dit vanuit het toetsingskader is vormgegeven. Een beschrijving 
van de omgeving en de beoogde planologische ontwikkeling is opgenomen in hoofdstuk 3. Een beschrijving van de 
uitgangspunten van het akoestisch onderzoek is opgenomen in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 zijn de uitgangspunten voor de 
berekeningen en de modellering beschreven. De rekenresultaten zijn opgenomen in hoofdstuk 6. Om de geluidbelasting 
van het bedrijf te verlagen is onderzoek gedaan naar mogelijke maatregelen. De maatregelen zijn beschreven in hoofdstuk 
7. De conclusie en het advies zijn opgenomen in hoofdstuk 8.  
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2 TOETSINGSKADER 
 
 
Algemeen 
Voor diverse locaties in het buitengebied van Elsendorp (gemeenten Gemert-Bakel), waaronder de Keizersven 34, wordt 
een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte opgesteld. Aanleiding voor dit bestemmingsplan is de 'visie Proeftuin 
Elsendorp' die door de dorpsgemeenschap zelf is opgesteld. Waar een bestemmingsplan normaal gesproken alleen regels 
over de ruimtelijke ordening mag bevatten, mag een 'bestemmingsplan met verbrede reikwijdte' meer bevatten, namelijk 
regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Daarnaast mag een dergelijk plan ook andere typen instrumenten 
gebruiken dan een 'gewoon' bestemmingsplan. Het gaat dan bijvoorbeeld om een 'meldingsplicht' of een 
'omgevingsvergunning voor een bestemmingsplanactiviteit'.  
 
Dit plan is daarmee een omgevingsplan vooruitlopend op de Omgevingswet, maar nog niet een omgevingsplan conform de 
Omgevingswet. Om vooruit te kunnen lopen op de Omgevingswet heeft dit plan een pilot status onder de Crisis- en 
herstelwet. 
 
Voor wat betreft het aspect ‘geluid’, wordt voor de vestiging van het loonbedrijf aan de Keizersven 34 aangesloten bij de 
reguliere toetsingskaders uit de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’.  
 
 
Richtafstanden 
Voor het aspect ‘geluid’ zijn in de VNG-brochure “Bedrijven en Milieuzonering” richtafstanden opgenomen voor 
bedrijvigheid ten opzichte van geluidgevoelige bestemmingen. De richtafstanden zijn afhankelijk van de milieucategorie van 
de bedrijven en de gebiedstypering. Als de richtafstanden worden gerespecteerd is er sprake van een goede ruimtelijke 
ordening. Het is mogelijk om een ontwikkeling binnen de richtafstanden planologisch mogelijk te maken, mits aangetoond 
wordt er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Vanuit akoestisch oogpunt wordt ervan uitgegaan dat er 
sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat als aan bepaalde geluidrichtlijnen wordt voldaan. 
 
Voor een loonbedrijf wordt aangesloten bij de SBI-codering 0161 ‘Dienstverlening t.b.v. de landbouw – algemeen 
bedrijfsoppervlakte > 500 m2. Dit is een milieucategorie 3.1 bedrijf met een richtafstand van 50 meter.  
 
 
Gebiedstypering en richtwaarde 
De VNG-brochure onderscheidt twee gebiedstyperingen: 

1. Rustige woonwijk en rustig buitengebied 
2. Gemengd gebied 

 
Een ‘rustige woonwijk en rustig buitengebied’ is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. 
Afgezien van enkele wijkgebonden voorzieningen zijn er vrijwel geen andere functies. Er is weinig storend verkeer. Een 
vergelijkbaar omgevingstype is een rustig buitengebied (inclusief eventueel verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een 
natuurgebied.  
 
Een ‘gemengd gebied’ is een gebied met matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen kunnen winkels, horeca 
of kleine bedrijven voorkomen. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere activiteiten 
kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen behoren eveneens tot 
het gemengd gebied.  
 
De directe omgeving kan worden gekenmerkt als een rustig buitengebied.  
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Voor een rustig buitengebied gelden de volgende richtwaarden:  
 

• 45 dB(A) etmaalwaarde1 voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 
• 60 dB(A) in de dag-, 60 dB(A) in de avond- en 55 dB(A) in de nachtperiode voor het maximaal geluidniveau 

(piekgeluiden); 
• 50 dB(A) etmaalwaarde voor het equivalent geluidniveau vanwege de verkeersaantrekkende werking (indirecte 

hinder). 
 

 
1 De etmaalwaarde is de hoogste waarde van de dagperiode (07.00-19.00 uur), de avondperiode (19.00-23.00 uur) + 5 dB(A) 
of de nachtperiode (23.00-06.00u uur) + 10 dB(A). In overeenstemming met het Activiteitenbesluit milieubeheer voor 
agrarisch verwante bedrijven is de dagperiode gedefinieerd van 06.00 tot 19.00 uur, de avondperiode van 19.00 tot 22.00 
uur en de nachtperiode van 22.00 tot 06.00 uur.  
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3 OMSCHRIJVING OMGEVING EN BEOOGDE (PLANOLOGISCHE) ONTWIKKELING 
 
De onderzoekslocatie bevindt zich aan de Keizersven 34 in Elsendorp. De onderzoekslocatie bevindt zich op ca. 900 meter 
ten noordoosten van de bebouwde kom van Elsendorp.   
 
De directe omgeving rondom de onderzoekslocatie is te kenmerken als agrarisch gebied met lintbebouwing aan de noord- 
en zuidzijde van de Keizersven. De meest nabijgelegen woningen zijn de Keizersven 31 en 35 aan de zuidkant van de 
Keizersven en de Keizersven 32 ten westen van de onderzoekslocatie, aan de noordkant van de Keizersven. Deze woningen 
bevinden zich binnen de richtafstand van 50 meter en zijn in voorliggend akoestisch onderzoek betrokken.  
 
In onderstaande figuur is een luchtfoto van de situatie opgenomen. De onderzoekslocatie is rood omkaderd. De meest 
nabijgelegen woningen zijn aangeduid met een gele stip.  
  

 
Figuur 3.1: Luchtfoto onderzoekslocatie en omgeving 
 
In het bestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied 2017” is het perceel bestemd is “Agrarisch – Agrarisch bedrijf” met de 
functie aanduiding “Intensieve veehouderij”.  Het voornemen is om de bestemming te wijzigen naar een 
bedrijfsbestemming met de specifieke aanduiding “Agrarisch verwant” voor het westelijk deel van de locatie en 
“Buitenopslag” voor het oostelijk deel van de locatie. 
 
In onderstaande figuren is een uitsnede van het vigerend bestemmingsplan (figuur 3.2) en het wijzigingsplan (figuur 3.3.) 
opgenomen.   
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Figuur 3.2: Bestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied 2017”, bestaande situatie. 
 
 

 
Figuur 3.3: Bestemmingsplan “Proeftuin Elsendorp”, toekomstige situatie. 
 
Op het westelijk gedeelte van het terrein blijft het woonhuis met de voormalige rundveestal intact. De stal zal worden 
ingericht voor de stalling van materieel. De overige bebouwing wordt gesloopt en achter de rundveestal wordt een nieuwe 
loods inclusief stalling gebouwd van 60x30 meter. Het oostelijke gedeelte van het terrein wordt gebruikt voor de opslag van 
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werkvoorraad grond-, hulp-, bouw- en afvalstoffen. Ook kunnen hier wagens worden geparkeerd die buiten kunnen blijven 
staan.  
 
In onderstaande figuur is een inrichtingsplan opgenomen.  
 

 
Figuur 3.4: Inrichtingsplan. 
 
Dit inrichtingsplan is als uitgangspunt genomen voor de modellering en berekeningen.  
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4 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK 
 
Loonbedrijf J. Donkers verricht loonwerk, grondverzet en transport van agrarisch gerelateerde producten. Daarnaast 
verzorgt het bedrijf de aanleg en het beheer en onderhoud van de buitenruimte. Hiervoor is een breed arsenaal aan 
machines beschikbaar. De machines worden in de aanwezige bebouwing of in de nieuw te bouwen bedrijfshal gestald.  
 
Naast het stallen van de machines zullen in de werkplaats lichte onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden aan het 
materieel. Ook worden de machines gereinigd met behulp van een stoomcleaner. De stoomcleaner staat binnen, de 
wagens worden buiten op een wasplaats gereinigd. 
 
Op het buitenterrein vindt opslag plaats van grond, zand, puin, bestratings- en rioleringsmateriaal en PVC.  
 
De werkzaamheden op het terrein vinden uitsluitend in de dagperiode plaats. De transportbewegingen kunnen ook in de 
avond- en nachtperiode plaats vinden.   
 
Door Cumula Advies is namens Loonbedrijf J. Donkers een specifieke opgave gedaan van de uitgangspunten ten behoeve 
van dit geluidonderzoek. De memo met uitgangspunten is in bijlage I van dit rapport bijgevoegd. Deze uitgangspunten zijn 
gehanteerd voor de berekening van de geluidbelasting van het bedrijf op de omliggende woningen binnen de richtafstand. 
Het geluidonderzoek richt zich op de geluidbronnen op het buitenterrein. Het geluidniveau in de werkplaats/stalling is 
dermate laag, dat de geluiduitstraling verwaarloosbaar is.  
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5 UITGANGSPUNTEN BEREKENINGEN EN MODELLERING 
 
Op basis van de beschreven uitgangspunten is met behulp van de software Geomilieu, versie V2020.2, van DGMR 
Raadgevende Ingenieurs een overdrachtsmodel gemaakt om de geluidbelasting in de omgeving te berekenen. De 
modellering is uitgevoerd conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai. Voor het tot stand komen van het 
model is gebruik gemaakt van kadastrale en BGT-kaarten uit het Georegister, het Actueel Hoogtebestand van Nederland 
(AHN), informatie van de opdrachtgever en Google-Earth/Streetview. 
 
In onderstaande paragrafen is de modelvorming toegelicht.  
 
De output van het rekenmodel is in numerieke vorm opgenomen in bijlage II van dit rapport. 
 

5.1 Bodemgebieden en objecten 
 
In de berekening wordt rekening gehouden met de mate van absorptie door, reflectie tegen en verstrooiing aan de bodem. 
Een harde bodem bestaat uit asfalt, bestrating, water of beton en wordt gemodelleerd met een bodemfactor 0,0. Een 
zachte bodem bestaat uit grasland, bossen of tuinen en wordt gemodelleerd met een bodemfactor 1,0. De mate van 
absorptie kan tussen de 0 en 1 liggen, afhankelijk van de verhouding harde/zachte bodemgebieden in het 
overdrachtsgebied.  
 
De directe omgeving van de onderzoekslocatie kenmerkt zich door de aanwezigheid van agrarisch gebied. Dat zijn 
overwegend zachte bodemgebieden. Het rekenmodel is daarom default ingesteld op een overdracht met zachte bodem (bf 
= 1,0). De wegen zijn als hard bodemgebied in het rekenmodel ingevoerd. Op de onderzoekslocatie zijn de 
rangeergebieden, zoals aangeduid in figuur 3.4 ook als hard bodemgebied ingevoerd. Het opslagterrein is als half hard (bf 
=0,5) ingevoerd. Dit is gedaan omdat hier hopen met zand en aarde kunnen liggen, hetgeen voor absorptie kan zorgen. 
 
Alle objecten zijn als reflecterend object (reflectiefactor =0,8) gemodelleerd. De gebouwen in de directe omgeving van de 
onderzoekslocatie zijn voor wat betreft de ligging gemodelleerd aan de hand van de kadastrale kaart en geïmporteerd 
vanuit de openbare BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). De hoogte van de objecten is handmatig ingevoerd en 
ontleend aan het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).  
 
Figuur 1 omvat een weergave van de gemodelleerde bodemgebieden en objecten.   
 

5.2 Toetspunten 
 
Tegenover de onderzoekslocatie bevinden zich de woningen aan het Keizersven 31 en 35. Naast de onderzoekslocatie 
bevindt zich een woning aan het Keizersven 32. Deze woningen bevinden zich binnen de richtafstand van 50 meter en zijn 
daarom in de toetsing betrokken.  
 
Buiten de richtafstand zijn toetspunten gemodelleerd op de voorgevels van de woningen aan het Keizersven 24 en 25. Deze 
woningen liggen in de aanrijroute van en naar het loonbedrijf vanaf de provinciale weg en zijn daarom relevant bij de 
toetsing aan de geluidbelasting vanwege de verkeersaantrekkende werking (indirecte hinder).  
 
Voor wat betreft de toetshoogte is aangesloten bij het gestelde in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. 
Deze Handreiking beveelt aan om per geval te bezien op welke hoogte geluidhinder ondervonden kan worden. Dit is 
afhankelijk van de te beschermen verblijfsruimten en de periode van het etmaal. Als algemene regel wordt geadviseerd 
voor de dagperiode een toetshoogte van 1,5 meter aan te houden, aangezien de buitenruimte en de woonkamers dan de te 
beschermen ruimten zijn. In de avond- en nachtperiode wordt een hoogte van 5 meter geadviseerd, ter bescherming van 
slaapruimten. 
 
In figuur 2 zijn de gemodelleerde toetspunten grafisch weergegeven.  
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5.3 Geluidbronnen  
 
Op basis van de in hoofdstuk 4 en bijlage I beschreven uitgangspunten zijn de geluidbronnen in het rekenmodel 
opgenomen.  
 
Ten opzichte van bijlage I wordt het volgende opgemerkt: 

1. Voor de transportbewegingen is het bronvermogen gebaseerd op kengetallen;  
2. De heftruck is voor zowel de dag- als avondperiode ingevoerd met een bedrijfsduur van 0,5 uur; 
3. Het bronvermogen van het wassen van de voertuigen is (80 dB(A)), gebaseerd op wasgeluid (waterstraal) en niet 

de stoomcleaner; 
4. Voor het laden en lossen is in de avondperiode is dezelfde relatieve bedrijfsduur (15%) gehanteerd als voor de 

dagperiode. Dat resulteert in een totale bedrijfsduur van ca. 2 uur. 
 
Door de geluidbronnen zowel in de dag- als in de avondperiode (én/én) te modelleren, wordt de geluidbelasting worst-case 
berekend.  
 
Voor de geluidbelasting vanwege de indirecte hinder is in het rekenmodel een aparte groep aangemaakt met daarin 
opgenomen de rijlijnen. Er is rekening gehouden met een hogere rijsnelheid en een 3 dB(A) hoger bronvermogen.  
 
Voor het zeven van grond en het verkleinen van groenafval/ breken van puin is een apart rekenmodel gemaakt, waarbij de 
betreffende bron is toegevoegd aan de representatieve bedrijfssituatie (zie figuur 5). De bron is ingevoerd met een 
bronvermogen van 116 dB(A) voor het breken van puin. Voor het zeven van grond wordt een 4 dB(A) lager bronvermogen 
aangehouden (zie bijlage I). Het zeven van grond levert dus een 4 dB(A) lager rekenresultaat op, omdat de gebruiksduur (8 
uur in de dagperiode) gelijk is.  
 

5.4 Bedrijfsduurcorrecties 
 
Het gehanteerd bronvermogen wordt gecorrigeerd voor de tijd dat de bron binnen de inrichting ‘in bedrijf’ is. De 
bedrijfsduurcorrectieterm Cb brengt de periode Tb in rekening zolang de bedrijfstoestand tijdens de beoordelingsperiode T0 

blijft bestaan en wordt berekend volgens de volgende formule: 
 
Cb = -10*log(Tb/T0)  
 
De beoordelingsperiode T0 bedraagt voor: 
• de dagperiode: 06.00 – 19.00 uur = 13 uur 
• de avondperiode: 19.00 – 22.00 uur = 3 uur 
• de nachtperiode: 22.00 – 06.00 uur = 8 uur 
 
Voor het rijden van voertuigen is het aantal bronnen waarmee de rijlijn wordt gemodelleerd, de af te leggen weg binnen de 
inrichtingsgrenzen alsmede de rijsnelheid van belang om de Cb te bepalen.  
 
Hiervoor wordt de volgende formule gehanteerd: 
 
Cb (dB) =-10*log(L*n/v*To*N)  
 
Cb = bedrijfsduurcorrectie (dB) 
T0 = periodeduur 
n = aantal voertuigbewegingen 
N = aantal bronnen over de rijlijn gemodelleerd 
v = rijsnelheid in km/uur 
L = lengte van de rijlijn  
 
In de modellering van de geluidbronnen wordt de bedrijfsduurcorrectie automatisch berekend per rijlijn, gegeven de 
bovenstaande parameters. De rijsnelheid op het terrein is gesteld op 10 km/uur.  
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Om het maximaal geluidniveau te berekenen is voor de desbetreffende bronnen de bedrijfsduurcorrectie op 99 dB(A) 
gesteld.  
 

5.5 Maximale geluidniveaus 
 
Op het terrein wordt materieel geladen en gelost, worden vrachtwagens gestart en trekken ze op bij de openbare weg om 
snelheid te vermeerderen. Deze bronnen worden apart beoordeeld als maximale geluidniveaus (piekniveaus). Ten gevolge 
van laad- en loshandelingen en het starten en optrekken van vrachtwagens treedt een bronvermogen op van maximaal 110 
dB(A).  
 
Deze bronnen zijn als aparte puntbronnen in het rekenmodel opgenomen.  
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6 RESULTATEN  
 
Op basis van de in hoofdstuk 4 beschreven uitgangspunten en hoofdstuk 5 beschreven modellering, is het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximaal geluidniveau berekend op de toetspunten op 50 meter van de 
perceelsgrens. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de methode II.8 ‘Overdrachtsmodel’ uit de Handleiding meten 
en rekenen industrielawaai. Tevens is de geluidbelasting vanwege de verkeersaantrekkende werking berekend op de gevels 
van de woningen in de aanrijroute.  
 

6.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau representatieve bedrijfssituatie 
 
In bijlage III zijn de rekenresultaten van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau opgenomen. In onderstaande tabel zijn 
de rekenresultaten per woning binnen de richtafstand weergegeven. Voor de dagperiode is het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau op een rekenhoogte van 1,5 meter weergegeven, voor de avond- en nachtperiode is dat 5 meter.  
 
Tabel 6.1: Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A) 

Adres 
Lar,LT dagperiode 

(06:00-19:00 uur) 
Lar,LT avondperiode 
(19:00-22:00 uur) 

Lar,LT nachtperiode 
(22:00-06:00 uur) 

Keizersven 31 36 39 28 

Keizersven 32 39 49 29 

Keizersven 35 49 51 37 
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat op de gevels van de woning aan de Keizersven 31 voldaan wordt aan de richtwaarde van 45 
dB(A) in de dag-, 40 dB(A) in de avond- en 35 dB(A) in de nachtperiode.  
 
Op de gevel van de woning aan de Keizersven 32 wordt de richtwaarde alleen in de avondperiode overschreden. De 
overschrijding bedraagt 9 dB(A).  
 
Op de gevel van de woning aan het Keizersven 35 wordt de richtwaarde in de dag-, avondperiode en nachtperiode 
overschreden. De overschrijding bedraagt 4 dB(A) in de dag, 11 dB(A) in de avond- en 2 dB(A) in de nachtperiode. 
 
In hoofdstuk 7 zijn maatregelen beschreven om de geluidbelasting te verlagen.  
 

6.2 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bijzondere bedrijfssituatie 
 
In bijlage IV zijn de rekenresultaten van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau opgenomen voor het breken van pui. 
Deze activiteit treedt maandelijks op. In onderstaande tabel zijn de rekenresultaten per woning binnen de richtafstand 
weergegeven. Voor de dagperiode is het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op een rekenhoogte van 1,5 meter 
weergegeven, voor de avond- en nachtperiode is dat 5 meter.  
 
Tabel 6.2: Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A)  

Adres 
Lar,LT dagperiode 

(06:00-19:00 uur) 
Lar,LT avondperiode 
(19:00-22:00 uur) 

Lar,LT nachtperiode 
(22:00-06:00 uur) 

Keizersven 31 43 39 28 

Keizersven 32 46 49 29 

Keizersven 35 58 51 37 
 
Voor het zeven van grond is het geluidniveau 4 dB(A) lager in de dagperiode.  
 
Het maandelijks gebruik van de puinbreker leidt tot een toename van de geluidbelasting van ten hoogste 9 dB(A). Voor het 
zeven van grond is dat een toename van ten hoogste ca. 5 dB(A). Door het breken van puin wordt de richtwaarde in de 
dagperiode op de gevels van de woningen aan het Keizersven 32 en 35 overschreden. Bij het zeven van grond is dat alleen 
het geval op de gevel van de woning aan het Keizersven 35.  
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6.3 Maximaal geluidniveau representatieve bedrijfssituatie 
 
In bijlage V zijn de rekenresultaten van het maximaal geluidniveau opgenomen. In onderstaande tabel zijn de 
rekenresultaten per woning binnen de richtafstand weergegeven. Voor de dagperiode is het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau op een rekenhoogte van 1,5 meter weergegeven, voor de avond- en nachtperiode is dat 5 meter.  
 
Tabel 6.3: Rekenresultaten maximaal geluidniveau in dB(A) 

Adres 
LAmax dagperiode 

(06:00-19:00 uur) 
LAmax avondperiode 
(19:00-22:00 uur) 

LAmax nachtperiode 
(22:00-06:00 uur) 

Keizersven 31 60 63 63 

Keizersven 32 54 64 64 

Keizersven 35 65 67 67 
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat in de dagperiode wordt voldaan aan de richtwaarde van 65 dB(A). De richtwaarde van 60 
dB(A) in de avond- en 55 dB(A) in de nachtperiode wordt bij alle woningen overschreden. 
 
In hoofdstuk 7 zijn maatregelen beschreven om de geluidbelasting te verlagen.  
 

6.4 Equivalent geluidniveau verkeersaantrekkende werking 
 
In bijlage VI zijn de rekenresultaten van het equivalent geluidniveau vanwege de verkeersaantrekkende werking 
opgenomen. In onderstaande tabel zijn de rekenresultaten per woning weergegeven. Voor de dagperiode is het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op een rekenhoogte van 1,5 meter weergegeven, voor de avond- en nachtperiode is 
dat 5 meter.  
 
Tabel 6.4: Rekenresultaten equivalent geluidniveau in dB(A) 

Adres 
LAmax dagperiode 

(06:00-19:00 uur) 
LAmax avondperiode 
(19:00-22:00 uur) 

LAmax nachtperiode 
(22:00-06:00 uur) 

Keizersven 24 51 49 43 

Keizersven 25 46 45 39 

Keizersven 31 45 44 38 

Keizersven 32 41 41 35 

Keizersven 35 40 39 34 
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat voldaan wordt aan de richtwaarde van 50 dB(A) in de dag-, 45 dB(A) in de avond- en 40 
dB(A) in de nachtperiode met uitzondering van de woning aan het Keizersven 24. De richtwaarde wordt hier met 1 dB(A) in 
de dag-, 4 dB(A) in de avond- en 3 dB(A) in de nachtperiode overschreden.  
 
In hoofdstuk 7 zijn maatregelen beschreven om de geluidbelasting te verlagen.  
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7 MAATREGELEN 
 
Onderzocht is welke maatregelen getroffen kunnen worden om de geluidbelasting vanwege het loonbedrijf om de 
woningen binnen de richtafstand te verlagen.  
 
Er is onderzocht wat het effect is van het creëren van stenen vakken met een hoogte van 3 meter (1 meter hoger dan de 
bron) waarin het materiaal wordt opgeslagen. Indien deze vakken zodanig worden gerealiseerd dat ze richting de woningen 
afschermen, wordt een optimale situatie verkregen.  
 
Om de geluidbelasting op de woning aan het Keizersven 32 te verlagen, is de nieuwe loods aangesloten op de bestaande 
loods. In onderstaande figuur is de modellering weergegeven.  
 

Figuur 7.1: Schematische weergave maatregelen 
 
Door deze maatregelen wordt de geluidbelasting op de gevels van de woningen aanzienlijk gereduceerd. In bijlage VII zijn 
de rekenresultaten opgenomen van zowel het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau als het maximaal geluidniveau. 
 
Tabel 7.1: Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in dB(A) 

Adres 
Lar,LT dagperiode 

(06:00-19:00 uur) 
Lar,LT avondperiode 
(19:00-22:00 uur) 

Lar,LT nachtperiode 
(22:00-06:00 uur) 

Keizersven 31 35 38 28 

Keizersven 32 35 38 22 

Keizersven 35 43 44 37 
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat ter plaatse van de woningen aan het Keizersven 31 en 32 voldaan wordt aan de 
richtwaarden. Op de gevels van de woning aan het Keizersven 35 wordt de richtwaarde overschreden met 4 dB(A) in de 
avond- en 2 dB(A) in de nachtperiode. De overschrijding wordt veroorzaakt door het rijden met vrachtwagens en tractoren 
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over de in-/ uitrit (zie ook bijlage VII). Het is niet mogelijk om de in-/uitrit te voorzien van afscherming richting de woning 
aan het Keizersven 35. Onderzocht is of het verplaatsen van de inrit naar de oostzijde van het terrein een lagere 
geluidbelasting betekent. Dit blijkt niet het geval, omdat dan de geluidbelasting op de oostgevel van de woning aan het 
Keizersven 35 te hoog zal zijn in plaats van op de westgevel. 
 
Opgemerkt dient te worden dat de optredende geluidbelasting wel voldoet aan de minder strenge geluidnormen van 50 
dB(A) in de dag-, 45 dB(A) in de avond- en 40 dB(A) in de nachtperiode.  
 
De in figuur 7.1 weergegeven voorzieningen hebben ook effect op het optredend maximaal geluidniveau. In onderstaande 
tabel zijn de rekenresultaten van het maximaal geluidniveau na de gepresenteerde voorzieningen weergegeven. De 
rekenresultaten zijn ook in bijlage VII opgenomen. 
 
Tabel 7.2: Rekenresultaten maximaal geluidniveau in dB(A) 

Adres 
LAmax dagperiode 

(06:00-19:00 uur) 
LAmax avondperiode 
(19:00-22:00 uur) 

LAmax nachtperiode 
(22:00-06:00 uur) 

Keizersven 31 60 63 63 

Keizersven 32 44 51 51 

Keizersven 35 65 67 67 
 
De maatregelen hebben alleen effect op de gevels van de woningen aan het Keizersven 32. Op de andere woningen is het 
optrekken van een vrachtwagen bij de in-/ uitrit de maatgevende geluidbron. Deze geluidbron kan niet in voldoende mate 
worden afgeschermd richting andere woningen.  
 
Omdat de richtwaarde van de geluidbelasting van de verkeersaantrekkende werking wordt overschreden op de woning aan 
het Keizersven 24, dienen maatregelen te worden getroffen. Als de richtwaarde op de gevel wordt overschreden, dient het 
geluidniveau in de woon- en slaapkamers te voldoen aan een geluidnorm van 35 dB(A) in de dag-, 30 dB(A) in de avond- en 
25 dB(A) in de nachtperiode. In dit specifieke geval dient de geluidwering  

• 51-35= 16 dB(A) voor de dagperiode 
• 49-30= 19 dB(A) voor de avondperiode 
• 41-25 = 16 dB(A) voor de nachtperiode te bedragen. 

 
De woning dient dus een geluidwering van 19 dB(A) te hebben. Dit dient door middel van een berekening te worden 
aangetoond. Mocht de geluidwering niet voldoende zijn, dan dienen voor rekenen van de initiatiefnemer geluidwerende 
gevelmaatregelen te worden getroffen.  
 
Voor het breken van puin/ zeven van grond is onderzocht wat het effect is als dit ook in een vak wordt gedaan, waarbij 
voldoende afscherming is richting de woningen. De afscherming is 1 meter boven de bronhoogte gemodelleerd. Tevens is 
de positie van de breker/ zeef zover mogelijk naar de achterzijde van het terrein verplaatst. In onderstaande figuur is de 
gemodelleerde situatie weergegeven.  
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Figuur 7.2: Schematische weergave maatregelen. 
 

Bijlage VIII omvat de rekenresultaten van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bijzondere bedrijfssituatie. In 
onderstaande tabel zijn de rekenresultaten per woning weergegeven.  

Tabel 7.3: Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bijzondere bedrijfssituatie in dB(A)  

Adres 
Lar,LT dagperiode 

(06:00-19:00 uur) 
Lar,LT avondperiode 
(19:00-22:00 uur) 

Lar,LT nachtperiode 
(22:00-06:00 uur) 

Keizersven 31 39 38 28 

Keizersven 32 45 39 24 

Keizersven 35 48 44 37 
 
Bij het zeven van grond is de geluidbelasting in de dagperiode circa 4 dB(A) lager.  
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8 CONCLUSIE EN ADVIES 
 
In opdracht van en in samenwerking met Rho Adviseurs is door Kraaij Akoestisch Adviesbureau een akoestisch onderzoek 
verricht in verband met een ruimtelijke procedure voor de uitbreiding van een loonbedrijf aan de Keizersven 34 in 
Elsendorp.  
 
Uit voorliggend akoestisch onderzoek blijkt dat de richtwaarden uit de VNG-brochure “Bedrijven en milieuzonering” 
worden overschreden. In hoofdstuk 7 van dit rapport zijn maatregelen beschreven om de geluidbelasting van het bedrijf te 
verlagen. Deze maatregelen leiden er niet toe dat volledig wordt voldaan aan alle richtwaarden. Het volgende kan op basis 
van het onderzoek worden geconcludeerd: 

• Voor wat betreft het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de representatieve bedrijfssituatie wordt niet 
voldaan aan de richtwaarden uit de VNG-brochure “Bedrijven en milieuzonering” op de gevel van de woning aan 
het Keizersven 35. Wel wordt voldaan aan de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Door de 
voorgestelde maatregelen te treffen wordt een acceptabel woon- en leefklimaat gerealiseerd; 

• Voor wat betreft langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in de bijzondere bedrijfssituatie wordt niet voldaan aan 
de richtwaarden uit de VNG-brochure “Bedrijven en milieuzonering” op de gevel van de woning aan het 
Keizersven 32 en 35. Wel wordt voldaan aan de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, zowel bij 
het puin breken als het zeven van grond. Aangezien het puin breken maar één keer per maand plaats vindt, is er 
sprake van een acceptabel woon- en leefklimaat. Ten gevolge van het zeven van grond is de geluidbelasting circa 
4 dB(A) lager in de dagperiode. Er is dan sprake van een acceptabel woon- en leefklimaat; 

• De voorgestelde maatregelen leiden tot een verlaging van het optredend maximaal geluidniveau. Echter worden 
zowel de richtwaarde uit de VNG-brochure “Bedrijven en milieuzonering” als de geluidnormen uit het 
Activiteitenbesluit milieubeheer overschreden op de gevels van de woningen aan het Keizersven 31 en 35. Deze 
overschrijding kan niet teniet worden gedaan, omdat deze veroorzaakt wordt door het optrekken van 
vrachtwagens op de in-/uitrit richting de openbare weg. Het verplaatsen van de inrit naar de oostzijde van het 
terrein levert ook niet het gewenste resultaat. De overschrijding treedt op in de nachtperiode op de gevels van de 
woning aan het Keizersven 31 en in de avond- en nachtperiode op de gevels van de woning aan het Keizersven 35. 
De overschrijdingen worden veroorzaakt door 8 bewegingen in de avondperiode en 6 in de nachtperiode (tussen 
05.00 en 07.00 uur). Onderzocht kan worden in hoeverre deze maximale geluidniveaus in de slaapkamers van de 
betreffende woningen leiden tot een te hoge geluidbelasting (Lmax = 50 dB(A) in de avond- en 45 dB(A) in de 
nachtperiode) en dus van invloed zijn op het woon- en leefklimaat in de woningen. Indien noodzakelijk kan door 
middel van het treffen van geluidwerende gevelmaatregelen een goed woon- en leefklimaat in de woningen 
worden gerealiseerd. Wel dienen de optredende maximale geluidniveaus dan door middel van een 
maatwerkvoorschrift in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer te worden gelegaliseerd; 

• Omdat de richtwaarde voor de verkeersaantrekkende werking wordt overschreden op de woning aan het 
Keizersven 24, dient onderzocht te worden of de woning over voldoende geluidwering beschikt. De geluidwering 
dient minimaal 19 dB(A) te bedragen. Mocht uit het onderzoek blijken dat de geluidwering lager is, dan dienen 
gevelmaatregelen te worden aangeboden door de initiatiefnemer, zodat een acceptabel woon- en leefklimaat in 
de woning wordt gerealiseerd.  
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BIJLAGE I 
Uitgangspunten berekeningen 

  



 

Voor specialisten in groen, grond en Infra 
 

Nijverheidsstraat 13 • Postbus 1156 • 3860 BD  Nijkerk • T (033) 247 49 40 • F (033) 247 49 01 • 

advies@cumela.nl • www.cumela.nl 

IBAN NL54 RABO 0364 2206 00  •  BIC RABONL2U  •   KvKnr.  30147807 •  BTW -nr .  NL8066.22.404.B.01  

 
 

MEMO 

 
Betreft: 
 
Deze toelichting vervoersbewegingen Donkers. 
 
De activiteiten van dit bedrijf (agrarisch verwant bedrijf) i.c. inrichting behoren in navolging 
van het BARIM/activiteitenbesluit toe aan de activiteiten zoals gedefinieerd als ‘agrarische 
activiteiten (agro)’ (zie artikel 1.1. Activiteitenbesluit Milieubeheer, wijzigingsbesluit 2012/441) 
De geluidsnormen, ex. artikel 2.17, lid 5  Activiteitenbesluit inzake dergelijke bedrijfstypen 
zijn van toepassing. 
 
Voorliggende meldingen/vergunningen zijn:  

- zie voormalig dossier van de locatie (voormalige veehouderij). 
 
 
Activiteiten locatie: 
 
Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats: 

• Stalling van materieel w.o. hoofdzakelijk tractoren, motorrijtuigen met beperkte 
snelheid (MMBS), BE-combinaties, werktuigen, vrachtwagens, containers, en 
dergelijke ten behoeve van het uitvoeren van het loonbedrijf; 

• Op- en overslag diverse stukgoederen; 

• Op-/overslag van diverse hulp-, bouw-, grond- en afvalstoffen; 

• Zeven van grond; 

• Verkleinen van groen; 

• Verkleinen van puin;  

• Opslag van brandstoffen (diesel) in een KIWA-gekeurde dubbelwandige tank; 

• Reinigen van materieel op de wasplaats (inpandig); 

• Aftanken van voertuigen (eigen voertuigen); 

• Uitvoeren reparaties/onderhoud aan machines/werktuigen in de werkplaats. 
  
Uitpandig o.a.:  

• Stallen/parkeren diverse machines / werktuigen; 

• Stallen (tijdelijk) containers, bakken, kratten, e.d.; 

• Op-/overslag van diverse stoffen / hulpgoederen / etc.; 

• Weegbrug; 

• Logistiek / manoeuvreren e.d. 
 
  



 

- 2 - 

Geluid: mobiele bronnen 
 
Toepassing van artikel 2.17, lid 5 van het BARIM (tabel 5.17 e en f) 

1 Geluid/verkeersgegevens: aard, omvang en frequentie van de 
transportactiviteiten: 

 

type voertuig/transport gemiddeld 
aantal 
voertuigen per 
periode (dag) 

maximum aantal bewegingen per dag   
(1 voertuig = 2 bewegingen) 

 
 

dagperiode 
6-19u   

avondperiode 
19-22u   

nachtperiode 
22-6 u   

Personenauto/ bedrijfsauto’s 10 30 6 4 

Vrachtauto’s  8 32 4 4 

Tractoren 
8 

32 4 
 

2 

Motorrijtuigen met beperkte 
snelheid (MMBS) 

1 
4 1 1 

Toeleveranciers/ derden 1  4 - - 

 
Geluid: vaste bronnen / activiteiten 

Vaste geluidrelevante werkzaamheden en geluidbronnen: 

❑ geen wijzigingen frequentie per 
periode (dag) 

duur in 
uren 

bronvermogen 
dB(A) 

dag-, avond of 
nachtperiode 1 

Heftruck  dag 0,5 80  Dag/avond 

Compressor dag 0,5 75 (inpandig) Dag /avond 

Diverse geluidsbronnen 
werkplaats (i) 

dag 
2 75 (inpandig) Dag/avond 

Hoge drukspuit (inpandig 
motor) uitpandig spuiten (ii) 

dag 
1 104 

(inpandig) 
Dag 

Laden/ lossen 
  - Containers 
  - zand/grond/teeltaarde/ 
  - overig 

dag 
dag 
dag 

 
8 uur 

 
Piek ca. 106 
(shovel) 
Ca. 106 

 
Dag/avond 
 

Aan- en afkoppelen materieel 
(inpandig) 

dag 
1 104 Dag/avond/ 

nacht 

Zeven van grond Wekelijks 8 uur 112 (vollast) Dag 

Verkleinen groenafval / breken 
puin 

Maandelijks (12 
keer per jaar) 

8 uur 116 (vollast) Dag 

Toelichting: 
i) In de werkplaats vinden gemiddeld acht uur / dag werkzaamheden plaats. Een groot 

deel van de werkzaamheden zijn niet-geluidsrelevant (zoals vervangen onderdelen 
en het ‘algemeen sleutelen’); 

 
1 dagperiode 06.00 – 19.00 u; avondperiode 19.00 – 22.00 u; nachtperiode 22.00 – 06.00 u. (zie  Agr. Activiteiten – BARIM, 
artikel 2.17, lid 5 e.v.) 
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: RBS
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k

MB_01 Personenauto's / bedrifsauto's      0,75      0,00     30      6      4   26,43   27,05   33,08   69,00   76,00   78,00   81,00   84,00
MB_02 vrachtwagens      1,50      0,00     32      4      4   26,27   28,94   33,20   79,10   87,80   91,90   96,50  100,20
MB_03 Tractoren      1,50      0,00     32      4      2   26,30   28,96   36,23   79,30   88,00   92,10   96,70  100,40
MB_04 toeleveranciers      1,50      0,00      4 -- --   35,47 -- --   79,10   87,80   91,90   96,50  100,20
MB_05 MMBS      1,50      0,00      4      1      1   35,35   35,00   39,26   79,30   88,00   92,10   96,70  100,40
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: RBS
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal

MB_01   84,00   78,00   71,00   89,11
MB_02   97,50   90,50   83,60  103,83
MB_03   97,70   90,70   83,80  104,03
MB_04   97,50   90,50   83,60  103,83
MB_05   97,70   90,70   83,80  104,03
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: RBS
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500

B_01 Laden en lossen met shovel     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   8,13   8,10 --   80,00   85,00   95,00   99,00
B_02 Laden en lossen met shovel     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   8,13   8,10 --   80,00   85,00   95,00   99,00
B_03 Laden en lossen met shovel     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   8,13   8,10 --   80,00   85,00   95,00   99,00
B_04 Laden en lossen met shovel     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   8,13   8,10 --   80,00   85,00   95,00   99,00
B_06 Afspuiten materieel (waterstraal)     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  11,14 -- --   53,80   59,00   64,30   70,90

B_05 Heftruck     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  14,15   7,78 --   45,00   53,00   63,00   72,00
B_08 Lmax laden en lossen     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00  99,00  99,00   85,00   94,00   98,00  102,00
B_09 Lmax laden en lossen     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00  99,00  99,00   85,00   94,00   98,00  102,00
B_10 Lmax laden en lossen     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00  99,00  99,00   85,00   94,00   98,00  102,00
B_11 Lmax laden en lossen     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00  99,00  99,00   85,00   94,00   98,00  102,00

B_07 Lmax optrekkende vrachtwagen     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00  99,00  99,00   85,00   94,00   98,00  102,00
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: RBS
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal

B_01  102,00  100,00   95,00   86,00  106,12
B_02  102,00  100,00   95,00   86,00  106,12
B_03  102,00  100,00   95,00   86,00  106,12
B_04  102,00  100,00   95,00   86,00  106,12
B_06   73,60   74,90   74,10   70,90   80,33

B_05   84,00   86,00   84,00   75,00   89,78
B_08  106,00  104,00   96,00   90,00  109,77
B_09  106,00  104,00   96,00   90,00  109,77
B_10  106,00  104,00   96,00   90,00  109,77
B_11  106,00  104,00   96,00   90,00  109,77

B_07  106,00  104,00   96,00   90,00  109,77
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: RBS
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

T_01 Keizersven 31      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
T_02 Keizersven 31      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
T_03 Keizersven 32      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
T_04 Keizersven 32      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
T_05 Keizersven 32      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja

T_06 Keizersven 35      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
T_07 Keizersven 35      0,00 Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
T_08 Keizersven 24 <--> Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
T_09 Keizersven 25 <--> Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: RBS
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

0,00
0,00
0,00

1 0,00
2 0,00

0,00
1 0,50

inrit/gesloten verharding/asfalt 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt 0,00

rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt 0,00

rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement 0,00

rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement 0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa 0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa 0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa 0,00
rijbaan regionale weg/gesloten verharding/cem 0,00

rijbaan regionale weg/gesloten verharding/cem 0,00
rijbaan regionale weg/gesloten verharding/cem 0,00
rijbaan regionale weg/gesloten verharding/cem 0,00
rijbaan regionale weg/gesloten verharding/cem 0,00
rijbaan regionale weg/gesloten verharding/cem 0,00

rijbaan regionale weg/gesloten verharding/cem 0,00
rijbaan regionale weg/gesloten verharding/cem 0,00
inrit/open verharding/betonstraatstenen 0,00
inrit/open verharding/betonstraatstenen 0,00
inrit/open verharding/betonstraatstenen 0,00
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: RBS
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Bf

inrit/open verharding/betonstraatstenen 0,00
inrit/open verharding/betonstraatstenen 0,00
inrit/open verharding/betonstraatstenen 0,00
inrit/open verharding/betonstraatstenen 0,00
inrit/open verharding/betonstraatstenen 0,00

inrit/open verharding/betonstraatstenen 0,00
inrit/open verharding/betonstraatstenen 0,00
inrit/open verharding/betonstraatstenen 0,00
inrit/open verharding/betonstraatstenen 0,00
inrit/open verharding/betonstraatstenen 0,00

inrit/open verharding/betonstraatstenen 0,00
inrit/open verharding/betonstraatstenen 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt 0,00
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: RBS
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

Nieuwe loods     8,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000000553     4,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000000426     7,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000024481     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000006401     6,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

1652100000007427     4,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
47 1652100000001580     6,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

1652100000004391     4,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000013282     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

50 1652100000001693     6,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

1652100000019347     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000024741     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000006692     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000019866     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000007337     4,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

1652100000000277    10,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
32 1652100000006838     8,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

1652100000002427     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000024809     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

53 1652100000001306     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

58 1652100000005272     7,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000000647     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000000399    10,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000024315    10,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

49 1652100000001181     7,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

1652100000003581     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
30 1652100000004151     7,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

1652100000014094     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000019824     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000003451     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

35 1652100000001761     8,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000025652     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000002584     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000000000     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000000668     6,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: RBS
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
47 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

50 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
32 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

53 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

58 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

49 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
30 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

35 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: RBS
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

1652100000025781     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000000000     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

55 1652100000003441     7,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000026341     0,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000000000     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

1652100000002216     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
42 1652100000011969     7,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

1652100000004488     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
25 1652100000002998     7,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
24 1652100000003400     6,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

32 1652100000003816     6,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
31 1652100000003365     8,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

1652100000002055     4,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000000518     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000001538     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

1652100000000198     4,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000008696     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000002065     4,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000013958     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000006139     4,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

1652100000021175     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
34 1652100000000611     6,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

1652100000000670     4,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
35 1652100000003349     6,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

1652100000009717     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

1652100000021920     0,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000018205     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000000000     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000000000     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000000005     4,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

1652100000000023     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000026533     6,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000012716     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000029913     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage II
Modelgegevens

Model: RBS
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

55 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
42 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
25 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
24 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

32 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
31 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
34 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
35 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage II
Modelgegevens, bronnen indirecte hinder

Model: RBS
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: Indirecte hinder
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k

MB_08 Tractoren IH      1,50 --     32      4      2   30,88   33,55   40,82   82,00   91,00   95,00  100,00  103,00
MB_07 vrachtwagens + toeleveranciers IH      1,50 --     36      4      4   32,63   35,81   40,07   82,00   91,00   95,00   99,00  103,00
MB_06 Personenauto's / bedrijfsauto's IH      0,75 --     30      6      4   33,38   34,00   40,02   82,00   79,00   81,00   84,00   87,00
MB_05 MMBS      1,50 --      4      1      1   39,98   39,64   43,90   82,00   91,00   95,00  100,00  103,00
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Bijlage II
Modelgegevens, bronnen indirecte hinder

Model: RBS
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: Indirecte hinder
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal

MB_08  101,00   94,00   87,00  107,00
MB_07  101,00   93,00   87,00  106,77
MB_06   87,00   81,00   74,00   92,48
MB_05  101,00   94,00   87,00  107,00
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Bijlage II
Brongegevens incl. puinbreken

Model: Zeven van grond
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: RBS
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500

B_01 Laden en lossen met shovel     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   8,13   8,10 --   80,00   85,00   95,00   99,00
B_02 Laden en lossen met shovel     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   8,13   8,10 --   80,00   85,00   95,00   99,00
B_03 Laden en lossen met shovel     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   8,13   8,10 --   80,00   85,00   95,00   99,00
B_04 Laden en lossen met shovel     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   8,13   8,10 --   80,00   85,00   95,00   99,00
B_06 Afspuiten materieel (waterstraal)     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  11,14 -- --   53,80   59,00   64,30   70,90

B_05 Heftruck     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  14,15   7,78 --   45,00   53,00   63,00   72,00
B_08 Lmax laden en lossen     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00  99,00  99,00   85,00   94,00   98,00  102,00
B_09 Lmax laden en lossen     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00  99,00  99,00   85,00   94,00   98,00  102,00
B_10 Lmax laden en lossen     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00  99,00  99,00   85,00   94,00   98,00  102,00
B_11 Lmax laden en lossen     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00  99,00  99,00   85,00   94,00   98,00  102,00

B_07 Lmax optrekkende vrachtwagen     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00  99,00  99,00   85,00   94,00   98,00  102,00
Breken van puin / Zeven van grond     2,00      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   2,11 -- --   91,00  100,00  104,00  108,00
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Bijlage II
Brongegevens incl. puinbreken

Model: Zeven van grond
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: RBS
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal

B_01  102,00  100,00   95,00   86,00  106,12
B_02  102,00  100,00   95,00   86,00  106,12
B_03  102,00  100,00   95,00   86,00  106,12
B_04  102,00  100,00   95,00   86,00  106,12
B_06   73,60   74,90   74,10   70,90   80,33

B_05   84,00   86,00   84,00   75,00   89,78
B_08  106,00  104,00   96,00   90,00  109,77
B_09  106,00  104,00   96,00   90,00  109,77
B_10  106,00  104,00   96,00   90,00  109,77
B_11  106,00  104,00   96,00   90,00  109,77

B_07  106,00  104,00   96,00   90,00  109,77
 112,00  110,00  102,00   96,00  115,77
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Bijlage II
Brongegevens incl. puinbreken

Model: Zeven van grond
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: RBS
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k

MB_01 Personenauto's / bedrifsauto's      0,75      0,00     30      6      4   26,43   27,05   33,08   69,00   76,00   78,00   81,00   84,00
MB_02 vrachtwagens      1,50      0,00     32      4      4   26,27   28,94   33,20   79,10   87,80   91,90   96,50  100,20
MB_03 Tractoren      1,50      0,00     32      4      2   26,30   28,96   36,23   79,30   88,00   92,10   96,70  100,40
MB_04 toeleveranciers      1,50      0,00      4 -- --   35,47 -- --   79,10   87,80   91,90   96,50  100,20
MB_09 MMBS IH      1,50      0,00      4      1      1   35,35   35,00   39,26   79,30   88,00   92,10   96,70  100,40
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Bijlage II
Brongegevens incl. puinbreken

Model: Zeven van grond
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: RBS
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal

MB_01   84,00   78,00   71,00   89,11
MB_02   97,50   90,50   83,60  103,83
MB_03   97,70   90,70   83,80  104,03
MB_04   97,50   90,50   83,60  103,83
MB_09   97,70   90,70   83,80  104,03
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Akoestisch onderzoek Keizersven 34 Elsendorp      
 
 

 
 

BIJLAGE III 
Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  

  



Bijlage III
Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

T_01_A Keizersven 31 181746,86 400292,38 1,50 36 34 25 39
T_01_B Keizersven 31 181746,86 400292,38 5,00 40 39 28 44
T_02_A Keizersven 31 181748,90 400288,71 1,50 35 34 24 39
T_02_B Keizersven 31 181748,90 400288,71 5,00 39 39 27 44
T_03_A Keizersven 32 181737,92 400371,23 1,50 32 31 16 36

T_03_B Keizersven 32 181737,92 400371,23 5,00 35 34 20 40
T_04_A Keizersven 32 181743,40 400381,53 1,50 39 39 18 44
T_04_B Keizersven 32 181743,40 400381,53 5,00 49 49 29 54
T_05_A Keizersven 32 181737,05 400384,69 1,50 39 39 18 44
T_05_B Keizersven 32 181737,05 400384,69 5,00 43 43 22 48

T_06_A Keizersven 35 181838,64 400322,88 1,50 49 48 34 53
T_06_B Keizersven 35 181838,64 400322,88 5,00 51 51 37 56
T_07_A Keizersven 35 181832,43 400316,01 1,50 45 44 34 49
T_07_B Keizersven 35 181832,43 400316,01 5,00 46 45 37 50
T_08_A Keizersven 24 181569,46 400292,87 1,50 22 22 8 27

T_08_B Keizersven 24 181569,46 400292,87 5,00 23 23 10 28
T_09_A Keizersven 25 181530,96 400246,36 1,50 26 26 8 31
T_09_B Keizersven 25 181530,96 400246,36 5,00 28 28 10 33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Akoestisch onderzoek Keizersven 34 Elsendorp      
 
 

 
 

BIJLAGE IV 
Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Bijzondere bedrijfssituatie 
  



Bijlage IV Puinbreken
Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 

Rapport: Resultatentabel
Model: Zeven van grond

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

T_01_A Keizersven 31 181746,86 400292,38 1,50 43 34 25 43
T_01_B Keizersven 31 181746,86 400292,38 5,00 48 39 28 48
T_02_A Keizersven 31 181748,90 400288,71 1,50 43 34 24 43
T_02_B Keizersven 31 181748,90 400288,71 5,00 48 39 27 48
T_03_A Keizersven 32 181737,92 400371,23 1,50 41 31 16 41

T_03_B Keizersven 32 181737,92 400371,23 5,00 43 34 20 43
T_04_A Keizersven 32 181743,40 400381,53 1,50 45 39 18 45
T_04_B Keizersven 32 181743,40 400381,53 5,00 51 49 29 54
T_05_A Keizersven 32 181737,05 400384,69 1,50 46 39 18 46
T_05_B Keizersven 32 181737,05 400384,69 5,00 49 43 22 49

T_06_A Keizersven 35 181838,64 400322,88 1,50 58 48 34 58
T_06_B Keizersven 35 181838,64 400322,88 5,00 60 51 37 60
T_07_A Keizersven 35 181832,43 400316,01 1,50 51 44 34 51
T_07_B Keizersven 35 181832,43 400316,01 5,00 53 45 37 53
T_08_A Keizersven 24 181569,46 400292,87 1,50 28 22 8 28

T_08_B Keizersven 24 181569,46 400292,87 5,00 29 23 10 29
T_09_A Keizersven 25 181530,96 400246,36 1,50 33 26 8 33
T_09_B Keizersven 25 181530,96 400246,36 5,00 35 28 10 35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Akoestisch onderzoek Keizersven 34 Elsendorp      
 
 

 
 

BIJLAGE V 
Rekenresultaten maximaal geluidniveau  

  



Bijlage V
Rekenresultaten maximaal geluidniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

T_01_A Keizersven 31 181746,86 400292,38 1,50 60 60 60
T_01_B Keizersven 31 181746,86 400292,38 5,00 63 63 63
T_02_A Keizersven 31 181748,90 400288,71 1,50 57 57 57
T_02_B Keizersven 31 181748,90 400288,71 5,00 60 60 60
T_03_A Keizersven 32 181737,92 400371,23 1,50 42 42 42

T_03_B Keizersven 32 181737,92 400371,23 5,00 46 46 46
T_04_A Keizersven 32 181743,40 400381,53 1,50 50 50 50
T_04_B Keizersven 32 181743,40 400381,53 5,00 64 64 64
T_05_A Keizersven 32 181737,05 400384,69 1,50 54 54 54
T_05_B Keizersven 32 181737,05 400384,69 5,00 57 57 57

T_06_A Keizersven 35 181838,64 400322,88 1,50 65 65 65
T_06_B Keizersven 35 181838,64 400322,88 5,00 67 67 67
T_07_A Keizersven 35 181832,43 400316,01 1,50 65 65 65
T_07_B Keizersven 35 181832,43 400316,01 5,00 67 67 67
T_08_A Keizersven 24 181569,46 400292,87 1,50 44 44 44

T_08_B Keizersven 24 181569,46 400292,87 5,00 45 45 45
T_09_A Keizersven 25 181530,96 400246,36 1,50 39 39 39
T_09_B Keizersven 25 181530,96 400246,36 5,00 40 40 40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Akoestisch onderzoek Keizersven 34 Elsendorp      
 
 

 
 

BIJLAGE VI 
Rekenresultaten verkeersaantrekkende werking  

  



Bijlage VI
Rekenresultaten verkeersaantrekkende werking

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Indirecte hinder
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

T_01_A Keizersven 31 181746,86 400292,38 1,50 45 42 37 47
T_01_B Keizersven 31 181746,86 400292,38 5,00 46 44 38 49
T_02_A Keizersven 31 181748,90 400288,71 1,50 41 39 33 44
T_02_B Keizersven 31 181748,90 400288,71 5,00 43 40 34 45
T_03_A Keizersven 32 181737,92 400371,23 1,50 41 38 33 43

T_03_B Keizersven 32 181737,92 400371,23 5,00 43 41 35 46
T_04_A Keizersven 32 181743,40 400381,53 1,50 37 34 28 39
T_04_B Keizersven 32 181743,40 400381,53 5,00 39 36 31 41
T_05_A Keizersven 32 181737,05 400384,69 1,50 27 24 19 29
T_05_B Keizersven 32 181737,05 400384,69 5,00 25 23 17 28

T_06_A Keizersven 35 181838,64 400322,88 1,50 38 36 30 41
T_06_B Keizersven 35 181838,64 400322,88 5,00 41 38 33 43
T_07_A Keizersven 35 181832,43 400316,01 1,50 40 37 32 42
T_07_B Keizersven 35 181832,43 400316,01 5,00 42 39 34 44
T_08_A Keizersven 24 181569,46 400292,87 1,50 51 49 43 54

T_08_B Keizersven 24 181569,46 400292,87 5,00 51 49 43 54
T_09_A Keizersven 25 181530,96 400246,36 1,50 46 44 38 49
T_09_B Keizersven 25 181530,96 400246,36 5,00 47 45 39 50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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BIJLAGE VII 
Rekenresultaten na maatregelen  

  



Bijlage VII
Rekenresultaten met maatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS met maatregelen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

T_01_A Keizersven 31 181746,86 400292,38 1,50 35 34 26 39
T_01_B Keizersven 31 181746,86 400292,38 5,00 40 38 29 43
T_02_A Keizersven 31 181748,90 400288,71 1,50 35 34 25 39
T_02_B Keizersven 31 181748,90 400288,71 5,00 39 38 28 43
T_03_A Keizersven 32 181737,92 400371,23 1,50 33 33 15 38

T_03_B Keizersven 32 181737,92 400371,23 5,00 36 35 19 40
T_04_A Keizersven 32 181743,40 400381,53 1,50 34 33 17 38
T_04_B Keizersven 32 181743,40 400381,53 5,00 39 38 22 43
T_05_A Keizersven 32 181737,05 400384,69 1,50 35 35 16 40
T_05_B Keizersven 32 181737,05 400384,69 5,00 38 38 19 43

T_06_A Keizersven 35 181838,64 400322,88 1,50 43 41 34 46
T_06_B Keizersven 35 181838,64 400322,88 5,00 46 44 37 49
T_07_A Keizersven 35 181832,43 400316,01 1,50 42 40 34 45
T_07_B Keizersven 35 181832,43 400316,01 5,00 45 43 37 48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage VII
Rekenresultaten met maatregelen deelbijdrage

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS met maatregelen
LAeq bij Bron/Groep voor toetspunt: T_06_B - Keizersven 35
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Bron/Groep Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

T_06_B Keizersven 35 181838,64 400322,88 5,00 46 44 37 49

MB_02 vrachtwagens 181805,84 400341,91 1,50 42 39 35 45
MB_03 Tractoren 181803,38 400341,35 1,50 41 38 31 43
B_02 Laden en lossen met shovel 181809,94 400411,08 1,50 36 36 -- 41
B_01 Laden en lossen met shovel 181836,42 400418,69 1,50 36 36 -- 41
MB_05 MMBS 181802,33 400341,58 1,50 32 32 28 38

B_05 Heftruck 181780,77 400431,78 1,50 23 30 -- 35
B_04 Laden en lossen met shovel 181788,76 400464,69 1,50 28 28 -- 33
B_03 Laden en lossen met shovel 181816,89 400471,64 1,50 27 27 -- 32
MB_01 Personenauto's / bedrifsauto's 181808,31 400342,92 0,75 25 25 19 30
B_12 Lmax optrekkende vrachtwagen 181804,41 400343,39 1,50 -32 -32 -32 -22

B_09 Lmax laden en lossen 181811,84 400406,16 1,50 -55 -55 -55 -45
B_08 Lmax laden en lossen 181837,35 400414,58 1,50 -55 -55 -55 -45
B_10 Lmax laden en lossen 181812,51 400470,19 1,50 -60 -60 -60 -50
B_11 Lmax laden en lossen 181784,16 400462,71 1,50 -60 -60 -60 -50
B_07 Afspuiten materieel (waterstraal) 181777,18 400393,87 1,50 0 -- -- 0

MB_04 toeleveranciers 181801,48 400340,73 1,50 32 -- -- 32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage VII
Rekenresultaten maximaal geluidniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS met maatregelen

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

T_01_A Keizersven 31 181746,86 400292,38 1,50 60 60 60
T_01_B Keizersven 31 181746,86 400292,38 5,00 63 63 63
T_02_A Keizersven 31 181748,90 400288,71 1,50 58 58 58
T_02_B Keizersven 31 181748,90 400288,71 5,00 61 61 61
T_03_A Keizersven 32 181737,92 400371,23 1,50 43 43 43

T_03_B Keizersven 32 181737,92 400371,23 5,00 46 46 46
T_04_A Keizersven 32 181743,40 400381,53 1,50 43 43 43
T_04_B Keizersven 32 181743,40 400381,53 5,00 51 51 51
T_05_A Keizersven 32 181737,05 400384,69 1,50 44 44 44
T_05_B Keizersven 32 181737,05 400384,69 5,00 49 49 49

T_06_A Keizersven 35 181838,64 400322,88 1,50 65 65 65
T_06_B Keizersven 35 181838,64 400322,88 5,00 67 67 67
T_07_A Keizersven 35 181832,43 400316,01 1,50 65 65 65
T_07_B Keizersven 35 181832,43 400316,01 5,00 67 67 67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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BIJLAGE VIII 
Rekenresultaten na maatregelen  

Bijzondere bedrijfssituaties  



Bijlage VIII
Rekenresultaten breken van puin

Rapport: Resultatentabel
Model: Puin breken met maatregelen

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: RBS
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

T_01_A Keizersven 31 181746,86 400292,38 1,50 39 34 25 39
T_01_B Keizersven 31 181746,86 400292,38 5,00 42 38 28 43
T_02_A Keizersven 31 181748,90 400288,71 1,50 38 33 24 38
T_02_B Keizersven 31 181748,90 400288,71 5,00 41 38 27 43
T_03_A Keizersven 32 181737,92 400371,23 1,50 40 34 16 40

T_03_B Keizersven 32 181737,92 400371,23 5,00 43 37 20 43
T_04_A Keizersven 32 181743,40 400381,53 1,50 44 34 18 44
T_04_B Keizersven 32 181743,40 400381,53 5,00 47 39 24 47
T_05_A Keizersven 32 181737,05 400384,69 1,50 45 35 16 45
T_05_B Keizersven 32 181737,05 400384,69 5,00 48 38 19 48

T_06_A Keizersven 35 181838,64 400322,88 1,50 48 41 35 48
T_06_B Keizersven 35 181838,64 400322,88 5,00 49 44 37 49
T_07_A Keizersven 35 181832,43 400316,01 1,50 44 40 34 45
T_07_B Keizersven 35 181832,43 400316,01 5,00 46 43 37 48
T_08_A Keizersven 24 181569,46 400292,87 1,50 31 23 9 31

T_08_B Keizersven 24 181569,46 400292,87 5,00 32 24 10 32
T_09_A Keizersven 25 181530,96 400246,36 1,50 35 25 8 35
T_09_B Keizersven 25 181530,96 400246,36 5,00 37 28 10 37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 5 Ecologisch onderzoek flora en fauna  
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1 INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van Rho adviseurs voor leefruimte opdracht gekregen voor het uitvoeren van een 
quickscan Wet natuurbescherming aan de Keizersven 34 te Elsendorp. 
 
De quickscan Wet natuurbescherming is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging 
en heeft als doel in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en diersoorten aanwezig of te 
verwachten zijn, die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde status hebben en die mo-
gelijk negatieve invloed kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep. Tevens is beoordeeld of 
de voorgenomen ingreep invloed kan hebben op Natura 2000-gebieden, houtopstanden die middels 
de Wet natuurbescherming zijn beschermd, of op gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk 
Nederland. 
 
Econsultancy is lid van de branchevereniging "Netwerk Groene Bureaus" en werkt volgens de door 
het Netwerk opgestelde gedragscode en protocollen. In dat kader verklaart Econsultancy ten behoeve 
van de onderzoekslocatie niet eerder betrokken te zijn geweest voor ecologische advisering of ecolo-
gisch onderzoek. 
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2 GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
2.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving 
 
De onderzoekslocatie (± 1.5 ha) ligt aan de Keizersven 34, circa 1,1 kilometer ten noordoosten van 
de kern van Elsendorp.  
 
Volgens de topografische kaart van Nederland zijn de coördinaten van het midden van de onder-
zoekslocatie X = 181.842, Y = 400.425. In figuur 1 is de topografische ligging van de onderzoeksloca-
tie weergegeven.  
 

De onderzoekslocatie betreft een voormalige agrarische bedrijfslocatie met een woonhuis, voormalige 
koeienstal, loods, weide en enkele kleine bijgebouwen. Rondom het woonhuis is een tuin gelegen 
welke voornamelijk bestaat uit gazon. Het terreingedeelte waar zich bebouwing bevindt is grotendeels 
verhard. Het oostelijke deel van de onderzoekslocatie bestaat uit grasland. De locatie wordt in de 
huidige situatie al meer dan 10 jaar gebruikt door een transportbedrijf (bron: notitie vooroverleg, Cu-
mela 8 juli 2020). De omgeving van de onderzoekslocatie bestaat uit agrarisch gebied met enkele 
woonhuizen en bedrijven. 
 
In figuur 2 is een luchtfoto van de onderzoekslocatie en de directe omgeving weergegeven. De figu-
ren 3 t/m 11 geven een impressie van de onderzoekslocatie, middels foto’s die zijn genomen tijdens 
het veldbezoek. 
 
 
 
 
 

 
Figuur 1. Topografische ligging (gele pijl) van de onderzoekslocatie. 
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Figuur 2. Luchtfoto onderzoekslocatie en directe omgeving. 

 
Figuur 3. Woonhuis op onderzoekslo-
catie. 

 
Figuur 4. Werkschuur op onderzoeks-
locatie (noordzijde). 

 
Figuur 5. Werkschuur op onderzoeks-
locatie (zuidzijde). 

 
Figuur 6. Grasland op het noordooste-
lijke deel van de onderzoekslocatie 
waar deels opslag van materieel plaats-
vindt. 

 
Figuur 7. (tijdelijke) opslag van grond 
op het noordoostelijk gelegen grasland.  

 
Figuur 8. Noordgevel voormalige koei-
enstal (stal gelegen in het verlengde 
van het woonhuis). 
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Figuur 9. Binnenzijde voormalige koei-
enstal. 

 
Figuur 10. Verhard terrein op noord-
westelijk gedeelte van de onderzoekslo-
catie. 

 
Figuur 11. Zuidoostelijk gelegen ge-
deelte van het grasland. 

2.2 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en voorgenomen ingrepen 
 
De initiatiefnemer is voornemens het terrein deels te herinrichten ten behoeve van het gebruik van de 
locatie voor een loonwerkbedrijf welke is gericht op loonwerk, grondverzet en transport van agrarisch 
gerelateerde producten. Naast agrarisch loonwerk, is aanleg, beheer en onderhoud van buitenruimte 
(buiten de eigen inrichting) de kerntaak van het loonwerkbedrijf (bron: notitie vooroverleg, Cumela 8 
juli 2020). 
 
Ten behoeve van de herinrichting wordt de loods (meest noordelijk gelegen bebouwing) gesloopt en 
zal nieuwbouw plaatsvinden. Op het terrein zijn nog enkele mestputten aanwezig die bij de voorge-
nomen plannen worden gedempt. Er wordt bij de herinrichting meer rangeerruimte gecreëerd en er 
worden parkeerplaatsen voor auto’s en tijdelijke stalling van machines gerealiseerd. Daarnaast zal op 

een groot deel van het grasland op het oostelijke deel van de onderzoekslocatie opslag van grond-, 
hulp-, bouw-, en afvalstoffen gaan plaatsvinden. Het woonhuis en de voormalige koeienstal blijven bij 
de voorgenomen plannen behouden. Bij de herinrichting is de initiatiefnemers tevens voornemens om 
het terrein landschappelijk in te passen door rondom een grondwal met groenvoorziening te realise-
ren en een deel van het grasland gelegen aan de straatkant vrij te houden van bedrijvigheid en te-
vens verder landschappelijk in te passen (zie figuur 12 en 13).  
 

 
Figuur 12. Bestemmingsplan Keizersven 34 (bron: Rho adviseurs voor leefruimte). 
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Figuur 13. Gewenste indeling bedrijfslocatie, notitie vooroverleg, Cumela 8 juli 2020 (bron: Rho advi-
seurs voor leefruimte). 
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3 ONDERZOEKSMETHODIEK 
 
Het onderzoek is uitgevoerd middels het verrichten van een veldbezoek en een bureauonderzoek. Op 
deze wijze is inzicht verkregen in de aanwezigheid van geschikt habitat en de daarbij te verwachten 
beschermde soorten, gesitueerd op of nabij de onderzoekslocatie. 
 
Het veldbezoek is afgelegd op 13 april 2021. Tijdens dit veldbezoek is de gehele onderzoekslocatie, 
alsmede de directe omgeving beoordeeld. Tevens hebben inpandige inspecties plaatsgevonden van 
de voormalige koeienstal en loods. Gedurende het veldbezoek is gelet op de mogelijke aanwezigheid 
van beschermde en bedreigde soorten op basis van het aanwezige habitat.  
 
Verder is aan de hand van verspreidingsatlassen, andere standaardwerken en op basis van “expert 

judgement” nagegaan welke bijzondere planten- en diersoorten er voor kunnen komen op de onder-
zoekslocatie en zijn omtrent gebiedsbescherming gegevens van de provincie Noord-Brabant opge-
vraagd. Actuele verspreidingsgegevens van flora en fauna zijn uit de Nationale Databank Flora en 
Fauna (NDFF) opgevraagd. 
 
De quickscan Wet natuurbescherming is een toets van de ecologische potenties van de onder-
zoekslocatie en betreft geen volwaardig soort(en) specifiek onderzoek. Er zijn in het onderhavige on-
derzoek geen inventarisaties uitgevoerd van soorten en soortgroepen. Een ecologische inventarisatie 
beslaat meerdere veldbezoeken gedurende de voor de soortgroep meest gunstige periode van het 
jaar.  
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4 OVERZICHT VAN DE NATIONALE NATUURWETGEVING 
 
Dit hoofdstuk geeft achtergrondinformatie over de natuurwetgeving waaraan de voorgenomen ingreep 
op de onderzoekslocatie wordt getoetst. Er wordt een globale toelichting gegeven ten aanzien van 
potentiële overtredingen van de Wet natuurbescherming bij de meest voorkomende soorten en soort-
groepen. Dit hoofdstuk is niet toegespitst op de situatie op de onderzoekslocatie, maar geeft enkel 
een beschrijving van de vigerende wetgeving. De Wet natuurbescherming is gericht op:  
 

• het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde en het 
behouden en herstellen van de biologische diversiteit; 

• het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maat-
schappelijke functies; 

• het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waarde-
volle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun cultuurhisto-
rische betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies. 

 
De bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen bij soortenbescherming ligt gro-
tendeels bij de provincies. De provincie is bevoegd gezag voor de toetsing van handelingen met mo-
gelijke gevolgen voor beschermde dier- en plantensoorten (de soortenbeschermingsbepalingen) én 
voor Natura 2000-gebieden (de gebiedenbeschermingsbepalingen). Alleen bij ruimtelijke ingrepen 
waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, blijft het Rijk bevoegd gezag. 
 
4.1 Zorgplicht 
 
Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking 
op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels 
overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd. Het gaat daarbij in de praktijk vooral om minder streng 
beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te worden verme-
den.  
 
In bijlage 1 wordt dit artikel nader toegelicht.  
 
4.2 Soortenbescherming 
 
Bij een quickscan wordt in beeld gebracht of er (potentiële) vaste rust- of voortplantingsplaatsen aan-
wezig zijn van de soorten uit de verschillende beschermingsregimes. Vervolgens wordt beoordeeld of 
de voorgenomen ingreep verstorend kan zijn en of nader onderzoek noodzakelijk wordt geacht.  
 
De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internati-
onale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hier-
door zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten; 
 

• soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1); 

• soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5); 

• andere soorten (artikel 3.10). 
 
In bijlage 1 worden deze artikelen nader toegelicht.  
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4.3 Gebiedenbescherming 
 
Indien een plangebied in of nabij een beschermd gebied is gelegen, dan dient te worden bepaald of 
er een (extern) effect valt te verwachten. Het gaat daarbij om Natura 2000-gebieden en gebieden 
behorend tot het Natuurnetwerk Nederland.  
 
4.3.1 Natura 2000 
 
Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora 
en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. Met Natura 2000 wil men deze flora en 
fauna duurzaam beschermen. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft voor Nederland 
ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen. Gezamenlijk hebben ze een oppervlak van ruim 1,1 
miljoen hectare. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Euro-
pese Unie die zijn aangewezen op grond van de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn. Het doel van Natura 
2000 is het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit. 
 
Binnen een gebied kan spanning optreden tussen economie en ecologie. In een zogenaamd beheer-
plan leggen Rijk en provincies vast welke activiteiten, op welke wijze mogelijk zijn. Uitgangspunt is 
steeds het realiseren van ecologische doelen met respect voor en in een zorgvuldige balans met wat 
particulieren en ondernemers willen. Het opstellen gebeurt daarom in overleg met alle direct betrok-
kenen, zoals beheerders, gebruikers, omwonenden, gemeenten, natuurorganisaties en waterschap-
pen. Samen geven ze invulling aan beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Ne-
derlandse Natura 2000-gebieden (bron: Regiegroep Natura 2000). 
 
Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat niet direct 
verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in 
combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-
gebied. (artikel 2.7, lid 2).  
 
Handelingen die een negatieve invloed hebben op Natura 2000-gebieden, worden slechts onder strik-
te voorwaarden toegestaan. Een vergunning is vereist. Door middel van het Nederlandse vergun-
ningsstelsel wordt een zorgvuldige afweging gewaarborgd. De vergunningen zullen beoordeeld en 
afgegeven worden door de desbetreffende provincie.  
 
4.3.2 Natuurnetwerk Nederland 
 
Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen na-
tuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende 
agrarisch gebied. 
 
Het Natuurnetwerk Nederland bestaat uit:  
 

• bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken; 
• gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt; 
• landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer; 
• ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de Noordzee en de Waddenzee; 
• alle Natura 2000-gebieden. 
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Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen gedeputeerde staten in hun provincie 
zorg voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, 
genaamd ‘Natuurnetwerk Nederland’. Zij wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit net-

werk behoren. 
 
De planologische begrenzing en beschermingsregimes van het Natuurnetwerk Nederland loopt via 
het traject van de provinciale ruimtelijke structuurvisies en verordeningen.  
 
4.4 Houtopstanden 
 
De bescherming van houtopstanden conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft als 
doel om het aanwezige areaal bos in Nederland te behouden. Onder houtopstanden vallen alle zelf-
standige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of meer of 
rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat. In bijlage 1 (tabel VI) worden de regels nader toege-
licht.  
 
Wanneer houtopstanden geveld worden, niet vallende onder artikel 4.1 van de Wet natuurbescher-
ming, geldt een meldingsplicht bij Gedeputeerde Staten van desbetreffende provincie (artikel 4.2 
Wnb). Op basis van deze melding wordt door de provincie beoordeeld of de voorgenomen velling 
aanvaardbaar is in het kader van natuur- en landschapswaarden. Indien er geen bezwaar is om de 
houtopstanden te kappen, verplicht artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming om binnen 3 jaar na 
het vellen of tenietgaan van de houtopstand op dezelfde grond houtopstanden opnieuw aan te plan-
ten. Er geldt een algehele vrijstelling van de herplantplicht voor houtopstanden die gekapt worden in 
het kader van natuurbeheer en natuurbehoud. 
 
Indien bij de voorgenomen ontwikkeling herplantplicht geldt, maar niet voldaan kan worden aan de 
herplantplicht op de projectlocatie zelf, dan dient een ontheffing aangevraagd te worden met betrek-
king tot de herplantplicht bij de desbetreffende provincie. De provincie toetst vervolgens of voldaan 
wordt aan de bij de provinciale verordening gestelde regels voor herbeplanting op andere perceels-
gronden. Deze regels hebben onder andere betrekking op de kwaliteit, oppervlakte en locatie van de 
andere grond en de natuurwaarde van de te vellen houtopstand. Tevens kan ontheffing verleend 
worden van herplantplicht ter plaatse, indien gewerkt wordt via een door het ministerie goedgekeurde 
gedragscode die gebruikt mag worden door een van de betrokken partijen voor een wijze van vellen 
en een wijze van herplanten.  
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5 AANGETROFFEN EN TE VERWACHTEN BESCHERMDE SOORTEN 
 
Het voorkomen van planten- en diersoorten in een gebied wordt mede bepaald door de aanwezigheid 
van geschikt leefgebied. Een soort kan in zijn leefgebied gebruik maken van verschillende plekken 
om te verblijven. Al deze plekken (biotopen) kunnen een bepaalde functie voor de soort vervullen. In 
dit hoofdstuk wordt op basis van het aanwezige habitat / verblijfsmogelijkheden samen met versprei-
dingsgegevens beschreven welke beschermde soorten binnen de onderzoekslocatie kunnen voorko-
men. Afhankelijk van de soort wordt ingegaan op de potentiële aanwezigheid van vaste rust- of voort-
plantingsplaatsen, foerageergebied en verbindingsroutes. Tevens wordt beoordeeld of de voorgeno-
men plannen een negatief effect kunnen hebben op de mogelijk aanwezige beschermde soorten. In 
hoofdstuk 6 wordt beschreven welke juridische implicaties dit voor het project heeft.  
 
5.1 Vogels 
 
5.1.1 Broedvogels (nesten jaarrond beschermd) 
 
Er zijn broedvogels waarvan de nesten ook beschermd zijn op het moment dat ze niet voor de voort-
planting in gebruik zijn. Volgens de verspreidingsgegevens van de NDFF en SOVON zijn in de omge-
ving van de onderzoekslocatie waarnemingen bekend van: boomvalk, buizerd, gierzwaluw, havik, 
huismus, kerkuil, ooievaar, grote gele kwikstaart, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil en wes-
pendief. Van deze soorten kunnen slechtvalk, gierzwaluw op voorhand worden uitgesloten. De 
slechtvalk broedt op hoge structuren zoals kerktorens en kantoorpanden. Door het ontbreken van 
deze structuren is de aanwezigheid van een nestplaats op de onderzoekslocatie uitgesloten. Nestlo-
caties van de gierzwaluw komen enkel voor in bebouwde gebieden. De onderzoekslocatie vormt 
doordat het is gelegen in het buitengebied geen geschikt broedbiotoop voor de gierzwaluw. Nestloca-
ties van de gierzwaluw zijn dan ook uitgesloten. 
 
Huismus 

De huismus is een typische gebouwbewonende koloniebroeder. De werkschuur en de voormalige 
koeienstal bieden geen geschikte nestmogelijkheden voor de huismus gezien het ontbreken van dak-
beschot en geschikte toegangen tot de bebouwing. Tijdens de inpandige inspecties zijn dan ook geen 
nesten van huismus aangetroffen. Daarnaast zijn tijdens het veldbezoek, te midden van de optimale 
periode voor het waarnemen van roepende huismussen, geen huismussen bij deze bebouwing aan-
getroffen. Het woonhuis biedt echter wel geschikte nestmogelijkheden voor huismus. De ruimte onder 
de dakpannen zijn geschikt voor een soort als huismus om onder te broeden (zie figuur 12 en 13). De 
initiatiefnemer is voornemens het woonhuis bij de voorgenomen plannen te behouden. Tevens is 
voornemens om de voormalige koeienstal die in verbinding staat met het woonhuis te behouden. Ne-
gatieve effecten ten aanzien van de huismus zijn bij de voorgenomen plannen dan ook niet aan de 
orde.  
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Figuur 14. Geschikte ruimtes onder de dakpannen 
van het woonhuis. 

 
Figuur 15. Geschikte ruimtes onder de dakpannen 
van het woonhuis. 

 

Kerkuil 

De kerkuil heeft een voorkeur voor cultuurlandschappen met allerlei landschapselementen die voor 
afwisseling zorgen. Meestal broeden kerkuilen in speciale nestkasten, schuren en boomholten. De 
aanwezige bebouwing is gecontroleerd op de aanwezigheid van geschikte rust- en voortplantings-
plaatsen voor kerkuil, welke niet zijn aangetroffen. Daarnaast zijn tijdens het veldbezoek geen sporen 
als braakballen, krijtstrepen of veren aangetroffen die duiden op aanwezigheid van een kerkuil. Echter 
heeft een soort als kerkuil een dusdanig groot foerageergebied dat de voorgenomen plannen op de 
onderzoekslocatie niet zullen leiden tot het verloren gaan van essentieel leefgebied. Een negatief 
effect ten aanzien van de kerkuil zijn bij de voorgenomen plannen dan ook niet aan de orde. 
 

Steenuil  
De steenuil heeft een voorkeur voor cultuurlandschappen met allerlei landschapselementen die voor 
afwisseling zorgen. Meestal broeden steenuilen in speciale nestkasten, schuren en soms in boomhol-
ten. Geschikte nestgelegenheden voor de steenuil ontbreken echter op de onderzoekslocatie. Op de 
onderzoekslocatie zijn dan ook geen sporen aangetroffen die duiden op de aanwezigheid van een 
vaste rust- of voortplantingsplaats van deze soort. Het grasland op het oosten van de onderzoekslo-
catie zou gebruikt kunnen worden door in de omgeving verblijvende steenuilen om te foerageren. Bij 
de voorgenomen plannen gaat dit foerageergebied (deels) verloren (zie hoofdstuk 6). 
 
Roek  
Verspreidingsgegevens van de NDFF geven weer dat de roek recent is waargenomen in de omge-
ving van de onderzoekslocatie. De roek is een koloniebroeder met slordige nesten in de toppen van 
hoge bomen. Op de onderzoekslocatie zijn echter geen hoge bomen aanwezig. In de bomen in de 
directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn geen (grote) groepen nesten aangetroffen. Een roe-
kenkolonie op of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie kan dan ook uitgesloten worden. 
 
Ooievaar  

Ooievaars maken bij voorkeur gebruik van menselijke bouwsels zoals telefoonpalen, schoorstenen, 
kerktorens, hoogspanningsmasten of houten platforms op palen. Soms nestelt een ooievaar in bo-
men. De grote nesten zijn makkelijk te herkennen. Er zijn op of in de nabijheid van de onderzoekslo-
catie geen nesten van deze soort aangetroffen. Negatieve gevolgen ten aanzien van de ooievaar 
kunnen derhalve worden uitgesloten.  
 
Grote gele kwikstaart  

De grote gele kwikstaart broedt vlak bij stromend water, in een nis in een muur of onder een brug, bij 
boomwortels in oevers of in speciale nestkasten. Er is geen geschikt habitat voor de grote gele kwik-
staart op de onderzoekslocatie. Gezien het ontbreken van geschikt habitat op en in de directe omge-
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ving van de onderzoekslocatie kan het voorkomen van de grote gele kwikstaart op voorhand worden 
uitgesloten. 
 
Roofvogels en ransuil 

Volgens verspreidingsgegevens worden in het gebied rondom de onderzoekslocatie waarnemingen 
gedaan van boomvalk, buizerd, havik, sperwer, wespendief en ransuil. Deze soorten zijn voor hun 
nesten afhankelijk van (hoge) boomopstand. Op de onderzoekslocatie zijn geen potentiële nesten van 
bovengenoemde soorten aanwezig, echter is op het naastgelegen perceel aan de straatkant van Kei-
zersven 32 een (oud) eksternest aangetroffen die mogelijk gebruikt kan worden door een van deze 
soorten (zie figuur 14). Indien dit nest in gebruik is door een van bovengenoemde soorten kunnen de 
werkzaamheden mogelijk verstorend zijn. Overtredingen van de Wet natuurbescherming zijn echter te 
voorkomen (zie hoofdstuk 6). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1.2 Overige broedvogels 
 
De bebouwing en beplanting op de onderzoekslocatie kan nestgelegenheid bieden aan broedvogel-
soorten zoals merel, winterkoning, holenduif en houtduif. De nesten van deze soorten zijn alleen be-
schermd op het moment dat ze als zodanig in gebruik zijn. Overtredingen van verbodsbepalingen uit 
de Wet natuurbescherming zijn te voorkomen (zie hoofdstuk 6). 
 
 De broedvogels waarvan het nest in uitzonderlijke gevallen eveneens jaarrond is beschermd, zijn 
voornamelijk holenbroeders, zoals spechten en mezen, of makers van grote nesten, zoals ekster en 
zwarte kraai, maar ook een soort als de boerenzwaluw. Er zijn tijdens het veldbezoek geen nesten 
van spechten, ekster, zwarte kraai of boerenzwaluw aangetroffen. Het voorkomen van nesten van 
mezen op de onderzoekslocatie is echter niet volledig op voorhand uit te sluiten. Daarnaast zou inci-
denteel een soort als zwarte roodstaart in de bebouwing tot broeden kunnen komen. Er zijn echter 
derhalve geen bijzondere ecologische omstandigheden die rechtvaardigen dat eventuele nesten van 
desbetreffende soorten op de onderzoekslocatie een jaarrond beschermde status zouden moeten 
hebben. Overtredingen van verbodsbepalingen uit de Wet natuurbescherming zijn te voorkomen (zie 
hoofdstuk 6). 
 
5.2 Vleermuizen 
 
Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF en het cursusdictaat “Vleermuizen en Planologie” 

(Limpens en Regelink, 2017) is de onderzoekslocatie gelegen in een deel van Nederland waar de 
volgende vleermuissoorten kunnen voorkomen: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laat-

Figuur 16. (oud) eksternest aangetroffen in hoge bomen 
nabij de onderzoekslocatie op het perceel aan Keizersven 32. 
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vlieger, rosse vleermuis, gewone grootoorvleermuis, watervleermuis, franjestaart bosvleermuis en 
baardvleermuis. 
 
Verblijfplaatsen op de onderzoekslocatie 

Het woonhuis op de onderzoekslocatie is geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen in verband met 
ruimtes tussen de overhangende dakpannen (zie figuur 15). Daarnaast is de kopgevel van de voor-
malige koeienstal geschikt bevonden als verblijfplaats voor vleermuizen gezien de ruimtes tussen de 
dakafwerking die toegang verlenen tot de spouwmuur (zie figuur 16 en 17). De bebouwing kan in 
principe gebruikt worden als zomer-, kraam-, paar-, en milde winterverblijfplaats door gewone dwerg-
vleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en gewone grootoorvleermuis. De overige bebouwing en 
daarmee tevens de te slopen bebouwing op de onderzoekslocatie is ongeschikt bevonden als ver-
blijfplaats voor vleermuizen wegens het ontbreken van toegangen en wegkruipmogelijkheden. De 
initiatiefnemer is voornemens het woonhuis en de voormalige koeienstal bij de voorgenomen plannen 
te behouden. Bij het planvoornemen is dan ook geen sprake van een mogelijke beschadiging of ver-
nietiging van een vaste rust- of voortplantingsplaats van vleermuizen. Echter dient wel rekening te 
worden gehouden met het voorkomen van verstorende verlichting in de richting van potentiële ver-
blijfplaatsen (zie hoofdstuk 6). 
 

 
Figuur 17. Toegang voor vleermuizen 
in de vorm van ruimtes onder overhan-
gende dakpannen bij het woonhuis. 

 
Figuur 18. Toegang voor vleermuizen 
naar ruimtes tussen in de spouwmuur 
via de daklijst aan de noordgevel van de 
voormalige koeienstal. 

 
Figuur 19. Toegang voor vleermuizen-
naar ruimtes tussen in de spouwmuur 
via de daklijst aan de noordgevel van de 
voormalige koeienstal. 

Op de onderzoekslocatie zijn geen geschikte bomen aanwezig die verblijfplaatsen kunnen bieden aan 
boombewonende vleermuissoorten, waardoor negatieve effecten ten aanzien van desbetreffende 
soorten op voorhand zijn uitgesloten. 
 
Verblijfplaatsen buiten de onderzoekslocatie 

Het is door de onderlinge afstand tot de bebouwing in de omgeving niet aannemelijk dat er in de di-
recte invloedssfeer van de onderzoekslocatie potentiële verblijfplaatsen aanwezig zijn die negatieve 
invloed kunnen ondervinden van de werkzaamheden. 
 
Foerageerhabitat 

De onderzoekslocatie zal, gelet op het aanwezige habitat gebruikt kunnen worden door in de omge-
ving verblijvende vleermuizen om te foerageren. De plannen zullen echter geen aantasting van be-
langrijk foerageerhabitat vormen. Door de voorgenomen ingreep zal het aanbod van foerageermoge-
lijkheden niet in het geding komen, in de directe omgeving is meer geschikt foerageerhabitat voor 
vleermuizen aanwezig. Het betreft tuinen, weilanden, groenstroken en bosschages. Daarnaast zal het 
gebied bij de voorgenomen plannen geschikt blijven voor vleermuizen om te foerageren. 
 
Vliegroutes 

Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen als houtsingels, 
beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden. Doordat derge-
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lijke lijnvormige elementen ontbreken op de onderzoekslocatie, worden er geen potentiële vliegroutes 
verstoord. 
 
5.3 Overige zoogdieren 
 
Alle zoogdieren in Nederland zijn beschermd. Voor sommige algemeen voorkomende soorten geldt 
een provinciale vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Op deze wijze is er onderscheid te maken in 
streng beschermde en licht beschermde soorten. 
 

5.3.1 Streng beschermde soorten 
 
Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF en Broekhuizen et al. (2016) ligt de onderzoekslocatie 
binnen het verspreidingsgebied van de volgende streng beschermde grondgebonden zoogdieren: 
bever, bunzing, das, eekhoorn, steenmarter, wezel en hermelijn. 
 
Steenmarter, bunzing, hermelijn en wezel 

Steenmarters gebruiken hooizolders, loze ruimtes onder het dak, schuurtjes en dergelijke, oude holen 
van onder andere konijnen en takkenrillen als verblijfplaats. Een steenmarter heeft binnen zijn territo-
rium verscheidene verblijfplaatsen. Kleine marterachtigen als bunzing, hermelijn en wezel maken 
gebruik van oude holen van onder andere mollen en muizen, maar ook houtwallen, steenhopen en 
ruimtes onder boomwortels. Op de onderzoeklocatie bevinden zich enkele steenhopen, muizenholen, 
en kleine groenstroken die mogelijk gebruikt kunnen worden als vaste rust- of voortplantingsplaats 
door een van deze soorten. Negatieve effecten ten aanzien van steenmarter en kleine marterachtigen 
zijn dan ook niet op voorhand uit te sluiten (zie hoofdstuk 6). 
 
Eekhoorn 

De onderzoekslocatie vormt weinig geschikt habitat voor de eekhoorn. De bomen op en in de directe 
omgeving van de onderzoekslocatie konden door het ontbreken van bladerdek goed worden onder-
zocht op de aanwezigheid van nesten. Er zijn geen nesten van eekhoorns aangetroffen, zodat de 
aanwezigheid van een vaste rust- of voortplantingsplaats van de eekhoorn kan worden uitgesloten. 
 

Das 

De das komt volgens de verspreidingsgegevens veelvuldig voor in de omgeving. De onderzoeksloca-
tie is door het ontbreken van reliëf en/of schuilmogelijkheden niet geschikt als vaste rust- of voortplan-
tingsplaats door dassen. Het weiland op het oostelijk deel van de onderzoekslocatie is wel geschikt 
voor das om te foerageren. Tijdens het veldbezoek zijn echter op de onderzoekslocatie en de directe 
omgeving geen, loop- of eetsporen, latrines en/of wissels aangetroffen die duiden op de aanwezig-
heid en/of het gebruik van de onderzoekslocatie door de das. Daarnaast is in de directe en verdere 
omgeving van de onderzoekslocatie voldoende geschikt foerageergebied aanwezig voor de das in de 
vorm van graslanden, weides en akkers. Negatieve effecten ten aanzien van een essentiële functie 
van de das zijn bij de voorgenomen plannen dan ook niet aan de orde. 
 

Overige grondgebonden zoogdieren 

Het voorkomen van overige grondgebonden zoogdieren waarvoor geen vrijstelling geldt zoals bever, 
is tijdens het veldbezoek niet vastgesteld. Vanwege het ontbreken van geschikt habitat kan het voor-
komen ervan redelijkerwijs worden uitgesloten. 
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5.3.2 Licht beschermde soorten 
 
De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het 
gaat daarbij om algemene soorten als konijn, haas, egel en diverse muizensoorten. Door de voorge-
nomen werkzaamheden bestaat dat verblijfplaatsen van desbetreffende soorten worden beschadigd 
of vernietigd (zie hoofdstuk 6). 
 
5.4 Reptielen 
 
Volgens gegevens van RAVON (Van Delft et al. 2015) en de NDFF is er in de afgelopen 10 jaar in de 
directe omgeving van de onderzoekslocatie de streng beschermde levendbarende hagedis en hazel-
worm waargenomen. 
 
Reptielen stellen specifieke eisen aan het habitat die betrekking hebben op verschillende factoren. De 
levendbarende hagedis en hazelworm worden voornamelijk waargenomen op bos- en heideterreinen, 
maar maken daarnaast gebruik van tal van verschillende habitattypes zoals houtwallen, struwelen, 
spoor- en wegbermen. Gezien de onderzoekslocatie bestaat bebouwing, verharding en monotoon 
grasland, en er verder weinig variatie aanwezig is, maakt dat er geen geschikt leefgebied aanwezig is 
voor de levendbarende hagedis en hazelworm. Negatieve effecten ten aanzien van deze soorten zijn 
bij de voorgenomen plannen dan ook niet aan de orde. 
 
5.5 Amfibieën 
 
Volgens gegevens van RAVON (Van Delft et al. 2015) en de NDFF zijn rondom de onderzoekslocatie 
in de afgelopen 10 jaar de volgende streng beschermde soorten waargenomen: alpenwatersalaman-
der en vinpootsalamander. Doordat wateroppervlakten als poelen, sloten en plassen op de onder-
zoekslocatie ontbreken zijn voortplantingsmogelijkheden voor amfibieën op de onderzoekslocatie 
uitgesloten.  
 
5.5.1 Streng beschermde soorten 
 
Op circa 30 meter ten zuidoosten van de onderzoekslocatie is een poel gelegen (Keizersven 35) die 
mogelijk geschikt voortplantingshabitat biedt voor de alpenwatersalamander en vinpootsalamander. 
Het habitat rond de poel is met de aanwezigheid van opgaand groen geschikt bevonden als landhabi-
tat en derhalve is het te verwachten dat de soorten die gebruik maken van deze poel als voorplan-
tingshabitat van deze locatie tevens gebruik zullen maken als landhabitat. Het is dan ook niet te ver-
wachten dat eventuele amfibieën voortplantend in dit water gebruik zullen maken van de onderzoeks-
locatie als landhabitat, gezien de locatie bestaat uit bebouwing, verharding en grasland. Het is daar-
mee op voorhand uit te sluiten dat de onderzoekslocatie een functie heeft als vaste rust- of voortplan-
tingsplaats voor streng beschermde amfibieënsoorten. Negatieve effecten ten aanzien van de alpen-
watersalamander en vinpootsalamander zijn bij de voorgenomen plannen dan ook niet aan de orde. 
 
5.5.2 Licht beschermde soorten 
 
Incidenteel kunnen algemene soorten als gewone pad en bruine kikker beschutting vinden tussen de 
beplanting op de onderzoekslocatie. Voor de mogelijk incidenteel te verwachten soorten geldt een 
algehele vrijstelling van de Wet natuurbescherming (zie hoofdstuk 6).  
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5.6 Vissen 
 
Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater op de onderzoekslocatie kan deze soortgroep buiten 
beschouwing worden gelaten. 
 
5.7 Ongewervelden 
 
Libellen 

Voor libellen geldt dat water nodig is ter voortplanting. Gezien het ontbreken hiervan kan gesteld wor-
den dat deze soortgroep niet in staat is zich in de huidige situatie te vestigen.  
 
Vlinders 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF zijn in de omgeving van de onderzoekslocatie waar-
nemingen bekend van de bruine eikenpage, grote vos en de teunisbloempijlstaart. De bruine eiken-
page legt eitjes op jong opkomende of kwijnende (zomer)eiken, welke niet op de onderzoekslocatie 
aanwezig zijn. Geschikte waardplanten voor de grote vos (iep, zoete kers en sommige wilgensoor-
ten), zijn op de onderzoekslocatie tevens niet aanwezig. Gezien de teunisbloempijlstaart voor afzet 
van eitjes gebruik maakt van verschillende algemeen voorkomende plantensoorten (wilgenroosje, 
teunisbloem, basterdwederik en kattenstaart), is het niet op voorhand uit te sluiten dat er geschikte 
waardplanten voor deze soort op de onderzoekslocatie aanwezig zijn. Gezien de onderzoekslocatie 
grotendeels bestaat uit bebouwing, verharding en grasland is het niet te verwachten dat deze waard-
planten in grote aantallen aanwezig zijn. Het aanwezige habitat op de onderzoekslocatie is daarnaast 
weinig geschikt voor de teunisbloempijlstaart gezien deze soort een voorkeur heeft voor open plekken 
in vochtige bossen, bosranden en warme open plaatsen. Het is daarmee uitgesloten dat er bij de 
voorgenomen plannen een negatief effect ontstaat ten aanzien van een (deel)populatie van een be-
schermde vlindersoort. 
 
Overige soorten 

Overige beschermde soorten, zoals vliegend hert, Europese rivierkreeft en platte schijfhoren, zijn op 
de onderzoekslocatie uit te sluiten. Er is geen geschikt habitat voor dergelijke beschermde soorten op 
de onderzoekslocatie aanwezig en er zijn geen waarnemingen bekend in de directe omgeving van de 
onderzoekslocatie. 
 
5.8 Vaatplanten 
 
Volgens gegevens van de NDFF zijn binnen enkele kilometers rondom de onderzoekslocatie de afge-
lopen 10 jaar de streng beschermde drijvende waterweegbree en kruipend moerrasscherm waarge-
nomen. De drijvende waterweegbree komt voor in helder, zwak zuur, voedselarm tot matig voedselrijk 
(fosfaatarm) water. Kruipend moerrasscherm komt voor op natte, matig voedselarme tot matig voed-
selrijke, zwak zure veen- of kleibodems. Dergelijke standplaatseisen zijn op de onderzoekslocatie niet 
aanwezig, waardoor de aanwezigheid van deze soorten kan worden uitgesloten. 
 
Op basis van verspreidingsgegevens van de NDFF en FLORON en gezien de onderzoekslocatie 
grotendeels bestaat uit bebouwing, verharding en grasland zijn overige beschermde plantensoorten 
tevens niet op de onderzoekslocatie te verwachten. Tijdens het veldbezoek zijn dan ook geen be-
schermde vaatplanten waargenomen waarbij ook is gelet op de aanwezigheid van beschermde 
muurvegetatie. Een negatief effect ten aanzien van een beschermde plantensoort is bij de voorgeno-
men plannen niet aan de orde.  
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6 TOETSING AAN SOORTENBESCHERMING 
 
Als gevolg van de voorgenomen ingreep op de onderzoekslocatie kunnen er overtredingen van ver-
bodsbepalingen uit soortbeschermingsparagrafen uit de Wet natuurbescherming optreden. In dit 
hoofdstuk wordt beschreven voor welke soorten er sprake is van dreigende overtreding van de Wet 
natuurbescherming en of met eenvoudige maatregelen overtreding is te voorkomen. Verder wordt 
beschreven voor welke soorten een vervolgtraject noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat toetsing van de 
ingreep aan de Wet natuurbescherming op basis van de huidige onderzoeksinspanning niet mogelijk 
is, en wat de eventuele consequenties zijn ten aanzien van ontheffingen.  
 
6.1 Broedvogels 
 
6.1.1 Steenuil 
 
Door de voorgenomen plannen verdwijnt mogelijk (deels) essentieel foerageergebied ten aanzien van 
de steenuil. Negatieve effecten zijn te voorkomen door de voorgenomen landschappelijke inpassing 
zo in te richten dat een soort als steenuil gebruik kan blijven maken van de locatie om te foerageren. 
De inrichting dient te worden afgestemd met een ecoloog en dient gereed te zijn voordat mogelijk 
verlies van foerageergebied optreedt, zodat het kan dienen als compensatie. Indien bij de landschap-
pelijke inpassing niet kan worden voldaan aan compensatie van het verlies van foerageergebied zal 
aanvullend onderzoek naar steenuil moeten uitwijzen of een overtreding van de Wet natuurbescher-
ming bij de voorgenomen plannen aan de orde is. 
 
6.1.2 Roofvogels en ransuil 
 
Het eksternest nabij de onderzoekslocatie op het perceel aan Keizersven 32 kan mogelijk een broed-
locatie bieden voor een soort met een jaarrond beschermde status. Gezien het nest buiten de onder-
zoekslocatie is gelegen kan de functionaliteit van het nest behouden blijven, mits verstorende werk-
zaamheden zoals sloop en bouwrijp maken buiten het broedseizoen worden uitgevoerd. Globaal kan 
voor het broedseizoen ten aanzien van de mogelijk te verwachten soorten de periode februari tot half 
augustus worden aangehouden. Indien dit niet mogelijk is zal aanvullend onderzoek moeten uitwijzen 
of het nest daadwerkelijk in gebruik is door een soort met een jaarrond beschermde status. 
 
6.1.3 Algemene broedvogels 
 
Voor de algemene broedvogelsoorten die op de onderzoekslocatie zijn te verwachten geldt dat, indien 
het groen buiten het broedseizoen wordt verwijderd en de bebouwing buiten het broedseizoen wordt 
gesloopt, er geen overtredingen plaats zullen vinden met betrekking tot deze soorten. Artikel 3.1 van 
de Wet natuurbescherming (Het is verboden nesten te beschadigen, te vernielen of weg te nemen) is 
van toepassing. De nesten mogen echter wel worden weggenomen wanneer deze op dat moment 
niet in gebruik zijn. In de Wet natuurbescherming wordt geen vaste periode gehanteerd voor het 
broedseizoen. Globaal kan voor het broedseizoen de periode maart tot half augustus worden aange-
houden. Geldend is echter de aanwezigheid van een broedgeval op het moment van ingrijpen. Indien 
binnen het broedseizoen wordt gewerkt, dient voorafgaand aan de werkzaamheden een broedvogel-
inspectie uitgevoerd te worden door een ter zake kundige. 
 
Met betrekking tot het verwijderen van de aanwezige beplanting buiten het broedseizoen wordt gead-
viseerd om ook het snoeiafval buiten het broedseizoen te verwijderen. Een grote stapel snoeiafval 
vormt namelijk een ideale broedlocatie voor kleine vogelsoorten als de winterkoning. Indien onver-
hoopt een dergelijke soort hierin tot broeden komt, mag het snoeiafval niet eerder worden verwijderd 
dan wanneer de jongen definitief zijn uitgevlogen. 
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6.2 Vleermuizen 
 
Alle vleermuissoorten zijn opgenomen in bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn, dier- en plantensoorten 
van communautair belang die strikt moeten worden beschermd. Vleermuizen worden ook benoemd in 
Bijlage II van de conventie van Bonn. 
 
De te slopen bebouwing op de onderzoekslocatie is ongeschikt bevonden als verblijfplaats voor 
vleermuizen, echter zijn het woonhuis en de voormalige koeienstal in principe wel geschikt als ver-
blijfplaats voor vleermuizen. De initiatiefnemer is voornemens om het woonhuis en de voormalige 
koeienstal bij de voorgenomen plannen te behouden. Vernieling of beschadiging van een vaste rust of 
voortplantingsplaats van vleermuizen is bij de voorgenomen plannen dan ook niet aan de orde. Ech-
ter dient bij de voorgenomen plannen rekening te worden gehouden met het voorkomen van versto-
ring van deze potentiële verblijfplaatsen. Overtreding van de Wet natuurbescherming is te vermijden 
als deze functioneel en duurzaam behouden blijven. Hierbij dient rekening te worden gehouden met 
het voorkomen van verlichtingstoename in de richting van het woonhuis en de noordgevel van de 
voormalige koeienstal. 
 
6.3 Steenmarter en kleine marterachtigen 
 
In de provincie Noord-Brabant zijn steenmarter, bunzing, hermelijn en wezel beschermde inheemse 
diersoorten krachtens artikel 3.10 van de nationale beschermde dier- en plantensoorten volgens de 
Wet natuurbescherming. 
 
Gelet op de geschiktheid van de onderzoekslocatie voor marterachtigen, zal aanvullend onderzoek 
noodzakelijk zijn volgens de Handreiking Kleine marterachtigen (2017) om de daadwerkelijke functie 
van het gebied voor marterachtigen te kunnen vaststellen. Deze informatie is benodigd om te kunnen 
bepalen of overtredingen van de Wet natuurbescherming aan de orde zijn bij de voorgenomen plan-
nen. Indien blijkt dat de onderzoekslocatie in gebruik is door desbetreffende soort(en) dienen mitige-
rende maatregelen te worden genomen en dient mogelijk een ontheffing te worden aangevraagd bij 
de provincie Noord-Brabant. 
 
6.4 Algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën 
 
Voor de te verwachten soorten geldt dat de werkzaamheden mogelijk verstorend kunnen werken. Als 
gevolg van sloop- en graafwerkzaamheden kunnen dieren verwond of gedood worden en holen kun-
nen worden verwijderd. Dit houdt een overtreding van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming in. 
Voor de te verwachten soorten geldt, op grond van het provinciale soortenbeleid, bij ruimtelijke ont-
wikkelingen echter een vrijstelling, waardoor geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd. Het is 
echter in het kader van de zorgplicht wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezi-
ge individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen 
te voorkomen. Aanwezige dieren moeten de gelegenheid krijgen om veilig weg te komen. Indien 
noodzakelijk dient een aanwezig dier zorgvuldig te worden verplaatst naar een geschikte locatie bui-
ten het gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden. 
 
6.5 Overige soort(groep)en 
 
Overtredingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van beschermde soorten behorend tot de 
overige soortgroepen zijn wegens het ontbreken van geschikt habitat/verblijfsmogelijkheden, op basis 
van verspreidingsgegevens, de aanwezigheid van voldoende alternatieven en/of gezien de aard van 
de ingreep in dit geval niet aan de orde. 
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7 TOETSING AAN GEBIEDENBESCHERMING 
 
In algemene zin kan er door een plan sprake zijn van negatieve gevolgen, op vanuit de Wet natuur-
bescherming aangewezen beschermde gebieden. In dit hoofdstuk wordt beschreven voor welke ge-
bieden er mogelijk sprake is van negatieve effecten als gevolg van de voorgenomen ingrepen op de 
onderzoekslocatie. Verder wordt beschreven of een vervolgtraject noodzakelijk is en wat de eventuele 
consequenties zijn ten aanzien van vergunningen. 
 
7.1 Natura 2000 
 

De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen de grenzen, of in de directe nabijheid van een gebied dat 
aangewezen is als Natura 2000. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, ‘Deurnsche Peel & 

Mariapeel’, bevindt zich op circa 11 kilometer afstand ten zuidoosten van de onderzoekslocatie (zie 
figuur 20). 
 

 
Figuur 20. Ligging onderzoekslocatie (gele pijl) ten opzichte van Natura 2000 (geel en groen vlak).  

 
De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Indien er sprake zou zijn van 
een effect, betreft dit een extern effect, zoals toenamen van geluid, trilling, licht of depositie van stik-
stof. Met het plan zullen er stikstofoxiden worden uitgestoten. Indien er tijdens de werkzaamheden 
gebruik gemaakt gaat worden van relatief nieuw materieel (va. 2015) wordt de stikstofuitstoot tijdens 
de werkzaamheden zodanig beperkt dat negatieve effecten op voorhand kunnen worden uitgesloten. 
Indien er gebruik gemaakt gaat worden van ouder materieel dient er een onderzoek stikstofdepositie 
plaats te vinden om uit te sluiten dat er negatieve effecten op Natura 2000-gebieden zullen optreden. 
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7.2 Natuurnetwerk Nederland 
 
De onderzoekslocatie maakt geen deel uit van het Natuurnetwerk. De onderzoekslocatie ligt echter 
wel in de nabijheid van een gebied, behorend tot het Natuurnetwerk Nederland. Het meest nabijgele-
gen gebied bevindt zich circa 1,3 kilometer ten oosten van de onderzoekslocatie en betreft habitatty-
pe ‘Droog bos met productie’. In figuur 21 is de ligging van de onderzoekslocatie ten opzichte van het 
Natuurnetwerk Nederland weergegeven.  
 

 
Figuur 21. Ligging onderzoekslocatie (rood vlak) ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland (groene vlakken).  

 
Initiatiefnemers van ingrepen binnen of in de directe nabijheid van het Natuurnetwerk Nederland die-
nen in Noord-Brabant de effecten van de ingreep op de wezenlijke waarden en kenmerken van het 
Natuurnetwerk te onderzoeken. Gezien de afstand van de onderzoekslocatie tot het dichtstbijzijnde 
deel van het Natuurnetwerk en gezien de aard van de voorgenomen ingreep zullen de wezenlijke 
waarden en kenmerken ten opzichte van de oorspronkelijke situatie niet veranderen. Vervolgonder-
zoek in het kader van het Natuurnetwerk Nederland wordt niet noodzakelijk geacht.  
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8 HOUTOPSTANDEN 
 
De Wet natuurbescherming beschermt bos van minimaal 10 are en bomenrijen van minimaal 21 bo-
men, gelegen buiten de bebouwde kom (de zogenaamde 'houtopstanden'). Het is verboden deze 
houtopstanden geheel of gedeeltelijk te vellen zonder voorafgaande melding bij gedeputeerde staten. 
In dit hoofdstuk wordt beschreven of er bij de voorgenomen kap sprake is van meldingsplicht en her-
plantplicht conform artikel 4.2 en artikel 4.3 van de Wet natuurbescherming. Verder wordt beschreven 
of er vervolgmaatregelen getroffen dienen te worden ten behoeve van de voorgenomen houtkap. 
 
Er is op de onderzoekslocatie geen bos van minimaal 10 are of een bomenrij van minimaal 21 aan-
wezig. Het aanwezige groen op de onderzoekslocatie valt dan ook niet onder de definitie houtopstan-
den, als bedoeld in paragraaf 4.1 van de Wet natuurbescherming. Een mogelijke overtreding van de 
Wet natuurbescherming ten aanzien van een beschermde houtopstand is dan ook niet aan de orde. 
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9 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
 
Econsultancy heeft in opdracht van Rho adviseurs voor leefruimte een quickscan Wet natuurbe-
scherming uitgevoerd aan de Keizersven 34 te Elsendorp. 
 
De quickscan Wet natuurbescherming is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging 
en heeft als doel in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en diersoorten aanwezig of te 
verwachten zijn, die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde status hebben en die mo-
gelijk negatieve invloed kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep. Tevens is beoordeeld of 
de voorgenomen ingreep invloed kan hebben op Natura 2000-gebieden, houtopstanden die middels 
de Wet natuurbescherming zijn beschermd, of op gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk 
Nederland. 
 
De initiatiefnemer is voornemens het terrein deels te herinrichten ten behoeve van het gebruik van de 
locatie voor een loonwerkbedrijf welke is gericht op loonwerk, grondverzet en transport van agrarisch 
gerelateerde producten. Naast agrarisch loonwerk, is aanleg, beheer en onderhoud van buitenruimte 
(buiten de eigen inrichting) de kerntaak van het loonwerkbedrijf. Ten behoeve van de herinrichting 
wordt de loods (meest noordelijk gelegen bebouwing) gesloopt en zal nieuwbouw plaatsvinden. Op 
het terrein zijn nog enkele mestputten aanwezig die bij de voorgenomen plannen worden gedempt. Er 
wordt bij de herinrichting meer rangeerruimte gecreëerd en er worden parkeerplaatsen voor auto’s en 

tijdelijke stalling van machines gerealiseerd. Daarnaast zal op een groot deel van het grasland op het 
oostelijke deel van de onderzoekslocatie opslag van grond-, hulp-, bouw-, en afvalstoffen gaan 
plaatsvinden. Het woonhuis en de voormalige koeienstal blijven bij de voorgenomen plannen behou-
den. Bij de herinrichting is de initiatiefnemers tevens voornemens om het terrein landschappelijk in te 
passen door rondom een grondwal met groenvoorziening te realiseren en een deel van het grasland 
gelegen aan de straatkant vrij te houden van bedrijvigheid en tevens verder landschappelijk in te pas-
sen (bron: notitie vooroverleg, Cumela 8 juli 2020). 
 
De aanwezigheid van geschikt habitat op de onderzoekslocatie voor de verschillende soorten en 
soortgroepen is weergegeven in tabel I. In de tabel is samengevat of de voorgenomen ingreep moge-
lijk verstorend kan werken en wat de consequenties zijn voor eventuele vervolgstappen, zoals soort-
gericht nader onderzoek of vergunningstrajecten. In de tabel is weergegeven of maatregelen noodza-
kelijk zijn om overtreding van de Wet natuurbescherming voor bepaalde soortgroepen te voorkomen.  
 
Tabel I. Overzicht geschiktheid onderzoekslocatie voor soortgroepen en te nemen vervolgstappen 

Soortgroep Geschikt 
habitat 

Ingreep 
verstorend 

Nader 
onderzoek 

Ontheffings-
aanvraag 

Bijzonderheden / opmerkingen* 

Broedvogels  algemeen ja mogelijk nee nee het verwijderen van nestgelegenheden 
buiten het broedseizoen uitvoeren of vooraf-
gaande aan de werkzaamheden een broed-
vogelinspectie uit laten voeren 

roofvogels en 
ransuil 

potentieel 
nest buiten 

onder-
zoeksloca-

tie 

mogelijk nee*mits nee*mits ten aanzien van roofvogels en ransuil dienen 
verstorende werkzaamheden als sloop en 
bouwrijp maken buiten het broedseizoen 
uitvoeren, potentiële nestlocaties huismus 
blijven behouden 

steenuil foerageer-
gebied 

nee* mits nee* mits nee* mits landschappelijke inpassing afstemmen met 
ecoloog zodat gebied geschikt blijft, indien 
dit niet mogelijk is aanvullend onderzoek 
uitvoeren 
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Soortgroep Geschikt 
habitat 

Ingreep 
verstorend 

Nader 
onderzoek 

Ontheffings-
aanvraag 

Bijzonderheden / opmerkingen* 

Vleermuizen  verblijfplaatsen ja nee, mits* nee nee woonhuis en voormalige koeienstal blijven 
behouden, echter dient rekening te worden 
gehouden met een toename van verlichting 
in de richting van deze potentiële verblijf-
plaatsen 

foerageergebied ja nee nee nee - 

vliegroutes nee nee nee nee - 

Grondgebon-
den zoogdieren 

streng be-
schermde 
soorten 

ja mogelijk ja mogelijk aanvullend onderzoek naar de functie van 
de locatie ten aanzien van steenmarter en 
kleine marterachtigen 

licht bescherm-
de soorten 

ja mogelijk nee nee aandacht voor zorgplicht ten aanzien van 
konijn, egel en diverse muizensoorten 

Amfibieën minimaal mogelijk nee nee aandacht voor zorgplicht ten aanzien van 
algemene amfibieënsoorten als gewone pad 
en bruine kikker 

Reptielen nee nee nee nee - 

Libellen en vlinders nee nee nee nee - 

Overige ongewervelden nee nee nee nee - 

Vaatplanten nee nee nee nee - 

 

Gebiedsbescherming Gebied 
aanwezig 

Ingreep 
verstorend 

Nader 
onderzoek 

Vergunning-
plicht 

 

Natura 2000 11 km nee nee, mits* nee, mits * indien gebruikt wordt gemaakt van relatief 
nieuw materieel (va. 2015) wordt aanvullend 
onderzoek niet noodzakelijk geacht, echter 
wanneer dit niet het geval is dient een 
onderzoek naar stikstofdepositie plaats te 
vinden 

Natuurnetwerk Nederland 1,3 km nee nee nee - 

Houtopstanden n.v.t n.v.t. n.v.t. n.v.t. - 

* Wijzigingen in het planvoornemen kunnen van invloed zijn op de uitkomst van het onderzoek. 
 
Conclusie 
Op basis van de onderhavige quickscan Wet natuurbescherming dient voor de uitvoering van de 
werkzaamheden middels aanvullend ecologisch onderzoek duidelijkheid te worden verkregen over de 
functie van de locatie ten aanzien van steenmarter en kleine marterachtigen als bunzing, wezel en 
hermelijn.het aangetroffen eksternest op het bij de onderzoekslocatie nabijgelegen perceel (Keizers-
ven 32) in gebruik is door boomvalk of ransuil. 
 
Ten aanzien van de steenuil zijn negatieve effecten te voorkomen door de voorgenomen landschap-
pelijke inpassing zo in te richten dat een soort als steenuil gebruik kan blijven maken van de locatie 
om te foerageren. De inrichting dient te worden afgestemd met een ecoloog en dient gereed te zijn 
voordat mogelijk verlies van foerageergebied optreedt, zodat het kan dienen als compensatie. Indien 
bij de landschappelijke inpassing niet kan worden voldaan aan compensatie van het verlies van foe-
rageergebied zal aanvullend onderzoek naar steenuil moeten uitwijzen of een overtreding van de Wet 
natuurbescherming bij de voorgenomen plannen aan de orde is. 
 
Overtredingen ten aanzien van roofvogels of ransuil zijn te voorkomen, mits verstorende werkzaam-
heden zoals sloop en bouwrijp maken buiten het broedseizoen worden uitgevoerd. Globaal kan voor 
het broedseizoen ten aanzien van de mogelijk te verwachten soorten de periode februari tot half au-
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gustus worden aangehouden. Indien dit niet mogelijk is zal aanvullend onderzoek moeten uitwijzen of 
het nest daadwerkelijk in gebruik is door een soort met een jaarrond beschermde status. 
 
Ten aanzien van verblijfplaatsen van vleermuizen zijn overtredingen te voorkomen door rekening te 
houden met verlichtingstoename in de richting van deze gebouwen.  
 
Ten aanzien van algemene broedvogels kunnen overtredingen worden voorkomen door rekening te 
houden met het broedseizoen of voorafgaand aan de werkzaamheden een broedvogelinspectie te 
laten uitvoeren door een ter zake kundige. Globaal kan voor het broedseizoen de periode maart tot 
half augustus worden aangehouden. Ten aanzien van algemene grondgebonden zoogdieren en am-
fibieën is het binnen het kader van zorgplicht noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de 
aanwezige individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden of be-
schadigen van individuen te voorkomen. 
 
Voor beschermde soorten behorend tot de overige soortgroepen zijn overtredingen ten aanzien van 
de Wet natuurbescherming wegens het ontbreken van geschikt habitat, het ontbreken van sporen 
en/of vanwege een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling niet aan de orde. Wel dient rekening te wor-
den gehouden met de algemene zorgplicht. 
 
Indien er tijdens de werkzaamheden gebruik gemaakt gaat worden van relatief nieuw materieel (va. 
2015) wordt de stikstofuitstoot tijdens de werkzaamheden zodanig beperkt dat negatieve effecten ten 
aanzien van Natura 2000-gebieden op voorhand kunnen worden uitgesloten. Indien er gebruik ge-
maakt gaat worden van ouder materieel dient er een onderzoek stikstofdepositie plaats te vinden om 
uit te sluiten dat er negatieve effecten op Natura 2000-gebieden zullen optreden.  
 
Ten aanzien van het Natuurnetwerk Nederland en beschermde houtopstanden worden geen bezwa-
ren voorzien in de uitvoering van de voorgenomen werkzaamheden op de onderzoekslocatie. 
 

Econsultancy 
Boxmeer, 10 mei 2021 
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Bijlage 1 toelichting verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
 
Zorgplicht 
 
Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking 
op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels 
overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd (zie tabel II). Het gaat daarbij in de praktijk vooral om 
minder streng beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te 
worden vermeden.  
 
Tabel II.  Zorgplicht 
 

Artikel 1.11. Zorgplicht 

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild le-
vende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 

2. De zorg houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige 
gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild le-
vende dieren en planten: 
a) dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
b) indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te 

voorkomen, of 
c) voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt. 

 
Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; “de zorgplicht kan wel door toepassing van 
bestuursdwang worden gehandhaafd”. Deze formulering van de zorgplicht brengt met zich mee dat 
wanneer men een bepaalde handeling wilt verrichten die gevolgen voor natuurwaarden zou kunnen 
hebben, men zich daaraan voorafgaand op de hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden, de 
kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen daarvoor van het voorgenomen handelen. De zorg-
plicht is te allen tijde van toepassing, ook al vindt er geen overtreding van een verbodsbepaling 
plaats. Indien er aanleiding is maatregelen te nemen ten aanzien van de zorgplicht, zal dat voor het 
betreffende beschermde natuurgebied en de betreffende soortgroep in deze rapportage worden aan-
gegeven. 
 
Soortenbescherming 
 
De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internati-
onale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hier-
door zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten; 
 

• soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1); 

• soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5); 
• andere soorten (artikel 3.10). 

 
In tabel III t/m V worden deze artikelen nader toegelicht. 
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Tabel III.  Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.1 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.1. Soorten van de Vogelrichtlijn  

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogel-
richtlijn te doden of te vangen. 

2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of 
nesten van vogels weg te nemen. 

3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben. 
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van in-

standhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

Toelichting 

Alle inheemse vogelsoorten in Nederland vallen onder de Vogelrichtlijn. De Vogelrichtlijn is een richtlijn vanuit de Europese Unie uit 1979 en 
heeft betrekking op de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de Lidstaten 
waarop het Verdrag van toepassing is. De lijst met soorten is niet limitatief. 

 
Tabel IV.  Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.5 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Ver-
drag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn 

 
1. Het is verboden in het wild levende dieren van deze soorten in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te van-

gen.  
2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.  
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze dieren te beschadigen of te vernielen.  
5. Het is verboden planten van soorten uit de Habitatrichtlijn of het Verdrag van Bern in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzette-

lijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

Toelichting 

Het gaat bij artikel 3.5 over in het wild levende dieren van verschillende soortgroepen. In de wet wordt voor vogelsoorten uit bijlage II van het 
verdrag van Bern geen uitzondering gemaakt. Van de vogelsoorten die in Nederland voorkomen is hieronder een selectie gemaakt. Van de 
overige soortengroepen zijn alle soorten genoemd. 

Soorten 

Planten drijvende waterweegbree, groenknolorchis, kruipend moerasscherm, zomerschroeforchis  

Zoogdieren bever, hamster, hazelmuis, lynx, Noordse woelmuis, otter, wolf, wilde kat 

Walvisachtigen bruinvis, bultrug, butskop (hille), dwergpotvis, dwergvinvis, gestreepte dolfijn, gewone dolfijn, gewone spitsdolfijn, gewone vinvis, griend, grijze 
dolfijn, kleine zwaardwalvis, narwal, Noordse vinvis, orka, potvis, spitsdolfijn van Gray, tuimelaar, walrus witflankdolfijn, witsnuitdolfijn, witte 
dolfijn 

Vleermuizen Bechsteins vleermuis, bosvleermuis, Brandts vleermuis, franjestaart, gewone baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone grootoor-
vleermuis, grijze grootoorvleermuis, grote hoefijzerneus, grote rosse vleermuis, ingekorven vleermuis, kleine dwergvleermuis, kleine hoefijzer-
neus, laatvlieger, meervleermuis, mopsvleermuis, Noordse vleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, tweekleurige vleermuis, vale 
vleermuis, watervleermuis 

Amfibieën boomkikker, geelbuikvuurpad, heikikker, kamsalamander, knoflookpad, poelkikker, rugstreeppad, vroedmeesterpad 

Reptielen dikkopschildpad, gladde slang, Kemps’ zeeschildpad, lederschildpad, muurhagedis, soepschildpad, zandhagedis  

Vissen houting, steur 

Vlinders apollovlinder, boszandoog, donker pimpernelblauwtje, grote vuurvlinder, moerasparelmoervlinder, monarchvlinder, pimpernelblauwtje, teunis-
bloempijlstaart, tijmblauwtje, zilverstreephooibeestje  

Libellen bronslibel, gaffellibel, gevlekte witsnuitlibel, groene glazenmaker, mercuurwaterjuffer, Noordse winterjuffer, oostelijke witsnuitlibel, rivierrom-
bout, sierlijke witsnuitlibel 

Insecten brede geelrandwaterroofkever, gestreepte waterroofkever, heldenbok, juchtleerkever, oeveraas, vermiljoenkever 

Overig Bataafse stroommossel, platte schijfhoren 
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Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Ver-
drag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn 

Vogels appelvink, baardman, beflijster, bergeend, bergfluiter, bijeneter, blauwborst, blauwe kiekendief, boerenzwaluw, bontbekplevier, bonte strandlo-
per, bonte vliegenvanger, boomklever, boomkruiper, boompieper, boomvalk, bosrietzanger bosruiter, bosuil, braamsluiper, brandgans, bruine 
kiekendief, buizerd, casarca, Cetti’s zanger, draaihals, duinpieper, dwergmeeuw, dwergstern, Engelse kwikstaart, Europese kanarie, fitis, 
fluiter, geelgors, gekraagde roodstaart, gele kwikstaart, geoorde fuut, glanskop, goudhaan, grasmus, graspieper, graszanger, grauwe kieken-
dief, grauwe klauwier, grauwe vliegenvanger, griel, groene specht, groenling, grote bonte specht, grote gele kwikstaart, grote karekiet, grote 
stern, grote zilverreiger, havik, heggenmus, hop, huiszwaluw, ijsvogel, kerkuil, klapekster, klein waterhoen, kleine barmsijs, kleine bonte 
specht, kleine karekiet, kleine plevier, kleine zilverreiger, kleinst waterhoen, kluut, kneu, koolmees, koereiger, kraanvogel , krekelzanger, 
kortsnavelboomkruiper, kruisbek, kuifmees, kwak, kwartelkoning, lepelaar, matkop, middelste bonte specht, nachtegaal, Noordse stern, oehoe, 
oeverloper, oeverpieper, oeverzwaluw, ooievaar, orpheusspotvogel, paapje, pestvogel, pimpelmees, poelruiter, porseleinhoen, purperreiger, 
putter, ransuil, rietgors, rietzanger, rode wouw, roerdomp, roodborst, roodborsttapuit, roodhalsfuut, rouwkwikstaart, sijs, slangenarend, slecht-
valk, smelleken, snor, sperwer, spotvogel, sprinkhaanzanger, steenuil, steltkluut, strandplevier, taigaboomkruiper, tapuit, t jiftjaf, torenvalk, 
tuinfluiter, velduil, visarend, visdief, vuurgoudhaan, wespendief, wielewaal, winterkoning, witbandkruisbek, witte kwikstaart, witwangstern, 
nachtzwaluw, woudaap, zeearend, zwarte mees, zwarte ooievaar, zwarte roodstaart, zwarte specht, zwarte stern, zwarte wouw, zwartkop, 
zwartkopmeeuw 

 
Tabel V.  Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.10 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.10. Andere soorten  

Het is verboden om:  
 

1. In het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, vlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, 
onderdeel A1, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen. 

2. De vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen. 
3. Vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B2, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk 

te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

Toelichting 

Het gaat bij artikel 10 om in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, vlinders, libellen en kevers. Dieren zijn opgenomen in 
bijlage onderdeel A1. Planten zijn opgenomen in bijlage onderdeel B2 van de Wet natuurbescherming. Voor een aantal zoogdieren, amfibie-
en en reptielen geldt per provincie een vrijstelling onder bepaalde voorwaarden. Dit verschilt per provincie. De betreffende soorten zijn 
aangegeven met een sterretje. Daarnaast is het mogelijk dat sommige provincies ook ‘eigen’ beschermde soorten hanteren, als aanvulling 
op het landelijke.  

Soorten 

Dieren Zoogdieren aardmuis*, boommarter, bosmuis*, bunzing*, damhert, das, dwergmuis*, dwergspitsmuis*, edelhert, eekhoorn*, egel*, eikelmuis, 
gewone bosspitsmuis*, gewone zeehond, grote bosmuis, grijze zeehond, haas*, hermelijn*, huisspitsmuis*, konijn*, molmuis, 
ondergrondse woelmuis*, ree*, rosse woelmuis*, steenmarter*, tweekleurige bosspitsmuis*, veldmuis*, veldspitsmuis, vos*, 
waterspitsmuis, wezel*, wild zwijn, woelrat* 

 Amfibieën Alpenwatersalamander, bruine kikker*, gewone pad*, kleine watersalamander*, meerkikker*, middelste groene kikker*, vin-
pootsalamander, vuursalamander 

 Reptielen adder, hazelworm*, levendbarende hagedis*, ringslang 

 Vissen beekdonderpad, beekprik, elrits, gestippelde alver, grote modderkruiper, kwabaal 

 vlinders aardbeivlinder, bosparelmoervlinder, bruin dikkopje, bruine eikenpage, donker pimpernelblauwtje, duinparel-
moervlinder, gentiaanblauwtje, grote parelmoervlinder, grote vos, grote vuurvlinder, grote weerschijnvlinder, 
iepenpage, kleine heivlinder, kleine ijsvogelvlinder, kommavlinder, pimpernelblauwtje, sleedoornpage, spie-
geldikkopje, veenbesblauwtje, veenbesparelmoervlinder, veenhooibeestje, veldparelmoervlinder, zilveren 
maan 

 Libellen beekrombout, bosbeekjuffer, donkere waterjuffer, gevlekte glanslibel, gewone bronlibel, hoogveenglanslibel, 
Kempense heidelibel, speerwaterjuffer 

 Overige 
soorten 

Europese rivierkreeft, vliegend hert 

Planten akkerboterbloem, akkerdoornzaad, akkerogentroost, beklierde ogentroost, berggamander, bergnachtorchis, blaasvaren, 
blauw guichelheil, bokkenorchis, bosboterbloem, bosdravik, brave hendrik, brede wolfsmelk, breed wollegras, bruinrode 
wespenorchis, dennenorchis, dreps, echte gamander, franjegentiaan, geelgroene wespenorchis, geplooide vrouwenmantel, 
getande veldsla, gevlekt zonneroosje, glad biggenkruid, gladde zegge, groene nachtorchis, groensteel, groot spiegelklokje, 
grote bosaardbei, grote leeuwenklauw, honingorchis, kalkboterbloem, kalketrip, karthuizeranjer, karwijselie, kleine ereprijs, 
kleine schorseneer, stijve wolfsmelk, kleine wolfsmelk, kluwenklokje, knollathyrus, knolspirea, korensla, kranskarwij, kruip-
tijm, lange zonnedauw, liggende ereprijs, moerasgamander, muurbloem, naakte lathyrus, naaldenkervel, pijlscheefkalk, 
roggelelie, rood peperboompje, rozenkransje, ruw parelzaad, scherpkruid, schubvaren, schubzegge, smalle raai, spits 
havikskruid, steenbraam 
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Volgens artikel 3.31 zijn de verboden, bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 niet van toepassing op 
handelingen die zijn beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd overeenkomstig een door het 
Ministerie van Economische Zaken goedgekeurde gedragscode en die plaatsvinden in het kader van 
bestendig beheer, bestendig gebruik, of ruimtelijke ontwikkeling of inrichting. 
 
Houtopstanden 
 
De bescherming van houtopstanden onder conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft 
als doel om het aanwezige areaal bos in Nederland te behouden. Onder houtopstanden vallen alle 
zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of 
meer of rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.  
 
Binnen de Wet natuurbescherming zijn op houtopstanden de artikelen van toepassing die zijn opge-
nomen in tabel VI. 
 
Tabel VI.  Bescherming houtopstanden in de Wet natuurbescherming 

Artikel 4.1  De artikelen uitgezonderd artikel 4.6 zijn niet van toepassing op: 
a) Houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom; 
b) Houtopstanden op erven of in tuinen;  
c) Fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 
d) Naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar; 
e) Kweekgoed; 
f) Wegbeplantingen, beplantingen langs waterwagen en eenrijige beplantingen langs landbouwgronden be-

staande uit wilgen en populieren; 
g) het dunnen van een houtopstand; 
h) uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de productie 

van houtige biomassa, indien zij:  
1. ten minste eens per tien jaar worden geoogst;  
2. bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een aan-

eengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee 
meter, en  

3. zijn aangelegd na 1 januari 2013.   

Artikel 4.2  1. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, met uitzondering van het perio-
diek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaande melding daarvan bij gedeputeerde staten. 
 
3. Gedeputeerde staten kunnen het vellen van houtopstanden telkens voor ten hoogste vijf jaar verbieden ter be-
scherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden. 
  

Artikel 4.3 lid 1 en 
2 

Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of 
hakhout, of anderszins teniet is gegaan, draagt de rechthebbende zorg voor het op bosbouwkundig verantwoorde 
wijze herbeplanten van dezelfde grond binnen drie jaar na het vellen of tenietgaan van de houtopstand. 
 
De rechthebbende vervangt binnen drie jaar na de herbeplanting, bedoeld in het eerste lid, herbeplanting die niet is 
aangeslagen. 

Artikel 4.4 lid 1 De artikelen 4.2, eerste en derde lid, en 4.3, eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing op: 
 
het vellen van houtopstanden en herbeplanten op een wijze die is beschreven in en aantoonbaar wordt gerealiseerd 
overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode. 
 
het vellen van houtopstanden ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of een passende maatregel in het 
kader van natuurontwikkeling en -beheer  

Artikel 4.5 
Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van artikel 4.3, eerste en tweede lid, ten behoeve van herbeplan-
ting op andere grond, indien de herbeplanting voldoet aan bij provinciale verordening gestelde regels. 

 
  



 

Rapport 15804.002 versie D1   

Bijlage 2 Verklarende woordenlijst 
 
Externe werking 
 Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied/NNN hebben invloed op de staat van instandhouding van het gebied, 

ook activiteiten buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt "externe werking" ge-
noemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de instandhoudingsdoelstel-
lingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied/NNN, ongeacht de afstand tot het beschermde gebied.  

 
Expert Judgement 
  Inschatting van een deskundige op grond van zijn kennis en ervaring. 
 
Foerageerhabitat 
  Het gebied waarbinnen een soort voedsel zoekt.  
 
Foerageren 
  Zoeken en vinden van voedsel door dieren (jachtgebied).  
 
Functioneel leefgebied 
  Hiermee wordt het gebied dat is benodigd om de functionaliteit van een voortplantingsplaats of van een vaste- rust of 

voortplantingsplaats te behouden. Een nestlocatie of voortplantingsplaats kan bijvoorbeeld alleen succesvol functioneren, 
wanneer er voldoende habitat (schuilgelegenheid, voedsel etc.) van voldoende kwaliteit aanwezig is om te kunnen paren, 
eieren te leggen en jongen groot te brengen.  

 
Gunstige staat van instandhouding 
  Er is sprake van een gunstige staat van instandhouding van een soort of habitattype als de omstandigheden waarin de 

soort of het habitattype voorkomt perspectief bieden op een duurzaam voortbestaan van die soort of dat habitattype. 
 
Habitat 
  Omvat de plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt doordat de abiotische en biotische factoren (niet levende en 

levende natuur) van die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven, 
groeien en zich voortplanten.  

 
Kraamverblijfplaats 
  Voortplantingsplaats van vleermuizen. Het gaat hierbij vaak om de vrouwelijke exemplaren van een kolonie (ook wel 

kraamgroep genoemd) die gezamenlijk hun jongen grootbrengen. De aantallen vleermuizen in een kraamgroep kan op-
lopen tot meerdere honderden exemplaren. 

 
Landschappelijk inpassingsplan 

Het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied middels een ontwerp van de groenvoorziening, dat vol-
doet aan het beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor wordt zorg gedragen dat een ruimtelijke ontwikkeling 
past in het landschap.  

 
Landhabitat 
  Amfibieën zijn voor de voortplanting afhankelijk van water. Buiten de voortplantingsperiode maakt de soortgroep gebruik 

van landhabitat als onderdeel van het leefgebied. Landhabitat voor amfibieën omvat onder andere structuurrijke of op-
gaande vegetatie zoals (loof)bos, houtwallen, struikgewas, heide, ruigtekruiden, vegetaties en moeras.  

 
Mitigerende maatregelen 
 Maatregelen die negatieve effecten bij een ingreep voorkomen of reduceren. 
 
Omgevingscheck 
  Een omgevingscheck wordt uitgevoerd bij verlies van leefgebied van een jaarrond beschermde functie van een soort die 

door een ingreep (tijdelijk) verloren gaat. De omgeving van de ingreep wordt door een ter zake deskundige beoordeeld 
op aanwezigheid van voldoende alternatief leefgebied en/of potentiële verblijfplaatsen. 

 
Ontheffing  

De Wet natuurbescherming is bedoeld om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. Om deze 
kwetsbare soorten te beschermen bevat de Wet natuurbescherming een aantal verbodsbepalingen. Onder bepaalde 
voorwaarden mogen de activiteiten wel doorgaan, daarvoor kan een ontheffing benodigd zijn. Een ontheffing is een be-
sluit waarbij in een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt. 

 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Abiotische_factoren
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Paarverblijfplaats 
  Dit is een verblijfplaats die hoofdzakelijk in het najaar (september/oktober) door vleermuizen worden gebruikt om te 

paren. Eén mannetje kan een dergelijke verblijfplaats met meerdere vrouwtjes delen. In de omgeving van de paarverblijf-
plaats wordt veelal door het territoriale mannetje middels baltsvluchten getracht vrouwtjes aan te lokken. 

 

Activiteitenplan 
Een activiteitenplan dient als begeleidend document voor een ontheffingsaanvraag. In het activiteitenplan zijn maatrege-
len verwoord waarmee de functionaliteit van een rust- of voortplantingsplaats van een beschermde soort behouden blijft 
en schade aan individuen wordt voorkomen.  

 

Populatie 
  Een biologische populatie is een groep individuen van dezelfde soort die zich onderling voortplant en als zodanig geïso-

leerd is van andere zulke groepen. 
 
Rode Lijst 
  Rode Lijsten laten zien welke soorten zijn verdwenen en welke soorten in een gebied sterk zijn achteruitgegaan of zeld-

zaam zijn. Er bestaan verschillende Rode Lijsten. Voor vogels, voor zoogdieren, planten, paddenstoelen, insecten en 
voor allerlei andere soortgroepen. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status. Plaatsing op de lijst maakt een 
dier dus nog geen 'beschermde diersoort' in de zin van de Wet natuurbescherming. De Rode Lijsten hebben in de praktijk 
wel een belangrijke signaleringfunctie. Door de Rode Lijst te raadplegen, kunnen alle instellingen die met natuurbehoud 
te maken hebben rekening houden met bedreigde soorten. 

 
Significant negatief effect 
  Een effect is in het kader van de Wet natuurbescherming significant als de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-

gebied dreigen te worden aangetast. 
 
  Het begrip 'significant' staat centraal in de toepassing van het beschermingsregime voor Natura 2000-gebieden bij zowel 

vaststelling van beheerplannen als de vergunningverlening. Het bepaalt of een uitvoerige toetsing, een zogenaamde 
passende beoordeling, moet worden uitgevoerd. Indien als gevolg van een ingreep de toekomstige oppervlakte habitat of 
leefgebied, aantal van een soort of kwaliteit van een habitat lager zal worden dan zoals bedoeld in de instandhoudings-
doelstelling, dan kan sprake zijn van significante gevolgen. Voor het goede begrip, de soorten hoeven er niet te zitten, 
het gebied moet geschikt zijn voor de soorten. 

 
Voortplantingsplaats of rustplaats 

Een plek binnen het leefgebied van een soort die essentieel is voor de levenscyclus van een individu. De Wet natuurbe-
scherming omschrijft niet exact wat een vaste rust- of voortplantingsplaats is. Dit is soortafhankelijk.  

 
Vliegroute 
  Een vaste route die door vleermuizen wordt gebruikt tussen de verblijfplaatsen naar foerageergebieden.  
 
Winterverblijfplaats 
  Verblijfplaats die gebruikt wordt om de periode van winterrust te overbruggen. Voor vleermuizen zijn dit vorstvrije, maar 

koele en vochtige plekken. Er kans sprake zijn van massaverblijfplaatsen, verblijfplaatsen van kleine groepen of één of 
enkele individuen.  

 
Zomerverblijfplaats 
 Buiten de kraamperiode worden deze door groepjes vrouwtjes en jongen gebruikt, in de kraamperiode door individuele 

mannetjes. 
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1 Inleiding  

In opdracht van de heer J. Donkers is onder begeleiding van Agrist Milieu-advies een 

indicatief bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel Keizersven 34 te Elsendorp. 

 

De aanleiding voor het indicatief bodemonderzoek is om de bodemkwaliteit vast te 

stellen in verband met de geplande aankoop van het perceel met woonhuis en 

opstallen.  

 

Voorafgaand aan het veldwerk zijn gegevens verzameld over het (gebruik van het) 

terrein. De resultaten van het vooronderzoek zijn in dit rapport opgenomen. Verder 

komen aan de orde: de onderzoeksopzet, de veldwerkzaamheden inclusief het zintuiglijk 

onderzoek, het chemisch onderzoek, de interpretatie van de verzamelde gegevens, 

alsmede de conclusie en advies. 

 

Het veldwerk is uitgevoerd door Archimil te Asten conform de BRL SIKB 2000 

(Beoordelingsrichtlijn voor het SIKB-procescertificaat voor veldwerk bij milieuhygiënisch 

bodemonderzoek). Archimil is BRL SIKB 2000 gecertificeerd. De analyses zijn uitgevoerd 

door Eurofins Analytico te Barneveld volgens de BRL3000. De rapportage en begeleiding 

zijn verzorgd door Agrist Milieu-advies. 
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2 Vooronderzoek en onderzoeksopzet 

2.1 Algemeen 

De onderzoekslocatie betreft het perceel Keizersven 34 te Elsendorp en staat kadastraal 

bekend onder gemeente Gemert, sectie C, nummer 3748 en 3749.  

 

Het perceel heeft een totale grootte van ca. 1,5 ha waarvan ca. 5900 m2 bestaat uit 

woonhuis, schuren en verhardingen. Het overig gedeelte, ca. 9125 m2 is in gebruik als 

weiland/dierenweide. 

 

De onderzoekslocatie is in het buitengebied gelegen op ca. 860 meter ten noordoosten 

van de kern Elsendorp. In het gebied rond de Keizersven is lintbebouwing aanwezig en 

zijn agrarische bedrijven gelegen. 

 

De kadastrale ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. De locatie 

met bijbehorende boorpunten is weergegeven in bijlage 2. 

  

Afbeelding 1: Luchtfoto onderzoekslocatie (blauwe punt) met kadastrale grenzen  
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2.2 Historische informatie 

Voorafgaand aan de uitvoering van het verkennend bodemonderzoek is een historisch 

onderzoek uitgevoerd volgens de NEN 5725.  

 

Vroeger en huidig gebruik 

Op de onderzoekslocatie was medio 1937 een boerderij gebouwd. Voor 1937 was het 

landbouw en natuurgebied. 

 

Volgens het bouwarchief van de gemeente Gemert-Bakel is de volgende informatie 

bekend: 

 1937: bouw boerderij; 

 1976: bouwen rundveestal en machineloods; 

 1978: bouwen ligboxenstal; 

 1982: bouwen ligboxen en drijfmestputten; 

 1984: bouwen overdekte kalverenboxen 

 1990: vergroten woonhuis. 

 

Op basis van de Basisadministratie gebouwen (BAG) zijn op de locatie de volgende 

panden aanwezig: 

 Woonhuis met aangrenzende schuur (voormalig rundveestal), bouwjaar 1976; 

 Overdekte opslagschuur, bouwjaar 1983 die verhard is met beton. 

 Schuur ten westen van de woning, bouwjaar 1976; 

 Loods annex werkplaatsruimte op het middenterrein, bouwjaar 1979; 

 Ten oosten van het woonhuis/schuur is een schuur (bouwjaar niet bekend) met 

vogelren gelegen. Verder is hier een progaangastank gelegen. 

 

De firma W. Vriens is sinds 1996 eigenaar van het perceel geworden. Het bedrijf is 

gespecialiseerd in de handel en reparatie van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s. 

De voormalige stallen werden hierbij omgebouwd tot werkplaats en opslagloodsen. 

 

In 2005 zijn op de schuur achter de woning asbesthoudende dakplaten verwijderd. In 

2018 zijn op de schuur (middenterrein) asbesthoudende dakmaterialen verwijderd. Op 

beide schuren is een nieuwe dakvoorziening aangebracht. Er zijn verder geen 

asbesthoudende dakmaterialen meer aanwezig bij de overige schuren.  

 

* Er is geen nadere informatie bekend of er asbesthoudende materialen in de schuren 

aanwezig zijn. 

 

Op de locatie hebben volgens de opdrachtgever geen bovengrondse of ondergrondse 

olietanks gelegen. Het wagenpark van de fa. Vriens werd elders voorzien van brandstof. 
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Het woonhuis is voorzien van een siertuin. Tussen en rondom de aanliggende schuren is 

grotendeels betonverharding en (6-hoekige) betontegels aanwezig. Het achterterrein 

die in gebruik als stallingsplaats voor het wagenpark is voorzien van stelconplaten. Onder 

de stelconplaten is een puinverharding aanwezig. Ten noorden van de perceelsgrens 

(buiten de stallingsplaats) is het terrein onverhard en braakliggend. 

 

Bij de terreininspectie waren de voormalige mestputten ter plaatse van de schuren nog 

aanwezig en afgevuld met zand. 

Ten oosten van de bebouwingen is een dierenweide gelegen.  

 

 

Afbeelding 2: Foto loods annex werkplaats met ligging betonverharding  

 

 
 

 

Toekomstig gebruik 

De (beoogde) toekomstig eigenaar is voornemens een loonwerkersbedrijf op te richten 

op de locatie. 

 



 

 

 

 

     

  Projectnr. 2020.263                                                          Indicatief bodemonderzoek Keizersven 34 te Elsendorp 

 

    

 

8 

2.3 Eerder verricht onderzoek 

Op de onderzoekslocatie zijn voor zover bekend geen bodemonderzoeken uitgevoerd 

(info: bodemloket ODBN).  

 

In de directe omgeving van de onderzoekslocatie zijn de volgende onderzoeken 

uitgevoerd: 

 Historisch bodemonderzoek  Keizersven 32, 16 juli 2019, Aelmans Eco B.V.  

In de bovengrond zijn sterk verhoogde concentraties chroom, koper en zink 

gemeten. Vervolgonderzoek is niet uitgevoerd.     



 

 

 

 

     

  Projectnr. 2020.263                                                          Indicatief bodemonderzoek Keizersven 34 te Elsendorp 

 

    

 

9 

 

2.4 Regionale bodemopbouw en geo(hydro)logie  

Het maaiveld ter plaatse van het onderzoeksgebied ligt globaal op een hoogte van ca. 

23,20 m +N.A.P. De (boven)grond van de locatie tot ca. 3,0 m-mv wordt 

volgens de Geologische kaart van Nederland (NITG-TNO, 2003) gevormd door 

de formatie van Boxtel. Dit pakket bevat matig fijn humeuze grond. 

 

De regionale bodemopbouw is weergegeven in tabel 1. 

 

Tabel 2.1: Opbouw ondergrond 

Globale 

diepte (m –

mv.) 

Geohydrologische 

eenheid 

Lithostratigrafische 

eenheid 

(formatienaam) 

Samenstelling 

0-3,0 deklaag Formatie van Boxtel Zand, zeer fijn 

3,0-15,0 deklaag Formatie van Beegden Zeer fijn fot matig grof 

grindig zand 

    

    

 

De stromingsrichting van het freatische grondwater is volgens de Grondwaterkaart (TNO-

dinoloket) globaal noord tot noordwestelijk.  
 

2.5 Onderzoekshypothese  

Op basis van de beschikbare gegevens is de hypothese gesteld dat de 

onderzoekslocatie onverdacht beschouwd wordt op aanwezigheid van 

bodemverontreiniging waarbij het volgende wordt opgemerkt. 

 

In afwijking op de NEN5740 is er bij onderhavig onderzoek geen grondwateronderzoek 

uitgevoerd en zijn er geen boringen onder de betonverhardingen of inpandig geplaatst 

om de bodemkwaliteit te bepalen. In overleg met de opdrachtgever is besloten om 

onderzoek uit te voeren buiten de verhardingen en bebouwing. Het onderzoek dient 

derhalve als indicatief te worden beschouwd. 
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3 Onderzoeksopzet 

3.1 Veldwerkzaamheden en laboratoriumonderzoek 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door de heer J.G.A. Timmermans (certificaat VB-

040/8) van bureau Archimil te Asten conform het VKB-protocol 2001.  

 

Het laboratoriumonderzoek is verricht door het Sterlab-gecertificeerde laboratorium van 

Eurofins Analytico te Barneveld. De voorbehandeling van de grondmonsters is volgens 

AS3000 uitgevoerd. 

 

In de onderstaande tabellen is een overzicht gegeven van de verrichte 

veldwerkzaamheden en het uitgevoerde laboratoriumonderzoek.  

 

Tabel 3.1: Veldwerkzaamheden en laboratoriumonderzoek NEN onderzoek 
Beschrijving 

onderzoekslocatie 

Veldwerkzaamheden Analyses 

Aantal 

boringen 

Diepte 

(m -mv.) 

Aantal 

peilbuizen 

Filter 

Diepte 

(m -mv.) 

Parameters1) 

Grond Grondwater 

Perceel met 

bebouwing, 

verharding en 

weiland 

14 

4 

 

0,5 

2,0 

 

 

 

- 

 

 

- 

1x NEN 

1x NEN 

 

 

- 

 
1 NEN-pakket grond:    

bepaling van percentages droge stof en analyse op zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, 

molybdeen, lood, nikkel en zink, Polycyclische Aromatische koolwaterstoffen (PAK), minerale olie en 

Polychloorbifenylen (PCB’s); 

 

Het verrichten van boringen, en de bemonstering van de grond heeft plaatsgevonden 

op 15 juli 2020.  

 

De vrijgekomen grond uit de boringen is in het veld geclassificeerd (vaststellen 

bodemopbouw), beoordeeld op de aanwezigheid van verontreinigingen en zijn de te 

analyseren (meng)monsters voor chemisch onderzoek bemonsterd.  

Tijdens de terreininspectie binnen het onderzoeksgebied en bij het uitvoeren van de 

boringen is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van bodemvreemde 

materialen (asbest, puin e.d.) op het maaiveld of in het opgeboorde materiaal.   

 

De locatie van de boringen is weergegeven in bijlage 2.  



 

 

 

 

     

  Projectnr. 2020.263                                                          Indicatief bodemonderzoek Keizersven 34 te Elsendorp 

 

    

 

11 

4 Onderzoeksresultaten 

4.1 Lokale bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen  

De profielbeschrijvingen van de verrichte boringen met de bijbehorende veld-

waarnemingen zijn opgenomen in bijlage 3. 

 

Uit de profielbeschrijvingen blijkt dat de bodem vanaf maaiveld tot een diepte van ca. 

2,0 meter hoofdzakelijk bestaat uit matig fijn, zwak siltig zand.  

 

In de onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de waarnemingen van 

bodemvreemde materialen in de grond.  

 

Tabel 4.1: Veldwaarnemingen 
Boring  

 

Diepte 

m-mv 

Waarneming Grondsoort 

103 0-0,50 zwak betonresten matig fijn zand 

104  0-0,50 sporen puin matig fijn zand 
112 0-0,20 uiterst beton matig fijn zand 
114 0-0,40 laag menggranulaat matig fijn zand 
116 0-0,50 zwak betonresten matig fijn zand 
118 0-0,15 matig beton betonresten matig fijn zand 

 

Ter plaatse van boring 117 is de boring gestaakt vanwege het aantreffen van gebroken 

beton. 
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4.2 Analyseresultaten 

4.2.1 Toetsingskader 

De analyseresultaten van de onderzochte grond(meng)monsters zijn weergegeven in 

bijlage 4. De verontreinigingssituatie van de vaste bodem kan worden beoordeeld door 

toetsing van de gemeten gehaltes aan de achtergrond- en interventiewaarde [3,4]. De 

streefwaarden voor grond zijn per 1 oktober 2008 vervangen door de 

achtergrondwaarden (AW2000). Deze zijn vastgesteld in de Regeling bodemkwaliteit [5]. 

De achtergrondwaarden zijn landelijk vastgesteld en worden in het Besluit 

bodemkwaliteit als volgt gedefinieerd: 

 

Achtergrondwaarden: bij regeling van Onze Ministers vastgestelde gehalte aan 

chemische stoffen voor een goede bodemkwaliteit, waarvoor geldt dat er geen sprake 

is van belasting door lokale verontreinigingsbronnen. In gemeenten die beschikken over 

een bodemkwaliteitskaart kan bij een overschrijding van de achtergrondwaarde 

getoetst worden aan de P90-waarde. Deze geeft een regionaal vastgestelde 

verhoogde achtergrondwaarde aan. Het grondwater wordt getoetst aan de streef- en 

interventiewaarde. De streefwaarden voor grondwater zijn vastgelegd in de circulaire 

bodemsanering 2013 [3]. De streefwaarden geven het niveau aan waarbij sprake is van 

een duurzame bodemkwaliteit.  

 
De toetsingstabellen voor grond zijn opgenomen in bijlage 5.  

In hoofdstuk 4.3 zal de term 'licht verhoogd' worden gebruikt bij gehalten hoger dan de 

achtergrondwaarden of streefwaarden en lager dan de tussenwaarden (>S). De term 

'matig verhoogd' wordt gebruikt bij gehalten hoger dan de tussenwaarden en lager dan 

de interventiewaarden (>T). De term 'sterk verhoogd' wordt gebruikt bij gehalten hoger 

dan de interventiewaarden (>I). 
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4.2.2 Resultaten grondmonsters NEN 

Van de bovengrond in het traject van 0 tot 0,5 m-mv een mengmonster samengesteld 

(MM1). Van de ondergrond in het traject van 0,5 tot 1,0 m-mv is mengmonster MM2 

samengesteld. In de volgende tabel is een samenvatting van de analyseresultaten van 

de grondmonsters opgenomen.  

 

De in het laboratorium gemeten gehalten zijn hierbij omgerekend naar een standaard 

bodem op basis van de gemeten lutum- en organische stofpercentages. De uitwerking 

van deze (indicatieve) toetsing is opgenomen in bijlage 5. Bij een overschrijding van de 

toetsingscriteria is tevens het gemeten gehalte achter de betreffende stof toegevoegd. 

 

Tabel 4.2: Toetsingsresultaten bovengrond (mg/kg ds) 
Parameter Mengmonster 

(traject in m-mv) 

mengmonster 

(traject in m-mv) 

Boringen: B103, 104, 

108, 110, 111, 112, 115, 

116, 118  

Boringen: B101, 102, 

103, 104  

MM1 (0-0,50) 

 

MM2 (0,50-1,0) 

 

Barium # # 

Cadmium - - 

Kobalt - - 

Koper - - 

Kwik - - 

Lood - - 

molybdeen - - 

nikkel - - 

Zink - - 

PCB’s - - 

PAK’s - - 

minerale olie - - 

 
Verklaring van tekens 

 Niets vermeld betekent niet geanalyseerd 

- < achtergrondwaarde 

+ > achtergrondwaarde en < tussenwaarde 

++ > tussenwaarde en < interventiewaarde 

+++ > interventiewaarde 

# betreft de minimale rapportagegrens conform het SIKB protocol voor somparameters. Van  de som 

zijn geen van deze individuele parameters verhoogd aangetoond. 
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4.3 Interpretatie resultaten 

Grond 

In de bovengrond en ondergrond zijn van de onderzochte stoffen geen verhoogde 

concentraties gemeten.  

 

Grondwater 

Het grondwater is overleg met opdrachtgever niet onderzocht. 
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5 Conclusies  

In opdracht van de heer J. Donkers is onder begeleiding van Agrist Milieu-advies een 

indicatief bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel Keizersven 34 te Elsendorp. 

 

De aanleiding voor het indicatief bodemonderzoek is om de bodemkwaliteit vast te 

stellen in verband met de geplande aankoop van het perceel met woonhuis en 

opstallen.  

 

In de bovengrond en ondergrond zijn van de onderzochte stoffen geen verhoogde 

concentraties gemeten.  

 

Het grondwater is in overleg met opdrachtgever niet onderzocht. 
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Bijlage 1: Kadastrale ligging onderzoekslocatie 
 



Kadastrale kaart

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 21 juli 2020
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

12345
25

Schaal 1: 1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Gemert
C
3748

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Uw referentie: sro
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Bijlage 2: Situatieoverzicht met boorpunten 
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Bijlage 3: Boorprofielen 



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek indicat ie f  bo Keizersven 3 4 ,  Elsendorp

projectcode N2 0 0 1 4 3  2 0 2 0 .2 6 3

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 0 1 gazon, m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

0

-90

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, geel, edelm an

-90

-140

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, edelm an

-140

-190

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, licht  
geel, edelm an

1

2

3

4

1 0 2 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0

-7
edelm an

-7

-155

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, edelm an

-155

-205

zand, m at ig fijn, m at ig silt ig, neut raal 
geel, edelm an

1

2

3

4



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek indicat ie f  bo Keizersven 3 4 ,  Elsendorp

projectcode N2 0 0 1 4 3  2 0 2 0 .2 6 3

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 0 3 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

200

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, zwak beton, 
edelm an

-50

-120

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-120

-200

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, edelm an

1

2

3

4

5

1 0 4 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker

0

50

100

150

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, sporen puin, 
edelm an

-50

-140

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, edelm an

-140

-190

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, edelm an

1

2

3

4

1 0 5 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker

0

50

0

-7
edelm an

-7

-57

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, bruin, edelm an

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek indicat ie f  bo Keizersven 3 4 ,  Elsendorp

projectcode N2 0 0 1 4 3  2 0 2 0 .2 6 3

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 0 6 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, geel, edelm an1

1 0 7 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, edelm an1

1 0 8 grind, m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker

0

50

0

-5
edelm an, siergrind

-5

-55

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, geel, edelm an

Siergrind op ant iworteldoek

1

1 0 9 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, geel, edelm an1

1 1 0 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker

0

50

0

-7
edelm an

-7

-57

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, bruin, edelm an

1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek indicat ie f  bo Keizersven 3 4 ,  Elsendorp

projectcode N2 0 0 1 4 3  2 0 2 0 .2 6 3

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 1 1 klinker, m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker

0

50

0

-8
edelm an

-8

-58

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, edelm an

1

1 1 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker

0

50

0

-20

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, uiterst  beton, 
edelm an

-20

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, geel, edelm an

1

2

1 1 3 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, edelm an1

1 1 4 puin, m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker

0

50

0

-40

volledig m enggranulaat , edelm an

-40

-80

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, edelm an, na 
deze laag neut raal geel zand.

1

2



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek indicat ie f  bo Keizersven 3 4 ,  Elsendorp

projectcode N2 0 0 1 4 3  2 0 2 0 .2 6 3

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 1 5 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, edelm an1

1 1 6 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, grijs, zwak 
beton, edelm an

1

1 1 7 puin, m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker

0 0

-30

edelm an, puur gebroken beton, 
gestaakt .

Braak stukje langs stelcon

1 1 8 braak, m aaiveld

type grondboring
datum 1 5 -0 7 -2 0 2 0

boorm eester Veldw erker

0

50

0

-15

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
grindig, m at ig hum eus, neut raal 
bruin, m at ig beton, edelm an

-15

-65

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, m at ig 
hum eus, donker bruin, geel, edelm an

1

2



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water
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Bijlage 4: Analysecertificaten grond  



T.a.v. Jessica
Landweerstraat Zuid 109
5349 AK  OSS

Datum: 21-Jul-2020

NIPA milieutechniek BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 16-Jul-2020

indicatief bo Keizersven 34, Elsendorp

N200143 2020.263
2020110371/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



indicatief bo Keizersven 34, Elsendorp

1 2

Jan Timmermans 1/2

N200143 2020.263

Analysecertificaat

21-Jul-2020/08:39

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Jul-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020110371/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 91.5% (m/m) 92.4Droge stof

S 2.3% (m/m) ds 2.6Organische stof

98% (m/m) ds 97Gloeirest

S 2.8% (m/m) ds <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S 6.9mg/kg ds 5.3Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds <10Lood (Pb)

S 33mg/kg ds 31Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

9.3mg/kg ds 6.6Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

MM1, 103: 0-50, 104: 0-50, 108: 5-55, 110: 7-57, 111: 8-58, 112: 0-20, 115: 0-50, 116: 0-50, 118: 0-

MM2, 101: 50-90, 102: 55-105, 103: 50-100, 104: 50-100 11479763

11479762

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Jul-2020

15-Jul-2020



indicatief bo Keizersven 34, Elsendorp

1 2

Jan Timmermans 2/2

N200143 2020.263

Analysecertificaat

21-Jul-2020/08:39

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

16-Jul-2020

Monstermatrix Grond (AS3000)

2020110371/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.35mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

MM1, 103: 0-50, 104: 0-50, 108: 5-55, 110: 7-57, 111: 8-58, 112: 0-20, 115: 0-50, 116: 0-50, 118: 0-

MM2, 101: 50-90, 102: 55-105, 103: 50-100, 104: 50-100 11479763

11479762

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

15-Jul-2020

15-Jul-2020

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2020110371/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 11479762 108  5  55 0538125910 MM1, 103: 0-50, 104: 0-50, 108: 5-55, 110: 7-57, 1

 11479762 110  7  57 0538125922 MM1, 103: 0-50, 104: 0-50, 108: 5-55, 110: 7-57, 1

 11479762 103  0  50 0538125916 MM1, 103: 0-50, 104: 0-50, 108: 5-55, 110: 7-57, 1

 11479762 104  0  50 0538308369 MM1, 103: 0-50, 104: 0-50, 108: 5-55, 110: 7-57, 1

 11479762 116  0  50 0538308902 MM1, 103: 0-50, 104: 0-50, 108: 5-55, 110: 7-57, 1

 11479762 111  8  58 0538308363 MM1, 103: 0-50, 104: 0-50, 108: 5-55, 110: 7-57, 1

 11479762 112  0  20 0538308373 MM1, 103: 0-50, 104: 0-50, 108: 5-55, 110: 7-57, 1

 11479762 115  0  50 0538308370 MM1, 103: 0-50, 104: 0-50, 108: 5-55, 110: 7-57, 1

 11479762 118  0  15 0538308771 MM1, 103: 0-50, 104: 0-50, 108: 5-55, 110: 7-57, 1

 11479763 101  50  90 0538308859 MM2, 101: 50-90, 102: 55-105, 103: 50-100, 104: 50

 11479763 102  55  105 0538126042 MM2, 101: 50-90, 102: 55-105, 103: 50-100, 104: 50

 11479763 103  50  100 0538125923 MM2, 101: 50-90, 102: 55-105, 103: 50-100, 104: 50

 11479763 104  50  100 0538308366 MM2, 101: 50-90, 102: 55-105, 103: 50-100, 104: 50

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2020110371/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2020110371/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Voorbehandeling

AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

pb 3010-2 en NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

pb 3010-3 en NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

pb 3010-4 en NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Metalen

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Minerale olie

pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

pb 3010-8 en NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Bijlage 5: Toetsingstabellen streef- en interventiewaarden 
 



N200143 2020.263

indicatief bo Keizersven 34, Elsendorp

15-07-2020

Jan Timmermans

2020110371

16-07-2020

21-07-2020

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG AW T I

2,3

2,8

Uitgevoerd

% (m/m) 91,5 91,5

% (m/m) ds 2,3 2,3

% (m/m) ds 98

% (m/m) ds 2,8 2,8

mg/kg ds <20 49,32 20 190 555 920

mg/kg ds <0,20 0,2349 - 0,2 0,6 6,8 13

mg/kg ds <3,0 6,789 - 3 15 103 190

mg/kg ds 6,9 13,75 - 5 40 115 190

mg/kg ds <0,050 0,0495 - 0,05 0,15 18,1 36

mg/kg ds <1,5 1,05 - 1,5 1,5 95,8 190

mg/kg ds <4,0 7,656 - 4 35 67,5 100

mg/kg ds <10 10,8 - 10 50 290 530

mg/kg ds 33 74,7 - 20 140 430 720

mg/kg ds <3,0 9,13

mg/kg ds <5,0 15,22

mg/kg ds <5,0 15,22

mg/kg ds <11 33,48

mg/kg ds 9,3 40,43

mg/kg ds <6,0 18,26

mg/kg ds <35 106,5 - 35 190 2600 5000

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,003

mg/kg ds 0,0049 0,0213 - 0,007 0,02 0,51 1

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,35 0,35 - 0,35 1,5 20,8 40

Nr. Analytico-nr Monster

1 11479762

Voldoet aan Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Gestandaardiseerd gehalte

Vereiste Rapportagegrens

Achtergrondwaarde

Tussenwaarde

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

Organische stof

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Kobalt (Co)

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Minerale olie (C30-C35)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)

Minerale olie (C12-C16)

Minerale olie (C16-C21)

Minerale olie (C21-C30)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Minerale olie (C35-C40)

Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen
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Bijlage 6: Toelichting op streefwaarden en interventiewaarden  
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Hieronder wordt uitgebreider op de begrippen streef- en interventiewaarden en hun 

betekenis ingegaan. 

De streefwaarde (s) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of 

grondwater aan waarboven wèl en waaronder géén sprake is van een aantoonbare 

verontreiniging. Bodems waarin geen streefwaarde-overschrijdingen zijn aangetroffen, 

gelden als multifunctioneel. 

Bodems waarin streefwaarden door natuurlijke oorzaken worden overschreden gelden 

eveneens als multifunctioneel. Of sprake is van natuurlijke oorzaken, kan vaak alleen na 

een aanvullend onderzoek worden vastgesteld. 

 

De interventiewaarde (i) geeft het concentratieniveau in de grond, waterbodem of 

grondwater aan waarboven de functionele eigenschappen die de bodem voor mens, 

plant en dier heeft, in ernstige mate kunnen zijn verminderd.  

In het overheidsbeleid wordt gesproken van een geval van ernstige 

bodemverontreiniging, indien een interventiewaarde wordt overschreden in tenminste 

25 m3 grond/slib of voor het grondwater in tenminste 100 m3 bodemvolume. 

Over de hoeveelheid grond/slib of grondwater waarop een eventuele overschrijding van 

de interventiewaarde zich voordoet kan in een eerste onderzoek meestal nog geen 

betrouwbare uitspraak worden gedaan. Daarom kunnen op basis van de resultaten van 

dit eerste onderzoek dan ook geen conclusies worden getrokken ten aanzien van het wel 

of niet ernstig zijn van het verontreinigingsgeval. 

 

Een geval van ernstige bodemverontreiniging kan zich ook voordoen zonder dat de 

interventiewaarden worden overschreden. 

Als een verontreiniging zich zodanig in een ander milieucompartiment (bijv. het 

grondwater) of objecten (bijv. consumptiegewassen) verspreidt dat daar schadelijke 

effecten kunnen optreden, is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging. 

Ook als het bij puntbronnen van verontreinigingen (bijv. op grond van berekeningen) 

waarschijnlijk is dat zonder maatregelen op korte termijn (binnen maximaal enkele 

maanden) een verontreiniging van genoemde 25 of 100 m3 bodemvolume kan optreden, 

is er sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging.  

 

De ernst en saneringsurgentie van het geval wordt vastgesteld in een nader onderzoek. 

Een nader onderzoek kan worden uitgevoerd als er een duidelijke indicatie bestaat dat 

sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. In het overheidsbeleid wordt 

als criterium voor het uitvoeren van een nader onderzoek, afhankelijk van de 

omstandigheden, uitgegaan van een concentratie die ligt boven het midden van de 

interventie- en streefwaarde (T-waarde = (S+I)/2).  

De streef- en interventiewaarden van de stoffen in de grond zijn om uiteenlopende 

redenen gedeeltelijk afhankelijk gesteld van de samenstelling van de grond, nl. het 

gehalte lutum (bodemdeeltjes < 2 m) en/of het gehalte organisch stof (humus). In bijlage 

4 zijn deze streef- en interventiewaarden berekend aan de hand van geanalyseerde of 

geschatte gehalten organisch stof en lutum. 
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Bijlage 7: Foto’s onderzoekslocatie 
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Foto 1: Toegangspoort met betonverharding en beton tegels  

 

 
Foto 2: Erfpad (beton) tussen schuur en vogelren 
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Foto 3: schuur met werkplaats en opslagruimte en betonverharding en voormalige 

mestgoot 

 

 
Foto 4: overdekte schuur met betonverharding 
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Foto 5: voormalige mestputten 

 

 
Foto 6: stallingsplaats voorzien van stelconplaten 
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Foto 7: onverhard terrein achter stallingsplaats 

 

 
Foto 8: voormalige sleufsilo 
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Foto 9: Achterzijde terrein voorzien van betonverharding en betontegels 

 

 
Foto 10: Zijde schuur en weiland 
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Bijlage 8: Kwaliteitsaspecten van het onderzoek en de toegepaste methoden 

en strategieën 
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Het veldwerk is conform de BRL2000 uitgevoerd. De in het bodemonderzoek benodigde 

analyses van grond en grondwater laat Agrist Milieu advies verrichten door een STERLAB 

geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses 

consequent de juiste en vastgelegde procedures worden gehanteerd zodat de 

analyseresultaten een hoge betrouwbaarheid hebben. 

 

Normen en richtlijnen 

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd volgens het VKB-protocol 2001, 2002 en 

eventuele aanvullende NPR/NEN-normen. Veldwerk- en analyseprogramma in het kader 

van door Agrist Milieu advies verricht verkennend bodemonderzoek worden, tenzij anders 

vermeld, gebaseerd op de NEN 5740 'Onderzoeksstrategie bij verkennend 

bodemonderzoek' (NEN5740/A1, februari 2016).  

 

Veldwerk- en analyseprogramma in het kader van door Agrist Milieu advies verricht nader 

bodemonderzoek is gebaseerd  op de onderzoeksstrategie als omschreven in de “NTA 

5755 Nader bodemonderzoek”.  

 

Toepassing grond en asbest 

Het bodemonderzoek geeft inzicht in de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem in het 

kader van het gebruik en/of de bestemming van de onderzochte locatie. Indien echter 

grond van de locatie wordt afgevoerd voor toepassing elders, volstaan de resultaten van 

het verrichte bodemonderzoek niet. Grond is in dat geval een (secundaire) bouwstof. 

Voor toepassing van een bouwstof dient formeel een bouwstoffenonderzoek te worden 

verricht conform het Bouwstoffenbesluit. In een dergelijk onderzoek wordt ingegaan op 

het gebruik en/of de bestemming van de grond (bouwstof). 

 

Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem 

geen onderdeel uitmaakt van onderzoek dat door Agrist Milieu advies volgens 

bovengenoemde normen en richtlijnen is uitgevoerd. Als tijdens het veldwerk in de bodem 

asbestverdachte materialen zijn opgemerkt, dan komt dit in de profielbeschrijvingen en 

de conclusies naar voren. Overigens wordt opgemerkt dat in de bodem aanwezig puin 

enig asbest kan bevatten. Specifiek onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de 

bodem dient volgens de ontwerp NEN 5707 ‘Bodem - Inspectie en monsterneming van 

asbest in bodem en partijen grond’, augustus 2015 te worden uitgevoerd. 
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Betrouwbaarheid/garanties 

Bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid uitgevoerd door het steekproefsgewijs 

bemonsteren van al dan niet verdachte bodemlagen. Hoewel adviesbureau Agrist Milieu 

advies de grootste zorgvuldigheid betracht bij het uitvoeren van het bodemonderzoek, is 

het juist deze steekproefsgewijze benadering die het onmogelijk maakt garanties ten 

aanzien van de verontreinigingssituatie af te geven op basis van de resultaten van een 

bodemonderzoek. 

 

Agrist Milieu advies aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor schade 

welke voortvloeit uit beslissingen genomen op basis van de resultaten van 

bodemonderzoek. 

In dit kader kan ook worden opgemerkt dat de voor het historisch onderzoek 

geraadpleegde bronnen niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van 

historische informatie is Agrist Milieu advies wel afhankelijk van deze bronnen, waardoor 

Agrist Milieu advies niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde 

historische informatie. 
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1. INLEIDING  

Voor ‘Proeftuin Elsendorp’ wordt het ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ vastgesteld. Met dit bestemmingsplan met 
verbrede reikwijdte moet het eenvoudiger worden om een omgevingsvergunning te verlenen voor initiatieven die een meer‐
waarde zijn voor Elsendorp. Het bestemmingsplan  is daarmee een omgevingsplan vooruitlopend op de Omgevingswet en 
heeft het een pilot status gekregen onder de Crisis‐ en herstelwet (Chw). Zo’n pilot omgevingsplan biedt veel ontwikkelings‐
ruimte en flexibiliteit. Dit sluit aan bij het gedachtegoed van de Omgevingswet. 
 
De initiatiefnemer aan de Paradijs 66 is een van de koplopers die samen met een aantal andere koplopers een bijdrage levert 
aan meerwaarde voor het dorp. Voor de koplopers in de proeftuin is het mogelijk gemaakt om gelijktijdig met het vaststellen 
van het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte ook hun initiatief planologisch te regelen.  
 
Om de initiatieven samen met het ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ mogelijk te maken is een motivering nodig 
waarin aangetoond wordt dat het initiatief aanvaardbaar is binnen de bestaande fysieke leefomgeving. In voorliggende ruim‐
telijke onderbouwing wordt het initiatief aan de Paradijs 66 gemotiveerd aan de hand van de doelen voor meerwaarde voor 
Elsendorp, het relevante provinciale omgevingsbeleid en de geldende normen voor de relevante milieukundige aspecten. 
Het initiatief aan de Paradijs 66 is aanvaardbaar binnen de bestaande fysieke leefomgeving als aan voornoemde wordt vol‐
daan.     
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2. DE ONTWIKKELING 

2.1 Huidige situatie  
Het Brabantse dorp Elsendorp ligt aan de kruising  van de twee provinciale wegen de Zeelandsedijk en de Elsendorpseweg 
tussen Gemert en Boxmeer. Het dorp valt onder de gemeente Gemert‐Bakel. Het is omgeven door een agrarisch landschap 
met meerdere intensieve veehouderijen en met in het zuiden een aantal natuurgebieden zoals de ‘Groote Slink‐Bunthorst’, 
‘De Sijp’ en ‘Cleefs Wit’.  
 
Paradijs 66 ligt ten noordwesten van het dorp in het buitengebied. Op dit adres staat een bedrijfswoning met daarachter een 
kleine schuur en grote voormalige stal. Het perceel wordt via de Paradijs ontsloten op de Zeelandsedijk. 
 
Voorheen was hier een intensieve veehouderij aanwezig. De veehouderij activiteiten zijn een aantal jaar geleden gestaakt, 
de vergunningen zijn  ingetrokken en de transformatie naar een niet‐agrarisch bedrijf  is  in gang gezet. De  initiatiefnemer 
beheert nu een kleinschalig aannemersbedrijf op deze locatie, waarbij de voormalige stal dient als opslagruimte. Deze trans‐
formatie leest u in de volgende paragraaf.  
 

 
Figuur 2.1: Kaart omgeving met plangebied rood aangeduid.  
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Figuur 2.2: Luchtfoto met plangebied rood omkaderd  
 
2.2 Beoogde situatie en de meerwaarde voor Elsendorp  
De initiatiefnemer zet graag zijn aannemingsbedrijf voort en wil daarom de bestemming wijzigen naar een bedrijfsbestem‐
ming. De voormalige stallen blijven behouden en zullen dienen als opslagruimte ten behoeve van het bedrijf.  
 
Het initiatief aan de Paradijs 66 levert meerwaarde aan het dorp door het herbestemmen van de voormalige veehouderij 
naar een klein aannemersbedrijf, wat bijdraagt aan de leefbaarheid en nieuwe bedrijvigheid brengt in de buurt. Daarnaast is 
een landschappelijk inpassingsplan gemaakt om de landschappelijk kwaliteit te versterken.  
 
Bij het opstellen van het landschappelijke inpassingsplan is rekening gehouden met de wensen van de gemeente, de zichtlij‐
nen en met de paarden in de naastgelegen wei. In de huidige situatie ligt er ten oosten van de schuur een groenzone be‐
staande uit bomen en struweel. Deze groenzone zal versterkt worden door aan de westzijde  in de naastgelegen wei een 
bomenrij te plaatsen. Naast het versterken van de natuur zal er de groene rand ook dienen als windsingel. Op de hoek van 
de Zeelandsedijk en de Paradijs staat een transformatorhuisje. Deze bebouwing wordt meegenomen in de landschappelijke 
inpassing door er een struweel aan 2 zijdes te plaatsen. Aan de westzijde wordt geen groene inpassing geplaatst. De openheid 
en de vergezichten worden zo gerespecteerd. 
 
Samen met de  initiatiefnemer van de Zeelandsedijk 80 wordt de  landschappelijk kwaliteit aan de Zeelandsedijk versterkt. 
Het plan is bijgevoegd in bijlage 1.   
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2.3 Bestemmingsplan  
2.3.1 Huidige planologische situatie 

Het vigerende bestemmingplan is ‘Gemert‐Bakel Buitengebied 2017’, vastgesteld op 5 juli 2018. Volgens dit plan kent het 
perceel de bestemming 'Agrarisch ‐ Agrarisch bedrijf' met de functieaanduiding 'intensieve veehouderij'. 
De omschakeling van een agrarisch bedrijf naar een niet‐agrarisch bedrijf is niet mogelijk binnen de regels van het vigerend 
bestemmingsplan. De beoogde situatie wordt planologisch geregeld met de vaststelling van ‘het bestemmingsplan met ver‐
brede reikwijdte Proeftuin Elsendorp’. 
 

 
Figuur 2.4: Uitsnede bestemmingsplan ‘Gemert‐Bakel Buitengebied 2017’ (Bron: ruimtelijkeplannen.nl) 
 
2.3.2 Beoogde planologische situatie  

Het bouwvlak wordt hierbij verkleind tot 6.000 m². De bestaande bebouwing blijft gehandhaafd. Het landschappelijk inpas‐
singsplan dient gerealiseerd te worden binnen de bestemming ‘Groen’. 
 
Om de ontwikkeling mogelijk te maken wordt de bestemming ‘Agrarisch ‐ Agrarisch bedrijf’ met aanduiding ‘intensieve vee‐
houderij’ omgezet naar de bestemming  ‘Bedrijf’. Daarnaast wordt het bouwvlak verkleind van 14.198 m2 naar 6.000 m2, 
zodat deze aansluit op de bestaande gebouwen,  en wordt het perceel landschappelijk ingepast. Deze bestemming ‘Groen’ 
bestaat uit nieuwe bomen en  inheemse struweelhagen.  In bijlage 2  is de planverbeelding van de beoogde planologische 
situatie weergegeven.  
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3. TOETSING BELEID  

3.1 Provinciaal beleid 
3.1.1 Ontwerp omgevingsverordening Noord‐Brabant 

Beleid  

Gedeputeerde Staten van Noord‐Brabant hebben op 23 maart 2021 het ontwerp van de Omgevingsverordening Noord‐Bra‐
bant vastgesteld.  
Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Vanwege de Omgevingswet moet de provincie haar regelsysteem aan‐
passen. Straks heeft de provincie nog maar één verordening waarin alle regels zijn opgenomen over de fysieke leefomgeving. 
De Ontwerp Omgevingsverordening is, na de Ontwerp omgevingsverordening , een tweede stap op weg naar de definitieve 
omgevingsverordening. Hierin worden de bestaande verordeningen over de  fysieke  leefomgeving samengevoegd tot één 
Omgevingsverordening.  
De Ontwerp Omgevingsverordening  is beleidsneutraal van karakter  ten opzichte van de voorheen geldende verordening 
ruimte en de nu nog geldende ontwerp omgevingsverordening  . Dat betekent dat er geen nieuwe beleidswijzigingen zijn 
doorgevoerd, behalve als deze voortvloeien uit vastgesteld beleid, zoals de omgevingsvisie. In beginsel zijn de huidige regels 
met het huidige beschermingsniveau gehandhaafd. Hoewel op dit moment de ontwerp omgevingsverordening  nog geldend 
is, wordt in de ruimtelijke onderbouwing wel al getoetst aan de ontwerp omgevingsverordening. Aangezien de ontwikkeling 
op de locatie Paradijs 66 onderdeel is van de proeftuin en het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (voorloper op om‐
gevingsplan) is dat op dit moment het meest passende beoordelingskader voor deze nieuwe ontwikkeling.  
 
In hoofdstuk 4 van de Ontwerp Omgevingsverordening zijn de instructieregels opgenomen die gemeenten moeten toepassen 
in hun omgevingsplan. De instructieregels richten zich op een evenwichtige toedeling van functies. Dit betekent dat de regels 
in de ontwerp omgevingsverordening ook vanuit functies (van gebieden) zijn opgebouwd. Daarnaast richten de regels zich 
op een goede omgevingskwaliteit, inclusief een veilige en gezonde leefomgeving (in plaats van een goede ruimtelijke kwali‐
teit). Tevens zijn een aantal algemene basisprincipes opgenomen. 
 
In de ontwerp omgevingsverordening zijn regels voor ontwikkelingen gekoppeld aan werkgebieden (structuren) en aandui‐
dingen. Het plangebied ligt binnen het werkgebied ‘Landelijk Gebied'.  
 

   
Figuur 3.1: Uitsnede Ontwerp Omgevingsverordening kaart 2 basiskaart ‐ met plangebied in ‘Landelijk gebied’  
(Bron: ruimtelijkeplannen.nl) 



 

10/44    

De planologische ontwikkeling die met dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt betreft de vestiging van een kleinschalig 
aannemersbedrijf in de voormalige stallen. Op dat bestaande bouwvlak was voorheen een intensieve veehouderij gevestigd.  
 
In het vigerende bestemmingsplan  ‘Gemert‐Bakel Buitengebied 2017’ (vastgesteld op 5  juli 2018) zijn ter plaatse van het 
bouwperceel aan de Paradijs 66 de gronden bestemd voor een  intensieve veehouderij.  In het nieuwe bestemmingsplan 
‘Proeftuin Elsendorp’ krijgt het plangebied de bestemming ‘Bedrijf’ en ‘Groen’. Hierna worden de nieuwe functies binnen 
het plangebied getoetst aan de relevante instructieregels uit de ontwerp omgevingsverordening. 
 
Toetsing 

De beoogde ontwikkeling voorziet in het realiseren van een bedrijfsverzamelgebouw in de voormalige agrarische stallen en 
later een  recreatiebedrijf. Deze niet‐agrarische  functies worden gevestigd  in  ‘Landelijk gebied'. Deze ontwikkeling wordt 
daarom getoetst aan artikel 3.73 ‘Vestiging van niet‐agrarische functie in landelijk gebied’ van de ontwerp omgevingsveror‐
dening .  
 
Naast de regels voor ‘niet‐agrarische activiteiten’ in het ‘Landelijke gebied’ gelden de basisprincipes voor een evenwichtige 
toedeling van functies (artikel 3.5 tot en met 3.9). Voor het realiseren van een veilige, gezonde leefomgeving met een goede 
omgevingskwaliteit wordt toepassing gegeven aan zorgvuldig ruimtegebruik, de waarden in een gebied met toepassing van 
de lagenbenadering en meerwaardecreatie.  
 
Dit zijn het totaal aantal regels uit de ontwerp omgevingsverordening  Noord‐Brabant waar dit initiatief aan getoetst wordt:  
 
Instructieregels voor het omgevingsplan gemeenten (hoofdstuk 3): 
Basisprincipes voor een evenwichtige toedeling van functies (paragraaf 3.1.2): 

 Artikel 3.5 Zorgplicht voor een goede omgevingskwaliteit; 
 Artikel 3.6 Zorgvuldig ruimtegebruik; 
 Artikel 3.7 Toepassing van de lagenbenadering; 
 Artikel 3.8 Meerwaardecreatie; 
 Artikel 3.9 Kwaliteitsverbetering landschap.  

Ontwikkelingen van niet‐agrarische functies (paragraaf 3.6.7): 

 Artikel 3.73 Vestiging van niet‐agrarische functie in Landelijk gebied.  
 
Basisprincipes voor een evenwichtige toedeling van functies (paragraaf 4.1.2 ontwerp omgevingsverordening): 

Artikel 4.7 Zorgplicht voor een goede omgevingskwaliteit: 

Lid 1 
Een omgevingsplan geeft bij de evenwichtige toedeling van functies aan locaties invulling aan een veilige, gezonde leefom‐
geving met een goede omgevingskwaliteit. 
 
Lid 2 
Voor het realiseren van een veilige, gezonde  leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit wordt toepassing gegeven 
aan: 

a. zorgvuldig ruimtegebruik als bedoeld in Artikel 4.8; 
b. de waarden in een gebied met toepassing van de lagenbenadering als bedoeld in Artikel 4.9; en 
c. meerwaardecreatie als bedoeld in Artikel 4.10. 

 
Toetsing: 

Middels voorliggende ruimtelijke onderbouwing wordt aangetoond dat met voorgenomen ontwikkeling sprake  is van een 
evenwichtige toedeling van functies aan de locatie en dat invulling wordt gegeven aan een veilige, gezonde leefomgeving 
met een goede omgevingskwaliteit. 
Dat de beoogde ontwikkeling voldoetaan de regels in artikel 4.7 wordt onderbouwd bij de genoemde artikelen 4.8, 4.9 en 
4.10.  
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Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Paradijs 66 voldoet aan de regels uit artikel 4.7 ‘Zorgplicht voor een goede omgevingskwaliteit’ 
uit ontwerp omgevingsverordening  Noord‐Brabant. 
 

Artikel 4.8 Zorgvuldig ruimtegebruik 

Zorgvuldig ruimtegebruik houdt in dat: 
a. een ontwikkeling plaatsvindt binnen bestaand ruimtebeslag behalve wanneer in dit hoofdstuk de ontwikkeling van 

een activiteit of functie daarbuiten wordt toegestaan; 
b. bij stedelijke ontwikkeling toepassing wordt gegeven aan de ladder voor duurzame verstedelijking, bedoeld in artikel 

5.129g van het Besluit kwaliteit leefomgeving; en 
c. gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere permanente voorzieningen worden geconcentreerd binnen een 

bouwperceel. 
Toetsing: 

Bij de beoogde ontwikkeling is sprake van zorgvuldig ruimtegebruik, omdat het plaatsvindt binnen bestaand ruimtebeslag en 
binnen de bestaande bebouwing die zijn geconcentreerd binnen het bouwperceel. De initiatiefnemer heeft alle bestaande 
ruimte nodig als opslag voor zijn aannemersbedrijf. De herbestemming van bestaand vastgoed wordt in beginsel niet aange‐
merkt als een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Alleen als het een functiewijziging van wezenlijke aard en omvang betreft, 
wordt een herbestemming wel als nieuwe stedelijke ontwikkeling aangemerkt. De herbestemming van een agrarisch bedrijf 
naar een niet‐agrarisch bedrijf is in dit geval dusdanig kleinschalig van aard en omvang dat de ontwikkeling niet aangemerkt 
wordt als een nieuwe stedelijke ontwikkeling in het kader van de ladder voor duurzame verstedelijking.  
 

Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan de Paradijs 66 voldoet aan de  regels uit artikel 4.8  ‘Zorgvuldig  ruimtegebruik’ uit ontwerp 
omgevingsverordening  Noord‐Brabant. 
 
Artikel 4.9 Toepassing van de lagenbenadering 

Lid 1 
Het toepassen van de lagenbenadering maakt inzichtelijk welke effecten een ontwikkeling heeft op de lagen afzonderlijk, de 
lagen in onderlinge wisselwerking met elkaar en het actief benutten van de factor tijd. 
 
Lid 2 
Voor de toepassing van het eerste lid worden de volgende lagen onderscheiden: 

a. de ondergrond, zoals de bodem, het grondwater en archeologische waarden; 
b. de netwerklaag, zoals infrastructuur, natuurnetwerk, energienetwerk, waterwegen waaronder een goede, multimo‐

dale afwikkeling van het personen‐ en goederenvervoer; 
c. de bovenste laag, zoals cultuurhistorische‐ en landschappelijke waarden, de omvang van de functie en de bebou‐

wing, de effecten op bestaande en toekomstige functies, de effecten op volksgezondheid, veiligheid en milieu. 
 
Lid 3 
Bij het actief benutten van de factor tijd wordt rekening gehouden met de herkomstwaarde van de lagen, het verleden, de 
(on)omkeerbaarheid van optredende effecten op de lagen vanwege de ontwikkeling en de toekomstwaarde van de ontwik‐
keling vanuit duurzaamheid en toekomstbestendigheid. 

 

Toetsing: 

In de milieuparagrafen wordt per milieu aspect beschreven of en hoe de beoogde ontwikkeling het aspect beïnvloed. In de 
lagenbenadering bekijken we dit per laag:  

 de ondergrond: voor de beoogde ontwikkeling is het niet noodzakelijk de bodem te roeren. De niet‐agrarische acti‐
viteiten zullen in de voormalige stallen plaatsvinden. Het verhard oppervlak zal niet worden vergroot;  

 de netwerklaag: in de netwerklaag worden geen effecten voorzien; 



 

12/44    

 de bovenste laag: Samen met de initiatiefnemer van de Zeelandsedijk 80 wordt de landschappelijk kwaliteit aan de 
Zeelandsedijk versterkt; 

De ontwikkeling heeft direct en op de  langere  termijn een positief effect op de waterveiligheid, de energiezekerheid en 
biodiversiteit.  
 
Conclusie: 

Met de beoogde ontwikkeling aan de Paradijs 66 wordt de lagenbenadering toegepast conform artikel 4.9 ‘Toepassen lagen‐
benadering’ uit ontwerp omgevingsverordening  Noord‐Brabant. 
 
Artikel 4.10 Meerwaardecreatie 

Lid 1 
Meerwaardecreatie omvat een evenwichtige benadering van de economische, ecologische en sociale aspecten die  in een 
gebied en bij een ontwikkeling zijn betrokken, waaronder: 

a. de mogelijkheid om opgaven en ontwikkelingen te combineren zodat meerwaarde ontstaat; 
b. de bijdrage van een ontwikkeling aan andere opgaven en belangen dan die rechtstreeks met de ontwikkeling ge‐

moeid zijn. 
Lid 2 
De fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit, bedoeld in Artikel 4.11 Kwaliteitsverbetering landschap en de bouw‐
sloop regeling, bedoeld in Artikel 4.12 kunnen deel uitmaken van de meerwaardecreatie. 
 
Toetsing: 

Om te zorgen dat er bij initiatieven in de proeftuin voldoende meerwaarde voor Elsendorp gerealiseerd wordt is het meer‐
waardeplan opgesteld. In het meerwaardeplan is beschreven dat elk initiatief in het buitengebied van Elsendorp wordt ge‐
acht een meerwaarde te leveren in de vorm van een impuls aan de fysieke leefomgeving in de vorm van een verbetering van 
de  ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit van Elsendorp. De  toetsing van de beoogde ontwikkeling aan de Paradijs 66 aan het 
meerwaardeplan is opgenomen in paragraaf 3.2.2. De meerwaarde die de beoogde ontwikkeling realiseert is beschreven in 
paragraaf 2.2. Het initiatief realiseert voldoende meerwaarde. 
 
Ook moet de ontwikkeling aan de Paradijs 66 in samenhang worden gezien met de andere ontwikkelingen van de koplopers, 
die met het bestemmingsplan ‘proeftuin Elsendorp’ mogelijk gemaakt worden. Deze ontwikkelingen tezamen realiseert een 
meerwaarde voor Elsendorp.  
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan de Paradijs 66 voldoet aan de regels uit artikel 4.10 ‘Meerwaardecreatie’ uit ontwerp omge‐
vingsverordening  Noord‐Brabant. 
 
Versterken van omgevingskwaliteit (paragraaf 4.1.3 ontwerp omgevingsverordening): 

Artikel 4.11 Kwaliteitsverbetering landschap 

Lid 1 
Een omgevingsplan dat de ontwikkeling van activiteiten mogelijk maakt in Landelijk gebied bepaalt dat die ontwikkeling ge‐
paard gaat met een fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit van het gebied of de omgeving. 
 
Lid 2 
Het omgevingsplan onderbouwt dat de fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit past binnen de gewenste ont‐
wikkeling van het gebied, bedoeld in Artikel 4.13, en dat de uitvoering is geborgd door: 

a. financiële, juridische en feitelijke vastlegging in het plan; of 
b. nakoming van de afspraken uit het regionaal overleg, bedoeld in Afdeling 6.2 Regionaal samenwerken. 
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Lid 3 
a. Een verbetering van de landschappelijke kwaliteit kan mede de volgende aspecten omvatten: de op grond van deze 

verordening verplichte landschappelijke inpassing; 
b. het toevoegen, versterken of herstellen van landschapselementen die een bijdrage leveren aan de versterking van 

de landschapsstructuur of de relatie stad‐land; 
c. het behoud of herstel van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing of terreinen; 
d. het wegnemen van verharding; 
e. het slopen van bebouwing; 
f. de realisering van het Natuur Netwerk Brabant of een ecologische verbindingszone; 
g. het aanleggen van extensieve recreatieve mogelijkheden. 

 

Lid 4 
Ingeval toepassing wordt gegeven aan het tweede lid onder b wordt een passende financiële bijdrage in een landschapsfonds 
verzekerd en wordt over de besteding van dat fonds periodiek verslag gedaan in het regionaal overleg, bedoeld in Afdeling 
6.2 Regionaal samenwerken. 
 

Toetsing: 

Uit het meerwaardeplan volgt dat de beoogde ontwikkeling gepaard moet gaan met een landschappelijke inpassing van het 
perceel. De toetsing van het initiatief aan het meerwaardeplan is opgenomen in paragraaf 3.2.2. De wijze waarop een fysieke 
verbetering van de landschappelijke kwaliteit van de omgeving wordt verbeterd is uitgewerkt in het landschappelijk inpas‐
singsplan dat in bijlage 1 is bijgevoegd bij deze ruimtelijke onderbouwing. Een uitsnede uit het landschappelijk inpassingsplan 
is weergegeven in figuur 2.3. In dit plan is rekening gehouden met de historie, de huidige groenstructuren en met de ’Land‐
schappelijke inspiratiekaart en bouwsteden landschappelijke meerwaarde’ voor proeftuin Elsendorp.  
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan de Paradijs 66 voldoet aan de regels uit artikel 4.11 ‘kwaliteitsverbetering landschap’ uit ont‐
werp omgevingsverordening  Noord‐Brabant. 
 
Artikel 4.12 Bouw‐sloop regeling      

Lid 1      
Een omgevingsplan dat van toepassing  is op Landelijk gebied en die het oprichten van gebouwen mogelijk maakt buiten 
bestaand ruimtebeslag, borgt dat er elders feitelijk en juridisch een naar aard en omvang gelijke oppervlakte aan gebouwen 
wordt gesloopt, al dan niet door het  instellen van een sloopfonds, behalve als toepassing wordt gegeven aan Artikel 4.56 
Afwijkende regels stedelijke ontwikkeling. 
 
Lid 2      
Het oprichten van gebouwen buiten bestaand ruimtebeslag is alleen mogelijk binnen de voorwaarden die in deze verorde‐
ning zijn gesteld. 
 
Toetsing: 

In het landelijk gebied ligt een grote opgave om de toenemende leegstand van bebouwing tegen te gaan. Veel agrarische 
ondernemers stoppen met de bedrijfsvoering. Vanwege de toenemende leegstand, het streven om verpaupering en crimi‐
naliteit tegen te gaan alsmede het terugdringen van verstening van het buitengebied, is in de ontwerp omgevingsverordening  
een bouw‐sloop regeling opgenomen. Dit betreft echter een nieuwe regeling die in de voorgaande provinciale verordeningen 
nog niet opgenomen was. In samenspraak met gemeente en andere belanghebbenden wordt deze nieuwe regeling de ko‐
mende periode verder uitgewerkt. De regeling moet uitvoerbaar zijn zowel vanuit juridisch als economisch oogpunt en een‐
voudig toepasbaar. Het is daarbij denkbaar dat de regeling wordt geïntegreerd in de regionale afspraken die op basis van de 
regionale afspraken die op basis van de regeling Kwaliteitsverbetering landschap (artikel 4.10 ontwerp omgevingsverorde‐
ning) zijn gemaakt. Voor de proeftuin zijn de afspraken voor kwaliteitsverbetering van het  landschap opgenomen  in het 
meerwaardeplan. Hierin is echter, vooralsnog, geen bouw‐sloop regeling opgenomen. Wel wordt de sloop van bebouwing 
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gezien als een meerwaarde voor Elsendorp. Daarnaast is de sloop van leegstaande (agrarische) bebouwing een doelstelling 
in de visie van proeftuin Elsendorp.  
 
Met de beoogde ontwikkeling aan de Paradijs 66 wordt geen nieuwe bebouwing mogelijk gemaakt. 
 
Conclusie: 

Deze regel is niet van toepassing op de beoogde ontwikkeling aan de Paradijs 66. Daarnaast moet deze regeling nog nader 
uitgewerkt worden. 
 
Artikel 4.13 Ontwikkelingsrichting 

Lid 1 
In een omgevingsplan dat de uitbreiding mogelijk maakt van een bestaande gebruiksactiviteit of dat een nieuwe gebruiksac‐
tiviteit toelaat  in Landelijk gebied, wordt onderbouwd dat die ontwikkeling past binnen de ontwikkelingsrichting van het 
gebied. Een ontwikkelingsrichting wordt opgesteld met toepassing van de basisprincipes, bedoeld in Paragraaf 4.1.2, en gaat 
in ieder geval in op de volgende aspecten: 

a. een gebiedsgerichte benadering van welke activiteiten en functies passen in de omgeving; 
b. welke effecten de mogelijke ontwikkeling heeft op andere aspecten, waaronder de te beschermen waarden, mobi‐

liteit, agrarische ontwikkeling, leefbaarheid en leegstand elders; 
c. op welke wijze de omgevingskwaliteit in het gebied versterkt kan worden, mede gericht op de toepassing van Artikel 

4.11 Kwaliteitsverbetering landschap; en 
d. op welke wijze de sloop van overtollige bebouwing wordt gerealiseerd, mede gericht op de toepassing van Artikel 

4.12 Bouw‐sloop regeling. 
 
Toetsing: 
De ontwikkelingsrichting voor Elsendorp is beschreven in de structuurvisie proeftuin Elsendorp en het meerwaardeplan.  
 
De toetsing van de ontwikkeling aan de Paradijs 66 aan de structuurvisie proeftuin Elsendorp en het meerwaardeplan  is 
beschreven in paragraaf 3.2.1 en 3.2.2. Uit de toetsing blijkt dat de beoogde ontwikkeling past binnen de ontwikkelingsrich‐
ting van het gebied.  
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan de Paradijs 66 voldoet aan de regels uit artikel 4.13 ‘Ontwikkelingsrichting’ uit ontwerp omge‐
vingsverordening  Noord‐Brabant. 
 
Niet‐agrarische activiteiten (paragraaf 4.6.4) 

Artikel 4.78 Niet‐agrarische activiteiten 

Lid 1 
Een omgevingsplan van toepassing op Landelijk gebied kan regels bevatten voor de ontwikkeling van niet‐agrarische activi‐
teiten binnen een bestaand bouwperceel als: 
a. dit past binnen de ontwikkelingsrichting van het gebied, bedoeld in Artikel 4.13; 
b. aanwezige, overtollige bebouwing wordt gesloopt; en 
c. de ontwikkeling geen betrekking heeft op: 

1. een kantoor met baliefunctie; 
2. het toelaten van een nieuwe lawaaisport; en 
3. een toename van de bestaande gebruiksoppervlakte voor mestbewerking. 
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Toetsing lid 1: 

a. De ontwikkeling is reeds getoetst aan artikel 4.13 uit de ontwerp omgevingsverordening. De ontwikkeling past binnen 
de ontwikkelingsrichting van het gebied. 

b. Er is geen overtollige bebouwing aanwezig. Alle gebouwen die worden behouden, worden in gebruik genomen ten be‐
hoeve van de opslag voor het aannemersbedrijf.  

c. Het aannemersbedrijf heeft geen betrekking op een baliefunctie, laat geen nieuwe lawaaisport toe en zorgt niet voor 
een toename van de bestaande gebruiksoppervlakte voor mestbewerking. 

 

Lid 2 
Het omgevingsplan borgt dat de niet‐agrarische activiteit, ook op langere termijn, past binnen de ontwikkelingsrichting van 
het gebied als bedoeld in Artikel 4.13 en stelt regels: 
a. over een bij de omgeving passende omvang en publieksaantrekkende werking; 
b. welke specifieke gebruiksactiviteit is toegestaan; 
c. dat opslag en stalling van voorwerpen of materialen plaatsvindt in gebouwen; 
d. dat de ontwikkeling verplaatst naar een passende locatie als deze niet langer past binnen de toegelaten omvang, bedoeld 

onder a.   
 
Toetsing lid 2: 

a. De wegassen Elsendorpseweg en Zeelandsedijk zijn kenmerkend in Elsendorp en vormen de verkeersontsluiting van het 
dorp en regio. De omvang van het beoogde bedrijfsperceel bedraagt 6.000 m2. De voormalige stal blijven behouden en 
krijgen een nieuwe opslagfunctie voor het aannemersbedrijf. De omvang aan gebouwen bedraagt circa 1.300 m2. Gezien 
het relatief beperkte bedrijfsoppervlakte en kleinschalig karakter van de werkzaamheden op locatie uitgevoerd worden, 
namelijk hoofdzakelijk opslag van materieel, is deze ontwikkeling hier passend. 
Naast deze eis stelt de provincie dat bedrijvigheid kleinschalig moet zijn en moet passen binnen een gemende omgeving 
waardoor het niet doelmatig is om deze op een bedrijventerrein te vestigen. De omvang van het bedrijf moet worden 
bezien  in relatie tot de korrelgrootte van de erven aan de Elsendorpseweg  in het  landschap.  In de omgeving zijn een 
aantal grote intensieve veehouderijen gevestigd. Deze zijn gelijk of zelfs groter in omvang en bouwhoogte dan dit initia‐
tief. De omvang van het bedrijfsperceel is passend bij de schaal en maat van de overige bedrijfspercelen in deze omgeving 
en in relatie tot de omliggende percelen kleinschalig. 
Daarnaast heeft het kleinschalige aannemersbedrijf weinig verkeersaantrekkende werking. In paragraaf 4.12 is het as‐
pect verkeer en parkeren beschreven. De verkeersaantrekkende werking is passend in de omgeving en zal geen overlast 
geven voor de omgeving. 

b. In het bestemmingsplan staat de specifieke aanduiding opgenomen ‘specifieke vorm van bedrijf – aannemersbedrijf’;  
c. De opslag en stalling van voorwerpen of materiaal vindt plaatst in de gebouwen. Er is geen sprake van buitenopslag. 
d. Dit artikel is niet van toepassing. De beoogde ontwikkeling is passend in de omgeving. 
 
Lid 3 
Als uitgangspunt voor een bij de omgeving passende omvang als bedoeld in het tweede lid geldt voor: 
a. bedrijvigheid, dat deze kleinschalig is en past binnen een gemengde omgeving waardoor het niet doelmatig is om deze 

te vestigen op een bedrijventerrein; 
b. een detailhandelsvoorziening, een omvang van het verkoopvloeroppervlak van ten hoogste 200 m²; 
c. een voorziening ten dienste van vrijetijd en zorg, een omvang van de bebouwing van ten hoogste 1 hectare. 
 
Toetsing lid 3: 

a. In lid 2 onder a is dit reeds beschreven. 
b. Een detailhandelsvoorziening met een omvang van het verkoopvloeroppervlak groter dan 200 m2 wordt niet toegestaan 

in het bestemmingsplan. 
c. Hiervan is geen sprake in de beoogde bedrijfsopzet. 
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Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan de Paradijs 66 voldoet aan de regels uit artikel 4.78 ‘Niet‐agrarische activiteiten’ uit ontwerp 
omgevingsverordening  Noord‐Brabant. 
 
Samenvatting en conclusie 

De beoogde ontwikkeling is hierboven getoetst aan de relevante regels uit de ontwerp omgevingsverordening  Noord‐Bra‐
bant. Er kan geconcludeerd worden dat de beoogde ontwikkeling voldoet aan de basisprincipes voor een evenwichtige toe‐
deling van functies (paragraaf 4.1.2 ontwerp omgevingsverordening) en tevens voldoet aan de regels voor niet‐agrarische 
activiteiten (artikel 4.78 ontwerp omgevingsverordening). De beoogde ontwikkeling aan de Paradijs 66 voldoet aan de regels 
uit de ontwerp omgevingsverordening. 
 
3.2 Gemeentelijk beleid  
3.2.1 Structuurvisie Proeftuin Elsendorp  

Een belangrijke aanleiding van de proeftuin is de hoeveelheid leegstand in het buitengebied van Elsendorp. Leegstand heeft 
een ruimtelijke impact, brengt risico’s voor ondernemers en heeft gevolgen voor voorzieningen en daarmee voor de leef‐
baarheid van Elsendorp.   De goed georganiseerde   dorpsraad en de ondernemers met  ideeën hebben samen met de ge‐
meente, het waterschap en de provincie de handen ineen geslagen om vorm te geven aan het buitengebied van Elsendorp. 
Hieruit is de Proeftuin Elsendorp ontstaan. De missie van de Proeftuin is om een gebiedsgerichte aanpak van initiatieven van 
ondernemers in het buitengebied op te stellen die leidt tot meer kwaliteit voor de ondernemers en inwoners van het dorp, 
zowel op de korte als op de lange termijn.  
 
In het buitengebied liggen een aantal uitdagingen die de uitgangspunten vormen voor de Proeftuin:  

 Sociaal – ondernemers die vervroegd moeten stoppen de mogelijkheid bieden om het bedrijf om te schakelen, de 
hechte samenleving te behouden en versterken en uit te zoeken om men in de huidige woning kan blijven wonen.  

 Economisch – voldoende bedrijvigheid houden, zodat er een aantrekkelijk woon‐, werk‐ en leefklimaat blijft bestaan.  
 Maatschappelijk – gezamenlijk maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt ingezet om leegloop, verloedering 

en verarming van het platteland tegen te gaan.  
 Ruimtelijk – gezamenlijk uitzoeken hoe vrijgekomen locaties het beste ingericht kunnen worden, wie betaalt voor 

de sloop en of bewoning op bepaalde locaties behouden kan blijven.  
 
Vanuit de doelen en kansen is een globale structuurvisiekaart uitgewerkt. Daarin is aangegeven wat de hoofdkoers voor de 
verschillende delen van het buitengebied is.  
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Figuur 3.4: Structuurvisiekaart Proeftuin Elsendorp, plangebied in zwart aangegeven (Bron: Proeftuin Elsendorp 2019) 
 
De verschillende deelgebieden worden in het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Proeftuin Elsendorp beschreven in 
de vorm van een analyse en gewenste ontwikkelrichting.  
 
Het Meerwaardeplan  is ook een onderdeel van de Structuurvisie Proeftuin Elsendorp, deze wordt apart beschreven  in de 
volgende paragraaf.  
 
Toetsing  

Het plangebied aan de Paradijs 66 ligt in het oostelijk deel van het ‘Transformatiegebied’. De agrarische sector is sterk aan‐
wezig en bestaat grotendeels uit (voormalig) intensieve veehouderijen. Veel van deze agrariërs stoppen of zijn al gestopt. In 
het gebied komt daardoor veel bebouwing vrij. Daardoor bestaat er een grote kans op verrommeling, ondermijning en strijdig 
gebruik van de bebouwing. Drugscriminaliteit ligt hier op de loer. Het oostelijke deel van dit gebied kampt met watertekor‐
ten. Binnen dit gebied wordt ruimte geboden voor de opwek van duurzame energie.  
 
De vrijgekomen voormalige agrarische stallen aan de Paradijs 66 worden ingezet als opslaglocatie voor het kleinschalig aan‐
nemersbedrijf van de initiatiefnemer. Met deze nieuwe bedrijfsfunctie wordt leegstand en daarmee verrommeling en on‐
dermijning tegengegaan.  
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3.2.2 Meerwaardeplan  

Inleiding  

Door het dorp is, ondersteund door provincie, gemeente en waterschap, nagedacht over de opzet van een meerwaardeplan. 
Dit dient als een uitnodiging voor initiatieven die willenbijdragen aan de doelen uit de Visie Proeftuin Elsendorp. Bovendien 
is de gedachte om niet alleen per  individueel  initiatief een meerwaarde  te  leveren aan de kwaliteit en  leefbaarheid van 
Elsendorp (o.a. op basis van het provinciaal en gemeentelijk beleid voor kwaliteitsverbetering landschap), maar juist te stre‐
ven naar het verbinden van initiatieven aan elkaar en naar het samen creëren van meerwaarde op gebiedsniveau.  
 
Tweedelige waarde 

De combinatie van de (structuur)visie ‘Proeftuin Elsendorp’ en het meerwaardeplan moet er bij initiatieven voor zorgen dat 
er voldoende meerwaarde gerealiseerd wordt. Dat kan doordat het initiatief op zichzelf een meerwaarde levert voor Elsen‐
dorp en/of doordat het initiatief met financiële middelen een meerwaarde levert om zo de doelen op gebiedsniveau te be‐
reiken. Het uitgangspunt is dat zo'n tweedeling niet alleen gunstig is voor de initiatiefnemer van het betreffende initiatief 
maar uiteindelijk ook voor de kwaliteit en  leefbaarheid van het hele dorp. De bouwstenen voor het Meerwaardeplan zijn 
gebaseerd op het kader van de Proeftuin Elsendorp en het bestaand gemeentelijke beleid met een deels vergelijkbare set 
spelregels ‘Handreiking Kwaliteitsverbetering van het landschap’.  
Het voorstel  is om de financiële meerwaarde  in hoofdzaak te bepalen door de waardesprong van de bestemming van de 
grond. Naast een financiële waarde heeft elk initiatief ook een maatschappelijke waarde. Denk bijvoorbeeld aan de sloop 
van verspreid liggende voormalige agrarische bebouwing (VAB’s), het verminderen van het aantal intensieve veehouderijen, 
het herbestemmen van (agrarische) bedrijven, het realiseren van nieuwe (niet‐agrarische) bedrijvigheid, het verwijderen van 
asbest en overbodige of verpauperde bedrijfswoningen. Ook toe te voegen kwaliteiten, zoals het ontwikkelen van het 
recreatieaanbod in Elsendorp en omgeving, projecten op het gebied van klimaatadaptatie en duurzame energie of het verg‐
roten van de buffer voor overtollig water hebben een maatschappelijk waarde. Deze potentiële maatschappelijke meer‐
waarde is van belang voor de toekomstige ontwikkeling van het dorp. 
 
Doel 

Het meerwaardeplan heeft tot doel de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en vitaliteit van Elsendorp een impuls te geven. Die 
impuls wordt onder andere gegeven door (extra) ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven in het buitengebied. Initiatiefne‐
mers creëren met hun initiatief dynamiek in het buitengebied. Die dynamiek houdt het buitengebied vitaal, maar moet er 
tegelijkertijd voor zorgen dat er een bijdrage wordt geleverd aan het saneren van ongewenste situaties, aan de leefbaarheid, 
de ruimte voor bedrijvigheid en innovatie, het waterbeheer, de landschappelijke kwaliteit en de recreatieontwikkeling. 
 
Uitvoering 

Bij dit meerwaardeplan hoort een rekentool om de meerwaarde voor de fysieke leefomgeving van een initiatief op eendui‐
dige wijze te berekenen. Uit het samenspel van de regels van dit meerwaardeplan en de rekentool volgt of een initiatief zelf 
voldoende meerwaarde levert of een afdracht doet aan het gebiedsfonds, dat speciaal daarvoor wordt opgericht. Vanuit dat 
gebiedsfonds worden op basis van afdrachten vanuit initiatieven investeringen in de kwaliteit van de fysieke leefomgeving 
van Elsendorp (mede)gefinancierd en wordt een bijdrage geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit van Elsendorp. 
De maatschappelijke meerwaarde die een initiatief zelf levert, is van invloed op de hoogte van een eventuele afdracht aan 
het gebiedsfonds. In deze rekentool, maar op een ander rekenblad, wordt via een gestructureerde vragenboom bepaald óf 
een  initiatief maatschappelijke meerwaarde heeft en welke korting als gevolg daarvan mag worden toegepast op de ge‐
vraagde investering. Dit houdt in dat initiatieven met een grote maatschappelijke meerwaarde worden gestimuleerd via dit 
systeem. 
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Toetsing 

Het meerwaardeplan heeft een toepassing voor onderstaande drie categorieën van initiatieven:  
1. Initiatief is passend binnen de basislaag van het Chw‐bestemmingsplan, waarbij 20% van de omvang van de bouw‐

kavel landschappelijk moet worden ingepast;  
2. Initiatief maakt gebruik van de bouw en gebruiksmogelijkheden uit de ontwikkellaag van het Chw bestemmingsplan, 

waarbij 20% van de bruto financiële meerwaarde van het initiatief geïnvesteerd moet worden in een meerwaarde 
voor Elsendorp; 

3. Initiatief  dat  niet  past  binnen  het  Chw ‐bestemmingsplan,  maar  op  basis  van  de  structuurvisie  of andere  
overwegingen   wel    ruimtelijk   gewenst    is   en/of   een   meerwaarde   heeft   voor   de    fysieke  leefomgeving van 
Elsendorp, waarbij 85% van de bruto  financiële meerwaarde van het  initiatief geïnvesteerd moet worden  in een 
meerwaarde voor Elsendorp.  

Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte heeft  een  basislaag  met  bouw‐  en  gebruiksmogelijkheden  uit  het  vorige 
bestemmingsplan  overgenomen  (enkelbestemmingen)  en  voegt  daar  een  extra  ontwikkellaag  aan  toe (gebiedsbestem‐
mingen). Deze  ontwikkellaag met bouw‐ en gebruiksmogelijkheden biedt initiatiefnemers de ruimte om nieuwe initiatieven 
te ontplooien in het buitengebied. De ontwikkeling aan de Paradijs 66 is niet mogelijk binnen de regels van de basislaag. Het 
voorliggende initiatief past wel binnen de ontwikkellaag van het ‘Transformatiegebied’. De toetsing van het initiatief aan de 
voorwaarden in de ontwikkellaag voor het ‘Transformatiegebied’ is opgenomen in paragraaf 3.2.3. Hierdoor valt het initiatief 
in categorie 2 uit het meerwaardeplan.   
 
Wanneer een initiatief valt in categorie 2 en dus past binnen de ontwikkellaag van het bestemmingsplan met verbrede reik‐
wijdte, dan wordt een investering gevraagd die gelijk staat aan 20% van de bruto financiële meerwaarde van dat initiatief. 
Het gaat daarbij om de financiële meerwaarde van de ondergrond die door het omzetten van een bestemming gegenereerd 
wordt. Op de gevraagde investering mogen kosten van de meerwaarde die gerealiseerd wordt door eigen waarde toevoe‐
gende werkzaamheden in mindering worden gebracht. De kosten van eigen werkzaamheden van de initiatiefnemer kunnen 
bestaan uit gemaakte kosten binnen het plangebied of daarbuiten, behorende tot de volgende categorieën (limitatief): 

 sloopkosten van opstallen (voor zover er geen sprake is van een stapeling van regelingen, zoals het opvoeren van de 
sloop(kosten) van opstallen bij de ruimte‐voor‐ruimte regeling of deze sloopkosten niet bij een andere provinciale 
of gemeentelijke regeling zijn ingezet of verrekend als kwaliteitswinst); 

 landschappelijke inpassing van het plangebied of kwaliteitsverbetering van het buitengebied; 
 
Op de gevraagde investering kan een korting gekregen worden indien een initiatief een maatschappelijk meerwaarde voor 
Elsendorp oplevert. Voor het bepalen of een initiatief maatschappelijke meerwaarde oplevert, zijn op basis van de structuur‐
visie ‘Proeftuin Elsendorp’ een aantal hoofdvragen van belang: 
 

1. Past het initiatief bij de Visie ‘Proeftuin Elsendorp’?  
2. Verbetert het initiatief de leefbaarheid?  
3. Creëert het initiatief ruimte voor bedrijvigheid en innovatie?  
4. Creëert het initiatief landschappelijke kwaliteit?  
5. Levert het initiatief een bijdrage aan duurzaam waterbeheer?  
6. Versterkt het initiatief het recreatie aanbod?  
7. Wordt er samengewerkt met andere initiatieven?  

 
Deze vragen zijn verwerkt in een rekentool. De invulling en beoordeling van de vragen leidt tot een kortingspercentage dat 
op de gevraagde  investering  in mindering gebracht mag worden. De resterende gevraagde  investering (na aftrek van een 
eventuele korting en/of kosten voor eigen werkzaamheden) dient door de initiatiefnemer gestort te worden in het gebieds‐
fonds. 
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Het initiatief aan de Paradijs 66 voegt op verschillende van deze punten maatschappelijke meerwaarde toe aan het dorp en 
de omgeving. Deze meerwaarde is beschreven in paragraaf 2.2. De verschillende waarde toevoegende aspecten zijn inge‐
voerd in de rekentool. Deze maatschappelijke meerwaarde wordt middels een berekening verrekend tot een kortingsper‐
centage van 25%. De volledige berekening in de rekentool is weergegeven in bijlage 3. 
 
De beoogde ontwikkeling aan Paradijs 66 gaat gepaard met de kwaliteitsverbetering van het landschap, de bedrijfslocatie 
wordt landschappelijk ingepast. Hiervoor is een landschapsplan opgesteld, zie bijlage 1. Gezien de maatschappelijke‐ en land‐
schappelijke meerwaarde die gepaard gaan met de ontwikkeling blijkt uit de rekentool dat er voldoende geïnvesteerd wordt 
in een meerwaarde voor Elsendorp op eigen locatie. Het doen van een storting in het gebiedsfonds is niet nodig. 
 
3.2.3 Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte ‘Proeftuin Elsendorp’ 

Voor Elsendorp is vanwege het bijzondere gebiedsproces en de bijzondere inhoud een ‘bestemmingsplan met verbrede reik‐
wijdte' opgesteld. De pilotstatus die dit project onder de Crisis‐ en herstelwet (Chw) heeft gekregen biedt voor Elsendorp de 
volgende mogelijkheden om een bestemmingsplan te maken met een verbrede reikwijdte om daarmee: 

 uitvoering te geven aan de gebiedsgerichte aanpak van initiatieven van ondernemers op basis van de visie 'Proeftuin 
Elsendorp' wat leidt tot meerwaarde voor ondernemers en inwoners van Elsendorp, zowel op korte termijn als lange 
termijn; 

 dit meerwaarde beginsel toe te passen bij het verlenen van vergunningen; 
 een flexibeler plan te maken om ontwikkelingen die passen binnen de koers, ambities en kwaliteit van de fysieke 

leefomgeving op basis van de visie Proeftuin Elsendorp via een snellere procedure mogelijk te maken. 
 
Om uitvoering  te geven aan de visie en het meerwaardeplan  is  in dit bestemmingsplan met verbrede  reikwijdte er voor 
gekozen om de bestaande rechten uit de enkelbestemmingen en dubbelbestemmingen voor wat betreft de bouw‐ en ge‐
bruiksregels over te nemen. Dit is de basislaag met bouw‐ en gebruiksmogelijkheden voor locaties. Voor toekomstige ont‐
wikkelen binnen de proeftuin zijn regels opgenomen  in gebiedsaanduiding.  In de gebiedsbestemmingen zijn de ambities, 
uitgangspunten en randvoorwaarden uit de visie Proeftuin Elsendorp vertaald. 
 
Toetsing 

Het oprichten van een opslaggebouw voor een kleine aannemer past niet binnen de basislaag, doordat er geen bouw‐ en 
gebruiksmogelijkheden zijn opgenomen voor deze activiteit in de regels voor bestaand gebied. De beoogde ontwikkeling is 
alleen toegestaan indien voldaan wordt aan de regels voor ontwikkelingen uit het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. 
Voor de ontwikkellocatie zijn de regels van gebiedsaanduiding ‘Transformatiegebied’ (artikel 21) van toepassing. In het trans‐
formatiegebied moet een  initiatief gericht zijn op de transformatie naar een gebied met een afwisseling van activiteiten 
zoals: 

a. duurzame agrarische bedrijvigheid; 
b. wonen; 
c. bedrijfsmatige activiteiten in de vorm van: 

1. bedrijvigheid geschikt voor functiemenging; 
2. aan huis verbonden beroepen en bedrijf aan huis; 
3. maatschappelijke voorzieningen; 
4. vrijetijdseconomie; 
5. opwekking van duurzame energie; 

d. natuur en groen; 
e. de bij deze functies behorende voorzieningen, zoals water, verkeer en andere voorzieningen die nodig zijn voor het 

goed functioneren van het transformatiegebied. 
 
In artikel 21.1 zijn de activiteiten benoemd die toegestaan zijn binnen het gebied. Een opslagbedrijf voor een kleine aannemer 
is toegestaan, het betreft namelijk een bedrijfsmatige activiteit in de vorm van bedrijvigheid geschikt voor functiemenging.  
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Verder zijn voor het toestaan van een opslaggebouw voor een klein aannemersbedrijf de regels uit de vergunningsvoorwaar‐
den van toepassing. De beoogde situatie wordt weliswaar in dit bestemmingsplan planologisch geregeld waardoor een ver‐
gunning ingevolgde artikel 21.3 van het bestemmingsplan niet van toepassing zijn, wordt er in het kader van deze ruimtelijke 
onderbouwing wel aan getoetst. Het gaat hier  immers om koplopers die een voorbeeld stellen voor andere toekomstige 
ontwikkelingen binnen de proeftuin. De ontwikkelingen van de koplopers dienen derhalve te voldoende aan de gestelde 
voorwaarden uit het bestemmingsplan voor de proeftuin.  
 
Voor de beoogde ontwikkeling zijn de regels uit 22.1.1 algemeen geldende voorwaarden en de regels uit artikel 22.1.8 voor‐
waarden voor niet‐agrarische bedrijven van toepassing. 
 
 
22.1   Vergunningsvoorwaarden bij gebiedsbestemmingen 

22.1.1   Algemeen geldende voorwaarden 

Aangetoond moet worden dat: 
a. de activiteit een (significante) meerwaarde heeft voor het in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leef‐

omgeving en een goede omgevingskwaliteit. Of hieraan wordt voldaan wordt beoordeeld aan de hand de beleidsre‐
gel 'Meerwaardeplan proeftuin Elsendorp'; 

b. In aanvulling op het gestelde onder a. minimaal een landschappelijke inpassing plaatsvindt van het perceel waar de 
activiteit plaatsvindt. De wijze waarop  landschappelijk wordt  ingepast wordt beoordeeld op basis  van de  Land‐
schapsvisie Elsendorp. 

c. er een zorgvuldige dialoog is gevoerd met de omwonenden, voorafgaand aan de definitieve planvorming en gericht 
op het betrekken van belangen van omwonenden bij de planontwikkeling, en daarvan een schriftelijk verslag be‐
schikbaar is. 

 
Toetsing: 

Het oprichten van een opslaggebouw ten behoeve van het kleine aannemersbedrijf aan de Paradijs 66 levert op verschillende 
punten meerwaarde voor Elsendorp. Dit is beschreven in paragraaf 2.2. De toets aan het meerwaardeplan is opgenomen in 
paragraaf 3.2.2. Het plangebied  is  landschappelijk  ingepast middels het toevoegen nieuwe bomenrijen en  inheemse stru‐
weel. De landschappelijke inpassing wordt beschreven in paragraaf 2.2 en bijlage 1. De visie Proeftuin Elsendorp is door het 
dorp, ondersteund door gemeente, provincie en waterschap opgesteld. Het voorontwerp wordt gebruikt om met alle be‐
trokkenen te communiceren. De schriftelijke verslagen van de dialogen zijn bijgevoegd als bijlage bij het bestemmingsplan 
Proeftuin Elsendorp.  
 
Ten aanzien van landschap, natuur en milieu:  
ten aanzien van natuur: 

d. in voldoende mate is onderzocht of er effecten zijn te verwachten op Natura‐2000 gebieden, met dien verstande 
dat de ontwikkeling per saldo geen significant negatieve effecten mag hebben op de Natura‐2000 gebieden;  

e. ter plaatse van de aanduiding 'overige zone ‐ natuurnetwerk ' geen activiteiten plaatsvinden die de natuurwaarde 
aantasten;  

f. geen onevenredige aantasting van natuurwaarden plaatsvindt; 
g. de activiteit geen onevenredige overlast voor omliggende functies veroorzaakt op het gebied van geur. Of hieraan 

wordt voldaan wordt beoordeeld op basis van de 'Beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder, Gemert‐
Bakel 2013'; 

h. de activiteit geen onevenredige overlast voor omliggende  functies veroorzaakt op het gebied van stof, geluid en 
luchtkwaliteit; 

i. in aanvulling op sub f en g geldt dat die activiteiten geen beperkingen mogen opleveren voor de gebiedsbestemming 
'Ontwikkelgebied Wonen'; 

j. op eigen terrein dient voldoende parkeergelegenheid aanwezig te zijn en/of gerealiseerd te worden; 
k. bij toename van bebouwing of verharding dient minimaal hydrologisch neutraal gebouwd te worden; 
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l. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en 
omliggende (agrarische) bedrijven; 

m. geluidgevoelige objecten, voor zover gelegen binnen de geluidzone van een gezoneerde weg, voldoen aan de voor‐
keursgrenswaarde, of indien hier niet aan voldaan wordt een hogere waardenbesluit is genomen; 

n. het groepsrisico  is verantwoord als de activiteit binnen de  invloedssfeer voor het groepsrisico van een risicobron 
plaatsvindt; 

o. geen sprake is van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten binnen een PR 10‐6 contour van een risicobron; 
p. de capaciteit van de omliggende wegen voldoende is voor een goede en veilige afwikkeling van de eventuele ver‐

keerstoename; 
q. de bodemkwaliteit geschikt is; 

 
 

Toetsing: 
In paragraaf 4.5 is aangetoond dat de ontwikkeling geen negatieve effecten heeft op Natura 2000‐gebieden, andere natuur‐
netwerken en natuurwaarden. In paragraaf 4.4 is aangetoond dat de ontwikkeling geen geurhinder veroorzaakt. In paragraaf 
4.1 is aangetoond dat de ontwikkeling geen onevenredige overlast voor omliggende functies veroorzaakt op het gebied van 
stof, geluid en gevaar. In paragraaf 4.3 is aangetoond dat de ontwikkeling de luchtkwaliteit niet in betekenende mate beïn‐
vloed. In paragraaf 4.12 is berekend welke extra verkeersgeneratie de ontwikkeling zal veroorzaken. Deze kan gemakkelijk 
worden afgevoerd over de provinciale Zeelandsedijk. Er wordt geen bebouwing toegevoegd. In paragraaf 4.10 is aangetoond 
dat externe veiligheid geen belemmering vormt voor de ontwikkeling. De bodemkwaliteit is aangetoond in paragraaf 4.6.  
 
22.1.8   Voorwaarden voor niet‐agrarische bedrijven 

a. Uitbreiding of vestiging van niet agrarische bedrijven is toegestaan als dat past binnen de gewenste ontwikkelings‐
richting van het gebied, waarbij de volgende aspecten zijn betrokken: 

1. een gebiedsgerichte benadering welke activiteiten en functies passen in de omgeving; 
2. welke effecten de mogelijke ontwikkeling heeft op andere aspecten, waaronder mobiliteit, agrarische ont‐

wikkeling, leefbaarheid en leegstand elders; 
3. hoe de uitbreiding of vestiging bijdraagt aan het versterken van de omgevingskwaliteit, waaronder een bij‐

drage aan de sloop van overtollig en leegstaand vastgoed in het Landelijk Gebied; 
b. er dient gebruik gemaakt te worden van een bestaand erf en bestaande bebouwing; 
c. In aanvulling op a. geldt voor de vestiging van niet agrarische bedrijven dat: 

1. het moet gaan om kleinschalige bedrijvigheid; 
2. Ondergeschikte detailhandel is toegestaan tot maximaal 200 m² verkoopvloeroppervlak; 
3. bedrijfsmatige activiteiten op het gebied van vrije tijd en zorg zijn toegestaan tot maximaal 1 hectare bouw‐

perceel; 
4. dit niet leidt tot een splitsing van een bouwperceel,  
5. overtollige bebouwing wordt gesloopt,  
6. er geen mestbewerking, kantoor met baliefunctie of lawaaisport plaatsvindt. 

 
Toetsing: 

In paragraaf 3.2.1  is beschreven waarom het opslagbedrijf ten behoeve van het kleine aannemersbedrijf past binnen het 
transformatiegebied. In paragraaf 2.2 is de meerwaarde voor het dorp beschreven. Doordat het opslaggebouw via de Paradijs 
ontsluit op de provinciale weg kunnen de extra voertuigen gemakkelijk worden afgewikkeld. De omgevingskwaliteit wordt 
verbetert door het landschappelijk inpassen van het plangebied door middel van het toevoegen van een nieuwe bomenrij 
en een nieuwe struweelhaag.  
 
Het opslaggebouw is gesitueerd in de voormalige stallen, de bebouwing is niet toegenomen.  
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Het niet agrarische bedrijf is een kleinschalig bedrijf, zonder detailhandel en niet gericht op zorg en vrije tijd. De beoogde 
ontwikkeling leidt niet tot splitsing van een bouwperceel. Er zijn geen overtollige gebouwen die gesloopt kunnen worden. De 
bedrijfsactiviteiten hebben geen betrekking op mestverwerking, bevat geen baliefunctie in een kantoor of lawaaisport.  
 

Conclusie 

De beoogde ontwikkeling aan de Paradijs 66 past binnen de Structuurvisie Proeftuin Elsendorp en de systematiek van het 
bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Daarnaast voldoet de ontwikkeling aan het meerwaardeplan.  
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4. MILIEUPARAGRAFEN 

4.1 Milieuhinder bedrijvigheid  
Beleid en normstelling 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven in de omgeving van 
milieugevoelige functies zoals bijvoorbeeld woningen een goed woon‐ en leefmilieu kan worden gegarandeerd. Hierbij dient 
rekening gehouden te worden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven. 
 
Om in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen bedrijvigheid en (nieuwe) milieugevoelige functies in voldoende 
mate mee te nemen, wordt in deze rapportage gebruikgemaakt van de richtafstanden uit de basiszoneringslijst van de VNG‐
publicatie Bedrijven en milieuzonering (editie 2009). Een richtafstand wordt beschouwd als de afstand waarbij onaanvaard‐
bare milieuhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. Voor de richtafstanden wordt 
onderscheidt gemaakt tussen rustige woongebieden, gemengde gebieden en rustige buitengebieden. De afstanden worden 
gemeten tussen grenzen van bestemmingsvlakken (maximale planologische ruimte). 
 
Beoordeling 

Invloed beoogde ontwikkeling op omgeving  

Het plangebied betreft een rustig buitengebied. Het bedrijfstype kleinschalig aannemersbedrijf valt onder de categorie 3.1. 
In de VNG is een richtafstand van 50 meter aangegeven ten behoeve van geluid voor ‘Aannemersbedrijven met werkplaats: 
b.o. > 1000 m2’. De dichtstbijzijnde milieugevoelige functie is een woning op circa 55 meter van de bedrijfsbestemming. Er 
wordt aan de richtafstand voldaan, zie figuur 4.1.  
 

Invloed omgeving op beoogde ontwikkeling  

De aanwezigheid van omliggende bedrijven heeft geen beperkende werking op de beoogde ontwikkeling, aangezien een 
aannemersbedrijf geen milieugevoelige functie is. De bedrijfswoning bestond in de bestaande situatie al op dezelfde plek. 
Aangezien er geen milieugevoelige functie wordt mogelijk gemaakt worden omliggende bedrijven niet belemmerd als gevolg 
van de beoogde ontwikkeling. 
 

   
Figuur 4.1: Afstand tot dichtstbijzijnde woning (Bron: ruimtelijkeplannen.nl) 
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Conclusie 
Geconcludeerd wordt dat ter plaatse van de omliggende woningen sprake is van een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat en 
dat in de omgeving geen bedrijven aanwezig zijn die door de voorgenomen ontwikkeling in hun bedrijfsvoering worden be‐
perkt. Er wordt voldaan aan de richtafstanden uit de VNG‐publicatie. Het aspect ‘milieuzonering’ vormt geen belemmering 
voor de beoogde ontwikkeling.  
 
4.2 Geluidhinder 
Beleid en normstelling 

De Wet geluidhinder (Wgh) is het juridische kader voor het Nederlandse geluidbeleid voor (spoor)weglawaai. De Wgh bevat 
een uitgebreid stelsel van bepalingen ter voorkoming en bestrijding van geluidhinder door wegverkeer en railverkeer. Het 
toetsingskader voor industrielawaai volgt rechtstreeks uit de VNG‐publicatie "Bedrijven en Milieuzonering". 
 
Beoordeling 

Weg‐ en railverkeerlawaai 

Binnen het plangebied is geen sprake van de oprichting van een nieuwe geluidgevoelige bestemming. Dit betekent dat er 
geen toetsing aan de (normen van de) Wet geluidhinder respectievelijk het Besluit geluidhinder hoeft plaats te vinden. 
 
Industrielawaai 

Zoals  in paragraaf 4.1 aangegeven  ligt het dichtstbijzijnde geluidsgevoelige gebouw op voldoende afstand van de nieuwe 
bedrijfsbestemming.  
 
Conclusie  

Het aspect ‘geluid’ vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
 
4.3 Luchtkwaliteit  
In het kader van een goede  ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een  ruimtelijk plan uit het oogpunt van de 
bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. Het toetsingskader voor luchtkwa‐
liteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, artikel 5.2 van de Wet milieubeheer. De Wet milieubeheer (Wm) bevat grenswaarden 
voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke 
ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2‐jaargemiddelde) en fijn stof (PM10‐jaar‐ 
en daggemiddelde) van belang: 
 
Stof  Concentratie jaargemiddelde 

NO2  40 µg/m3 
PM10  40 µg/m3 (daggemiddelde is 50 µg/m3) 
PM2,5  20 µg/m3 

 
Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen hebben voor de lucht‐
kwaliteit onder andere uitoefenen indien de ontwikkelingen niet leiden tot een overschrijding van de grenswaarden of de 
ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht. 
 
NIBM 

In dit Besluit 'niet in betekenende mate' is bepaald in welke gevallen een project vanwege de gevolgen voor de luchtkwaliteit 
niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden twee situaties onderscheiden: 

 een project valt  in een categorie die  is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze categorieën betreffen 
onder andere woningbouwprojecten met niet meer dan 1.500 woningen bij één ontsluitingsweg en 3.000 woningen 
bij twee ontsluitingswegen; 

 een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde stikstofdioxide (NO2) en fijnstof 
(PM10). 
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Daarnaast heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de NIBM‐tool ontwikkeld. De NIBM‐tool is een rekentool waar‐
mee de bijdragen van kleinere ruimtelijke plannen en verkeersplannen aan de luchtkwaliteit vastgesteld kan worden. Voor 
het gebruik van de NIBM‐tool is maar een beperkt aantal invoergegevens nodig. Alleen het extra aantal voertuigbewegingen 
en het aandeel vrachtverkeer worden ingevoerd. Voor de overige invoergegevens is in de NIBM‐tool uitgegaan van worst‐
case omstandigheden. Met deze beperkte invoergegevens wordt vastgesteld of een plan NIBM is. 
 

Beoordeling 

De bijdrage van de beoogde ontwikkeling aan de luchtkwaliteit is vrijwel volledig afkomstig van de voertuigbewegingen. Aan 
de hand van de berekende aantal worst‐case verkeersbewegingen (zie paragraaf 4.12) is de NIBM‐tool ingevuld. 
 

 
Figuur 4.2: Berekening NIBM‐tool 
 
Uit de rekentool (figuur 4.2) blijkt dat de grens voor NIBM niet wordt overschreden. De bijdrage van het extra verkeer is niet 
in betekende mate. Daarnaast  is  in het kader van een goede ruimtelijke ordening een  indicatie van de  luchtkwaliteit ter 
plaatse van het plangebied gegeven. Dit is gedaan aan de hand van de NSL‐monitoringstool die bij het Nationaal Samenwer‐
kingsprogramma Luchtkwaliteit hoort.  
 

Jaar van planrealisatie 2022

Extra verkeer als gevolg van het plan

Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde) 36

Aandeel vrachtverkeer 19,00%

Maximale bijdrage extra verkeer NO2 in μg/m3 0,067

PM10 in μg/m3 0,010

1,2

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer 
als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit

Conclusie

De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate;

geen nader onderzoek nodig

Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in μg/m3
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Figuur 4.3: NSL‐monitoringstool 2017 (Bron: http://www.nsl‐monitoring.nl/viewer/)  
 
De dichtstbijzijnde maatgevende weg betreft de Zeelandsedijk. Uit de NSL‐monitoringstool blijkt dat in 2020 de jaargemid‐
delde concentraties stikstofdioxide en fijn stof langs deze weg ruimschoots onder de grenswaarden uit de Wet milieubeheer 
liggen. De concentraties luchtverontreinigende stoffen bedragen 17,3 µg/m³ voor NO2, 19,5 µg/m³ voor PM10 en 11,6 µg/m³ 
voor PM2,5. Het aantal overschrijdingsdagen van de 24‐uur gemiddelde concentratie PM10 bedraagt 7,2. Deze waarden 
liggen ruimschoots onder de grenswaarden. Hierdoor is ter plaatse van het plangebied sprake van een aanvaardbaar woon‐ 
en leefklimaat. 
 

Conclusie 

Er wordt geconcludeerd dat het aspect luchtkwaliteit de uitvoering van het plan niet belemmert. Uit het oogpunt van lucht‐
kwaliteit is sprake van een aanvaardbaar woon‐ en leefmilieu ter plaatse. 
 
4.4 Geurhinder en veehouderij 
Beleid en normstelling  

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) betreft een wet waarmee de nationale regels inzake geurhinder ten opzichte van 
de tot veehouderijen behorende dierenverblijven vastgesteld staan. De Wet geurhinder en veehouderij heeft tot doel het 
beschermen van mens en milieu tegen de negatieve effecten van geurbelasting, onder andere als gevolg van emissies door 
bedrijven. Nieuwe knelpunten moeten worden voorkomen. 
 
Beoordeling  

Er is geen sprake van oprichting van een nieuw geurgevoelig object. De bedrijfswoning is bestaand en in de bedrijfsverza‐
melgebouwen vindt geen langdurig verblijf van personen plaats.  
 



 

28/44    

 
Figuur 4.4: Geurbelasting referentiesituatie (Bron: Plan M.E.R. Proeftuin Elsendorp, september 2021)  
 
Conclusie  

Het aspect ‘geurhinder en veehouderij’ vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
 
4.5 Ecologie 
Beleid en normstelling 

Met de Wnb zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van natuurgebieden en dier‐ en plantensoorten samen‐
gebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse Europeesrechtelijke regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitat‐
richtlijn in de Nederlandse wetgeving. 
 
Gebiedsbescherming 

De Wnb kent diverse soorten natuurgebieden, te weten: 
 Natura‐2000 gebieden; 
 Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
 Natura‐2000 gebieden  

 
De Minister van Economische Zaken (EZ) wijst gebieden aan die deel uitmaken van het Europese netwerk van natuurgebie‐
den: Natura 2000. Een dergelijk besluit bevat de instandhoudingsdoelstellingen voor de leefgebieden van vogelsoorten (Vo‐
gelrichtlijn) en de instandhoudingsdoelstellingen voor de natuurlijke habitats en habitats van soorten (Habitatrichtlijn). 
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Een bestemmingsplan dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben 
voor een Natura 2000‐gebied, kan uitsluitend vastgesteld worden indien uit een passende beoordeling de zekerheid is ver‐
kregen dat het plan, onderscheidenlijk het project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Indien deze 
zekerheid niet is verkregen, kan het plan worden vastgesteld, indien wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden: 
 

 alternatieve oplossingen zijn niet voor handen 
 het plan is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of eco‐

nomische aard, en 
 de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van het 

Natura 2000‐netwerk bewaard blijft. 
 
De bescherming van deze gebieden heeft externe werking, zodat ook ingrepen die buiten deze gebieden plaatsvinden ver‐
storing kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de ingreep op soorten en habitats. 
 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden aangewezen in de provinciale verordening. 
Voor dit soort gebieden geldt het 'nee, tenzij' principe, wat inhoudt dat binnen deze gebieden in beginsel geen nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden. 
 
Soortenbescherming 

In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
 soorten die worden beschermd in de Vogelrichtlijn; 
 soorten die worden beschermd in de Habitatrichtlijn; 
 overige soorten. 

 
De Wnb bevat onder andere verbodsbepalingen ten aanzien van het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, eieren 
en rustplaatsen van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. Gedeputeerde Staten (hierna: GS) kunnen hiervan 
ontheffing verlenen en bij verordening kunnen Provinciale Staten (hierna: PS) vrijstelling verlenen van dit verbod. De voor‐
waarden waaraan voldaan moet worden om ontheffing of vrijstelling  te kunnen verlenen zijn opgenomen  in de Wnb en 
vloeien direct voort uit de Vogelrichtlijn. Verder is het verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage 
IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen of te verstoren. GS kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij veror‐
dening kunnen PS vrijstelling verlenen van dit verbod. De gronden voor verlening van ontheffing of vrijstelling zijn opgeno‐
men in de Wnb en vloeien direct voort uit de Habitatrichtlijn. 
Ten slotte  is een verbodsbepaling opgenomen voor overige soorten. Deze soorten zijn opgenomen  in de bijlage onder de 
onderdelen A en B bij de Wnb. De provincie kan ontheffing verlenen van deze verboden. Verder kan bij provinciale verorde‐
ning vrijstelling worden verleend van de verboden. De noodzaak tot ontheffing of vrijstelling kan hierbij ook verband houden 
met handelingen in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden. 
 
Beoordeling 

Gebiedsbescherming 

Het plangebied vormt geen onderdeel van een natuur‐ of groengebied met een beschermde status, zoals Natura 2000. Het 
plangebied maakt ook geen deel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNB). In het plangebied of in de directe omgeving 
zijn geen beschermde landschapselementen aanwezig. De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000‐gebied De Bult be‐
draagt circa 12 km. Directe effecten zoals areaalverlies en versnippering, kunnen hierdoor worden uitgesloten. Gezien de 
grote afstand tot natuurgebieden en het feit dat er geen verharding wordt toegepast kunnen ook verstoring en verandering 
van de waterhuishouding worden uitgesloten. Deze ruime afstand tot Natura 2000‐gebieden zorgt er eveneens voor dat de 
beoogde ontwikkeling geen nadelige effecten heeft qua stikstofuitstoot. Significante negatieve effecten op beschermde ge‐
bieden kunnen derhalve worden uitgesloten.  
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Figuur 4.5: Natura 2000‐gebieden met plangebied omcirkeld (Bron: Natura 2000 gebieden | natura 2000) 
 

     
Figuur 4.6: Uitsnede Ontwerp omgevingsverordening  kaart 4 natuur en stiltegebieden (Bron: ruimtelijkeplannen.nl) 
 

Soortenbescherming 

Binnen het plangebied vindt geen bouw of sloop van gebouwen plaats. Feitelijk verandert er qua gebouwen niets binnen het 
plangebied. Mogelijk aanwezige beschermde soorten worden derhalve niet verstoord.  
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Conclusie 

De beoogde ontwikkeling heeft geen negatief effect op basis van de Wet Natuurbescherming.  
 
4.6 Bodem‐ en grondwateronderzoek 
Op grond van het Bro dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan rekening te worden gehouden met de bodem‐
kwaliteit in het plangebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de be‐
oogde functie. In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de 
norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt voor de desbetref‐
fende functie (functiegericht saneren). Voor een nieuw geval van bodemverontreiniging geldt, in tegenstelling tot oude ge‐
vallen (voor 1987), dat niet functiegericht maar in beginsel volledig moet worden gesaneerd. 
 
Het Bouwstoffenbesluit en het Besluit Bodemkwaliteit stellen verder  regels hoe om  te gaan met vrijkomende grond‐ en 
materiaalstromen en hoe deze toe te passen. 
 
Onderzoek 

Aangezien de bestemming verandert van ‘Agrarisch’ naar ‘Bedrijf’ wordt een bodemonderzoek uitgevoerd.  
 
PM 

Het onderzoek wordt nog uitgevoerd. Resultaten worden later opgenomen. 

 

Conclusie  

PM 

 
4.7 Water 
Beleid en normstelling 

Water en ruimtelijke ordening hebben met elkaar te maken. Enerzijds is water een sturende factor in de ruimtelijke ordening 
en kan daarmee beperkingen opleggen aan het ruimtegebruik. Anderzijds kunnen ontwikkelingen in het ruimtegebruik on‐
gewenste effecten hebben op de waterhuishouding. Een goede afstemming tussen beide is derhalve noodzakelijk om pro‐
blemen, zoals bijvoorbeeld wateroverlast, slechte waterkwaliteit en verdroging te voorkomen. Het Besluit ruimtelijke orde‐
ning (Bro) stelt een watertoets  in ruimtelijke plannen verplicht.  In deze paragraaf wordt beschreven op welke wijze  in de 
projectlocatie met water en water‐gerelateerde aspecten wordt omgegaan. 
 
Nationaal waterbeleid 

In de afgelopen decennia heeft Nederland meerdere keren te kampen gehad met wateroverlast. Dit heeft geresulteerd in 
een omslag  in het waterbeleid en het denken over water. Het kabinet heeft  in december 2000 voor het Waterbeleid 21e 
eeuw drie uitgangspunten opgesteld, te weten:  
anticiperen in plaats van reageren; 
niet afwentelen van waterproblemen op het volgende stroomgebied, maar handelen volgens de drietrapsstrategie van vast‐
houden‐bergen‐afvoeren; 
meer ruimtelijke maatregelen naast technische ingrepen. 
Belangrijk onderdeel in het waterbeleid is de watertoets.  
 
Nieuwe plannen en projecten moeten worden getoetst aan de effecten op veiligheid, wateroverlast en verdroging. Ruimte 
die nu beschikbaar is voor de bescherming tegen overstromingen en wateroverlast mag niet sluipenderwijs verloren gaan bij 
de uitvoering van nieuwe projecten voor infrastructuur, woningbouw, landbouw of bedrijventerreinen. 
 
Het Waterbeleid 21e eeuw richt zich primair op het voorkomen van wateroverlast door overstroming vanwege veel neerslag 
in een korte tijd. Hieruit volgen richtlijnen voor de ruimtelijke inrichting van het gebied om wateroverlast tegen te gaan en 
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de mogelijke technische maatregelen die kunnen worden  ingezet. De maatregelen kunnen worden  ingedeeld  in de voor‐
keursvolgorde van vasthouden, bergen en afvoeren. De doelstelling van deze maatregelen is een afvoer te realiseren die niet 
groter is dan de landbouwkundige afvoer. 
Op 22 december 2009 is de Waterwet in werking getreden. De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grond‐
water, en verbetert ook de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening. Een belangrijke verandering na het in 
werking treden van de Waterwet is de onderverdeling in het bevoegde gezag met betrekking tot directe en indirecte lozingen. 
Alle indirecte lozingen vallen onder het Wabo bevoegde gezag (gemeente en provincie). Alle directe lozingen vallen onder 
het bevoegde gezag voor de Waterwet (waterschappen voor de regionale wateren en Rijkswaterstaat voor de Rijkswateren). 
De directe lozingen vallen onder de Waterwet (Wtw). De indirecte lozingen zijn opgegaan in de Wet milieubeheer (Wm) en 
vallen inmiddels onder de omgevingsvergunning (Wabo). 
 
Beleid waterschap 

De projectlocatie maakt deel uit van het stroomgebied van het Waterschap Aa en Maas. Het waterschap is verantwoordelijk 
voor het waterbeleid  in en om onderhavige projectlocatie  in de gemeente Laarbeek. Het waterschap zorgt ervoor dat er 
voldoende water is en dat dit water een goede kwaliteit heeft. Om deze taak goed uit te voeren, zijn wettelijke regels nodig, 
ook op en langs het water. Deze regels staan in de Keur van het waterschap en gelden voor iedereen die woont of werkt 
binnen het gebied van het waterschap. Het waterschap stelt ter concretisering van het waterhuishoudkundig beleid kaart‐
materiaal vast. Voor wat betreft de aanwijzing van de gebieden waarvoor een vergunning voor het lozen in en afvoeren naar 
oppervlaktewateren is vereist, is dit ook een taak van het waterschap. 
 
Waterbeheerplan 2016‐2021 

Het waterbeheerplan beschrijft de doelen van het Waterschap Aa en maas voor de periode 2016‐2021. Het plan is afgestemd 
op de ontwikkeling van het Nationaal Waterplan, het Provinciaal Milieu‐ en Waterplan en het Stroomgebiedsbeheersplan. 
Meer dan voorheen wil het waterschap inspelen op initiatieven van derden en kansen die zich voordoen in het gebied. 
 
Keur Waterschap Aa en Maas 

De “Keur Waterschap Aa en Maas” bevat regels met daarin verboden en verplichtingen ten aanzien van oppervlaktewater 
en grondwater, die gelden voor iedereen die woont of werkt binnen het gebied van het Waterschap. Hierin wordt het beheer 
en het onderhoud van watergangen geregeld (bijvoorbeeld betreffende onderhoudsstroken) en is aangegeven wanneer een 
vergunning of algemene regels van toepassing zijn voor ingrepen in de waterhuishouding. Verder zijn er beleidsregels voor 
het beschermingsbeleid van gebieden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen beschermde gebieden waterhuishouding, 
attentiegebieden, beekdalen en overige gebieden. Met deze beleidsregels wordt aangegeven op welke wijze gebiedsgericht 
wordt omgegaan met vergunningverlening. De Keur van het waterschap is onder andere van toepassing wanneer direct of 
indirect wordt geloosd naar een oppervlaktelichaam. 
 

Beleidsregel Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater 

De drie Brabantse waterschappen (Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta) hanteren sinds 1 maart 2015 dezelfde (be‐
leids)uitgangspunten voor het beoordelen van plannen waarbij het verhard oppervlak toeneemt. Deze uitgangspunten zijn 
geformuleerd in de 'Beleidsregel Hydrologische uitgangspunten bij de Keurregels voor afvoeren van hemelwater, Brabantse 
waterschappen'. Bij een toename en afkoppeling van het verhard oppervlak geldt het uitgangspunt dat plannen zoveel mo‐
gelijk hydrologisch neutraal worden uitgevoerd. De waterschappen maken bij het beoordelen van plannen met een toege‐
nomen verhard oppervlak onderscheid tussen grote en kleine plannen. Hoewel er relatief veel kleine plannen zijn, veroorza‐
ken deze op deelstroomgebiedsniveau nauwelijks een toename van de maatgevende afvoer. Het waterschap maakt grofweg 
onderscheid in projecten met een toename van verhard oppervlak van maximaal 2000 m², 2000 m² tot 10.000 m² en meer 
dan 10.000 m². 
 
Wanneer de toename van het verhard oppervlak minder is dan 500 m² is er vanuit het waterschap geen compensatiever‐
plichting. In deze gevallen is de gemeente het bevoegd gezag.  
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Beleid provincie Noord‐Brabant 

Het provinciaal beleid  is onder andere verwoord  in het ‘Provinciaal Milieu‐ en Waterplan 2016‐2021’. Het plan staat voor 
samenwerken aan Brabant waar iedereen prettig woont, werkt en leeft in een veilige en gezonde leefomgeving. Het docu‐
ment vormt de strategische basis voor het Brabantse waterbeleid en waterbeheer, voor de korte en lange termijn. Het Wa‐
terplan houdt rekening met duurzaamheid en klimaatveranderingen. Het is een breed gedragen beleidsplan, omdat het tot 
stand is gekomen in nauwe samenwerking met veel belanghebbende (water)partijen in Brabant. 
 
De projectlocatie is volgens het Provinciaal Milieu‐ en Waterplan gelegen binnen het gebied dat is aangeduid als ‘water in 
bebouwd gebied'. Vanuit het Provinciaal Milieu‐ en Waterplan zijn hier geen nadere eisen aan verbonden. De projectlocatie 
is niet gelegen in een waterwingebied, grondwaterbeschermingsgebied of een boringsvrije zone. 
 
Beleid gemeente Gemert‐Bakel 

Gemeentelijk waterplan 2019‐2023 

Het gemeentelijk waterplan bestaat uit het rioleringsplan en het waterplan voor 2019 t/m 2023. Dit plan is gezamenlijk op‐
gesteld binnen de samenwerkingsregio Brabantse Peel  (gemeenten Asten, Deurne, Gemert‐Bakel, Helmond, Laarbeek en 
Someren) en het waterschap Aa en Maas. Hierin wordt o.a. ingespeeld op klimaatadaptatie en de noodzaak de leefomgeving 
hierop aan te passen. Dit houdt in dat er gewerkt wordt aan het tegengaan van hittestress en het herinrichting van de bui‐
tenruimte om goed om te kunnen gaan met enorme hoeveelheden neerslag in korte tijd. Om dit op te pakken wordt steeds 
vaker integraal gewerkt, zodat ook andere leefbaarheid van de omgeving kan wordt verbeterd.  
 
Beoordeling 

Het verhard oppervlakte blijft gelijk en wordt dus niet uitgebreid. Ontwikkelingen binnen het bouwvlak hebben dus vrijwel 
geen (extra) negatieve gevolgen voor het watersysteem.  
 

Conclusie 

Het aspect waterhuishouding vormt geen belemmering voor de geplande ontwikkeling.  
 
4.8 Archeologie 
Beleid en normstelling 

Verdrag van Malta 

In 1992 ondertekende Nederland mede het zogenaamde Verdrag van Valletta (Malta). Dit verdrag heeft als doel de bescher‐
ming van het archeologisch erfgoed van Europa te bevorderen. In Nederland heeft dit geleid tot een herziening van de Mo‐
numentenwet 1988 alsmede een aanvulling op of wijziging van bepaalde artikelen in enkele andere wetten. Deze wijzigings‐
wet is beter bekend als de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ), die op 1 september 2007 van kracht werd. 
 
De belangrijkste artikelen uit het Verdrag van Malta die in de Nederlandse wetgeving zijn overgenomen, zijn dat het arche‐
ologisch erfgoed zoveel mogelijk ter plekke (in situ) dient te worden behouden (artikel 4), dat het archeologisch erfgoed deel 
uitmaakt van de belangenafweging in het kader van ruimtelijke ordening (artikel 5) en het 'veroorzakersprincipe' (artikel 6). 
Het veroorzakersprincipe betekent dat de verstoorder verantwoordelijk is voor het vroegtijdig (laten) uitvoeren van noodza‐
kelijk archeologisch (voor)onderzoek en de financiering daarvan. 
 
Bestemmingsplan 

In de Nederlandse wetgeving wordt aan artikel 5 uit het Verdrag van Malta invulling gegeven door middel van artikelen 38, 
39 en 40 uit de Monumentenwet.  In deze artikelen  is bepaald dat het archeologisch erfgoed beschermd dient te worden 
middels het bestemmingsplan. Gemeenten moeten bij het vaststellen van bestemmingsplannen rekening houden met de 
eventuele aanwezigheid van archeologische waarden. Hieronder vallen zowel reeds bekende archeologisch waardevolle ge‐
bieden als gebieden waarvoor een (verhoogde) archeologische verwachting geldt. Deze waarden krijgen een archeologische 
(mede)bestemming, die wordt vermeld in de toelichting van het bestemmingsplan, wordt begrensd in de verbeelding (plan‐
kaart) en wordt voorzien van regels die gekoppeld zijn aan een vergunningstelsel. 
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In artikel 41a van de Monumentenwet is bepaald dat artikelen 39, 40 en 41, eerste lid, niet van toepassing zijn op plangebie‐
den met een oppervlakte kleiner dan 100 m². Bij projecten die deze oppervlakte overschrijden dient het archeologisch belang 
altijd te worden meegewogen in de belangenafweging. Gemeenten kunnen van deze grens afwijken, mits de redenen hier‐
voor goed onderbouwd kunnen worden. 
 
Archeologiebeleid gemeente  

De gemeente Gemert ‐ Bakel heeft in januari 2016 het nieuwe gemeentelijke archeologisch beleid vastgesteld. Het archeo‐
logiebeleid bestaat uit drie delen. In deel 1 is de inleiding op de archeologische nota opgenomen. Deel 2 bevat het feitelijke 
archeologiebeleid en in het laatste deel zijn de randvoorwaarden waar een goed gemeentelijke archeologisch beleid uit be‐
staat uitgeschreven.  
De archeologische beleidskaart geeft de vertaling van de archeologische waarden en verwachting naar concrete maatregelen 
in de sfeer van de ruimtelijke ordening. Deze beleidskaart treedt in de plaats van de cultuurhistorische waardenkaart van de 
provincie Noord‐Brabant. De gemeentelijke beleidskaart is tot stand gekomen op basis van de resultaten van recente onder‐
zoeken en nieuwe (wetenschappelijke) inzichten en kennis. Hierdoor is de gemeentelijke kaart actueler en gedetailleerd. 

 
 
Figuur 4.7: Beleidskaart archeologie van de gemeente Gemert‐Bakel, zoals deze is vastgesteld door de  gemeenteraad d.d. 
28 januari 2010, plangebied blauw omcirkeld (Bron: Gemeente Gemert‐Bakel, Evaluatie archeologiebeleid 2009‐2014)  
 

Beoordeling 

Ten eerste zijn er voor de beoogde ontwikkeling geen bodemingrepen noodzakelijk, de bestaande bebouwing blijft gehand‐
haafd. Ten tweede ligt het plangebied in gebied met een lage archeologische verwachting. Hiervoor zijn geen vrijstellings‐
grenzen opgenomen. Hierdoor  is het niet noodzakelijk  archeologisch onderzoek uit  te  voeren.  In het bestemmingsplan 
‘Proeftuin Elsendorp’ wordt het plangebied dan ook niet aangeduid met een dubbelbestemming archeologische waarde.  
 

Conclusie 

Het aspect ‘Archeologie’ vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
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4.9 Cultuurhistorie 
Beleid en normstelling 

Goede ruimtelijke ordening betekent dat er een integrale afweging plaatsvindt van alle belangen die effect hebben op de 
kwaliteit van de ruimte. Een van die belangen is de cultuurhistorie. Per 1 januari 2012 is in het kader van de modernisering 
van de monumentenzorg (MOMO) in het Besluit ruimtelijke ordening van het rijk opgenomen dat gemeenten bij het maken 
van bestemmingsplannen rekening moeten houden met cultuurhistorische waarden. 
 
Hiertoe dient middels bestudering van kaarten bepaald te worden of binnen (de invloedsfeer van het plangebied) Rijksmo‐
numenten  (historische gebouwen, sluizen,  tuinbeelden en grafstenen), Archeologische Rijksmonumenten, Werelderfgoe‐
deren en beschermde stads‐ en dorpsgezichten aanwezig zijn. Ook het voorkomen van gebieden met landschappelijke waar‐
den en beschermde natuurgebieden (Natura 2000‐gebieden, Wetlands, Beschermde Natuurmonumenten, Nationale Parken, 
Nationale Landschappen en de Ecologische Hoofdstructuur dient bepaald te worden. 
 
Beoordeling 

Binnen het projectgebied zijn geen cultuurhistorische waarden aanwezig. Aangezien er voor de realisatie van het initiatief 
geen sloop of bouw plaatsvind, zullen mogelijk aanwezige cultuurhistorische waarden niet worden verstoord.  
   
Conclusie 

De geplande ontwikkeling heeft derhalve geen negatieve invloed op eventuele cultuurhistorische waarden. Het aspect 'cul‐
tuurhistorie' staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg. 
 
4.10 Externe Veiligheid 
Bij ruimtelijke plannen wordt ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten gekeken, namelijk: 

 bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt; 
 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of leidingen. 

Ten aanzien van deze aspecten moeten de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld tot een aan‐
vaardbaar minimum worden beperkt 
In het externe veiligheidsbeleid wordt onderscheid gemaakt in het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). 

 Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval 
met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven. Het PR wordt weer‐
gegeven met risicocontouren rondom een inrichting of langs een vervoersas. 

 Het GR drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als rechtstreeks 
gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Voor het GR geldt een oriëntatiewaarde. De gemeente heeft een 
verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde overschrijdt. 

 
Risicorelevante inrichtingen 

Relevant is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Op basis van het Bevi geldt voor het PR een grenswaarde voor 
kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten. Beide liggen op een niveau van 10‐6 per jaar. Bij 
de vaststelling van een ruimtelijke onderbouwing of bestemmingsplan moet aan deze normen worden voldaan, ongeacht of 
het een bestaande of nieuwe situatie betreft. 
Het Bevi bevat geen norm voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordingsplicht ten aanzien van het GR in 
het  invloedsgebied van de  inrichting. De  in het externe veiligheidsbeleid gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als 
oriëntatiewaarde. 
 
Vervoer van gevaarlijke stoffen over water, wegen en spoorwegen 

Relevant  is de circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen  (circulaire RVGS) en  in de toekomst ook het Besluit 
Transportroutes Externe Veiligheid (BTEV). Op basis van de circulaire RVGS geldt het volgende: 

 Voor bestaande situaties gelden er plaatse van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten de grenswaarde voor het 
PR van 10‐5 per jaar en de streefwaarde van 10‐6 per jaar. 
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 In nieuwe situaties geldt ter plaatse van kwetsbare objecten de grenswaarde voor het PR van 10‐6 per  jaar. Voor 
beperkt kwetsbare objecten geldt deze waarde als een richtwaarde. 

 Bij een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het GR of een toename van het GR geldt een verantwoordings‐
plicht. Deze verantwoordingsplicht geldt zowel in bestaande als nieuwe situaties. De circulaire vermeldt dat op een 
afstand van 200 m vanaf het tracé in principe geen beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik. 

Vooruitlopend op het BTEV zijn in de circulaire RVGS veiligheidsafstanden opgenomen uit het Basisnet Weg en het Basisnet 
Water. In het BTEV worden tevens plasbrandaandachtsgebieden benoemd voor transportroutes. Aan de hand van de Basis‐
netten wordt al geanticipeerd op de beperkingen voor ruimtelijke ontwikkelingen die samenhangen met deze plasbrandaan‐
dachtsgebieden. 
 
Buisleidingen 

Relevant is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). In dat Besluit wordt aangesloten bij de risicobenadering uit 
het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zodat ook voor buisleidingen normen voor het PR en het GR gelden. Op 
grond van het Bevb dient bij ontwikkelingen inzicht te worden gegeven in de afstand tot het plaatsgebonden risico en de 
hoogte van het groepsrisico als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. 
 
Beoordeling 

Nabij het projectgebied zijn enkele risicobronnen gelegen (figuur 4.9). Het betreffen voornamelijk agrarische bedrijven met 
propaantanks. Het projectgebied is niet gelegen binnen een PR10‐6 risicocontour of invloedsgebied van een risicobron. 
 

 
Figuur 4.8: Uitsnede risicokaart met plangebied blauw omkaderd  
 
Daarnaast vindt in de nabije omgeving slechts op zeer beperkte schaal transport van gevaarlijke stoffen over de weg plaats 
(o.a. de N277 en N272), met name ter bevoorrading van de inrichtingen binnen en in de directe omgeving van het plangebied. 
De transportbewegingen zijn dermate beperkt dat geen sprake is van ruimtelijke beperkingen langs de routes en leidt der‐
halve niet tot beperking in het projectgebied. Op grotere afstand (>900 meter)  van het projectgebied hoofdaardgastrans‐
portleidingen gelegen. Het projectgebied is niet gelegen binnen het invloedsgebied van deze gasleidingen. 
 

Conclusie 

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 
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4.11  Kabels en Leidingen 
Beleid en normstelling 

Voor planologisch relevante kabels en leidingen geldt in het algemeen een belemmeringenzone waarmee in de ontwikkeling 
van een plangebied rekening moet worden gehouden. 
 
Beoordeling 

Binnen een straal van 1 kilometer bevinden zich geen brandstofleidingen, hogedruk aardgasleidingen, rioolwatertransport‐
leidingen, drinkwatertransportleidingen of hoogspanningsleidingtracé in de nabijheid van het plangebied.  
 
Conclusie 

Planologische relevante kabels en leidingen vormen daarom geen belemmering voor de vaststelling van dit plan. 
 
4.12 Verkeer en parkeren 
Voor het onderzoek naar de invloed van verkeer dient het aantal verkeersbewegingen afkomstig van de bedrijfsverzamelge‐
bouwen bepaald te worden. Door het planologisch toevoegen van dit bedrijf kunnen nadelige gevolgen optreden door een 
toename van het aantal verkeersbewegingen. Om een  juist beeld te krijgen van het aantal verkeersbewegingen dient de 
worst‐case situatie bepaald te worden. 
 
Om de parkeerbehoefte te berekenen wordt gebruik gemaakt van de Nota Parkeernormen Gemert‐Bakel 2017 en voor het 
berekenen van de verkeersgeneratie wordt gebruik gemaakt van CROW 381 ‘Toekomstbestendig parkeren’.  

 Het bedrijfsvloeroppervlakte betreft circa 1.127 m2;  
 Het bereikbaarheidskenmerk is Buitengebied; 
 Stedelijkheidsgraad van de kern Elsendorp is 5 
 Voor het bepalen van de verkeersgeneratie wordt het midden van de bandbreedte aangehouden. 

 
Parkeren  

 Oude situatie:   
o Voormalige agrarisch bedrijf: Bedrijfs arbeidsextensief (loods, opslag, transportbedrijf)  
o Parkeercijfer: 0,8 per 100 m2 bvo 
o = 1.127 m2 / 100 m2 x 0,8 = 10 parkeerplaatsen,.  

 Nieuwe situatie:  
o Bedrijfsverzamelgebouw 
o Parkeercijfer: 1,7 per 100 m2 bvo 
o = 1.127 m2 / 100 m2 x 1,7 =  20 parkeerplaatsen,.  

 
Er moeten dus nog  20 – 10 = 10 parkeerplekken worden gerealiseerd.  
De parkeerbehoefte van 10 parkeerplekken kan worden voorzien op het eigen voormalige agrarische erf. In de praktijk zijn 
de berekende aantallen parkeerplekken niet noodzakelijk. Het gaat slechts om een kleinschalig aannemersbedrijf. Op dit 
moment zijn aan de voorzijde circa 6 parkeerplaatsen aanwezig op eigen terrein. Voor de huidige bedrijfsvoering van het 
kleinschalig aannemersbedrijf blijkt uit de praktijk dat dit voldoende is. 
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Verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling 

 Oude situatie:  
o Voormalige agrarisch bedrijf: Bedrijf arbeidsextensief (loods, opslag, transportbedrijf)  
o Verkeersgeneratie per 1002 bvo: min. 3,9 en max. 5,7 = gemiddeld 4,8 voertuigbewegingen per etmaal; 
o = 1.127 m2 / 100 m2 x 4,8 = 55 voertuigbewegingen,.   

 Nieuwe situatie:  
o Bedrijfsverzamelgebouw 
o Verkeersgeneratie per 1002 bvo: min 7  en max. 8,7 = gemiddeld 7,85 voertuigbewegingen per etmaal; 
o = 1.127 m2 / 100 m2 x 7,85 =  89 voertuigbewegingen   

 
In de beoogde situatie zal er dus een verkeer toename zijn van   89 – 55 = 34 voertuigbewegingen per etmaal. Voor een 
werkdag geldt x 1,33 (CROW 381)= 46 voertuigbewegingen per etmaal op een gemiddelde werkdag. Het verkeer zal daarbij 
in eerste instantie via het Paradijs en daarna via de N277 afwikkelen.  
 
Het drukste uur in de spits is bij de beoordeling van verkeersafwikkeling bepalend. Als vuistregel voor het bepalen van de 
verkeersintensiteit in de spitsperiode, wordt 10% van de etmaal waarde aangehouden.  Het gaat dus om 46/10. In het drukste 
uur worden er dan dus 5 motorvoertuigen per uur afgewikkeld.. Gezien de inrichting en de verwachte verkeersintensiteiten 
op beide wegen zal deze beperkte verkeerstoename niet leiden tot knelpunten in de verkeersafwikkeling.  
 
Verkeersveiligheid 

De toevoeging van het plan leidt verder niet tot knelpunten in de verkeersveiligheid. De toename van het verkeer is dermate 
klein dat dit niet leidt tot knelpunten. 
 
Conclusie 

Het aspect ‘Verkeer en Parkeren’ vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
 
4.13 Gezondheid 
In voorgaande paragrafen is onderbouwd dat het initiatief voldoet aan alle milieunormen. Daarmee is ter plaatse sprake van 
gezond woon‐ en leefklimaat.  
Daarbovenop  is het  initiatief  landschappelijke  ingepast waarbij extra groen wordt  toegevoegd aan het  landschap. Groen 
draagt positief bij aan het mentaal welbevinden van mensen. Daarbij zorgen extra bomen en planten voor een gezondere 
lucht en daarmee voor een gezonde leefomgeving. 
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5. CONCLUSIE  

In voorgaande hoofdstukken is het initiatief aan de Paradijs 66 getoetst aan beleid, gemotiveerd aan de hand van doelen en 
beoordeeld op basis van de geldende normen voor relevante milieukundige aspecten. In hoofdstuk 3 is de beoogde ontwik‐
keling getoetst aan het provinciaal en gemeentelijk beleid. Daarin is aangetoond dat het initiatief voldoet aan de basisprin‐
cipes voor een evenwichtige toedeling van functies en aan de regels voor niet‐agrarische activiteiten. Daarnaast past het 
initiatief bij de doelen uit de structuurvisie van proeftuin Elsendorp, doordat het herbestemmen van een voormalige inten‐
sieve veehouderij leegstand tegengaat. Daarbovenop wordt meerwaarde voor het dorp gecreëerd door het landschappelijk 
inpassen van het terrein. In hoofdstuk 4 is de beoogde ontwikkeling getoetst aan de regelgeving van verschillende milieu‐
kundige aspecten. Hieruit is gebleken dat er geen milieukundige aspecten zijn die de beoogde ontwikkeling in de weg staan 
en zijn er tegelijkertijd geen aspecten die door de beoogde ontwikkeling negatief worden beïnvloed.  
 
Op basis van deze ruimtelijke onderbouwing kan daarom geconcludeerd worden dat het initiatief aanvaardbaar is binnen de 
bestaande fysieke leefomgeving en daadwerkelijk een positieve invloed zal hebben op de leefbaarheid en de toekomstbe‐
stendigheid van Elsendorp.  
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Bijlage 1 Landschappelijk inpassingsplan 





PARADIJS 66, ELSENDORP 
FAMILIE VAN DE WETERING



HART VAN DE OPGAVE
PM
• Position paper
• Stad en ommeland
• Leeuwarden 2028
• Behoefte aan een omgevingsvisie 
 die L helpt bij het maken van 
 keuzes
• Bewuste keuze voor die relatief 
 korte termijn, mede bepaald door 
 de uitkomsten van het lopende 
 project LF2028
• Panorama 2028

[Herald] Visie op compleetheid van de positionpaper:
de aanzet met drie lagen leefomgeving, samenleving, 
economie en de koppeling met de Global Goals biedt een 
interessant kader. Ik denk dat het onderdeel economie nog 
het minst geladen is met waarden en teveel associeert met 
de ‘oude’ begrippen van verdienen, groei, bereikbaarheid 
etc.. Leidraad voor de visie zou de waarde kunnen zijn en 
het onderscheidende in plaats van het op de kaart zetten 
en place to be mantra. Toerisme is bijvoorbeeld zoiets. 
Dit is een economische factor ook in de toekomst maar 
we moeten niet denken in aantallen [met alle problemen 
van dien] maar in onderscheidend aanbod op basis van 
waarden [rust, weidsheid, splendid isolation]. Een sterke 
economie is gebaseerd op een sterke identiteit en daar 
liggen de kansen voor de toekomst. 

VISIE EN OMGEVINGSWET
De omgevingsvisie moet op basis van de Omgevingswet 
uiterlijk in 2025 gereed zijn. De gemeente heeft de 
ambitie om eerder al een omgevingsvisie op te stellen. Die 
omgevingsvisie in de eerste aanzet van de beleidscyclus, 
zoals die door het Rijk aan het instrumentarium 
van de Omgevingswet ten grondslag is gelegd. De 
omgevingsvisie heeft in die cyclus een nauwgezette relatie 
met programma’s en het omgevingsplan. Uiteindelijk 

omvat de beleidscyclus volgens de Omgevingswet het 
volledig wettelijke instrumentarium in een voortdurende 
dynamische cyclus die in kan spelen op ontwikkelingen. 
Inhoudelijk verhoudt de visie zich dan ook nadrukkelijk 
met de andere instrumenten. Omdat het omgevingsplan 
voor het hele eiland pas in 2029 klaar hoeft te zijn en 
er ook nog geen programma’s zijn gemaakt, functioneert 
de omgevingsvisie op dit moment, nu er nog geen 
omgevingsplan ligt dat juridische kaders stelt, anders dan 
straks wanneer alle instrumenten volwaardig functioneren 
onder de Omgevingswet. De omgevingsvisie die nu voorligt 
moet duidelijke kaders stellen en koers bepalen als 
(juridische) basis voor de toetsing van initiatieven, zolang 
de cyclus nog niet optimaal functioneert. Een deel van 
die kaders kan straks naar het omgevingsplan, waarna 
de omgevingsvisie uiteindelijk een meer strategisch 
abstractieniveau kan krijgen. De omgevingsvisie is daarmee 
eveneens een dynamisch document, dat binnen de 
beleidscyclus telkens om aanpassing en actualisatie vraagt 
aan ontwikkelingen en opgaves die zich voor gaan doen. 
Er zijn meer zaken die op dit moment nog niet duidelijk 
zijn of waarin de gemeente nog geen keuzes heeft 
gemaakt. Vraagstukken die pas bij het opstellen van het 
omgevingsplan aan de orde komen, zoals beleidsmatige 
keuzes met betrekking tot o.a. de regels uit de 
Bruidsschat (vooral de gemeentelijke milieuregelgeving), 
de zorgplichten, de regels met betrekking tot de fysieke 
leefomgeving uit de verschillende gemeentelijke 
verordeningen, en dergelijke. Onderdelen die op grond van 
artikel 3.2. en 3.3. van de Omgevingswet deel uit moeten 
maken van een omgevingsvisie, zoals bedoeld onder de 
Omgevingswet. Deze omgevingsvisie is om die reden nog 
niet volledig een omgevingsvisie zoals de Wet die voor 
zich ziet en zoals die in de toekomst binnen een optimale 
beleidscyclus moet gaan functioneren in relatie tot hogere 
regelgeving en het eigen gemeentelijke instrumentarium. 
Om die reden wordt deze omgevingsvisie gezien als een 
tussendocument, een eerste stap naar de toekomstige 
volwaardige omgevingsvisie. 

BESTUURLIJKE CONTEXT
verder zou ik ook aangeven dat we met de visie aansluiting 
willen zoeken bij de 9 principes van de Omgevingsvisie 
van de provincie en tot slot zou ik ook de kamerbrief willen 
noemen waarbij het Rijk heeft aangegeven de regie te 
pakken in ieder geval op vier voor Leeuwarden relevante 
onderdelen, namelijk dat verbindingsverhaal van regio’s 
(ken jij beter dan ik), een nationaal programma voor het 
landelijk gebied (met name landbouw), een aanpak van 
de veenweideproblematiek en een beschouwing van het 
Nederlandse landschap en de betekenis daarvan. Kortom 
je zit straks met een sterke regie vanuit het Rijk, daaronder 
komt een zeer strakke regie vanuit de provincie, dus is de 
vraag wat er voor de gemeente resteert. Dat vraagt van ons 
wel de nodige creativiteit, maar ook aandacht voor de rol 
die Leeuwarden in de processen kan innemen en zo.

LOKALE KLEURING
De samenhang van thema’s – wat willen we per 
beleidsthema bereiken – met gebieden – hoe vindt 
de vertaling plaats per wijk, dorp of gebied – moet in 
de omgevingsvisie een goede plek krijgen. Juist voor 
Leeuwarden is dat ook bijzonder relevant: dragende groen- 
en waterstructuren enerzijds en een veelzijdige stand en 
diverse dorpen met een eigen kleur en identiteit anderzijds. 
Een thematische aanpak voor bijvoorbeeld leefbaarheid 
of duurzaamheid die voor alle wijken en dorpen geldt, is 
weinig effectief. Er zal een gebiedsgerichte uitwerking 
nodig zijn die specifieke oplossingsrichtingen kan bieden. 
De omgevingsvisie zet daarbij vooral in op de meest 
dynamische gebieden.
In het proces brengen wij dat onder door de thema-
ambities te vertalen in een beperkt aantal leidende 
ambities per gebied. In focusgesprekken maken we daar 
een gebiedsgerichte uitwerking van.
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1. DE LOCATIE 

Langs de Paradijs in Elsendorp is het bedrijf 
van de familie van de Wetering gevestigd.  
Familie van de Wetering is voornemens een 
bestemmingswijziging te doen.  
Bij deze wijziging zal een landschappelijke 
inpassing opgesteld worden.
 
Bij het opstellen van de landschappelijke 
inrichting is rekening gehouden met de 
historie van de omgeving, de huidige 
groenstructuren en met de landschapsvisie 
van de gemeente.

 



5

2. HISTORIE 

- 1950-

• Lange smalle kavels;
• Weinig tot geen bebouwing

• Kavels zijn samengevoegd;
• Bebouwing is geogenomen aan 

de Paradijs;
• Zeelandsedijk is primaire weg

• Bebouwing is toegenomen;
• Gronden agrarisch in gebruik;
• Brede langwerpige kavels.

anno

- 1980 -
anno

- 2020 -
anno



3. ANALYSE OMGEVING 

6

Zeelandsedijk

Plangebied

Groenstructuren

Secundaire wegen
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Zeelandsedijk

Groenstructuren

Secundaire wegen

De Zeelandsedijk is een belangrijke en doorgaande weg naar 
Elsendorp. Veel secundaire wegen zijn hierop ontsloten, zo 
ook Paradijs. 
De meesten wegen en groenstructuren in en rondom 
Elsendorp lopen parallel aan elkaar. Door middel van groene 
bomenlanen wordt de landschappelijke waarde van het dorp 
versterkt. 
Niet alleen de wegen zijn groen ingepast, maar ook de erven 
hebben een groene singel rondom het perceel. Minimaal 
twee zijden hebben een groene rand bestaande uit bomen 
en/of struweel. 

Groenstructuur aan de oostzijde van het perceel
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4. LANDSCHAPSVISIE

Voor de proeftuin in Elsendorp is door middel van 
bouwstenen en inspiratiekaarten een landschapsvisie 
opgesteld. De visie staat niet op zichzelf, de basis ligt in het 
bestemmingsplan en het meerwaardeplan. 
De visie beschrijft de doelstellingen, het landschappelijke 
beeld per gebied en heeft verschillende thematische 
uitwerkingen. 

Het landschap kan opgedeeld worden in 3 verschillende 
delen:
1. Dynamisch buitengebied; De openheid en de vergezichten 

worden gerespecteerd. Grote erven zijn omsingeld door 
robuuste groene randen. De perceelgrensbeplanting staat 
haaks op de ontginningswegen. De beplanting wordt 
ingezet als windsingel.

2. Rustig buitengebied; Dit landschap kent een afwisseling 
van extensieve weides en natuur inclusieve akkers met 
klimaat adaptieve bossen.  Naaldbos wordt omgevormd 
naar loofbos.  
Waar mogelijk worden de bossen ecologisch verbonden 
door houtwallen en boomsingels. Deze groene randen 
worden ingezet als windsingel. Het gebied is toegankelijk 
voor voetgangers. In dit buitengebied  is geen ruimte voor 
zonneparken.

3. Dorpslandschapszone; Dit is de zone rondom het dorp. 
Het landschap is kleinschalig en afwisselend. 

De visie benoemd randvoorwaarden voor landschap en 
erfinrichting. 
• Behouden van open en weids karakter;
• Altijd een stevige beplanting toevoegen op het erf die een 

bijdrage levert in het ontginningenlandschap;
• In stand houden van rechtlijnige en geordende verkaveling;
• Behouden van zichtlijnen en waardevolle open ruimten. 

Waar mogelijk deze versterken;
• Aandacht voor behoud en bescherming van 

cultuurhistorische structuren, zoals wijstgronden, 
zandpaden, dubbele bomenlanen, beken en steilranden;

• Kansen benutten voor bijdrage aan natuurontwikkeling, 
zoals akkerrandbeheer, bloemrijkgrasland of poelen;

• Sloop van in verval geraakte bedrijfsbebouwing;
• Opknappen van waardevolle bebouwing, eventueel d.m.v. 

splitsing wooneenheden. 
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Landschapsvisie Elsendorp (Bron: Landschappelijke inspiratiekaart en bouwstenen landschappelijke meerwaarde, 
Proeftuin Elsendorp 2021)

Dynamisch buitengebied

Dorpslandschapszone

Rustig buitengebied
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Randvoorwoorden landschappelijke inpassing (Bron: Landschappelijke inspiratiekaart en bouwstenen landschappelijke meerwaarde, Proeftuin 
Elsendorp 2021)
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Kansenkaart (Bron: Landschappelijke inspiratiekaart en bouwstenen landschappelijke meerwaarde, Proeftuin 
Elsendorp 2021)
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5. ONTWIKKELING EN LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

Nieuwe bebouwing 

Nieuwe bomen

Huidige bomen

Inheems struweel

2200 m2 landschappelijke inpassing
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Bij het opstellen van de landschappelijke inpassing is rekening 
gehouden met de wensen van de gemeente, de zichtlijnen en met de 
paarden in de naastgelegen wei.
In de huidige situatie ligt er ten oosten van de schuur een groenzone 
bestaande uit bomen en struweel. Deze groenzone zal versterkt 
worden door aan de westzijde in de naastgelegen wei een bomenrij 
te plaatsen. Naast het versterken van de natuur zal er de groene rand 
ook dienen als windsingel. 

Op de hoek van de Zeelandsedijkweg en de Paradijs staat een 
transformatorhuisje. Deze bebouwing wordt meegenomen in de 
landschappelijke inpassing door er een struweel aan 2 zijdes te 
plaatsen.  
De struweelhaag  bestaat uit hazelaar (25%), meidoorn (25%), 
sleedoorn (25%) en hondsroos (25%). Het struweel bestaat uit vier-
rijige beplanting met onderlinge afstand van 1 meter.

Aan de westzijde wordt geen groene inpassing geplaatst. De 
openheid en de vergezichten worden zo gerespecteerd. 

Meidoorn 

Hondsroos

Inheems struweel

2200 m2 landschappelijke inpassing
13
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A

A

A’

A’

DOORSNEDES LANDSCHAPPELIJKE INPASSING



Bijlage 2 Planverbeelding beoogde situatie  
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Bijlage 3 Meerwaarde berekening  





Naam initiatief: Paradijs 66 - Tiny vd Wetering
Datum: 10-3-2021
Ingevuld door: D. van Roij

1. Past het initiatief in de Visie? (zie bijlage 1 van het meerwaardeplan)

Toelichting:
Ja/Nee: Ja

2. Verbetert het initiatief de leefbaarheid?
+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:

Reduceren overlast intensieve veehouderij (geur, geluid, uitstoot) 1
Asbest verwijderen 0
Leegstand/VAB's opruimen 1

Zelfvoorzienend in energie (zonneweides, -daken, windenergie) 0
Minder wonen in IV-gebied 0
Verkeersveiligheid Gerele Peel 0
Voldoende kwalitatieve woningen (per doelgroep) 0
Ja/Nee: Ja

3. Creëert het initiatief ruimte voor bedrijvigheid en innovatie?
+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:

Moderne stalsystemen installeren 0
Kansen bieden aan koplopers 0
Circulaire economie in agrarische sector 0
Nieuwe bedrijvigheid aantrekken/ruimte bieden 1
Energiekansen 'pakken' (duurzame deals) 0
Ja/Nee: Ja

4. Creëert het initiatief landschappelijke kwaliteit?
+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:

Bedrijvigheid concentreren in paarse zone 0
Buitengebied verbinden met het dorp 0
Beeldkwaliteit bewaken en verbeteren 1
Lege milieuvergunningen intrekken 0
Ja/Nee: Ja

5. Levert het initiatief een bijdrage aan duurzaam waterbeheer?
+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:

Waterbuffer groter dan 20.000 m3 0
Oplossen knelpunten in waterbeheer 0
Verbeterde niveauregeling 0
Bijdrage aan klimaatadaptatie 0
Waterbeheer ook afstemmen op natuurontwikkeling 0
Ja/Nee: Nee

6. Versterkt het initiatief het recreatie aanbod?
+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:

Transitie naar een recreatief aantrekkelijke omgeving 0
Interessant 'gebiedsverhaal' als grondlegger 0
Doelgroepen benadering 0

Recreatie aanbod bundelen 0
Combinatie waterbeheer, natuur en recreatie 0
Elsendorp verbinden met landgoederen 0
Recreatieve routes uitzetten 0
Ja/Nee: Nee

7. Wordt er samengewerkt met andere initiatieven?

Toelichting:
Ja/Nee: Ja

Korting op maatschappelijke meerwaarde: 25%

Toelichting hier invoeren

omschakeling van IV-bedrijf naar kleinschalig bedrijf (aannemersbedrijf)

Saneren IV-bedrijf
Toelichting hier invoeren
Nieuwe functie voor VAB

Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
de vestiging van een nieuw bedrijf wordt mogelijk gemaakt
Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Landschap versterken aan Zeelandsedijk
Toelichting hier invoeren

Samen met Sjang Schaap (initiatief Zeelandsedijk 82) wordt de landschappelijk kwaliteit aan de 
Zeelandsedijk versterkt

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren



Paradijs 66 - Tiny vd Wetering
2
25%

Oppervlakte bestemming [m2] Oppervlakte bouwvlak [m2] Grondwaarde [€/m2] Huidige waarde [€]
1,00€                              -€                                      
5,00€                              -€                                      

14.198                                             25,00€                            354.950€                             

62,50€                            -€                                      
100,00€                          -€                                      

70,00€                            -€                                      
25,00€                            -€                                      
25,00€                            -€                                      
25,00€                            -€                                      

-€                                      

-                                                   -                                                  -€                                      
14.198                                             -                                                  354.950€                             

Oppervlakte bestemming [m2] Oppervlakte bouwvlak [m2] Grondwaarde [€/m2] Toekomstige waarde [€]
1.000                                               1,00€                              1.000€                                  
7.198                                               5,00€                              35.990€                                

25,00€                            -€                                      

6.000                                               62,50€                            375.000€                             
100,00€                          -€                                      

70,00€                            -€                                      
25,00€                            -€                                      
25,00€                            -€                                      
25,00€                            -€                                      

-                                                   -                                                  -€                                      
14.198                                             -                                                  411.990€                             

Bruto financiële meerwaarde Verschil oppervlakte [m2] Meerwaarde
-                                                   57.040€                                

Eigen werkzaamheden Opp. binnen plangebied [m2] Opp. buiten plangebied [m2] Eenheidsprijs Gemaakte kosten
25,00€                            -€                                      

5,00€                              -€                                      
1.000                                               10,00€                            10.000€                                

-€                                      
10.000€                                

Omvang investering/fondsbijdrage Investering [€]

11.408€                                
2.852€                                  
8.556€                                  

10.000€                                
-€                                      

Te realiseren investering korting o.b.v. maatschappelijke meerwaarde

o.b.v. eigen werkzaamheden
o.b.v. storting in gebiedsfonds

gevraagde inspanning na korting

Categorie 2
Gevraagde investering 20% Bruto meerwaarde afdragen

Totaal

Opmerking
Bruto financiële meerwaarde

Slopen agrarische gebouwen [m2]
Slopen kassen [m2]
Landschappelijke inpassing [m2]
Overig

Totaal

Grondwaarde toekomstige situatie
Natuur
Agrarisch 
Agrarisch met een bouwvlak / 
Agrarisch verwante bedrijven
Bedrijf 
Wonen <1000 m2
Wonen >1000 m2
Maatschappelijk 
Recreatie
Horeca
Overig

Agrarisch 
Agrarisch met een bouwvlak / 
Agrarisch verwante bedrijven
Bedrijf 
Wonen <1000 m2
Wonen >1000 m2
Maatschappelijk 
Recreatie
Horeca
Vastgoedwaarde (alleen bij sloop 
van een opstal)
Overig
Totaal:

Natuur

Naam initiatief:
Categorie van het initiatief [1, 2 of 3]:
Kortingspercentage o.b.v. maatschappelijke meerwaarde [zie werkblad maatschappelijk]:

Grondwaarde huidige situatie
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1. INLEIDING 

Voor ‘Proeftuin Elsendorp’ wordt het ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ vastgesteld. Met dit bestemmingsplan met 
verbrede reikwijdte moet het eenvoudiger worden om een omgevingsvergunning te verlenen voor initiatieven die een meer‐
waarde zijn voor Elsendorp. Het bestemmingsplan  is daarmee een omgevingsplan vooruitlopend op de Omgevingswet en 
heeft het een pilot status gekregen onder de Crisis‐ en herstelwet (Chw). Zo’n pilot omgevingsplan biedt veel ontwikkelings‐
ruimte en flexibiliteit. Dit sluit aan bij het gedachtegoed van de Omgevingswet. 
 
De  initiatiefnemer voor een  initiatief aan de Zeelandsedijk 30  is één van de koplopers die samen met een aantal andere 
koplopers een bijdrage levert aan meerwaarde voor het dorp. Voor de koplopers in de proeftuin is het mogelijk gemaakt om 
gelijktijdig met het vaststellen van het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte ook hun initiatief planologisch te regelen.  
 
Om de initiatieven samen met het ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ mogelijk te maken is een motivering nodig 
waarin aangetoond wordt dat het initiatief aanvaardbaar is binnen de bestaande fysieke leefomgeving. In voorliggende ruim‐
telijke onderbouwing wordt het initiatief aan de Zeelandsedijk 30 gemotiveerd aan de hand van de doelen voor meerwaarde 
voor Elsendorp, het relevante provinciale omgevingsbeleid en de geldende normen voor de relevante milieukundige aspec‐
ten. Het initiatief aan de Zeelandsedijk 30 is aanvaardbaar binnen de bestaande fysieke leefomgeving als aan voornoemde 
wordt voldaan.  
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2. DE ONTWIKKELING 

2.1 Huidige situatie  
Het Brabantse dorp Elsendorp ligt aan de kruising  van de twee provinciale wegen de Zeelandsedijk en de Elsendorpseweg 
tussen Gemert en Boxmeer. Het dorp valt onder de gemeente Gemert‐Bakel. Het is omgeven door een agrarisch landschap 
met meerdere intensieve veehouderijen en met in het zuiden een aantal natuurgebieden zoals de ‘Groote Slink‐Bunthorst’, 
‘De Sijp’ en ‘Cleefs Wit’.  
 
Locatie 

Zeelandsedijk 30  ligt ten direct ten westen van het dorp  in het buitengebied. Op dit adres staat een bedrijfswoning met 
daarachter 3 stallen en 3 kleinere bijgebouwen. Het perceel wordt via een zijweg ontsloten op de Zeelandsedijk. De rest van 
het perceel bestaat uit weilanden en volières voor het houden van fazanten. 
 
Activiteiten  

Op dit moment is ter plaatse een agrarisch bedrijf aanwezig in de vorm van een fazantenfokkerij. De fazanten worden ge‐
houden in stallen en buiten in volières. Op het bedrijf worden circa 31.000 fazanten gehouden (gegevens Web BVB Brabant). 
 

 
Figuur 2.1: Kaart omgeving met plangebied rood aangeduid. 
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Figuur 2.2: Luchtfoto met plangebied rood omkaderd  
 
2.2 Beoogde situatie en de meerwaarde voor Elsendorp 
Bedrijfsverzamelgebouw 

De initiatiefnemer is voornemens om de agrarische bedrijfslocatie te transformeren naar een bedrijfsverzamellocatie voor 
drie bedrijven. Direct aan de Zeelandsedijk zijn drie nieuwe loodsen beoogd om te verhuren. De loodsen krijgen ieder een 
eigen inrit op de parallelweg Zeelandsedijk. Via de kruisingen met Gerele Peel en Elsendorpseweg wordt de locatie ontsloten 
op de provinciale wegen. De planlocatie wordt dus niet rechtstreeks ontsloten op de provinciale wegen maar maakt gebruik 
van de bestaande aansluitingen. De nieuwe loodsen worden gerealiseerd binnen één bouwvlak waarvoor één bestemmings‐
planregeling geldt. Voor de realisatie van het beoogde bedrijfsverzamellocatie wordt het bouwvlak van het voormalige agra‐
risch bedrijf, dat reeds ter plaatse gevestigd is, ingezet. Er is hiermee dus geen sprake van het nieuwvestigen van een bedrijf, 
maar van een omschakeling naar ander bedrijfstype. Het bouwvlak ten behoeve van de beoogde bedrijfsverzamellocatie 
krijgt een oppervlakte van 5.162 m2. Het huidige bouwvlak ten behoeve van het voormalig agrarisch bedrijf kent een opper‐
vlakte van 10.485 m2. Het bestaande bouwvlak wordt met de beoogde transformatie naar een bedrijfsverzamellocatie onge‐
veer gehalveerd.  
 
Woning met bedrijf aan huis in de vorm van kleinschalige zorgboerderij 

De huidige bedrijfswoning blijft behouden en wordt omgeschakeld naar een woonbestemming. De huidige bewoners blijven 
hier wonen en zijn voornemens om een kleinschalige zorgboerderij aan huis (bedrijf aan huis) op te richten. Initiatiefnemer 
wenst  twee schuren  te behouden. Dit betreffen de  twee schuren  ten westen van de woning. Deze schuren hebben een 
omvang van circa 278 m2 en 282 m2.  
De schuur met een omvang van 282 m2 wenst initiatiefnemer te behouden als bijgebouw bij de woning. Bij de woning be‐
hoort een relatief groot oppervlak aan tuin, weide, paden, houtopstanden en een visvijver. Om deze te kunnen onderhouden 
is opslag van machines en materieel noodzakelijk.  
De schuur met een oppervlakte van 278 m2 wenst initiatiefnemer in gebruik te nemen ten behoeve van een kleinschalige 
zorgboerderij.  Initiatiefnemer wil een voor een beperkt aantal cliënten dagbesteding kunnen bieden op deze  locatie. De 
schuur wordt in gebruik genomen om activiteiten te doen, sociale werkplaats en verblijfsruimte met kantine, toiletten, enz. 
Er zullen in beperkte mate dieren gehouden worden ten behoeve van de zorgboerderij.  
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Sloop  

Volgens de anterieure overeenkomst moet er minstens 1.255 m2 aan bebouwing worden gesloopt. Dit betreft een deel van 
de grote stal, de varkensstal en de overkapping. Daarnaast wordt circa 20.000 m2 aan volières gesloopt.   
 

Groenvoorziening  

De  initiatiefnemer wenst een grote visvijver aan te  leggen met daaromheen veel groen en wandelpaden. De vijver wordt 
openbaar toegankelijk, zodat inwoners van Elsendorp en omgeving er kunnen wandelen en indien gewenst vissen. Tegelij‐
kertijd zal de vijver fungeren als waterbuffer. Het beheer van het groen op het terrein zal overgelaten worden aan een in‐
stantie met een sociale / maatschappelijke achtergrond.  Met deze groenontwikkeling kan aangesloten worden met de ont‐
wikkeling van de natuurzone met recreatiepad aan de Domptseloop. Het voorstel voor de landschappelijke inpassing is weer‐
gegeven in figuur 2.3 en bijgevoegd in bijlage 1. Het is gewenst dat dit inrichtingsplan gerealiseerd wordt.  
 

Meerwaarde 

Dit initiatief levert op meerder punten meerwaarde voor Elsendorp. Op de eerste plaats door het herbestemmen van een 
voormalige intensieve pluimveehouderij. Het bouwvlak wordt hierbij verkleind. De voormalige stallen krijgen voor een deel 
een nieuwe bestemming en worden voor de rest gesloopt. De nieuw te bouwen loodsen bieden ruimte aan lokale bedrijvig‐
heid. Bovenop deze  loodsen worden zonnepanelen geplaatst. Daarnaast wordt er een grote visvijver aangelegd die  land‐
schappelijk wordt ingepast. Deze vijver dient als grote waterbuffer waardoor hemelwater wordt opgevangen en langer wordt 
vastgehouden. De landschappelijke inpassing geeft het terrein een recreatief aantrekkelijk uiterlijk. Doordat het terrein open‐
baar toegankelijk wordt gesteld met een aangelegd wandelpad kan hier gewandeld, gevist en op andere manieren gerecre‐
eerd worden door bewoners uit het dorp en de omgeving. Dit wandelpad zal onderdeel worden van het recreatiepad aan de 
Domptseloop.  
 

 
Figuur 2.3: Schets beoogde situatie Zeelandsedijk 30 (Bron: Bijzondere Opdrachten Buro)  
 
2.3 Bestemmingsplan  
2.3.1 Huidige planologische situatie 
Het vigerende bestemmingplan is ‘Gemert‐Bakel Buitengebied 2017’, vastgesteld op 5 juli 2018. Volgens dit plan kent het 
perceel de bestemming 'Agrarisch ‐ Agrarisch bedrijf' en ‘Agrarisch’. Het terrein ligt binnen de gebiedsaanduiding ‘overige 
zone – beperkingen veehouderij’.  
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De omschakeling van een agrarisch bedrijf naar een niet‐agrarisch bedrijf is niet mogelijk binnen de regels van het vigerend 
bestemmingsplan. De beoogde situatie wordt planologisch geregeld met de vaststelling van ‘het bestemmingsplan met ver‐
brede reikwijdte Proeftuin Elsendorp’. 
 

   
Figuur 2.4: Uitsnede bestemmingsplan ‘Gemert‐Bakel Buitengebied 2017’ (Bron: ruimtelijkeplannen.nl) 
 
2.3.2 Beoogde planologische situatie  
Om de ontwikkeling mogelijk te maken wordt de bestemming ‘Agrarisch’ omgezet naar de bestemming ‘Bedrijf’ en de be‐
stemming ‘Groen’. De bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ wordt omgezet naar de bestemming ‘Wonen’ en ‘Groen’.  
Daarmee wordt het bouwvlak verkleind van 10.485 m2 naar 5.162 m2 voor ‘Bedrijf’ en 3.325 m2 voor ‘Wonen’.   
 
Het terrein wordt  landschappelijk  ingepast.  In totaal wordt er 16.772 m² aan  landschappelijke  inpassing gerealiseerd. Dit 
bestaat uit een grote visvijver, bossingels aan de rand van het terrein en natuurlijke paden.  
 
Functieaanduidingen  

Ter plaatse van de westelijke schuur in het bestemmingsvlak ‘Wonen’ is de functieaanduiding ‘specifieke vorm van wonen – 
nevenactiviteit zorgboerderij’ opgenomen.  
Het bestemmingsvlak ‘Bedrijf’ heeft de functieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – bedrijfsverzamelgebouw 2’ gekre‐
gen.  
 
Bestaande aanduidingen 

De reeds bestaande aanduidingen zijn overgenomen, dit betreft de dubbelbestemming ‘Leiding’ voor de rioolleiding in het 
zuidoosten van het plangebied, de ‘vrijwaringszone – waterloop’ rondom heel de zuidrand van het plangebied en de ‘overige 
zone – beperkingen veehouderij’ over het gehele plangebied.  
 
In bijlage 2 is de planverbeelding van de beoogde planologische situatie weergegeven.  
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3. TOETSING BELEID  

3.1 Provinciaal beleid 
3.1.1 Ontwerp Omgevingsverordening Noord‐Brabant  
Beleid  
Gedeputeerde Staten van Noord‐Brabant hebben op 23 maart 2021 het ontwerp van de Omgevingsverordening Noord‐Bra‐
bant vastgesteld.  
Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Vanwege de Omgevingswet moet de provincie haar regelsysteem aan‐
passen. Straks heeft de provincie nog maar één verordening waarin alle regels zijn opgenomen over de fysieke leefomgeving. 
De Ontwerp Omgevingsverordening is, na de Interim Omgevingsverordening, een tweede stap op weg naar de definitieve 
omgevingsverordening. Hierin worden de bestaande verordeningen over de  fysieke  leefomgeving samengevoegd tot één 
Omgevingsverordening.  
De Ontwerp Omgevingsverordening  is beleidsneutraal van karakter  ten opzichte van de voorheen geldende verordening 
ruimte en de nu nog geldende interim omgevingsverordening. Dat betekent dat er geen nieuwe beleidswijzigingen zijn door‐
gevoerd, behalve als deze voortvloeien uit vastgesteld beleid, zoals de omgevingsvisie. In beginsel zijn de huidige regels met 
het huidige beschermingsniveau gehandhaafd. Hoewel op dit moment de  interim omgevingsverordening nog geldend  is, 
wordt in de ruimtelijke onderbouwing wel al getoetst aan de ontwerp omgevingsverordening. Aangezien de ontwikkeling op 
de  locatie Zeelandsedijk 30 onderdeel  is van de  ‘proeftuin Elsendorp’ en  ‘het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ 
(voorloper op omgevingsplan) is dat op dit moment het meest passende beoordelingskader voor deze nieuwe ontwikkeling. 
  
In hoofdstuk 4 van de Ontwerp Omgevingsverordening zijn de instructieregels opgenomen die gemeenten moeten toepassen 
in hun omgevingsplan. De instructieregels richten zich op een evenwichtige toedeling van functies. Dit betekent dat de regels 
in de ontwerp omgevingsverordening ook vanuit functies (van gebieden) zijn opgebouwd. Daarnaast richten de regels zich 
op een goede omgevingskwaliteit, inclusief een veilige en gezonde leefomgeving (in plaats van een goede ruimtelijke kwali‐
teit). Tevens zijn een aantal algemene basisprincipes opgenomen. 
 
In de ontwerp omgevingsverordening zijn regels voor ontwikkelingen gekoppeld aan werkgebieden (structuren) en aandui‐
dingen. Het plangebied ligt binnen het werkgebied ‘Landelijk Gebied’ (figuur 3.1). 
 

   
Figuur 3.1: Uitsnede Ontwerp Omgevingsverordening kaart 2 basiskaart ‐ met plangebied in ‘Landelijk gebied’  
(Bron: ruimtelijkeplannen.nl) 
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De planologische ontwikkeling die met dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt betreft de realisatie van drie nieuwe 
bedrijfsloodsen, een landschappelijke inpassing met een grote visvijver en de bestemming ‘Wonen’. Op dat bestaande bouw‐
vlak was voorheen een intensieve pluimveehouderij gevestigd.  
 
In het vigerende bestemmingsplan  ‘Gemert‐Bakel Buitengebied 2017’ (vastgesteld op 5  juli 2018) zijn ter plaatse van het 
bouwperceel aan de Zeelandsedijk 30 de gronden bestemd voor een agrarisch bedrijf. In het nieuwe bestemmingsplan ‘Proef‐
tuin Elsendorp’ krijgt het plangebied de bestemming ‘Bedrijf’, ‘Groen’ en ‘Wonen’. Hierna worden de nieuwe functies binnen 
het plangebied getoetst aan de relevante instructieregels uit de ontwerp omgevingsverordening. 
 

Toetsing 
De beoogde ontwikkeling voorziet in de transformatie van een agrarisch bedrijf naar een niet‐agrarisch bedrijf en een woon‐
bestemming met bedrijf aan huis. Deze niet‐agrarische functie wordt gevestigd in ‘landelijk gebied’. Deze ontwikkeling wordt 
daarom getoetst aan Artikel 4.77 ‘Wonen’ en 4.78 ‘Niet‐agrarische activiteiten’ van de Ontwerp Omgevingsverordening.  
 
Naast de  regels voor  ‘niet‐agrarische activiteiten’ gelden de basisprincipes voor een evenwichtige  toedeling van  functies 
(artikel 4.7 tot 4.10) en de regels voor het versterken van de omgevingskwaliteit (artikel 4.11 tot 4.13). Voor het realiseren 
van een veilige, gezonde leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit wordt toepassing gegeven aan zorgvuldig ruimte‐
gebruik, de waarden in een gebied met toepassing van de lagenbenadering en meerwaardecreatie.  
 
Dit zijn het totaal aantal regels uit de Ontwerp Omgevingsverordening Noord‐Brabant waar dit initiatief aan getoetst wordt:  
 
Instructieregels voor het omgevingsplan gemeenten (hoofdstuk 4): 
Basisprincipes voor een evenwichtige toedeling van functies (paragraaf 4.1.2): 

 Artikel 4.7 Zorgplicht voor een goede omgevingskwaliteit; 
 Artikel 4.8 Zorgvuldig ruimtegebruik; 
 Artikel 4.9 Toepassing van de lagenbenadering; 
 Artikel 4.10 Meerwaardecreatie. 

Versterken van omgevingskwaliteit (paragraaf 4.1.3):  

 Artikel 4.11 Kwaliteitsverbetering landschap; 
 Artikel 4.12 Bouw‐sloop regeling; 
 Artikel 4.13 Ontwikkelingsrichting; 

Niet‐agrarische activiteiten (paragraaf 4.6.4): 

 Artikel 4.77 Wonen; 
 Artikel 4.78 Niet‐agrarische activiteiten. 

 
Algemene bepalingen (paragraaf 4.1.1 ontwerp omgevingsverordening)  
 
Basisprincipes voor een evenwichtige toedeling van functies (paragraaf 4.1.2 ontwerp omgevingsverordening): 
artikel 4.7 Zorgplicht voor een goede omgevingskwaliteit: 

Lid 1 
Een omgevingsplan geeft bij de evenwichtige toedeling van functies aan locaties invulling aan een veilige, gezonde leefom‐
geving met een goede omgevingskwaliteit. 
 
Lid 2 
Voor het realiseren van een veilige, gezonde  leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit wordt toepassing gegeven 
aan: 

a. zorgvuldig ruimtegebruik als bedoeld in Artikel 4.8; 
b. de waarden in een gebied met toepassing van de lagenbenadering als bedoeld in Artikel 4.9; en 
c. meerwaardecreatie als bedoeld in Artikel 4.10. 
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Toetsing: 

Middels voorliggende ruimtelijke onderbouwing wordt aangetoond dat met voorgenomen ontwikkeling sprake  is van een 
evenwichtige toedeling van functies aan de locatie en dat invulling wordt gegeven aan een veilige, gezonde leefomgeving 
met een goede omgevingskwaliteit. 
Dat de beoogde ontwikkeling voldoet aan de regels in artikel 4.7 wordt onderbouwd bij de genoemde artikelen 4.8, 4.9 en 
4.10. 
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Zeelandsedijk 30 voldoet aan de regels uit artikel 4.7 ‘Zorgplicht voor een goede omgevings‐
kwaliteit’ uit ontwerp omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
 
Artikel 4.8 Zorgvuldig ruimtegebruik 

Zorgvuldig ruimtegebruik houdt in dat: 
a. een ontwikkeling plaatsvindt binnen bestaand ruimtebeslag behalve wanneer in dit hoofdstuk de ontwikkeling van 

een activiteit of functie daarbuiten wordt toegestaan; 
b. bij stedelijke ontwikkeling toepassing wordt gegeven aan de ladder voor duurzame verstedelijking, bedoeld in artikel 

5.129g van het Besluit kwaliteit leefomgeving; en 
c. gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere permanente voorzieningen worden geconcentreerd binnen een 

bouwperceel. 
 
Toetsing: 

De beoogde ontwikkeling voorziet in de realisatie van drie bedrijfsloodsen, een uitgebreide landschappelijke inpassing met 
onder andere een openbare visvijver en wandelpad en de wijziging naar de bestemming ‘Wonen’ voor de woning en de twee 
bijgebouwen. De uitbreiding van de bedrijfsloodsen aan de oostkant van het gebied zal ter plaatse van huidige agrarische 
grond worden gerealiseerd. Er is sprake van zorgvuldig ruimtegebruik doordat het bouwvlak wordt verkleind van 10.485 m2 
‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ naar 5.162 m2 voor  ‘Bedrijf’ en 3.325 m2 voor  ‘Wonen’.   Het terrein wordt  landschappelijk 
ingepast met een oppervlakte van 16.772 m². Tegenover de bouw van de nieuwe bedrijfsloodsen aan de Zeelandsedijk wordt 
1.255 m2 aan voormalige stallen gesloopt, evenals 20.000 m2 volières.  
 
In het kader van de ladder voor duurzame stedelijke ontwikkeling wordt in beginsel de transformatie van bestaand vastgoed 
niet aangemerkt als een nieuwe stedelijke ontwikkeling. In dit geval is sprake van de bouw van nieuwe loodsen ten behoeve 
van het toekomstig bedrijfsverzamellocatie. In het kader van de ladder wordt de beoogde ontwikkeling derhalve gezien als 
een nieuwe stedelijke ontwikkeling. De behoefte aan nieuwe bedrijfsruimte dient derhalve onderbouwd te worden. 
 
p.m.  

De ladderonderbouwing wordt nog uitgevoerd  

 
De woning en bijgebouwen staan geconcentreerd bij elkaar binnen het bouwperceel. De drie loodsen staan geconcentreerd 
naast elkaar direct aan de Zeelandsedijk. De bedrijfswoning wordt omgezet naar een woning met bedrijf aan huis in de vorm 
van kleinschalige zorgboerderij. Het bedrijf aan huis wordt uitgevoerd vanuit een reeds bestaande schuur behorende bij de 
woning. Deze zijn geconcentreerd binnen één bouwvlak. 
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan de Zeelandsedijk 30 voldoet aan de regels uit artikel 4.8 ‘Zorgvuldig ruimtegebruik’ uit ontwerp 
omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
 
Artikel 4.9 Toepassing van de lagenbenadering 

Lid 1 
Het toepassen van de lagenbenadering maakt inzichtelijk welke effecten een ontwikkeling heeft op de lagen afzonderlijk, de 
lagen in onderlinge wisselwerking met elkaar en het actief benutten van de factor tijd. 
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Lid 2 
Voor de toepassing van het eerste lid worden de volgende lagen onderscheiden: 

a. de ondergrond, zoals de bodem, het grondwater en archeologische waarden; 
b. de netwerklaag, zoals infrastructuur, natuurnetwerk, energienetwerk, waterwegen waaronder een goede, multimo‐

dale afwikkeling van het personen‐ en goederenvervoer; 
c. de bovenste laag, zoals cultuurhistorische‐ en landschappelijke waarden, de omvang van de functie en de bebou‐

wing, de effecten op bestaande en toekomstige functies, de effecten op volksgezondheid, veiligheid en milieu. 
Lid 3 
Bij het actief benutten van de factor tijd wordt rekening gehouden met de herkomstwaarde van de lagen, het verleden, de 
(on)omkeerbaarheid van optredende effecten op de lagen vanwege de ontwikkeling en de toekomstwaarde van de ontwik‐
keling vanuit duurzaamheid en toekomstbestendigheid. 
 

Toetsing: 

In de milieuparagrafen wordt per milieu aspect beschreven of en hoe de beoogde ontwikkeling het aspect beïnvloed. In de 
lagenbenadering bekijken we dit per laag:  

 de ondergrond: in de beoogde ontwikkeling worden drie loodsen toegevoegd. Ondanks dat 1.255 m2 aan voormalige 
stallen en 20.000 m2 aan volières gesloopt zal worden, zal het bouwoppervlak toenemen. Als compensatie zorgt de 
nieuwe grote visvijver in het nieuwe bestemmingsvlak ‘Groen’ er voor dat hemelwater langer vastgehouden wordt 
en kan infiltreren in de bodem. Er zijn geen archeologische waarden van toepassing.  

 de netwerklaag: de drie nieuwe loodsen krijgen nieuwe inritten op de ventweg van de Zeelandsedijk. Via de kruisin‐
gen met Gerele Peel en Elsendorpseweg wordt de locatie ontsloten op de provinciale wegen. Hierdoor hoeft vracht‐
verkeer niet meer over het kleine zijweggetje voor het huis lang.  De provincialewegen, de Zeelandsedijk en de El‐
sendorpseweg,  hebben  voldoende  capaciteit  om  het  verkeer  afkomstig  van  het  plangebied  af  te wikkelen. Dit 
nieuwe groene gebied zal onderdeel worden van de natuurzone waarvan het wandelpad onderdeel zal worden van 
het recreatiepad aan de Domptseloop.  

 de bovenstelaag: door de grote visvijver en de landschappelijke inpassing worden landschappelijke waarden toege‐
voegd, welke eveneens bijdragen aan het versterken van de biodiversiteit. Deze nieuwe groene omgeving zal open‐
baar worden waardoor omwonenden en bezoekers hier kunnen recreëren in de vorm van wandelen en vissen. Spor‐
tieve activiteiten in de buitenlucht dragen positief bij aan de volksgezondheid.  

 

Conclusie: 

Met de beoogde ontwikkeling aan de Zeelandsedijk 30 wordt de lagenbenadering toegepast conform artikel 4.9 ‘Toepassen 
lagenbenadering’ uit ontwerp omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
 

Artikel 4.10 Meerwaardecreatie 

Lid 1 
Meerwaardecreatie omvat een evenwichtige benadering van de economische, ecologische en sociale aspecten die  in een 
gebied en bij een ontwikkeling zijn betrokken, waaronder: 

a. de mogelijkheid om opgaven en ontwikkelingen te combineren zodat meerwaarde ontstaat; 
b. de bijdrage van een ontwikkeling aan andere opgaven en belangen dan die rechtstreeks met de ontwikkeling ge‐

moeid zijn. 
Lid 2 
De fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit, bedoeld in Artikel 4.11 Kwaliteitsverbetering landschap en de bouw‐
sloop regeling, bedoeld in Artikel 4.12 kunnen deel uitmaken van de meerwaardecreatie. 
 
Toetsing: 

Om te zorgen dat er bij initiatieven in de proeftuin voldoende meerwaarde voor Elsendorp gerealiseerd wordt is het meer‐
waardeplan opgesteld. In het meerwaardeplan is beschreven dat elk initiatief in het buitengebied van Elsendorp wordt ge‐
acht een meerwaarde te leveren in de vorm van een impuls aan de fysieke leefomgeving in de vorm van een verbetering van 
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de ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit van Elsendorp. De toetsing van de beoogde ontwikkeling aan de Zeelandsedijk 30 aan het 
meerwaardeplan is opgenomen in paragraaf 3.2.2. De meerwaarde die de beoogde ontwikkeling realiseert is beschreven in 
paragraaf 2.2. Het initiatief realiseert voldoende meerwaarde. 
 
Ook moet de ontwikkeling aan de Zeelandsedijk 30 in samenhang met de andere ontwikkelingen van de koplopers worden 
gezien, die met het bestemmingsplan ‘Proeftuin Elsendorp’ mogelijk gemaakt worden. In bijlage 3 is de berekening opgeno‐
men waarin is af te lezen dat het totale oppervlakte bouwperceel van de initiatieven tezamen wordt verminderd in de be‐
oogde situaties, terwijl het bebouwingspercentage alleen voor dit initiatief wordt vergroot. Per saldo is er nog steeds sprake 
van een afname van het totaal oppervlakte aan bouwpercelen.  
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Zeelandsedijk 30 voldoet aan de regels uit artikel 4.10 ‘Meerwaardecreatie’ uit ontwerp om‐
gevingsverordening Noord‐Brabant. 
 
Versterken van omgevingskwaliteit (paragraaf 4.1.3 ontwerp omgevingsverordening): 
Artikel 4.11 Kwaliteitsverbetering landschap 

Lid 1 
Een omgevingsplan dat de ontwikkeling van activiteiten mogelijk maakt in Landelijk gebied bepaalt dat die ontwikkeling ge‐
paard gaat met een fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit van het gebied of de omgeving. 
 
Lid 2 
Het omgevingsplan onderbouwt dat de fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit past binnen de gewenste ont‐
wikkeling van het gebied, bedoeld in Artikel 4.13, en dat de uitvoering is geborgd door: 

a. financiële, juridische en feitelijke vastlegging in het plan; of 
b. nakoming van de afspraken uit het regionaal overleg, bedoeld in Afdeling 6.2 Regionaal samenwerken. 

 
Lid 3 

a. Een verbetering van de landschappelijke kwaliteit kan mede de volgende aspecten omvatten: de op grond van deze 
verordening verplichte landschappelijke inpassing; 

b. het toevoegen, versterken of herstellen van landschapselementen die een bijdrage leveren aan de versterking van 
de landschapsstructuur of de relatie stad‐land; 

c. het behoud of herstel van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing of terreinen; 
d. het wegnemen van verharding; 
e. het slopen van bebouwing; 
f. de realisering van het Natuur Netwerk Brabant of een ecologische verbindingszone; 
g. het aanleggen van extensieve recreatieve mogelijkheden. 

 
Lid 4 
Ingeval toepassing wordt gegeven aan het tweede lid onder b wordt een passende financiële bijdrage in een landschapsfonds 
verzekerd en wordt over de besteding van dat fonds periodiek verslag gedaan in het regionaal overleg, bedoeld in Afdeling 
6.2 Regionaal samenwerken. 
 

Toetsing: 

Uit het meerwaardeplan volgt dat de beoogde ontwikkeling gepaard moet gaan met een landschappelijke inpassing van het 
perceel. De toetsing van het initiatief aan het meerwaardeplan is opgenomen in paragraaf 3.2.2. De wijze waarop een fysieke 
verbetering van de landschappelijke kwaliteit van de omgeving wordt verbeterd is uitgewerkt in de schets weergegeven in 
figuur 2.3. In dit plan is rekening gehouden met de historie, de huidige groenstructuren en met de ’Landschappelijke inspira‐
tiekaart en bouwsteden  landschappelijke meerwaarde’ voor  ‘proeftuin Elsendorp’.   Het plangebied  ligt  in de  ‘Dorpsland‐
schapszone’, de zone rondom het dorp waarvan het landschap kleinschalig en afwisselend is. Bij de ontwikkeling worden drie 
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nieuwe loodsen gerealiseerd aan de Zeelandsedijk. Om het zicht vanuit de woning, de zorgboerderij en de visvijver op de 
loodsen te ontnemen wordt een groen strook gerealiseerd, die ruimtelijk het bedrijf van de woning scheidt.  
De woning met de zorgboerderij houden vrij zicht. Ten zuiden van deze bebouwing wordt natuur toegevoegd in de vorm van 
een grote visvijver. Deze visvijver met rondom nieuw groen in de vorm van bomen versterkt de natuurwaarde in de omge‐
ving. De vijver heeft een natuurlijke oever dat ruimte biedt aan libellen, amfibiesoorten en insecten. Aan de volledige zuid‐
kant van het perceel wordt een wandelpad gerealiseerd. Tussen het wandelpad en de nieuwe  loodsen wordt een groene 
zone gerealiseerd waardoor de loodsen vanaf het wandelpad nauwelijks zichtbaar zullen zijn.  
 
De visvijver wordt openbaar toegankelijk, zodat inwoners van Elsendorp en omgeving er kunnen wandelen en indien gewenst 
vissen. Tegelijkertijd zal de vijver fungeren als waterbuffer. Met deze groenontwikkeling kan aangesloten worden met de 
ontwikkeling van de natuurzone met recreatiepad aan de Domptseloop. Op de kansenkaart van de Landschappelijke inspira‐
tiekaart en bouwsteden landschappelijke meerwaarde loopt deze ‘gewenste recreatieve verbinding’ dan ook aan de zuidkant 
van het plangebied Zeelandsedijk 30. Er wordt plaatsgemaakt voor deze groene ontwikkeling door 1.255 m2 aan voormalige 
stallen te slopen en 20.000 m2 aan volières. In totaal krijgt 16.772 m2 de bestemming groen.  
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Zeelandsedijk 30 voldoet aan de regels uit artikel 4.11  ‘kwaliteitsverbetering  landschap’ uit 
ontwerp omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
 
Artikel 4.12 Bouw‐sloop regeling      

Lid 1      
Een omgevingsplan dat van toepassing  is op Landelijk gebied en die het oprichten van gebouwen mogelijk maakt buiten 
bestaand ruimtebeslag, borgt dat er elders feitelijk en juridisch een naar aard en omvang gelijke oppervlakte aan gebouwen 
wordt gesloopt, al dan niet door het  instellen van een sloopfonds, behalve als toepassing wordt gegeven aan Artikel 4.56 
Afwijkende regels stedelijke ontwikkeling. 
 
Lid 2      
Het oprichten van gebouwen buiten bestaand ruimtebeslag is alleen mogelijk binnen de voorwaarden die in deze verorde‐
ning zijn gesteld. 
 
Toetsing: 

In het landelijk gebied ligt een grote opgave om de toenemende leegstand van bebouwing tegen te gaan. Veel agrarische 
ondernemers stoppen met de bedrijfsvoering. Vanwege de toenemende leegstand, het streven om verpaupering en crimi‐
naliteit tegen te gaan alsmede het terugdringen van verstening van het buitengebied, is in de ontwerp omgevingsverordening 
een bouw‐sloop regeling opgenomen. Dit betreft echter een nieuwe regeling die in de voorgaande provinciale verordeningen 
nog niet opgenomen was. In samenspraak met gemeente en andere belanghebbenden wordt deze nieuwe regeling de ko‐
mende periode verder uitgewerkt. De regeling moet uitvoerbaar zijn zowel vanuit juridisch als economisch oogpunt en een‐
voudig toepasbaar. Het is daarbij denkbaar dat de regeling wordt geïntegreerd in de regionale afspraken die op basis van de 
regionale afspraken die op basis van de regeling Kwaliteitsverbetering landschap (artikel 4.10 ontwerp omgevingsverorde‐
ning) zijn gemaakt. Voor de proeftuin zijn de afspraken voor kwaliteitsverbetering van het  landschap opgenomen  in het 
meerwaardeplan. Hierin is echter, vooralsnog, geen bouw‐sloop regeling opgenomen. Wel wordt de sloop van bebouwing 
gezien als een meerwaarde voor Elsendorp.  
 
De agrarische grond aan de Zeelandsedijk 30 om te zetten naar een woon‐ en bedrijfsbestemming wordt leegstand tegenge‐
gaan. Voor deze bedrijfsbestemming zullen drie nieuwe loodsen worden gebouwd direct aan de Zeelandsedijk. Daar tegen‐
over staat dat er een oppervlakte van 1.255 m2 aan voormalige stallen en 20.000 m2 aan volières zal worden gesloopt. Daar‐
naast wordt middels een grote  landschappelijke  inpassing een openbare visvijver en wandelpad gerealiseerd. De meer‐
waarde voor Elsendorp bestaat hiermee uit het tegengaan van leegstand, het slopen van overtollige bebouwing en het rea‐
liseren van openbaar groen.    
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Het  totaal oppervlak aan bouwvlakken van alle initiatieven wordt verklein in de beoogde situatie. Deze berekening is opge‐
nomen in bijlage 3.  
Conclusie: 

Met de vaststelling van het bestemmingplan met verbrede reikwijdte voor de proeftuin wordt bijgedragen aan de doelstelling 
om onder andere leegstand in het buitengebied tegen te gaan. Daarmee wordt voldaan aan het doel dat met de bouw‐sloop 
regeling uit de ontwerp omgevingsverordening behaald moet worden.  
 
Artikel 4.13 Ontwikkelingsrichting 

Lid 1 
In een omgevingsplan dat de uitbreiding mogelijk maakt van een bestaande gebruiksactiviteit of dat een nieuwe gebruiksac‐
tiviteit toelaat  in Landelijk gebied, wordt onderbouwd dat die ontwikkeling past binnen de ontwikkelingsrichting van het 
gebied. Een ontwikkelingsrichting wordt opgesteld met toepassing van de basisprincipes, bedoeld in Paragraaf 4.1.2, en gaat 
in ieder geval in op de volgende aspecten: 

a. een gebiedsgerichte benadering van welke activiteiten en functies passen in de omgeving; 
b. welke effecten de mogelijke ontwikkeling heeft op andere aspecten, waaronder de te beschermen waarden, mobi‐

liteit, agrarische ontwikkeling, leefbaarheid en leegstand elders; 
c. op welke wijze de omgevingskwaliteit in het gebied versterkt kan worden, mede gericht op de toepassing van Artikel 

4.11 Kwaliteitsverbetering landschap; en 
d. op welke wijze de sloop van overtollige bebouwing wordt gerealiseerd, mede gericht op de toepassing van Artikel 

4.12 Bouw‐sloop regeling. 
 

Toetsing: 
De ontwikkelingsrichting voor Elsendorp is beschreven in de Structuurvisie Proeftuin Elsendorp en het meerwaardeplan. De 
toetsing van de ontwikkeling aan de Zeelandsedijk 30 aan de Structuurvisie Proeftuin Elsendorp en het meerwaardeplan is 
beschreven in paragraaf 3.2.1 en 3.2.2. Uit de toetsing blijkt dat de beoogde ontwikkeling past binnen de ontwikkelingsrich‐
ting van het gebied.  
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Zeelandsedijk 30 voldoet aan de  regels uit artikel 4.13  ‘Ontwikkelingsrichting’ uit ontwerp 
omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
 

Niet‐agrarische activiteiten (paragraaf 4.6.4) 
Artikel 4.77 Wonen 

Lid 1 
Een omgevingsplan van toepassing op Landelijk gebied: 

a. bevat regels die voorkomen dat het aantal woningen toeneemt; 
b. bepaalt dat zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen,  recreatiewoningen en andere niet voor bewoning be‐

stemde gebouwen is uitgesloten; 
c. kan een andere gebruiksactiviteit toestaan bij een woning als: 

1. dit past binnen de ontwikkelingsrichting van het gebied, als bedoeld in Artikel 4.13; 
2. dit past binnen de voorwaarden die voor die gebruiksactiviteit zijn opgenomen in dit hoofdstuk; en 
3. bij een toename van bebouwing toepassing is gegeven aan Artikel 4.12 Bouw‐sloop regeling. 

 
Lid 2 
In afwijking van het eerste lid onder a is een toename van burgerwoningen mogelijk in geval: 

a. de woningen worden gerealiseerd op grond van Afdeling 4.5 Ontwikkeling van stedelijke functies en mobiliteit; 
b. er sprake is van splitsing of bewoning van een bestaand gebouw waarbij: 

1. het gebouw is aangeduid als cultuurhistorisch waardevol; en  
2. de ontwikkeling bijdraagt aan het behoud of herstel van de aanwezige cultuurhistorisch waarden; 
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c. als het de omzetting van een voormalige bedrijfswoning naar burgerwoning betreft en is verzekerd dat: 
1. er geen splitsing in meerdere woonfuncties plaatsvindt; en 
2. overtollige bebouwing wordt gesloopt. 

Lid 3 
In afwijking van het eerste lid onder a is een toename van het aantal bedrijfswoningen mogelijk als het gaat om de bouw 
van een eerste bedrijfswoning, of ingeval van een grote vrijetijdsvoorziening een tweede bedrijfswoning, en de noodzaak 
daarvoor is aangetoond.  
 
Toetsing: 

Het betreft in deze de omzetting van een voormalige bedrijfswoning naar burgerwoning. Dit is mogelijk conform lid 2, on‐
der c. In het bestemmingsplan wordt geborgd dat er sprake blijft van één woning. Overtollige bebouwing wordt gesloopt. 
Met de beoogde ontwikkeling zal 1.255 m2 aan overtollige bebouwing worden gesloopt. Bij de woning wenst initiatiefne‐
mer een bedrijf aan huis op te richten in de vorm van een kleinschalige zorgboerderij. Conform lid 1, onder c is dat moge‐
lijk. 
 
Conclusie: 

Het omschakelen van de bestaande bedrijfswoning naar een burgerwoning met bedrijf aan huis is toegestaan.  
 

Artikel 4.78 Niet‐agrarische activiteiten 

Lid 1 
Een omgevingsplan van toepassing op Landelijk gebied kan regels bevatten voor de ontwikkeling van niet‐agrarische activi‐
teiten binnen een bestaand bouwperceel als: 
a. dit past binnen de ontwikkelingsrichting van het gebied, bedoeld in Artikel 4.13; 
b. aanwezige, overtollige bebouwing wordt gesloopt; en 
c. de ontwikkeling geen betrekking heeft op: 

1. een kantoor met baliefunctie; 
2. het toelaten van een nieuwe lawaaisport; en 
3. een toename van de bestaande gebruiksoppervlakte voor mestbewerking. 

 

Toetsing lid 1: 

a. De ontwikkeling is reeds getoetst aan artikel 4.13 uit de ontwerp omgevingsverordening. De ontwikkeling past binnen 
de ontwikkelingsrichting van het gebied. 

b. Er zal een oppervlakte van 1.255 m2 aan voormalige agrarische bebouwing worden gesloopt.  
c. De bedrijven in de loodsen hebben geen baliefunctie, de ontwikkeling laat geen nieuwe lawaaisport toe en zorgt niet 

voor een toename van de bestaande gebruiksoppervlakte voor mestbewerking. 
 

Lid 2 
Het omgevingsplan borgt dat de niet‐agrarische activiteit, ook op langere termijn, past binnen de ontwikkelingsrichting van 
het gebied als bedoeld in Artikel 4.13 en stelt regels: 
a. over een bij de omgeving passende omvang en publieksaantrekkende werking; 
b. welke specifieke gebruiksactiviteit is toegestaan; 
c. dat opslag en stalling van voorwerpen of materialen plaatsvindt in gebouwen; 
d. dat de ontwikkeling verplaatst naar een passende locatie als deze niet langer past binnen de toegelaten omvang, bedoeld 

onder a.   
 
Toetsing lid 2: 

a. De drie loodsen voor drie lokale bedrijfjes passen qua omvang en publieksaantrekkende werking bij de omgeving;  
b. In het bestemmingsplan wordt een specifieke aanduiding voor de functie bedrijfsverzamelgebouw opgenomen;   
c. Er is geen sprake van buitenopslag. Buitenopslag wordt in het bestemmingsplan ‘Proeftuin Elsendorp’ niet toegestaan. 
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d. Het bedrijfsperceel bedraagt  in totaal net  iets meer dan 5.000 m2. Deze omvang  is passend  in de omgeving. Aan de 
Zeelandsedijk nabij het plangebied zijn meer niet‐agrarische bedrijven gelegen. Sommige met een omvang groter dan 
onderhavige. 

 

Lid 3 
Als uitgangspunt voor een bij de omgeving passende omvang als bedoeld in het tweede lid geldt voor: 
a. bedrijvigheid, dat deze kleinschalig is en past binnen een gemengde omgeving waardoor het niet doelmatig is om deze 

te vestigen op een bedrijventerrein; 
b. een detailhandelsvoorziening, een omvang van het verkoopvloeroppervlak van ten hoogste 200 m²; 
c. een voorziening ten dienste van vrijetijd en zorg, een omvang van de bebouwing van ten hoogste 1 hectare. 
 

Toetsing lid 3: 

a. In lid 2 onder a en d is dit reeds beschreven. 
b. Een detailhandelsvoorziening met een omvang van het verkoopvloeroppervlak groter dan 200 m2 wordt niet toegestaan 

in het bestemmingsplan. 
c. Hiervan is geen sprake in de beoogde bedrijfsopzet. 
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Zeelandsedijk 30 voldoet aan de regels uit artikel 4.78 ‘Niet‐agrarische activiteiten’ uit ontwerp 
omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
 
Samenvatting en conclusie 
De beoogde ontwikkeling is hierboven getoetst aan de relevante regels uit de ontwerp omgevingsverordening Noord‐Bra‐
bant. Er kan geconcludeerd worden dat de beoogde ontwikkeling voldoet aan de basisprincipes voor een evenwichtige toe‐
deling van functies (paragraaf 4.1.2 ontwerp omgevingsverordening).  
 
3.2 Gemeentelijk beleid  
3.2.1 Structuurvisie Proeftuin Elsendorp  
Een belangrijke aanleiding van de proeftuin is de hoeveelheid leegstand in het buitengebied van Elsendorp. Leegstand heeft 
een ruimtelijke impact, brengt risico’s voor ondernemers en heeft gevolgen voor voorzieningen en daarmee voor de leef‐
baarheid van Elsendorp.   De goed georganiseerde   dorpsraad en de ondernemers met  ideeën hebben samen met de ge‐
meente, het waterschap en de provincie de handen ineen geslagen om vorm te geven aan het buitengebied van Elsendorp. 
Hieruit is de Proeftuin Elsendorp ontstaan. De missie van de Proeftuin is om een gebiedsgerichte aanpak van initiatieven van 
ondernemers in het buitengebied op te stellen die leidt tot meer kwaliteit voor de ondernemers en inwoners van het dorp, 
zowel op de korte als op de lange termijn.  
 
In het buitengebied liggen een aantal uitdagingen die de uitgangspunten vormen voor de Proeftuin:  

 Sociaal – ondernemers die vervroegd moeten stoppen de mogelijkheid bieden om het bedrijf om te schakelen, de 
hechte samenleving te behouden en versterken en uit te zoeken om men in de huidige woning kan blijven wonen.  

 Economisch – voldoende bedrijvigheid houden, zodat er een aantrekkelijk woon‐, werk‐ en leefklimaat blijft bestaan.  
 Maatschappelijk – gezamenlijk maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt ingezet om leegloop, verloedering 

en verarming van het platteland tegen te gaan.  
 Ruimtelijk – gezamenlijk uitzoeken hoe vrijgekomen locaties het beste ingericht kunnen worden, wie betaalt voor 

de sloop en of bewoning op bepaalde locaties behouden kan blijven.  
 
Vanuit de doelen en kansen is een globale structuurvisiekaart uitgewerkt. Daarin is aangegeven wat de hoofdkoers voor de 
verschillende delen van het buitengebied is.  
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Figuur 3.4: Structuurvisiekaart Proeftuin Elsendorp, plangebied in zwart aangegeven (Bron: Proeftuin Elsendorp 2019) 
 
De verschillende deelgebieden worden in het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Proeftuin Elsendorp beschreven in 
de vorm van een analyse en gewenste ontwikkelrichting.  
 
Het Meerwaardeplan  is ook een onderdeel van de Structuurvisie Proeftuin Elsendorp, deze wordt apart beschreven  in de 
volgende paragraaf.  
 
Toetsing  
Het plangebied aan de Zeelandsedijk 30 ligt in ‘Gemengd gebied’. Het gebied geldt als overgangsgebied tussen het dorp en 
het buitengebied en bevat een mix aan functies. Bij ontwikkelingen en transformaties in dit gebied moet het bebouwings‐
saldo in dit gebied afnemen. Het gebied wordt nog meer dan in de huidige situatie een mix van functies. Door de ligging in 
het overgangsgebied van dorp naar buitengebied zijn iets meer stedelijke activiteiten mogelijk en dat biedt de mogelijkheid 
iets meer toe te staan binnen deze gebiedsbestemming. Dit gebied biedt meer kansen, maar dient ook rekening te houden 
met de ligging aan het 'Ontwikkelgebied Elsendorp'. Bedrijvigheid in het 'Gemengd gebied' mag geen beperkingen opleggen 
aan de activiteiten en ambities uit het 'Ontwikkelgebied Elsendorp'. 
 
De beoogde ontwikkeling aan de Zeelandsedijk 30 voorziet in de realisatie van drie nieuwe loodsen, twee loodsen om fami‐
liebedrijven  in te vestigen en één om te verhuren. Daarnaast wordt de bedrijfswoning een zelfstandig woonhuis met een 
bedrijf aan huis in de vorm van een kleinschalige zorgboerderij. De nieuwe grote visvijver wordt opengesteld ter recreatie. 
Hierdoor bevat dit terrein een mix aan functies. Het bebouwingssaldo zal toenemen terwijl het bouwvlak wordt verkleind. 
De bedrijfsactiviteiten in de loodsen hebben maximale milieucategorie 2 en zullen geen beperkingen opleggen aan de wo‐
ningen in het dorp en het ‘Ontwikkelgebied Elsendorp’.  
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3.2.2 Meerwaardeplan  
Inleiding  
Door het dorp is, ondersteund door provincie, gemeente en waterschap, nagedacht over de opzet van een meerwaardeplan. 
Dit dient als een uitnodiging voor initiatieven die willen bijdragen aan de doelen uit de Visie Proeftuin Elsendorp. Bovendien 
is de gedachte om niet alleen per  individueel  initiatief een meerwaarde  te  leveren aan de kwaliteit en  leefbaarheid van 
Elsendorp (o.a. op basis van het provinciaal en gemeentelijk beleid voor kwaliteitsverbetering landschap), maar juist te stre‐
ven naar het verbinden van initiatieven aan elkaar en naar het samen creëren van meerwaarde op gebiedsniveau.  
 
Tweedelige waarde 

De combinatie van de (Structuur)visie Proeftuin Elsendorp en het meerwaardeplan moet er bij initiatieven voor zorgen dat 
er voldoende meerwaarde gerealiseerd wordt. Dat kan doordat het initiatief op zichzelf een meerwaarde levert voor Elsen‐
dorp en/of doordat het initiatief met financiële middelen een meerwaarde levert om zo de doelen op gebiedsniveau te be‐
reiken. Het uitgangspunt is dat zo’n tweedeling niet alleen gunstig is voor de initiatiefnemer van het betreffende initiatief 
maar uiteindelijk ook voor de kwaliteit en leefbaarheid van het hele dorp.  
De financiële meerwaarde van een initiatief wordt in hoofdzaak bepaald door de waardesprong van de bestemming van de 
grond. Naast een financiële waarde heeft elk initiatief ook een maatschappelijke waarde. Denk bijvoorbeeld aan de sloop 
van verspreid liggende voormalige agrarische bebouwing (VAB’s), het verminderen van het aantal intensieve veehouderijen, 
het herbestemmen van (agrarische) bedrijven, het realiseren van nieuwe (niet‐agrarische) bedrijvigheid, het verwijderen van 
asbest en overbodige of verpauperde bedrijfswoningen. Ook toe te voegen kwaliteiten, zoals het ontwikkelen van het 
recreatieaanbod in Elsendorp en omgeving, projecten op het gebied van klimaatadaptatie en duurzame energie of het verg‐
roten van de buffer voor overtollig water hebben een maatschappelijk waarde. Deze potentiële maatschappelijke meer‐
waarde is van belang voor de toekomstige ontwikkeling van het dorp. 
 
Doel 

Het meerwaardeplan heeft tot doel de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en vitaliteit van Elsendorp een impuls te geven. Die 
impuls wordt onder andere gegeven door (extra) ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven in het buitengebied. Initiatiefne‐
mers creëren met hun initiatief dynamiek in het buitengebied. Die dynamiek houdt het buitengebied vitaal, maar moet er 
tegelijkertijd voor zorgen dat er een bijdrage wordt geleverd aan het saneren van ongewenste situaties, aan de leefbaarheid, 
de ruimte voor bedrijvigheid en innovatie, het waterbeheer, de landschappelijke kwaliteit en de recreatieontwikkeling. 
 
Uitvoering 

Bij dit meerwaardeplan hoort een rekentool om de meerwaarde voor de fysieke leefomgeving van een initiatief op eendui‐
dige wijze te berekenen. Uit het samenspel van de regels van dit meerwaardeplan en de rekentool volgt of een initiatief zelf 
voldoende meerwaarde levert of een afdracht doet aan het gebiedsfonds, dat speciaal daarvoor wordt opgericht. Vanuit dat 
gebiedsfonds worden op basis van afdrachten vanuit initiatieven investeringen in de kwaliteit van de fysieke leefomgeving 
van Elsendorp (mede)gefinancierd en wordt een bijdrage geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit van Elsendorp. 
De maatschappelijke meerwaarde die een initiatief zelf levert, is van invloed op de hoogte van een eventuele afdracht aan 
het gebiedsfonds. In deze rekentool, maar op een ander rekenblad, wordt via een gestructureerde vragenboom bepaald óf 
een  initiatief maatschappelijke meerwaarde heeft en welke korting als gevolg daarvan mag worden toegepast op de ge‐
vraagde investering. Dit houdt in dat initiatieven met een grote maatschappelijke meerwaarde worden gestimuleerd via dit 
systeem. 
 
Toetsing 
Het meerwaardeplan heeft een toepassing voor onderstaande drie categorieën van initiatieven:  

1. Initiatief is passend binnen de basislaag van het Chw‐bestemmingsplan, waarbij 20% van de omvang van de bouw‐
kavel landschappelijk moet worden ingepast;  

2. Initiatief maakt gebruik van de bouw en gebruiksmogelijkheden uit de ontwikkellaag van het Chw bestemmingsplan, 
waarbij 20% van de bruto financiële meerwaarde van het initiatief geïnvesteerd moet worden in een meerwaarde 
voor Elsendorp; 
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3. Initiatief  dat  niet  past  binnen  het  Chw ‐bestemmingsplan,  maar  op  basis  van  de  structuurvisie  of andere  
overwegingen   wel    ruimtelijk   gewenst    is   en/of   een   meerwaarde   heeft   voor   de    fysieke  leefomgeving van 
Elsendorp, waarbij 85% van de bruto  financiële meerwaarde van het  initiatief geïnvesteerd moet worden  in een 
meerwaarde voor Elsendorp.  

 
Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte heeft  een  basislaag  met  bouw‐  en  gebruiksmogelijkheden  uit  het  vorige 
bestemmingsplan  overgenomen  (enkelbestemmingen)  en  voegt  daar  een  extra  ontwikkellaag  aan  toe (gebiedsbestem‐
mingen). Deze  ontwikkellaag met bouw‐ en gebruiksmogelijkheden biedt initiatiefnemers de ruimte om nieuwe initiatieven 
te ontplooien in het buitengebied. De ontwikkeling aan de Zeelandsedijk 30 is niet mogelijk binnen de regels van de basislaag. 
Het voorliggende initiatief past wel binnen de ontwikkellaag van het ‘Gemengd gebied’. De toetsing van het initiatief aan de 
voorwaarden in de ontwikkellaag voor het ‘Transformatiegebied’ is opgenomen in paragraaf 3.2.3. Hierdoor valt het initiatief 
in categorie 2 uit het meerwaardeplan.   
 
Wanneer een initiatief valt in categorie 2 wordt een investering gevraagd die gelijk staat aan 20% van de bruto financiële 
meerwaarde van dat initiatief. Het gaat daarbij om de financiële meerwaarde van de ondergrond die door het omzetten van 
een bestemming gegenereerd wordt. Op de gevraagde investering mogen kosten van de meerwaarde die gerealiseerd wordt 
door eigen waarde toevoegende werkzaamheden in mindering worden gebracht. De kosten van eigen werkzaamheden van 
de initiatiefnemer kunnen bestaan uit gemaakte kosten binnen het plangebied of daarbuiten, behorende tot de volgende 
categorieën (limitatief): 

 sloopkosten van opstallen (voor zover er geen sprake is van een stapeling van regelingen, zoals het opvoeren van de 
sloop(kosten) van opstallen bij de ruimte‐voor‐ruimte regeling of deze sloopkosten niet bij een andere provinciale 
of gemeentelijke regeling zijn ingezet of verrekend als kwaliteitswinst); 

 landschappelijke inpassing van het plangebied of kwaliteitsverbetering van het buitengebied; 
 
Op de gevraagde investering kan een korting gekregen worden indien een initiatief een maatschappelijk meerwaarde voor 
Elsendorp oplevert. Voor het bepalen of een initiatief maatschappelijke meerwaarde oplevert, zijn op basis van de structuur‐
visie ‘Proeftuin Elsendorp’ een aantal hoofdvragen van belang: 
 

1. Past het initiatief bij de Visie ‘Proeftuin Elsendorp’?  
2. Verbetert het initiatief de leefbaarheid?  
3. Creëert het initiatief ruimte voor bedrijvigheid en innovatie?  
4. Creëert het initiatief landschappelijke kwaliteit?  
5. Levert het initiatief een bijdrage aan duurzaam waterbeheer?  
6. Versterkt het initiatief het recreatie aanbod?  
7. Wordt er samengewerkt met andere initiatieven?  

 
Deze vragen zijn verwerkt in een rekentool. De invulling en beoordeling van de vragen leidt tot een kortingspercentage dat 
op de gevraagde  investering  in mindering gebracht mag worden. De resterende gevraagde  investering (na aftrek van een 
eventuele korting en/of kosten voor eigen werkzaamheden) dient door de initiatiefnemer gestort te worden in het gebieds‐
fonds. 
 
Het  initiatief aan de Zeelandsedijk 30 voegt op verschillende van deze punten maatschappelijke meerwaarde toe aan het 
dorp en de omgeving. Deze meerwaarde is beschreven in paragraaf 2.2. De verschillende waarde toevoegende aspecten zijn 
ingevoerd in de rekentool. Deze maatschappelijke meerwaarde wordt middels een berekening verrekend tot een kortings‐
percentage van 35%. De volledige berekening in de rekentool is weergegeven in bijlage 4. 
 
De beoogde ontwikkeling aan Zeelandsedijk 30 gaat gepaard met de kwaliteitsverbetering van het landschap. De bedrijfslo‐
catie wordt landschappelijk ingepast waarbij onder andere een grote visvijver en een wandelpad wordt aangelegd. De initi‐
atiefnemer moet voldoen aan 1.780 m2 landschappelijke inpassing. Dit is het verplichte deel zoals opgenomen in de  meer‐
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waardeberekening. 14.576 m2 aan landschappelijke inpassing wordt vanuit het gebiedsfonds gefinancierd. Voor deze land‐
schappelijke  inpassing  is een schetsvoorstel gedaan, zie bijlage 1. Na aftrek van de maatschappelijke‐ en  landschappelijke 
meerwaarde die gepaard gaan met de ontwikkeling blijkt uit de rekentool dat er nog een bedrag geïnvesteerd moet worden 
in het gebiedsfonds.  
 
3.2.3 Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte Proeftuin Elsendorp 
Voor Elsendorp wordt vanwege het bijzondere gebiedsproces en de bijzondere inhoud dus een ‘bestemmingsplan met ver‐
brede reikwijdte' opgesteld. De pilotstatus die dit project onder de Chw heeft gekregen biedt voor Elsendorp de volgende 
mogelijkheden om een bestemmingsplan te maken met een verbrede reikwijdte om daarmee: 

 uitvoering te geven aan de gebiedsgerichte aanpak van initiatieven van ondernemers op basis van de visie 'Proeftuin 
Elsendorp' wat leidt tot meerwaarde voor ondernemers en inwoners van Elsendorp, zowel op korte termijn als lange 
termijn; 

 dit meerwaarde beginsel toe te passen bij het verlenen van vergunningen; 
 een flexibeler plan te maken om ontwikkelingen die passen binnen de koers, ambities en kwaliteit van de fysieke 

leefomgeving op basis van de visie Proeftuin Elsendorp via een snellere procedure mogelijk te maken. 
 
Om uitvoering te geven aan de visie en het meerwaardeplan is in dit bestemmingsplan met verbrede reikwijdte gekozen voor 
een basislaag met bouw‐ en gebruiksmogelijkheden uit het vorige bestemmingsplan 'Gemert‐Bakel Buitengebied 2017' voor 
bestaand gebied (de enkelbestemmingen). Daar overheen is een extra laag toegevoegd voor ontwikkelingen (de gebiedsbe‐
stemmingen). 
 
Toetsing 
De beoogde ontwikkeling past niet binnen de basislaag, doordat er geen bouw‐ en gebruiksmogelijkheden zijn opgenomen 
voor deze activiteit in de regels voor bestaand gebied. De beoogde ontwikkeling is alleen toegestaan indien voldaan wordt 
aan de regels voor ontwikkelingen uit het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Voor de ontwikkellocatie zijn de regels 
van gebiedsaanduiding ‘Gemend gebied’ (artikel 18) van toepassing. Het ‘Gemend gebied’ geldt als overgangsgebied tussen 
het dorp en het buitengebied en bevat een mix aan functies. Hierdoor zijn iets meer stedelijke activiteiten mogelijk en dat 
biedt de mogelijkheid iets meer toe te staan binnen deze gebiedsbestemming. In 'Gemengd gebied' is het plan gericht op 
transformatie naar een gebied met een afwisseling van de volgende activiteiten:  

a. wonen 
b. bedrijfsmatige activiteiten in de vorm van: 

1. bedrijvigheid geschikt voor functiemenging;  
2. maatschappelijke voorzieningen;  
3. vrijetijdseconomie;  
4. opwekking van duurzame energie; 
5. aan huis verbonden beroepen en bedrijf aan huis voor bestaande functies; 

c. natuur en groen; 
d. de bij deze functies behorende voorzieningen, zoals water, verkeer en andere  voorzieningen die nodig zijn voor het 

goed functioneren van het gebied Gemengd gebied.  
 
De combinatie van bedrijvigheid  in de  loodsen, wonen  in de voormalige bedrijfswoning en recreëren rondom de visvijver 
dragen bij aan functiemenging in het gebied.  
 
Verder zijn voor het  toestaan een bedrijfsverzamelgebouw de  regels uit de vergunningsvoorwaarden van toepassing. De 
beoogde situatie wordt weliswaar in dit bestemmingsplan planologisch geregeld waardoor een vergunning ingevolgde artikel 
21.3 van het bestemmingsplan niet van toepassing zijn, wordt er in het kader van deze ruimtelijke onderbouwing wel aan 
getoetst. Het gaat hier immers om koplopers die een voorbeeld stellen voor andere toekomstige ontwikkelingen binnen de 
proeftuin. De ontwikkelingen van de koplopers dienen derhalve te voldoende aan de gestelde voorwaarden uit het bestem‐
mingsplan voor de proeftuin.  
 



 

23/48    

Voor de beoogde ontwikkeling zijn de regels uit 22.1.1 algemeen geldende voorwaarden, de regels uit artikel 22.1.8 voor‐
waarden voor niet‐agrarische bedrijven en de regels 22.1.10 voorwaarden voor ‘Gemengd gebied’ van toepassing.  
 
22.1   Vergunningsvoorwaarden bij gebiedsbestemmingen 
22.1.1   Algemeen geldende voorwaarden 

Aangetoond moet worden dat: 
a. de activiteit een (significante) meerwaarde heeft voor het in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leef‐

omgeving en een goede omgevingskwaliteit. Of hieraan wordt voldaan wordt beoordeeld aan de hand de beleidsre‐
gel 'Meerwaardeplan proeftuin Elsendorp'; 

b. In aanvulling op het gestelde onder a. minimaal een landschappelijke inpassing plaatsvindt van het perceel waar de 
activiteit plaatsvindt. De wijze waarop  landschappelijk wordt  ingepast wordt beoordeeld op basis  van de  Land‐
schapsvisie Elsendorp. 

c. er een zorgvuldige dialoog is gevoerd met de omwonenden, voorafgaand aan de definitieve planvorming en gericht 
op het betrekken van belangen van omwonenden bij de planontwikkeling, en daarvan een schriftelijk verslag be‐
schikbaar is. 

 
Toetsing: 

De realisatie van drie loodsen en de landschappelijk ingepaste visvijver en het wandelpad aan de Zeelandsedijk 30 leveren 
op verschillende punten meerwaarde voor Elsendorp. Dit is beschreven in paragraaf 2.2. De toets aan het meerwaardeplan 
is opgenomen in paragraaf 3.2.2. Het plangebied is landschappelijk ingepast middels het toevoegen van een grote visvijver, 
nieuwe bomenrijen en natuurlijke paden. De landschappelijke inpassing wordt beschreven in paragraaf 2.2 en een voorstel 
wordt geschetst in bijlage 1. De visie Proeftuin Elsendorp is door het dorp, ondersteund door gemeente, provincie en water‐
schap opgesteld. Het voorontwerp wordt gebruikt om met alle betrokkenen te communiceren. De schriftelijke verslagen van 
de dialogen zijn bijgevoegd als bijlage bij het bestemmingsplan Proeftuin Elsendorp.  
 
Ten aanzien van landschap, natuur en milieu:  
ten aanzien van natuur: 

d. in voldoende mate is onderzocht of er effecten zijn te verwachten op Natura‐2000 gebieden, met dien verstande 
dat de ontwikkeling per saldo geen significant negatieve effecten mag hebben op de Natura‐2000 gebieden;  

e. ter plaatse van de aanduiding 'overige zone ‐ natuurnetwerk ' geen activiteiten plaatsvinden die de natuurwaarde 
aantasten;  

f. geen onevenredige aantasting van natuurwaarden plaatsvindt; 
g. de activiteit geen onevenredige overlast voor omliggende functies veroorzaakt op het gebied van geur. Of hieraan 

wordt voldaan wordt beoordeeld op basis van de 'Beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder, Gemert‐
Bakel 2013'; 

h. de activiteit geen onevenredige overlast voor omliggende  functies veroorzaakt op het gebied van stof, geluid en 
luchtkwaliteit; 

i. in aanvulling op sub f en g geldt dat die activiteiten geen beperkingen mogen opleveren voor de gebiedsbestemming 
'Ontwikkelgebied Wonen'; 

j. op eigen terrein dient voldoende parkeergelegenheid aanwezig te zijn en/of gerealiseerd te worden; 
k. bij toename van bebouwing of verharding dient minimaal hydrologisch neutraal gebouwd te worden; 
l. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en 

omliggende (agrarische) bedrijven; 
m. geluidgevoelige objecten, voor zover gelegen binnen de geluidzone van een gezoneerde weg, voldoen aan de voor‐

keursgrenswaarde, of indien hier niet aan voldaan wordt een hogere waardenbesluit is genomen; 
n. het groepsrisico  is verantwoord als de activiteit binnen de  invloedssfeer voor het groepsrisico van een risicobron 

plaatsvindt; 
o. geen sprake is van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten binnen een PR 10‐6 contour van een risicobron; 
p. de capaciteit van de omliggende wegen voldoende is voor een goede en veilige afwikkeling van de eventuele ver‐

keerstoename; 
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q. de bodemkwaliteit geschikt is; 
 
Toetsing: 
In paragraaf 4.5 is aangetoond dat de ontwikkeling geen negatieve effecten heeft op Natura 2000‐gebieden, andere natuur‐
netwerken en natuurwaarden. In paragraaf 4.4 is aangetoond dat ter plaatse van het plangebied een aanvaardbaar woon‐ 
en leefklimaat is ten behoeve van geur van omliggende veehouderijen. In paragraaf 4.1 is aangetoond dat de ontwikkeling 
geen onevenredige overlast voor omliggende functies veroorzaakt op het gebied van stof, geluid en gevaar. In paragraaf 4.3 
is aangetoond dat de ontwikkeling de luchtkwaliteit niet in betekenende mate beïnvloed. In paragraaf 4.12 is berekend welke 
extra verkeersgeneratie de ontwikkeling zal veroorzaken.  
Deze kan gemakkelijk worden afgevoerd over de provinciale Zeelandsedijk. De verharding zal toenemen. In de regels is op‐
genomen dat nieuwe bebouwing minimaal hydrologisch neutraal gebouwd moeten worden.. In paragraaf 4.10 is aangetoond 
dat externe veiligheid geen belemmering vormt voor de ontwikkeling.  
 
p.m.:  

Dat de ontwikkeling geen negatieve effecten heeft beschermde soorten zal  in paragraaf 4.5 worden aangetoond middels 

onderzoek.  

De bodemkwaliteit zal middels een onderzoek worden aangetoond in paragraaf 4.6. 

Een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat met betrekking tot geluid zal middels een onderzoek worden aangetoond in para‐

graaf 4.2.  

 
Ten aanzien van nieuwvestiging: 

r. nieuwvestiging  is  alleen  mogelijk  binnen  de  gebiedsbestemmingen  'Transformatiegebied'  en  'Ontwikkelgebied 
Wonen' indien feitelijk en juridisch een naar aard en omvang groter oppervlakte aan verharding en/of bebouwing 
wordt gesloopt binnen dezelfde gebiedsbestemming ten aanzien van de nulsituatie; 

s. het binnen het plangebied verhuizen van functies wordt niet gezien als nieuwvestiging, zolang deze functie verhuist 
naar een gebiedsbestemming waar binnen deze functie past bij de toegestane activiteiten en ambities; 

 
Toetsing: 
Er wordt geen nieuwvestiging mogelijk gemaakt bij de beoogde ontwikkeling.  
 
Ten aanzien van verharding of bebouwing: 

t. dient feitelijk en juridisch een naar aard en omvang groter oppervlakte aan verharding en/of bebouwing binnen het 
gehele plangebied te worden gesloopt ten aanzien van de nulsituatie; 

u. geldt dat alleen  in de gebiedsbestemmingen  'Gemengd gebied' en  'Ontwikkelgebied Wonen' de verharding mag 
toenemen, zolang feitelijk en juridisch een naar aard en omvang grotere oppervlakte aan verharding of bebouwing 
binnen het plangebied wordt gesloopt ten opzichte van de nulsituatie. 

 
Toetsing: 

Het bouwvlak wordt verkleind, maar het bebouwingspercentage zal bij dit initiatief toenemen. Dit initiatief dient dan ook 
niet op zichzelf staand te worden bekeken, maar in samenhang met de andere initiatieven, zie bijlage 3.  
 
22.1.8   Voorwaarden voor niet‐agrarische bedrijven 

a. Uitbreiding of vestiging van niet agrarische bedrijven is toegestaan als dat past binnen de gewenste ontwikkelings‐
richting van het gebied, waarbij de volgende aspecten zijn betrokken: 

1. een gebiedsgerichte benadering welke activiteiten en functies passen in de omgeving; 
2. welke effecten de mogelijke ontwikkeling heeft op andere aspecten, waaronder mobiliteit, agrarische ont‐

wikkeling, leefbaarheid en leegstand elders; 
3. hoe de uitbreiding of vestiging bijdraagt aan het versterken van de omgevingskwaliteit, waaronder een bij‐

drage aan de sloop van overtollig en leegstaand vastgoed in het Landelijk Gebied; 
b. er dient gebruik gemaakt te worden van een bestaand erf en bestaande bebouwing; 
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c. In aanvulling op a. geldt voor de vestiging van niet agrarische bedrijven dat: 
1. het moet gaan om kleinschalige bedrijvigheid; 
2. Ondergeschikte detailhandel is toegestaan tot maximaal 200 m² verkoopvloeroppervlak; 
3. bedrijfsmatige activiteiten op het gebied van vrije tijd en zorg zijn toegestaan tot maximaal 1 hectare bouw‐

perceel; 
4. dit niet leidt tot een splitsing van een bouwperceel,  
5. overtollige bebouwing wordt gesloopt,  
6. er geen mestbewerking, kantoor met baliefunctie of lawaaisport plaatsvindt. 

 
Toetsing: 

In paragraaf 3.2.1 is beschreven waarom de ontwikkelingen aan de Zeelandsedijk 30 past binnen het ‘Gemengd gebied’. In 
paragraaf 2.2 is de meerwaarde voor Elsendorp beschreven. Doordat de drie nieuwe loodsen van het initiatief direct worden 
ontsloten op de provinciale weg kunnen de extra voertuigen gemakkelijk worden afgewikkeld. De omgevingskwaliteit wordt 
verbetert door de aanleg van een grote visvijver die dient als waterbuffer, daaromheen is het perceel landschappelijk inge‐
past. 
Deze groene omgeving wordt opengesteld waardoor bewoners  in deze omgeving kunnen recreëren, door te vissen of te 
wandelen over het nieuwe recreatiepad aan de Domptseloop. Hierdoor wordt de  leefbaarheid van het gebied verbetert, 
evenals door het tegengaan van leegstand door de herbestemming van deze locatie. Leegstand elders wordt niet verwacht 
doordat twee van de loodsen zal worden gebruikt voor eigen familiebedrijven en maar één van de drie loodsen zal worden 
verhuurd. De omgevingskwaliteit zal worden versterkt door de uitgebreide landschappelijke inpassing en de sloop van 1.255 
m2 aan voormalige stallen en 20.000 m2 aan volières.  
 
De bebouwing op het reeds bestaande erf wordt gebruikt voor de woning met bedrijf aan huis in de vorm van kleinschalige 
zorgboerderij. De drie loodsen worden nieuw gebouwd.  
 
Het bedrijfsoppervlak van de  loodsen van  iets meer dan 5.000 m2 valt onder kleinschalige bedrijvigheid. De ontwikkeling 
voorziet niet in detailhandel en is niet gericht op zorg en vrije tijd. Vrije tijd is een bijkomstigheid van de visvijver, dit is geen 
bedrijfsactiviteit. De zorgboerderij is een ondergeschikte activiteit aan de woonfunctie. De zorgboerderij is kleinschalig en 
wordt geëxploiteerd in de bestaande bebouwing. Verder heeft geen enkele activiteit binnen dit initiatief betrekking op mest‐
verwerking of op lawaaisport. De bedrijven in de loodsen bevatten geen baliefunctie.  
 
22.1.10  Voorwaarden voor 'Gemengd gebied' 

Ten aanzien van de gebiedsbestemming  'Gemengd gebied' geldt dat bedrijvigheid de mogelijkheden  in het naastgelegen 
'Ontwikkelgebied Wonen' niet mag beperken. 
 
Toetsing: 

De bedrijfsactiviteiten in de loodsen hebben maximale milieucategorie 2 en zullen geen beperkingen opleggen aan de wo‐
ningen in het dorp en het ‘Ontwikkelgebied Elsendorp’. 
 

Conclusie 
De beoogde ontwikkeling aan de Zeelandsedijk 30 past binnen de Structuurvisie Proeftuin Elsendorp en de systematiek van 
het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte. Daarnaast voldoet de ontwikkeling aan het meerwaardeplan.  
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4. MILIEUASPECTEN  

4.1 Milieuhinder bedrijvigheid  
Beleid en normstelling 
In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven in de omgeving van 
milieugevoelige functies zoals bijvoorbeeld woningen een goed woon‐ en leefmilieu kan worden gegarandeerd. Hierbij dient 
rekening gehouden te worden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven. 
 
Om in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen bedrijvigheid en (nieuwe) milieugevoelige functies in voldoende 
mate mee te nemen, wordt in deze rapportage gebruikgemaakt van de richtafstanden uit de basiszoneringslijst van de VNG‐
publicatie Bedrijven en milieuzonering (editie 2009). Een richtafstand wordt beschouwd als de afstand waarbij onaanvaard‐
bare milieuhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. Voor de richtafstanden wordt 
onderscheidt gemaakt tussen rustige woongebieden, gemengde gebieden en rustige buitengebieden. De afstanden worden 
gemeten tussen grenzen van bestemmingsvlakken (maximale planologische ruimte). 
 
Beoordeling 
Het plangebied betreft een gemengd buitengebied. Naast de bedrijfsverzamellocatie met de drie loodsen op het eigen ter‐
rein, bevinden zich in de buurt een kraanverhuurbedrijf aan de Gerele Peel en de bedrijven op het bedrijventerrein direct 
ten zuiden van het plangebied.   
 

Invloed beoogde ontwikkeling op omgeving  

Het bedrijfstype opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) valt onder de categorie 2.  In de VNG  is een richtafstand van 30 
meter aangegeven ten behoeve van geluid. Doordat het plangebied in een gemengd gebied ligt mag de categorie met één 
stap worden verlaagd naar 10 meter.  
 
In de omgeving liggen de volgende woningen: 
‐ De woning aan de Zeelandsedijk 32 ligt op een afstand van circa 35 meter.  
‐ De woningen aan de Herman van der Asdonkstraat,  in het dorp aan de overkant van de Zeelandsedijk,  liggen op een 

afstand van circa 47 meter.  
‐ De voormalige bedrijfswoning van de Zeelandsedijk 30 wordt omgezet naar een zelfstandige woning. Deze woning ligt 

op een afstand van circa 83 meter.  
 
De woningen liggen daarmee op voldoende afstand van de nieuwe bedrijfsverzamelgebouwen in het plangebied.  
 
Invloed omgeving op beoogde ontwikkeling  

De aanwezigheid van omliggende bedrijven heeft geen beperkende werking op de beoogde ontwikkeling, aangezien een 
bedrijfsverzamellocatie geen milieugevoelige functie is.  
 
Conclusie 
Het aspect ‘milieuzonering’ vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
 
4.2 Geluidhinder 
Beleid en normstelling 
De Wet geluidhinder (Wgh) is het juridische kader voor het Nederlandse geluidbeleid voor (spoor)weglawaai. De Wgh bevat 
een uitgebreid stelsel van bepalingen ter voorkoming en bestrijding van geluidhinder door wegverkeer en railverkeer. Het 
toetsingskader voor industrielawaai volgt rechtstreeks uit de VNG‐publicatie “Bedrijven en Milieuzonering”. 
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Onderzoek 
Weg‐ en railverkeerlawaai 

Binnen het plangebied is geen sprake van de oprichting van een nieuwe geluidgevoelige bestemming. Dit betekent dat er 
geen toetsing aan de (normen van de) Wet geluidhinder respectievelijk het Besluit geluidhinder hoeft plaats te vinden. 
 
Industrielawaai 

p.m. 

 
Conclusie 
 Het aspect ‘geluid’ vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
 
4.3 Luchtkwaliteit  
Beleid en normstelling  
In het kader van een goede  ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een  ruimtelijk plan uit het oogpunt van de 
bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. Het toetsingskader voor luchtkwa‐
liteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, artikel 5.2 van de Wet milieubeheer. De Wet milieubeheer (Wm) bevat grenswaarden 
voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke 
ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2‐jaargemiddelde) en fijn stof (PM10‐jaar‐ 
en daggemiddelde) van belang: 
 

Stof  Concentratie jaargemiddelde 
NO2  40 µg/m3 
PM10  40 µg/m3 (daggemiddelde is 50 µg/m3) 
PM2,5  20 µg/m3 

Tabel 4.1: Jaargemiddelde concentratie stoffen 
 
Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen hebben voor de lucht‐
kwaliteit onder andere uitoefenen indien de ontwikkelingen niet leiden tot een overschrijding van de grenswaarden of de 
ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht. 
 
NIBM 

In dit Besluit ‘niet in betekenende mate’ is bepaald in welke gevallen een project vanwege de gevolgen voor de luchtkwaliteit 
niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden twee situaties onderscheiden: 

 een project valt  in een categorie die  is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze categorieën betreffen 
onder andere woningbouwprojecten met niet meer dan 1.500 woningen bij één ontsluitingsweg en 3.000 woningen 
bij twee ontsluitingswegen; 

 een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde stikstofdioxide (NO2) en fijnstof 
(PM10). 

Daarnaast heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de NIBM‐tool ontwikkeld. De NIBM‐tool is een rekentool waar‐
mee de bijdragen van kleinere ruimtelijke plannen en verkeersplannen aan de luchtkwaliteit vastgesteld kan worden. Voor 
het gebruik van de NIBM‐tool is maar een beperkt aantal invoergegevens nodig. Alleen het extra aantal voertuigbewegingen 
en het aandeel vrachtverkeer worden ingevoerd. Voor de overige invoergegevens is in de NIBM‐tool uitgegaan van worst‐
case omstandigheden. Met deze beperkte invoergegevens wordt vastgesteld of een plan NIBM is. 
 

Beoordeling 
De bijdrage van de beoogde ontwikkeling aan de luchtkwaliteit is vrijwel volledig afkomstig van de voertuigbewegingen. Aan 
de hand van de berekende aantal worst‐case verkeersbewegingen (zie paragraaf 4.12)  is de NIBM‐tool  ingevuld. De extra 
voertuigbewegingen zijn als volgt berekend: 3.329 m2 (bouwvlak  nieuwe loodsen) / 100m2 x 4,8 = 160 verkeersbewegingen 
per etmaal, inclusief vrachtverkeer met een aandeel van 19% (gemengd terrein).  
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Figuur 4.1: Berekening NIBM‐tool 
 
Uit de rekentool (figuur 4.1) blijkt dat de grens voor NIBM niet wordt overschreden. De bijdrage van het extra verkeer is niet 
in betekende mate. Daarnaast  is  in het kader van een goede ruimtelijke ordening een  indicatie van de  luchtkwaliteit ter 
plaatse van het plangebied gegeven. Dit is gedaan aan de hand van de NSL‐monitoringstool die bij het Nationaal Samenwer‐
kingsprogramma Luchtkwaliteit hoort (figuur 4.2).  
 

 
Figuur 4.2: NSL‐monitoringstool 2017 (Bron: http://www.nsl‐monitoring.nl/viewer/)  
 

Jaar van planrealisatie 2022
Extra verkeer als gevolg van het plan

Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde) 160
Aandeel vrachtverkeer 19,00%

Maximale bijdrage extra verkeer NO2 in μg/m3 0,294
PM10 in μg/m3 0,046

1,2

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer 
als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit

Conclusie
De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate;

geen nader onderzoek nodig

Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in μg/m3



 

29/48    

De dichtstbijzijnde maatgevende weg betreft de Zeelandsedijk. Uit de NSL‐monitoringstool blijkt dat in 2020 de jaargemid‐
delde concentraties stikstofdioxide en fijn stof langs deze weg ruimschoots onder de grenswaarden uit de Wet milieubeheer 
liggen. De concentraties luchtverontreinigende stoffen bedragen 17,4 µg/m³ voor NO2, 19,4 µg/m³ voor PM10 en 11,9 µg/m³ 
voor PM2,5. Het aantal overschrijdingsdagen van de 24‐uur gemiddelde concentratie PM10 bedraagt 7,2. Deze waarden 
liggen ruimschoots onder de grenswaarden. Hierdoor is ter plaatse van het plangebied sprake van een aanvaardbaar woon‐ 
en leefklimaat. 
 
Conclusie 
Er wordt geconcludeerd dat het aspect luchtkwaliteit de uitvoering van het plan niet belemmert. Uit het oogpunt van lucht‐
kwaliteit is sprake van een aanvaardbaar woon‐ en leefmilieu ter plaatse. 
 
4.4 Geurhinder en veehouderij 
Beleid en normstelling  
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) betreft een wet waarmee de nationale regels inzake geurhinder ten opzichte van 
de tot veehouderijen behorende dierenverblijven vastgesteld staan. De Wet geurhinder en veehouderij heeft tot doel het 
beschermen van mens en milieu tegen de negatieve effecten van geurbelasting, onder andere als gevolg van emissies door 
bedrijven. Nieuwe knelpunten moeten worden voorkomen. 
 
Beoordeling  
Een bedrijfsverzamelgebouw is een geurgevoelig object. Ter plaatse van het projectgebied moet er dus sprake zijn van een 
aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat ten aanzien van geur. In het planMER Proeftuin Elsendorp september 2021 is onder‐
zoek gedaan naar de achtergrondbelasting geur (figuur 4.3). Op basis van dit onderzoek kan het woon‐ en leefklimaat ter 
plaatse van het projectgebied worden gekwalificeerd als redelijk goed. De geurcontour op het plangebied is veroorzaakt 
door de huidige fazantenfokkerij. In de nieuwe situatie worden de stallen en de volières gesloopt en worden er drie lood‐
sen ten behoeve van een bedrijfsverzamellocatie teruggebouwd. In de nieuwe situatie zullen er niet langer dieren worden 
gehouden. De geurcontour zal dus verdwijnen.  
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Figuur 4.3: Geurbelasting ter plaatse van het projectgebied (paars omkaderd)  
(Bron: referentiesituatie planMER Proeftuin Elsendorp, september 2021)  
 
Conclusie  
Het aspect ‘geurhinder en veehouderij’ vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. Er is sprake van een aan‐
vaardbaar woon‐ en leefklimaat voor wat betreft het aspect geur. 
 
4.5 Ecologie 
Beleid en normstelling 
Met de Wet natuurbescherming (Wnb) zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van natuurgebieden en dier‐ 
en plantensoorten samengebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse Europeesrechtelijke regelgeving, zoals de Vo‐
gelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in de Nederlandse wetgeving. 
 
Gebiedsbescherming 

De Wnb kent diverse soorten natuurgebieden, te weten: 
 Natura‐2000 gebieden; 
 Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
 Natura‐2000 gebieden  

 
De Minister van Economische Zaken (EZ) wijst gebieden aan die deel uitmaken van het Europese netwerk van natuurgebie‐
den: Natura 2000. Een dergelijk besluit bevat de instandhoudingsdoelstellingen voor de leefgebieden van vogelsoorten (Vo‐
gelrichtlijn) en de instandhoudingsdoelstellingen voor de natuurlijke habitats en habitats van soorten (Habitatrichtlijn). 
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Een bestemmingsplan dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben 
voor een Natura 2000‐gebied, kan uitsluitend vastgesteld worden indien uit een passende beoordeling de zekerheid is ver‐
kregen dat het plan, onderscheidenlijk het project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Indien deze 
zekerheid niet is verkregen, kan het plan worden vastgesteld, indien wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden: 

 alternatieve oplossingen zijn niet voor handen 
 het plan is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of eco‐

nomische aard, en 
 de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van het 

Natura 2000‐netwerk bewaard blijft. 
 
De bescherming van deze gebieden heeft externe werking, zodat ook ingrepen die buiten deze gebieden plaatsvinden ver‐
storing kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de ingreep op soorten en habitats. 
 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden aangewezen in de provinciale verordening. 
Voor dit soort gebieden geldt het ‘nee, tenzij’ principe, wat inhoudt dat binnen deze gebieden in beginsel geen nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden. 
 
Soortenbescherming 

In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
 soorten die worden beschermd in de Vogelrichtlijn; 
 soorten die worden beschermd in de Habitatrichtlijn; 
 overige soorten. 

 
De Wnb bevat onder andere verbodsbepalingen ten aanzien van het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, eieren 
en rustplaatsen van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. Gedeputeerde Staten (hierna: GS) kunnen hiervan 
ontheffing verlenen en bij verordening kunnen Provinciale Staten (hierna: PS) vrijstelling verlenen van dit verbod. De voor‐
waarden waaraan voldaan moet worden om ontheffing of vrijstelling  te kunnen verlenen zijn opgenomen  in de Wnb en 
vloeien direct voort uit de Vogelrichtlijn. Verder is het verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage 
IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk 
verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen of te verstoren. GS kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij veror‐
dening kunnen PS vrijstelling verlenen van dit verbod. De gronden voor verlening van ontheffing of vrijstelling zijn opgeno‐
men in de Wnb en vloeien direct voort uit de Habitatrichtlijn. 
Ten slotte  is een verbodsbepaling opgenomen voor overige soorten. Deze soorten zijn opgenomen  in de bijlage onder de 
onderdelen A en B bij de Wnb. De provincie kan ontheffing verlenen van deze verboden. Verder kan bij provinciale verorde‐
ning vrijstelling worden verleend van de verboden. De noodzaak tot ontheffing of vrijstelling kan hierbij ook verband houden 
met handelingen in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden. 
 
Onderzoek 
Gebiedsbescherming 

Het plangebied vormt geen onderdeel van een natuur‐ of groengebied met een beschermde status, zoals Natura 2000. Het 
plangebied maakt ook geen deel uit van het Natuur Netwerk Nederland (in Brabant: Natuur Netwerk Brabant). In het plan‐
gebied of in de directe omgeving zijn geen beschermde landschapselementen aanwezig. De afstand tot het dichtstbijzijnde 
Natura 2000‐gebied Deurnsche Peel & Mariapeel bedraagt circa 10,5 km (figuur 4.4). Directe effecten zoals areaalverlies en 
versnippering, kunnen hierdoor worden uitgesloten. Gezien de grote afstand tot natuurgebieden kunnen ook verstoring en 
verandering van de waterhuishouding worden uitgesloten. Deze ruime afstand tot Natura 2000‐gebieden zorgt er eveneens 
voor dat de beoogde ontwikkeling geen nadelige effecten heeft qua stikstofuitstoot. Significante negatieve effecten op be‐
schermde gebieden kunnen derhalve worden uitgesloten.  
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Figuur 4.4: Natura 2000‐gebieden met plangebied omcirkeld 
 

     
Figuur 4.5: Uitsnede Ontwerp Omgevingsverordening kaart 4 natuur en stiltegebieden (Bron: ruimtelijkeplannen.nl) 
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Soortenbescherming 

De beoogde ontwikkeling voorziet in de bouw van 3 nieuwe loodsen als bedrijfsverzamellocatie. Ten behoeve van de om‐
schakeling van het voormalige agrarische bedrijf naar een bedrijfsverzamellocatie, zelfstandig woonhuis en groen ontwikke‐
ling zal 1.255 m2 aan stallen en 20.000 m2 aan volières gesloopt worden.  
Ten behoeve van deze uitbreiding wordt er een quickscan Wet natuurbescherming uitgevoerd. Het heeft als doel in te schat‐
ten of er op de onderzoekslocatie planten‐ en diersoorten aanwezig of verwachten te zijn, die volgens de Wet Natuurbe‐
scherming een beschermde status hebben en die mogelijk negatieve  invloed kunnen ondervinden door de voorgenomen 
ingreep.  
 
p.m. 

De quickscan ecologie moet nog worden uitgevoerd. 

 
Conclusie 
p.m. 

 
4.6 Bodem‐ en grondwateronderzoek 
Beleid en normstelling 
Op grond van het Bro dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan rekening te worden gehouden met de bodem‐
kwaliteit in het plangebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de be‐
oogde functie. In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de 
norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt voor de desbetref‐
fende functie (functiegericht saneren). Voor een nieuw geval van bodemverontreiniging geldt, in tegenstelling tot oude ge‐
vallen (voor 1987), dat niet functiegericht maar in beginsel volledig moet worden gesaneerd. 
 
Het Bouwstoffenbesluit en het Besluit Bodemkwaliteit stellen verder  regels hoe om  te gaan met vrijkomende grond‐ en 
materiaalstromen en hoe deze toe te passen. 
 
Onderzoek 
Aangezien de bestemming verandert van ‘Agrarisch’ naar ‘Bedrijf’, ‘Wonen’ en ‘Groen’ wordt een bodemonderzoek uitge‐
voerd.  
 
p.m.  

Het bodemonderzoek moet nog worden uitgevoerd. 

 
Conclusie 
p.m. 

 
4.7 Water 
Beleid 
Waterbeheerplan 2016‐2021 
De gemeente Gemert‐Bakel valt onder het beheersgebied van waterschap Aa en Maas. In het Waterbeheerplan beschrijft 
het waterschap haar strategische keuzes, de doelen voor het waterbeheer en de financiële consequenties daarvan. Het wa‐
terbeheer is gericht op het duurzaam beheren van het watersysteem, waarbij uitgegaan wordt van een watersysteembena‐
dering. In het ‘Waterbeheerplan 2016‐2021 Werken met water, Voor nu en later’ beschrijft het waterschap de hoofdlijnen 
van haar beleid uitgewerkt  in verschillende thema’s. Het huidige waterbeheerplan beschrijft de plannen voor de periode 
2016 – 2021. De langetermijnstrategie uit het voorgaande beheerplan wordt voortgezet voor de verschillende thema’s, zoals 
waterkwaliteitsverbetering, vermindering van de kans op wateroverlast en verdrogingsbestrijding. 
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Middels de Keur van Waterschap Aa en Maas is bepaald bij welke ontwikkelingen mitigerende maatregelen getroffen moeten 
worden. De Keur schrijft voor dat voor een toename van minder dan 500 m² verhard oppervlak geen mitigerende maatrege‐
len nodig zijn. Deze mitigerende maatregelen zijn wel van toepassing bij elke toename van het verhard oppervlak, indien de 
locatie is gelegen in een keurbeschermingsgebied. 
 
Gemeentelijk Watertakenplan 2019‐2023 
Het gemeentelijk waterplan bestaat uit het rioleringsplan en het waterplan voor 2019 t/m 2023. Dit plan is gezamenlijk op‐
gesteld binnen de samenwerkingsregio Brabantse Peel  (gemeenten Asten, Deurne, Gemert‐Bakel, Helmond, Laarbeek en 
Someren) en het waterschap Aa en Maas. Hierin wordt o.a. ingespeeld op klimaatadaptatie en de noodzaak de leefomgeving 
hierop aan te passen. Dit houdt in dat er gewerkt wordt aan het tegengaan van hittestress en het herinrichting van de bui‐
tenruimte om goed om te kunnen gaan met enorme hoeveelheden neerslag in korte tijd. Om dit op te pakken wordt steeds 
vaker integraal gewerkt, zodat ook andere leefbaarheid van de omgeving kan wordt verbeterd.  
 
Bij nieuwe ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met het volgende: 
1. Nieuwe ontwikkelingen hebben geen nadelige gevolgen voor het watersysteem en dragen zo mogelijk bij aan een ver‐

betering van het watersysteem en de waterketen. 
2. Ontwikkelingen dienen tenminste hydrologisch neutraal te zijn en hebben oog voor de gevolgen in de omgeving; 
3. Voor nieuwe ontwikkelingen geldt en algemeen uitgangspunt voor de ontwateringsdiepte van 80 cm ten 

opzichte van het straatpeil (as van de weg). Afwijkingen bijvoorbeeld in wijstgebieden worden nadrukkelijk opgenomen 
in het waterhuishoudings‐ en of rioleringsplan. 

 
Waterbergingsvoorziening binnen een ontwikkeling 
Voor de waterberging die binnen een ontwikkeling wordt gerealiseerd gelden een aantal eisen. Eén van deze eisen is dat de 
waterbergingsvoorziening 60 liter per m2 verhard oppervlak probleemloos moet kunnen bergen. Daarnaast mag de afvoer 
uit een voorziening maximaal 2 l/s/ha zijn en moet binnen 5 dagen leeggelopen zijn. 
 
 
Opnemen gebruiksregel waterbergingsvoorziening in bestemmingsplan 
Voor (ver)nieuwbouw neemt de gemeente Gemert‐Bakel bij bestemmingsplanwijzigingen een voorwaardelijke gebruiksregel 
in het bestemmingsplan op waarin de realisatie en instandhouding van een minimale hoeveelheid waterberging wordt voor‐
geschreven. Dit compenseert de versnelde afvoer van hemelwater naar de openbare ruimte of riolering vanaf verhard op‐
pervlak.  
 
Aandachtspunten rondom lozing op de riolering 
Om een doelmatige werking te kunnen garanderen hanteert de gemeente de volgende beleidsregels: 

 Al het huishoudelijk afvalwater op de vrijverval‐ en drukriolering wordt geaccepteerd. 
 Bestaande bedrijfsafvalwaterlozingen op de vrijvervalriolering worden geaccepteerd. 
 Bij nieuwe bedrijfsafvalwaterlozingen wordt getoetst of de voorziene nieuwe situatie de doelmatige werking van 

zuivering en transportsysteem belemmert (in hoeveelheid en in samenstelling). 
 Nieuwe (of bestaande) aansluitingen van bedrijven die de waterketen onevenredig zwaar belasten kunnen worden 

geweigerd. 
 Elk (bestaand én nieuw) bedrijf krijgt toestemming voor maximaal één aansluiting op de drukriolering. 
 Elk (bestaand én nieuw) bedrijf mag maximaal 0,5 m3 per uur afvalwater op de drukriolering lozen. 
 Bij een aanbod groter dan 0,5 m3 per uur dient het afvalwater op eigen terrein te worden gebufferd. Wanneer buf‐

fering niet mogelijk  is, wordt onderzocht of de capaciteit van de drukriolering kan worden vergroot. De voortko‐
mende uitvoeringskosten hiervan zijn voor de perceeleigenaar, van huisaansluiting tot lozingspunt in de vrijverval‐
riolering. 

 Lozing van hemelwater op drukriolering is niet toegestaan. 
 
Aandachtspunten rondom aansluiting op de riolering 
Voor het realiseren van de aansluiting op de gemeentelijke riolering moet rekening gehouden worden met een aantal voor‐
waarden. Zo dient het vuil water en (de overstort van) regenwater gescheiden te worden aangeboden op de perceelgrens. 
Daarnaast gelden nog een aantal technische eisen voor de rioolaansluiting. 
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Onderzoek 
Het plangebied bevindt zich aan de Zeelandsedijk 30 aan de westzijde van het dorp Elsendorp. Ter plaatse is een agrarisch 
bedrijf gevestigd. Het huidige bedrijfsperceel bestaat grotendeels uit volières met onverharde grond met een aantal stallen 
en een bedrijfswoning. De wens is om het bouw‐ en bestemmingsvlak is verkleinen van 10.485 m2 agrarische bedrijfsgrond 
naar 5.162 m2 bedrijfsgrond en 3.325 m2 woongrond. Een oppervlakte van 16.722 m2 krijgt de bestemming groen met daarin 
een grote visvijver. Voorheen waren dit gronden met volières en twee stallen.  
 
Huidige situatie 
Bodem en grondwater 
Het plangebied maakt geen deel uit van een waterwingebied of een grondwaterbeschermingsgebied. Volgens de Bodem‐
kaart van Nederland bestaat de grond ter plaatse van het plangebied uit veldpodzolgronden;  leemarm en zwak  lemig fijn 
zand. Ter plaatse van het plangebied is sprake van grondwatertrap VI. Dit betekent dat de hoogste gemiddelde grondwater‐
stand (GHG) schommelt tussen 40 en 80 centimeter onder maaiveld. De gemiddelde laagste grondwaterstand (GLG) ligt op 
120 centimeter onder maaiveld. Het maaiveld ligt op circa 22 meter boven NAP. 
 
Waterkwantiteit 
Het plangebied wordt aan de zuidzijde begrenst door een A‐watergang waarvan de beschermingszone en profiel van vrije 
ruimte te zien zijn in figuur 4.7. De A‐watergangen kennen een beschermingszone van 5 meter aan weerszijden van de wa‐
tergang. Conform de Keur van waterschap Aa en Maas gelden binnen de beschermingszones en profiel van vrije  ruimte 
beperkingen voor bouwen en aanleggen ter bescherming van en om onderhoud aan de watergang mogelijk te houden. Bin‐
nen de beschermingszones van deze watergangen is in het voorgenomen plan geen bebouwing of verharding beoogd. 
 

   
Figuur 4.7: Uitsnede Legger Waterschap Aa en Maas met de globale ligging van het plangebied 
 
Watersysteemkwaliteit en ecologie  
Ten noorden van het plangebied op circa 1,5 km. bevindt zich de Landmeersche Loop die is aangewezen vanuit de Kader‐
richtlijn. 
 
Veiligheid en waterkeringen 
In of nabij het plangebied zijn geen waterkeringen gelegen. Derhalve  is het plangebied niet gelegen binnen een bescher‐
mingszone van een waterkering. 
 
Afvalwaterketen en riolering 
Het plangebied is deels bebouwd waarbij de woonbebouwing is aangesloten op het rioolstelsel.  
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Toekomstige situatie 
In de toekomstige situatie wordt het bouw‐ en bestemmingsvlak verkleind met circa 1.998 m2. Het verhard oppervlak zal 
echter wel toenemen met maximaal 4.026 m2 . Er wordt namelijk een oppervlak van 5.162 m2 aan bedrijfsbestemming toe‐
gestaan met daar tegenover een sloop van 631 m2 + 505 m2. Het beoogde bouwplan is momenteel nog niet in detail uitge‐
werkt waardoor de exacte wateropgave nog niet bekend is. Algeheel kan gesteld worden dat het toevoegen van 16.772 m2 
groen waaronder een visvijver, waarmee invulling wordt gegeven aan de landschappelijke inpassing, negatieve effecten op 
het waterhuishoudkundige systeem kan voorkomen. 
 
Bodem en grondwater 
De voorgenomen ontwikkeling heeft geen gevolgen voor bodem en grondwater. 
 
Waterkwantiteit 
Om de kans op wateroverlast te verkleinen is het van belang om ervoor te zorgen dat het watersysteem optimaal functio‐
neert en goed wordt onderhouden. De exacte verhardingstoename is momenteel nog niet bekend. In de regels van het be‐
stemmingsplan is daarom geborgd dat nieuwe ontwikkelingen hydrologisch neutraal worden gerealiseerd en de waterkwa‐
liteit niet nadelig wordt beïnvloed. De exacte uitwerking van de wateropgave vindt plaats ten tijde van de aanvraag omge‐
vingsvergunning voor het aspect bouwen of de watervergunning. Op dat moment is het bouwplan concreter uitgewerkt en 
kan de wateropgave nader worden ingevuld.  
 
Een infiltratievoorziening moet voorkomen dat de extra hoeveelheid hemelwater als gevolg van het verhard oppervlak ver‐
sneld wordt afgevoerd naar het ontvangende watersysteem. Volgens de keurkaart van Aa en Maas geldt voor de locatie een 
gevoeligheidsfactor van 1,0.  
 
De uitgangspunten voor het verdere ontwerp van het waterhuishoudkundig plan zijn kortweg: 
1. Bergingseis van 60 mm per m2 verhard oppervlak; 
2. De bodem van de voorziening ligt boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG);  
3. De afvoer uit de voorziening vindt plaats via een functionele bodempassage naar het grondwater en/of via een functio‐

nele afvoerconstructie naar het oppervlaktewater. Indien een afvoerconstructie wordt toegepast, dient deze een dia‐
meter van 4 cm te hebben; 

4. Daarnaast moet er altijd een overloopconstructie zijn, om beschadiging van het oppervlaktewaterlichaam te voorko‐
men. 

 
De minimale compensatie kan worden berekend conform de rekenregel:  
benodigde compensatie(in m3) = toename verhard oppervlak (in m2) x gevoeligheidsfactor x 0,06 (in m) 
 
Er is binnen de aan te leggen 16.772 m2 groen, waaronder een watervijver, voldoende ruimte voor het realiseren van wadi’s 
of overige (infiltratie) voorzieningen. Negatieve effecten op het waterhuishoudkundige systeem worden daarmee voorko‐
men. 
 
Waterkwaliteit 
Ten noorden bevindt zich de Landmeersche Loop welke onderdeel is van de Kaderrichtlijn Water. Het plangebied ligt op circa 
1,5 meter afstand. Nabij deze watergang vinden geen werkzaamheden plaats. De beoogde ontwikkeling heeft geen negatieve 
invloed op de Kaderrichtlijn Water. 
 
Waterveiligheid 
De voorgenomen ontwikkeling heeft geen negatieve invloed op de waterveiligheid in de omgeving.  
 
Watersysteemkwaliteit en ecologie 
Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem is het van belang om duurzame, niet‐uitloogbare mate‐
rialen te gebruiken, zowel gedurende de bouw‐ als de gebruiksfase. 
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Afvalwaterketen en riolering 
Conform de Leidraad Riolering en vigerend waterschapsbeleid is het voor nieuwbouw gewenst een gescheiden riolerings‐
stelsel aan te leggen zodat schoon hemelwater niet bij een rioolzuiveringsinstallatie terecht komt. Afvalwater wordt aange‐
sloten op de bestaande gemeentelijke riolering. Voor hemelwater wordt de volgende voorkeursvolgorde aangehouden: 
 hemelwater vasthouden voor benutting, 
 (in‐) filtratie van afstromend hemelwater, 
 afstromend hemelwater afvoeren naar oppervlaktewater, 
 afstromend hemelwater afvoeren naar RWZI. 
 
Conclusie 
Binnen het plangebied is voldoende ruimte om toename van verharding te compenseren. Door de voorwaarden die worden 
gesteld  in het Chw bestemmingsplan Proeftuin Elsendorp heeft het voorliggende plan geen negatieve gevolgen voor het 
waterhuishoudkundige systeem ter plaatse. Het aspect waterhuishouding vormt geen belemmering voor de geplande ont‐
wikkeling.  
 
4.8 Archeologie 
Beleid en normstelling 
Verdrag van Malta 

In 1992 ondertekende Nederland mede het zogenaamde Verdrag van Valletta (Malta). Dit verdrag heeft als doel de bescher‐
ming van het archeologisch erfgoed van Europa te bevorderen. In Nederland heeft dit geleid tot een herziening van de Mo‐
numentenwet 1988 alsmede een aanvulling op of wijziging van bepaalde artikelen in enkele andere wetten. Deze wijzigings‐
wet is beter bekend als de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ), die op 1 september 2007 van kracht werd. 
 
De belangrijkste artikelen uit het Verdrag van Malta die in de Nederlandse wetgeving zijn overgenomen, zijn dat het arche‐
ologisch erfgoed zoveel mogelijk ter plekke (in situ) dient te worden behouden (artikel 4), dat het archeologisch erfgoed deel 
uitmaakt van de belangenafweging in het kader van ruimtelijke ordening (artikel 5) en het ‘veroorzakersprincipe’ (artikel 6). 
Het veroorzakersprincipe betekent dat de verstoorder verantwoordelijk is voor het vroegtijdig (laten) uitvoeren van noodza‐
kelijk archeologisch (voor)onderzoek en de financiering daarvan. 
Bestemmingsplan 

In de Nederlandse wetgeving wordt aan artikel 5 uit het Verdrag van Malta invulling gegeven door middel van artikelen 38, 
39 en 40 uit de Monumentenwet.  In deze artikelen  is bepaald dat het archeologisch erfgoed beschermd dient te worden 
middels het bestemmingsplan. Gemeenten moeten bij het vaststellen van bestemmingsplannen rekening houden met de 
eventuele aanwezigheid van archeologische waarden. Hieronder vallen zowel reeds bekende archeologisch waardevolle ge‐
bieden als gebieden waarvoor een (verhoogde) archeologische verwachting geldt. Deze waarden krijgen een archeologische 
(mede)bestemming, die wordt vermeld in de toelichting van het bestemmingsplan, wordt begrensd in de verbeelding (plan‐
kaart) en wordt voorzien van regels die gekoppeld zijn aan een vergunningstelsel. 
 
In artikel 41a van de Monumentenwet is bepaald dat artikelen 39, 40 en 41, eerste lid, niet van toepassing zijn op plangebie‐
den met een oppervlakte kleiner dan 100 m². Bij projecten die deze oppervlakte overschrijden dient het archeologisch belang 
altijd te worden meegewogen in de belangenafweging. Gemeenten kunnen van deze grens afwijken, mits de redenen hier‐
voor goed onderbouwd kunnen worden. 
 
Archeologiebeleid gemeente  

De gemeente Gemert – Bakel heeft in januari 2016 het nieuwe gemeentelijke archeologisch beleid vastgesteld. Het archeo‐
logiebeleid bestaat uit drie delen. In deel 1 is de inleiding op de archeologische nota opgenomen. Deel 2 bevat het feitelijke 
archeologiebeleid en in het laatste deel zijn de randvoorwaarden waar een goed gemeentelijke archeologisch beleid uit be‐
staat uitgeschreven.  
De archeologische beleidskaart geeft de vertaling van de archeologische waarden en verwachting naar concrete maatregelen 
in de sfeer van de ruimtelijke ordening. Deze beleidskaart treedt in de plaats van de cultuurhistorische waardenkaart van de 
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provincie Noord‐Brabant. De gemeentelijke beleidskaart is tot stand gekomen op basis van de resultaten van recente onder‐
zoeken en nieuwe (wetenschappelijke) inzichten en kennis. Hierdoor is de gemeentelijke kaart actueler en gedetailleerd. 
 

 
Figuur 4.13: Beleidskaart archeologie van de gemeente Gemert‐Bakel, zoals deze is vastgesteld door de  gemeenteraad d.d. 
28 januari 2010, plangebied blauw omcirkeld (Bron: Gemeente Gemert‐Bakel, Evaluatie archeologiebeleid 2009‐2014)  
 
Beoordeling 
Het plangebied ligt in een gebied met een lage archeologische verwachting. Hiervoor zijn geen vrijstellingsgrenzen opgeno‐
men. Hierdoor is het niet noodzakelijk archeologisch onderzoek uit te voeren voordat de grond geroerd gaat worden. In het 
bestemmingsplan ‘Proeftuin Elsendorp’ wordt het plangebied dan ook niet aangeduid met een dubbelbestemming archeo‐
logische waarde.  
 
Conclusie 
Het aspect ‘Archeologie’ vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
 
4.9 Cultuurhistorie 
Beleid en normstelling 
Goede ruimtelijke ordening betekent dat er een integrale afweging plaatsvindt van alle belangen die effect hebben op de 
kwaliteit van de ruimte. Een van die belangen is de cultuurhistorie. Per 1 januari 2012 is in het kader van de modernisering 
van de monumentenzorg (MOMO) in het Besluit ruimtelijke ordening van het rijk opgenomen dat gemeenten bij het maken 
van bestemmingsplannen rekening moeten houden met cultuurhistorische waarden. 
 
Hiertoe dient middels bestudering van kaarten bepaald te worden of binnen (de invloedsfeer van het plangebied) Rijksmo‐
numenten  (historische gebouwen, sluizen,  tuinbeelden en grafstenen), Archeologische Rijksmonumenten, Werelderfgoe‐
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deren en beschermde stads‐ en dorpsgezichten aanwezig zijn. Ook het voorkomen van gebieden met landschappelijke waar‐
den en beschermde natuurgebieden (Natura 2000‐gebieden, Wetlands, Beschermde Natuurmonumenten, Nationale Parken, 
Nationale Landschappen en de Ecologische Hoofdstructuur dient bepaald te worden. 
 
Beoordeling 
Het plangebied ligt niet in een door de Provincie Noord‐Brabant aangeduid gebied met cultuurhistorische waarden.  
 
Conclusie 
De geplande ontwikkeling heeft derhalve geen negatieve invloed op eventuele cultuurhistorische waarden. Het aspect ‘cul‐
tuurhistorie’ staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg. 
 
4.10 Externe Veiligheid 
Bij ruimtelijke plannen wordt ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten gekeken, namelijk: 

 bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt; 
 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of leidingen. 

Ten aanzien van deze aspecten moeten de risico’s waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld tot een aan‐
vaardbaar minimum worden beperkt 
In het externe veiligheidsbeleid wordt onderscheid gemaakt in het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). 

 Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval 
met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven. Het PR wordt weer‐
gegeven met risicocontouren rondom een inrichting of langs een vervoersas. 

 Het GR drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als rechtstreeks 
gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Voor het GR geldt een oriëntatiewaarde. De gemeente heeft een 
verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde overschrijdt. 

 
Risicorelevante inrichtingen 

Relevant is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Op basis van het Bevi geldt voor het PR een grenswaarde voor 
kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten. Beide liggen op een niveau van 10‐6 per jaar. Bij 
de vaststelling van een ruimtelijke onderbouwing of bestemmingsplan moet aan deze normen worden voldaan, ongeacht of 
het een bestaande of nieuwe situatie betreft. 
Het Bevi bevat geen norm voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordingsplicht ten aanzien van het GR in 
het  invloedsgebied van de  inrichting. De  in het externe veiligheidsbeleid gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als 
oriëntatiewaarde. 
 
Vervoer van gevaarlijke stoffen over water, wegen en spoorwegen 

Relevant  is de circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen  (circulaire RVGS) en  in de toekomst ook het Besluit 
Transportroutes Externe Veiligheid (BTEV). Op basis van de circulaire RVGS geldt het volgende: 

 Voor bestaande situaties gelden er plaatse van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten de grenswaarde voor het 
PR van 10‐5 per jaar en de streefwaarde van 10‐6 per jaar. 

 In nieuwe situaties geldt ter plaatse van kwetsbare objecten de grenswaarde voor het PR van 10‐6 per  jaar. Voor 
beperkt kwetsbare objecten geldt deze waarde als een richtwaarde. 

 Bij een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het GR of een toename van het GR geldt een verantwoordings‐
plicht. Deze verantwoordingsplicht geldt zowel in bestaande als nieuwe situaties. De circulaire vermeldt dat op een 
afstand van 200 m vanaf het tracé in principe geen beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik. 

Vooruitlopend op het BTEV zijn in de circulaire RVGS veiligheidsafstanden opgenomen uit het Basisnet Weg en het Basisnet 
Water. In het BTEV worden tevens plasbrandaandachtsgebieden benoemd voor transportroutes. Aan de hand van de Basis‐
netten wordt al geanticipeerd op de beperkingen voor ruimtelijke ontwikkelingen die samenhangen met deze plasbrandaan‐
dachtsgebieden. 
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Buisleidingen 

Relevant is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). In dat Besluit wordt aangesloten bij de risicobenadering uit 
het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zodat ook voor buisleidingen normen voor het PR en het GR gelden. Op 
grond van het Bevb dient bij ontwikkelingen inzicht te worden gegeven in de afstand tot het plaatsgebonden risico en de 
hoogte van het groepsrisico als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. 
 
Beoordeling 
Binnen het plangebied ligt een bovengrondse propaantank. Gevoelige objecten staan buiten de veiligheidsafstanden van de 
propaantank. Daarnaast vindt in de nabije omgeving slechts op zeer beperkte schaal transport van gevaarlijke stoffen over 
de weg plaats (N277), met name ter bevoorrading van de inrichtingen binnen en in de directe omgeving van het plangebied. 
De transportbewegingen zijn dermate beperkt dat geen sprake is van ruimtelijke beperkingen langs de route en leidt derhalve 
niet tot beperking in het projectgebied. 
 

 
Figuur 4.14: Uitsnede risicokaart met plangebied blauw omkaderd (Bron: risicokaart) 
 
Conclusie 
Het aspect externe veiligheid vorm geen belemmering voor het planvoornemen. 
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4.11 Kabels en Leidingen 
Beleid en normstelling 
Voor planologisch relevante kabels en leidingen geldt in het algemeen een belemmeringenzone waarmee in de ontwikkeling 
van een plangebied rekening moet worden gehouden. 
 
Beoordeling 
Aangrenzend aan de zuidkant van en deels door het plangebied ligt een rioolleiding. De loodsen zullen niet ter plaatsen van 
de dubbelbestemming ‘Leiding’ worden gebouwd. Afgezien van deze leiding liggen er geen hogedruk aardgasleidingen, drink‐
watertransportleidingen, of hoogspanningsleidingtracé.  
 
Conclusie 
Planologische relevante kabels en leidingen vormen daarom geen belemmering voor de vaststelling van dit plan. 
 
4.12 Verkeer en parkeren 
Voor het onderzoek naar de invloed van verkeer dient het aantal verkeersbewegingen afkomstig van de bedrijfsverzamelge‐
bouwen bepaald te worden. Door het planologisch toevoegen van dit bedrijf kunnen nadelige gevolgen optreden door een 
toename van het aantal verkeersbewegingen. Om een  juist beeld te krijgen van het aantal verkeersbewegingen dient de 
worst‐case situatie bepaald te worden. 
 
Om de parkeerbehoefte te berekenen wordt gebruik gemaakt van de Nota Parkeernormen Gemert‐Bakel 2017 en voor het 
berekenen van de verkeersgeneratie wordt gebruik gemaakt van CROW 381 ‘Toekomstbestendig parkeren’.  

 In de beoogde situatie worden drie loodsen van maximaal 3.329 m2 toegevoegd.  
 Het gebied valt in gebied: Buitengebied; 
 De stedelijkheidsgraad van de kern Elsendorp is 5 
 Voor het bepalen van de verkeersgeneratie wordt het midden van de bandbreedte aangehouden. 
 De loodsen vallen onder Bedrijf arbeidsextensief (loods, opslag, transportbedrijf):   

o De parkeernorm die hierbij aansluit in het gemeentelijk parkeernormen beleid bedraagt 0,8 parkeerplaatsen 
per 100 m2 bvo; 
Het kencijfer voor de verkeersgeneratie voor deze functie is vastgelegd in CROW 381 en bedraagt 4,8 ver‐
keersbewegingen per etmaal (midden van de bandbreedte).  

Parkeren  
Voor de nieuwe loodsen zijn maximaal 3.329 m2 / 100 m2 x 0,8 = 27 parkeerplekken nodig.  
In het bedrijfsbestemmingsvlak met een totaal oppervlakte van 5.162 m2 zullen deze parkeerplaatsen voorzien kunnen wor‐
den. 
 
Verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling 
De nieuwe loodsen genereren maximaal 3.329 m2 / 100 m2 x 4,8 = 160 verkeersbewegingen per etmaal op een gemiddelde 
weekdag. Om de verkeersgeneratie voor een gemiddelde werkdag te bepalen dient de weekdagintensiteit vermenigvuldigd 
te worden met factor 1,33 (CROW 381). De werkdagintensiteit komt daarmee uit op 213 verkeersbewegingen.  
Bovengenoemde verkeersgeneratie is de verwachte verkeersgeneratie die maximaal volgens het bestemmingsplan mogelijk 
is.  
 
Het drukste uur in de spits is bij de beoordeling van de verkeersafwikkeling bepalend. Als vuistregel voor het bepalen van de 
verkeersintensiteit in de spitsperiode, wordt 10% van de etmaal waarde aangehouden. Het gaat dan dus om 213/10. In het 
drukste uur worden er dan dus 21 motorvoertuigen per uur afgewikkeld via de ventweg Zeelandsedijk en daarna de provin‐
ciale Zeelandsedijk (N277).  Gezien de inrichting en de verwachte verkeersintensiteit van beide wegen zal de beperkte ver‐
keerstoename zonder knelpunten kunnen worden afgewikkeld. 
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Verkeersveiligheid 
De toevoeging van het plan leidt niet verder tot knelpunten in de verkeersveiligheid, want de toename van het verkeer is 
dermate klein dat dit niet leidt tot knelpunten. 
 
Conclusie 
Het aspect ‘Verkeer en Parkeren’ vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
 
4.13 Gezondheid 
In voorgaande paragrafen is onderbouwd dat het initiatief voldoet aan alle milieunormen. Daarmee is ter plaatse sprake van 
gezond woon‐ en leefklimaat.  
Daarbovenop  is het  initiatief  landschappelijke  ingepast waarbij extra groen wordt  toegevoegd aan het  landschap. Groen 
draagt positief bij aan het mentaal welbevinden van mensen. Daarbij zorgen extra bomen en planten voor een gezondere 
lucht en daarmee voor een gezonde leefomgeving.  
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5. CONCLUSIE  

In voorgaande hoofdstukken is het initiatief aan de Zeelandsedijk 30 getoetst aan beleid, gemotiveerd aan de hand van doe‐
len en beoordeeld op basis van de geldende normen voor relevante milieukundige aspecten  (p.m.).  In hoofdstuk 3  is de 
beoogde ontwikkeling getoetst aan het provinciaal en gemeentelijk beleid. Daarin is aangetoond dat het initiatief voldoet 
aan de basisprincipes voor een evenwichtige toedeling van functies en aan de regels voor wonen en niet‐agrarische activi‐
teiten. Eveneens past het initiatief bij de doelen uit de structuurvisie van proeftuin Elsendorp, doordat het herbestemmen 
van een voormalige intensieve veehouderij leegstand tegengaat. Daarbij wordt overtollige bebouwing gesloopt. De ontwik‐
keling wordt volledig landschappelijk ingepast waardoor extra meerwaarde voor het dorp gecreëerd wordt door het aanleg‐
gen van een grote openbare visvijver die tevens dient als waterbuffer en het openbare wandelpad dat onderdeel zal worden 
van het recreatiepad aan de Domptseloop. In hoofdstuk 4 is de beoogde ontwikkeling getoetst aan de regelgeving van ver‐
schillende milieukundige aspecten. Hieruit is gebleken dat er … (p.m.)  
 
Op basis van deze ruimtelijke onderbouwing kan daarom geconcludeerd worden dat het initiatief aanvaardbaar is binnen de 
bestaande fysieke leefomgeving en daadwerkelijk een positieve invloed zal hebben op de leefbaarheid en de toekomstbe‐
stendigheid van Elsendorp.  
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Bijlage 1 Voorstel landschappelijke inpassing 
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Bijlage 2 Verbeelding Zeelandsedijk 30 
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Bijlage 3 Berekening totaal oppervlakten bouwpercelen  





 

Agrarisch - 
Agrarisch bedrijf Bedrijf

Agrarisch - 
Agrarisch bedrijf Bedrijf Wonen

Resultaat 
opp. bouwperceel 

Elsendorpseweg 28a 9797 7205 -2592
Elsendorpseweg 86 12045 9779 -2266
Elsendorpseweg 96a 0
Gerele Peel 53 22482 37076 14594
Keizersven 34 14996 10874 -4122
Paradijs 66  14198 6000 -8198
Zeelandsedijk 30 10485 5162 3325 -1998
Zeelandsedijk 80 14035 11179 -2856

75556 22482 87275 3325 -7438

Bestaand Beoogd





Bijlage 4 Meerwaardeberekening  





 

Naam initiatief: Zeelandsedijk 30
Datum: 29-9-2021
Ingevuld door: L. de Jong

1. Past het initiatief in de Visie? (zie bijlage 1 van het meerwaardeplan)

Toelichting:
Ja/Nee: Ja

2. Verbetert het initiatief de leefbaarheid?
+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:

Reduceren overlast intensieve veehouderij (geur, geluid, 
uitstoot) 1
Asbest verwijderen 1
Leegstand/VAB's opruimen 1
Zelfvoorzienend in energie (zonneweides, -daken, 
windenergie) 0
Minder wonen in IV-gebied 0
Verkeersveiligheid Gerele Peel 0
Voldoende kwalitatieve woningen (per doelgroep) 0
Ja/Nee: Ja

3. Creëert het initiatief ruimte voor bedrijvigheid en innovatie?
+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:

Moderne stalsystemen installeren 0
Kansen bieden aan koplopers 0
Circulaire economie in agrarische sector 0
Nieuwe bedrijvigheid aantrekken/ruimte bieden 1
Energiekansen 'pakken' (duurzame deals) 0
Ja/Nee: Ja

4. Creëert het initiatief landschappelijke kwaliteit?
+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:

Bedrijvigheid concentreren in paarse zone 1
Buitengebied verbinden met het dorp 3
Beeldkwaliteit bewaken en verbeteren 1
Lege milieuvergunningen intrekken 1
Ja/Nee: Ja

5. Levert het initiatief een bijdrage aan duurzaam waterbeheer?
+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:

Waterbuffer groter dan 20.000 m3 0
Oplossen knelpunten in waterbeheer 0
Verbeterde niveauregeling 0
Bijdrage aan klimaatadaptatie 2
Waterbeheer ook afstemmen op natuurontwikkeling 0
Ja/Nee: Ja

6. Versterkt het initiatief het recreatie aanbod?
+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:

Transitie naar een recreatief aantrekkelijke omgeving 3
Interessant 'gebiedsverhaal' als grondlegger 0
Doelgroepen benadering 0

Recreatie aanbod bundelen 0
Combinatie waterbeheer, natuur en recreatie 3
Elsendorp verbinden met landgoederen 3
Recreatieve routes uitzetten 3
Ja/Nee: Ja

7. Wordt er samengewerkt met andere initiatieven?

Toelichting:
Ja/Nee: Ja

Korting op maatschappelijke meerwaarde: 35%

Toelichting hier invoeren

Woon-werk locatie aan de Zeelandsedijk. Qua omvang en functie passend in omgeving

Saneren IV bouwvlak
Er wordt asbest op daken verwijderd
Voormalige stallen krijgen nieuwe functie en worden voor een deel 

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Ruimte voor vestiging van bedrijven

Nieuwe bedrijvigheid aan doorgaande wegen (as Zeelandsedijk)
Aanleggen wandelpad met ingang aan dorpzijde. Ingang recreatieve 
Gebouwen worden landschappelijk ingepast en er wordt een vijver 
Vergunning voor houden van fazanten wordt ingetrokken.

Groenplan sluit aan op ontwikkeling aan Domptseloop en Gerele Peel 53

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Grote visvijver dient als waterbuffer en gaat hittestress tegen. 
Toelichting hier invoeren

Ter plaatse  van de weilanden komt er een grote visvijver die 
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren
De grote vijver dient als waterbuffer welke landschappelijk is ingepast. 
Met de groenontwikkeling wordt aangesloten om natuurontwikkeling 
Het wandelpad loopt om de vijver en sluit aan op andere wandelpaden. 



 

Zeelandsedijk 30
2
35%

Opp. bestemming [m2] Opp. bouwvlak [m2] Grondwaarde [€/m2] Huidige waarde [€]
1,00€                                 -€                                 

14.774                                   5,00€                                 73.870€                          
10.485                                   25,00€                              262.125€                        

62,50€                              -€                                 
100,00€                            -€                                 

70,00€                              -€                                 
25,00€                              -€                                 
25,00€                              -€                                 
25,00€                              -€                                 

-€                                 
-                                          -                                         -€                                 

25.259                                   -                                         335.995€                        

Opp. bestemming [m2] Opp. bouwvlak [m2] Grondwaarde [€/m2] Toekomstige waarde [€]
16.356                                   1,00€                                 16.356€                          

-                                          5,00€                                 -€                                 
-                                          25,00€                              -€                                 

5.162                                      62,50€                              322.625€                        
1.000                                      100,00€                            100.000€                        
2.741                                      70,00€                              191.870€                        

-                                          25,00€                              -€                                 
-                                          25,00€                              -€                                 
-                                          25,00€                              -€                                 
-                                          -                                         -€                                 

25.259                                   -                                         630.851€                        

Bruto financiële meerwaarde Verschil opp. [m2] Meerwaarde
-                                          294.856€                        

Eigen werkzaamheden Opp. binnen plangebied [m2]Opp. buiten plangebied [m2]Eenheidsprijs Gemaakte kosten
1.255                                      25,00€                              31.375€                          

5,00€                                 -€                                 
1.780                                      10,00€                              17.800€                          

14.576                                   10,00€                              145.760€                        
-€                                 

194.935€                        

Omvang investering/fondsbijdrage Investering [€]

17.800€                          
194.935€                        

58.971€                          
20.640€                          
38.331€                          
49.175€                          

145.760€                        o.b.v. storting in gebiedsfonds

Te realiseren investering korting o.b.v. maatschappelijke meerwaarde
gevraagde inspanning na korting
o.b.v. eigen werkzaamheden

(optioneel storting in gebiedsfonds)

Categorie 2

Gevraagde investering 20% Bruto meerwaarde afdragen

Categorie 1

Gevraagde investering 20% Bouwvlak ruimtelijk inpassen (basis inspanning)
Te realiseren investering o.b.v. eigen werkzaamheden

Landschappelijke inpassing [m2] Nadere uitwerking
Landschappelijke inpassing [m2] Verplicht

Overig
Totaal

Opmerking
Bruto financiële meerwaarde

Slopen agrarische gebouwen [m2]
Slopen kassen [m2]

Wonen >1000 m2
Maatschappelijk 
Recreatie
Horeca
Overig
Totaal

Grondwaarde toekomstige situatie
Natuur
Agrarisch 
Agrarisch met een bouwvlak / Agrarisch verwante bedrijven
Bedrijf 
Wonen <1000 m2

Recreatie
Horeca
Vastgoedwaarde (alleen bij sloop van een opstal)
Overig
Totaal:

Agrarisch 
Agrarisch met een bouwvlak / Agrarisch verwante bedrijven
Bedrijf 
Wonen <1000 m2
Wonen >1000 m2
Maatschappelijk 

Naam initiatief:
Categorie van het initiatief [1, 2 of 3]:
Kortingspercentage o.b.v. maatschappelijke meerwaarde [zie werkblad maatschappelijk]:

Grondwaarde huidige situatie
Natuur
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1. INLEIDING 

Voor ‘Proeftuin Elsendorp’ wordt het ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ vastgesteld. Met dit bestemmingsplan met 
verbrede reikwijdte moet het eenvoudiger worden om een omgevingsvergunning te verlenen voor initiatieven die een meer‐
waarde zijn voor Elsendorp. Het bestemmingsplan  is daarmee een omgevingsplan vooruitlopend op de Omgevingswet en 
heeft het een pilot status gekregen onder de Crisis‐ en herstelwet (Chw). Zo’n pilot omgevingsplan biedt veel ontwikkelings‐
ruimte en flexibiliteit. Dit sluit aan bij het gedachtegoed van de Omgevingswet. 
 
De initiatiefnemer aan de Zeelandsedijk 80  is een van de koplopers die samen met een aantal andere koplopers een bijdrage 
levert aan meerwaarde voor het dorp. Voor de koplopers  in de proeftuin  is het mogelijk gemaakt om gelijktijdig met het 
vaststellen van het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte ook hun initiatief planologisch te regelen.  
 
Om de initiatieven samen met het ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ mogelijk te maken is een motivering nodig 
waarin aangetoond wordt dat het initiatief aanvaardbaar is binnen de bestaande fysieke leefomgeving. In voorliggende ruim‐
telijke onderbouwing wordt het initiatief aan de Zeelandsedijk 80 gemotiveerd aan de hand van de doelen voor meerwaarde 
voor Elsendorp, het relevante provinciale omgevingsbeleid en de geldende normen voor de relevante milieukundige aspec‐
ten. Het initiatief aan de Zeelandsedijk 80 is aanvaardbaar binnen de bestaande fysieke leefomgeving als aan voornoemde 
wordt voldaan.  
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2. DE ONTWIKKELING 

2.1 Huidige situatie  
Het Brabantse dorp Elsendorp ligt aan de kruising  van de twee provinciale wegen de Zeelandsedijk en de Elsendorpseweg 
tussen Gemert en Boxmeer. Het dorp valt onder de gemeente Gemert‐Bakel. Het is omgeven door een agrarisch landschap 
met meerdere intensieve veehouderijen en met in het zuiden een aantal natuurgebieden zoals de ‘Groote Slink‐Bunthorst’, 
‘De Sijp’ en ‘Cleefs Wit’. 
 
De Zeelandsedijk 80 ligt ten noordwesten van het dorp tegen de gemeente grens van Gemert‐Bakel en Boekel. Op dit adres 
staan een woonhuis met bijgebouw en  twee voormalige varkensstallen. Ten zuiden  is een andere voormalige  intensieve 
veehouderij gevestigd welke ook een van de koplopers is in de Proeftuin Elsendorp. Het adres Zeelandsedijk 80 wordt via 
een inrit ontsloten op de Zeelandsedijk.  
 
In het verleden was hier een  agrarisch bedrijf aanwezig in de vorm van een intensieve varkenshouderij met een vergunning 
voor 1040 varkens. Op 1 september 2015 is de vergunning voor de gehele veestand ingetrokken en de transformatie naar 
een niet‐agrarisch bedrijf  is  in gang gezet. De  locatie aan de Zeelandsedijk 80 zal  ingezet worden voor mesttransport en 
tevens mestopslag. Op de  locatie zal mest tijdelijk opgeslagen worden tot er een definitieve afzetlocatie  is gevonden. De 
beoogde transformatie leest u in de volgende paragraaf. 
 

 
Figuur 2.1: Kaart omgeving met projectgebied rood aangeduid.  
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Figuur 2.2: Luchtfoto met plangebied rood omkaderd  
 
2.2 Beoogde situatie en de meerwaarde voor Elsendorp 
De initiatiefnemer is voornemens de twee voormalige varkensstallen te slopen en daarvoor in de plaats een grote loods terug 
te bouwen met daaronder een mestopslag kelder waarin mest tijdelijk zal worden opgeslagen. Deze toekomstige situatie is 
geschetst in bijlage 1. De te slopen stallen hebben een oppervlakte van 1.217 m2. In de beoogde situatie wordt in totaal 2.200 
m2 aan een nieuwe  loods terug gebouwd. Gefaseerd zal een nieuwe  loods ten behoeve van het mesttransportbedrijf ge‐
bouwd worden. Op de voormalige varkensstallen ligt asbest op de daken, dit asbest zal met de sloop van de stallen verwijderd 
worden. De huidige bedrijfswoning en het bijgebouw blijven behouden. De huidige  inrit naar de Zeelandsedijk blijft ook 
behouden.  
 
Samen met het initiatief aan Paradijs 66 (eveneens een koploper) wordt de landschappelijke kwaliteit versterkt. In de huidige 
situatie heeft de oprit aan beide zijden een bomenlaan en staan er verschillende solitaire bomen waardoor het erf een groene 
uitstraling heeft.  In de beoogde situatie wordt een nieuwe  loods gebouwd die  landschappelijk  ingepast worden, de  land‐
schappelijke kwaliteiten zullen versterkt worden. Door middel van een bomenrij aan de noord‐ en zuidzijde wordt de schuur 
uit het zicht ontnomen. De bomen die aangeplant worden zijn Lindes. Lindebomen zijn niet schadelijk voor paarden en zijn 
in de huidige situatie op het erf ook toegepast. Het zicht op het open landschap blijft behouden bij de bomenrij. Een wadi 
wordt aangelegd ter behoeve van de watercompensatie. Door een niet al te steil talud aan te leggen, wordt er een natuurlijke 
oever gecreëerd. 
De wadi heeft naast een functionele waarde ook een natuurlijke waarde doordat het leefgebied voor kleine vogels wordt 
uitgebreid. De landschappelijke inpassing zal aan de achterzijde van het erf plaatsvinden. Hiervoor is bewust gekozen om zo 
het zicht op de Zeelandsedijk vrij te houden. In bijlage 2 is het volledige landschappelijke inpassingsplan opgenomen.  
 
Door deze landschappelijke inpassing, het verwijderen van asbest en het realiseren van een nieuwe functie op een voorma‐
lige varkenshouderij wordt een meerwaarde voor Elsendorp gecreëerd. Tevens wordt met de transformatie leegstand van 
voormalige agrarische bebouwing tegengegaan. Daarmee draagt de beoogde ontwikkeling bij aan de doelstellingen van de 
proeftuin. 
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2.3 Bestemmingsplan  
2.3.1 Huidige planologische situatie 

Het vigerende bestemmingplan is ‘Gemert‐Bakel Buitengebied 2017’, vastgesteld op 5 juli 2018. Volgens dit plan kent het 
perceel de bestemming 'Agrarisch ‐ Agrarisch bedrijf' met de functieaanduiding 'intensieve veehouderij'.  
De omschakeling van een agrarisch bedrijf naar een niet‐agrarisch bedrijf is niet mogelijk binnen de regels van het vigerend 
bestemmingsplan. De beoogde situatie wordt planologisch geregeld met de vaststelling van ‘het bestemmingsplan met ver‐
brede reikwijdte Proeftuin Elsendorp’. 
 

 
Figuur 2.4: Uitsnede bestemmingsplan ‘Gemert‐Bakel Buitengebied 2017’ (Bron: ruimtelijkeplannen.nl) 
 
2.3.2 Beoogde planologische situatie  

Om de ontwikkeling mogelijk te maken wordt de bestemming ‘Agrarisch ‐ Agrarisch bedrijf’ met aanduiding ‘intensieve vee‐
houderij’ omgezet naar de bestemming ‘Bedrijf’ met functieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf – agrarisch verwant’ en 
met de maatvoering  ‘maximum oppervlakte bedrijfsbebouwing: 2.200 m2’. Daarnaast wordt het bouwvlak verkleind van 
14.035 m2 naar 11.179 m2 en wordt het perceel landschappelijk ingepast. In bijlage 3 is de planverbeelding van de beoogde 
planologische situatie weergegeven.  
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3. TOETSING BELEID 

3.1 Provinciaal beleid 
3.1.1 Ontwerp omgevingsverordening Noord‐Brabant 

Beleid  

Gedeputeerde Staten van Noord‐Brabant hebben op 23 maart 2021 het ontwerp van de Omgevingsverordening Noord‐Bra‐
bant vastgesteld.  
Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Vanwege de Omgevingswet moet de provincie haar regelsysteem aan‐
passen. Straks heeft de provincie nog maar één verordening waarin alle regels zijn opgenomen over de fysieke leefomgeving. 
De Ontwerp Omgevingsverordening is, na de Interim Omgevingsverordening, een tweede stap op weg naar de definitieve 
omgevingsverordening. Hierin worden de bestaande verordeningen over de  fysieke  leefomgeving samengevoegd tot één 
Omgevingsverordening.  
De Ontwerp Omgevingsverordening  is beleidsneutraal van karakter  ten opzichte van de voorheen geldende verordening 
ruimte en de nu nog geldende interim omgevingsverordening. Dat betekent dat er geen nieuwe beleidswijzigingen zijn door‐
gevoerd, behalve als deze voortvloeien uit vastgesteld beleid, zoals de omgevingsvisie. In beginsel zijn de huidige regels met 
het huidige beschermingsniveau gehandhaafd. Hoewel op dit moment de  interim omgevingsverordening nog geldend  is, 
wordt in de ruimtelijke onderbouwing wel al getoetst aan de ontwerp omgevingsverordening. Aangezien de ontwikkeling op 
de locatie Zeelandsedijk 80 onderdeel is van de proeftuin en het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte (voorloper op 
omgevingsplan) is dat op dit moment het meest passende beoordelingskader voor deze nieuwe ontwikkeling.  
 
In hoofdstuk 4 van de Ontwerp Omgevingsverordening zijn de instructieregels opgenomen die gemeenten moeten toepassen 
in hun omgevingsplan. De instructieregels richten zich op een evenwichtige toedeling van functies. Dit betekent dat de regels 
in de ontwerp omgevingsverordening ook vanuit functies (van gebieden) zijn opgebouwd. Daarnaast richten de regels zich 
op een goede omgevingskwaliteit, inclusief een veilige en gezonde leefomgeving (in plaats van een goede ruimtelijke kwali‐
teit). Tevens zijn een aantal algemene basisprincipes opgenomen. 
 
In de ontwerp omgevingsverordening zijn regels voor ontwikkelingen gekoppeld aan werkgebieden (structuren) en aandui‐
dingen. Het plangebied ligt binnen het werkgebied ‘Landelijk Gebied'.  
 

   
Figuur 3.1: Uitsnede Ontwerp Omgevingsverordening kaart 2 basiskaart ‐ met plangebied in ‘Landelijk gebied’  
(Bron: ruimtelijkeplannen.nl) 
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De planologische ontwikkeling die met dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt betreft de vestiging van een mest‐
transport en ‐verzamelbedrijf ter plaatse van de voormalige varkensstallen. Op dat bestaande bouwvlak was voorheen een 
intensieve varkenshouderij gevestigd.  
 
In het vigerende bestemmingsplan  ‘Gemert‐Bakel Buitengebied 2017’ (vastgesteld op 5  juli 2018) zijn ter plaatse van het 
bouwperceel aan de Zeelandsedijk 80 de gronden bestemd voor een intensieve veehouderij. In het nieuwe bestemmingsplan 
‘Proeftuin Elsendorp’ krijgt het plangebied de bestemming ‘Bedrijf’ en ‘Groen’ met functieaanduiding ‘specifieke vorm van 
bedrijf – mesttransport’ en met de maatvoering ‘maximum oppervlakte bedrijfsbebouwing: 2.200 m2’. Hierna worden de 
nieuwe functies binnen het plangebied getoetst aan de relevante instructieregels uit de ontwerp omgevingsverordening. 
 
Toetsing 

De beoogde ontwikkeling voorziet in het realiseren van een nieuwe loods met een mestkelder voor de transport en tijdelijke 
opslag van mest. Deze niet‐agrarische functie wordt gevestigd in 'landelijk gebied'. Deze ontwikkeling wordt daarom getoetst 
aan Artikel 4.74 ‘agrarisch verwant bedrijf’ van de Ontwerp Omgevingsverordening.  
 
Naast de regels voor ‘niet‐agrarische activiteiten’ op het ‘Vitale platteland’ gelden de basisprincipes voor een evenwichtige 
toedeling van functies (artikel 4.7 tot 4.10) en de regels voor het versterken van de omgevingskwaliteit (artikel 4.11 tot 4.13). 
Voor het realiseren van een veilige, gezonde leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit wordt toepassing gegeven aan 
zorgvuldig ruimtegebruik, de waarden in een gebied met toepassing van de lagenbenadering en meerwaardecreatie.  
 
Dit zijn het totaal aantal regels uit de Ontwerp Omgevingsverordening Noord‐Brabant waar dit initiatief aan getoetst wordt:  
 
Instructieregels voor het omgevingsplan gemeenten (hoofdstuk 4): 
Basisprincipes voor een evenwichtige toedeling van functies (paragraaf 4.1.2): 

 Artikel 4.7 Zorgplicht voor een goede omgevingskwaliteit; 
 Artikel 4.8 Zorgvuldig ruimtegebruik; 
 Artikel 4.9 Toepassing van de lagenbenadering; 
 Artikel 4.10 Meerwaardecreatie. 

Versterken van omgevingskwaliteit (paragraaf 4.1.3):  

 Artikel 4.11 Kwaliteitsverbetering landschap; 
 Artikel 4.12 Bouw‐sloop regeling; 
 Artikel 4.13 Ontwikkelingsrichting. 

Overig agrarisch (gerelateerde) activiteiten (paragraaf 4.6.3): 

 Artikel 4.74: Agrarisch‐technisch hulpbedrijf of agrarisch‐verwant bedrijf 
 
Basisprincipes voor een evenwichtige toedeling van functies (paragraaf 4.1.2 ontwerp omgevingsverordening): 

Artikel 4.7 Zorgplicht voor een goede omgevingskwaliteit: 

Lid 1 
Een omgevingsplan geeft bij de evenwichtige toedeling van functies aan locaties invulling aan een veilige, gezonde leefom‐
geving met een goede omgevingskwaliteit. 
 
Lid 2 
Voor het realiseren van een veilige, gezonde  leefomgeving met een goede omgevingskwaliteit wordt toepassing gegeven 
aan: 

a. zorgvuldig ruimtegebruik als bedoeld in Artikel 4.8; 
b. de waarden in een gebied met toepassing van de lagenbenadering als bedoeld in Artikel 4.9; en 
c. meerwaardecreatie als bedoeld in Artikel 4.10. 

 
 

 



 

11/47    

Toetsing: 

Middels voorliggende ruimtelijke onderbouwing wordt aangetoond dat met voorgenomen ontwikkeling sprake  is van een 
evenwichtige toedeling van functies aan de locatie en dat invulling wordt gegeven aan een veilige, gezonde leefomgeving 
met een goede omgevingskwaliteit. 
Dat de beoogde ontwikkeling voldoetaan de regels in artikel 4.7 wordt onderbouwd bij de genoemde artikelen 4.8, 4.9 en 
4.10.  
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Zeelandsedijk 80 voldoet aan de regels uit artikel 4.7 ‘Zorgplicht voor een goede omgevings‐
kwaliteit’ uit ontwerp omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
 
Artikel 4.8 Zorgvuldig ruimtegebruik 

Zorgvuldig ruimtegebruik houdt in dat: 
a. een ontwikkeling plaatsvindt binnen bestaand ruimtebeslag behalve wanneer in dit hoofdstuk de ontwikkeling van 

een activiteit of functie daarbuiten wordt toegestaan; 
b. bij stedelijke ontwikkeling toepassing wordt gegeven aan de ladder voor duurzame verstedelijking, bedoeld in artikel 

5.129g van het Besluit kwaliteit leefomgeving; en 
c. gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere permanente voorzieningen worden geconcentreerd binnen een 

bouwperceel. 
 
Toetsing: 

Bij de beoogde ontwikkeling is sprake van zorgvuldig ruimtegebruik, omdat het plaatsvindt ter plaatse van de huidige bebou‐
wing en geconcentreerd binnen het bouwperceel. Bij de herbestemming van een bestaand bouwperceel wordt in beginsel 
niet aangemerkt als een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Alleen als het een functiewijziging van wezenlijke aard en omvang 
betreft, wordt een herbestemming wel als nieuwe stedelijke ontwikkeling aangemerkt. De herbestemming van een agrarisch 
bedrijf naar een agrarisch verwant bedrijf wordt niet aangemerkt als een nieuwe stedelijke ontwikkeling in het kader van de 
ladder voor duurzame verstedelijking.  
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Zeelandsedijk 80 voldoet aan de regels uit artikel 4.8 ‘Zorgvuldig ruimtegebruik’ uit ontwerp 
omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
 
Artikel 4.9 Toepassing van de lagenbenadering 

Lid 1 
Het toepassen van de lagenbenadering maakt inzichtelijk welke effecten een ontwikkeling heeft op de lagen afzonderlijk, de 
lagen in onderlinge wisselwerking met elkaar en het actief benutten van de factor tijd. 
 
Lid 2 
Voor de toepassing van het eerste lid worden de volgende lagen onderscheiden: 

a. de ondergrond, zoals de bodem, het grondwater en archeologische waarden; 
b. de netwerklaag, zoals infrastructuur, natuurnetwerk, energienetwerk, waterwegen waaronder een goede, multimo‐

dale afwikkeling van het personen‐ en goederenvervoer; 
c. de bovenste laag, zoals cultuurhistorische‐ en landschappelijke waarden, de omvang van de functie en de bebou‐

wing, de effecten op bestaande en toekomstige functies, de effecten op volksgezondheid, veiligheid en milieu. 
Lid 3 
Bij het actief benutten van de factor tijd wordt rekening gehouden met de herkomstwaarde van de lagen, het verleden, de 
(on)omkeerbaarheid van optredende effecten op de lagen vanwege de ontwikkeling en de toekomstwaarde van de ontwik‐
keling vanuit duurzaamheid en toekomstbestendigheid. 
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Toetsing: 

In de milieuparagrafen wordt per milieu aspect beschreven of en hoe de beoogde ontwikkeling het aspect beïnvloed. In de 
lagenbenadering bekijken we dit per laag:  

 de ondergrond: voor de beoogde ontwikkeling zullen de bestaande twee stallen worden gesloopt en wordt op de‐
zelfde plaats een grote loods gebouwd met daaronder een mestkelder. De bodem is ter plaatse van de huidige stallen 
al geroerd. De oppervlakte bedrijfsbebouwing mag verder uitgebreid worden tot 2.200 m2. De gehele bedrijfsbe‐
stemming met een oppervlakte van 11.179 m2 zou  verhard mogen worden. Ter compensatie wordt een retentievij‐
ver aangelegd in het bedrijfsbestemmingsvlak. De grote van de retentievijver wordt bepaald door de verhardings‐
toename met de regels van het waterschap in acht nemend. Archeologische waarden worden ter plaatse niet ver‐
wacht.  

 de netwerklaag: Het projectgebied wordt ontsloten via de bestaande inrit. Deze inrit was bij het voorheen aanwezige 
varkenshouderij ook de ontsluiting van het terrein. Deze inrit voldoet nog steeds om het terrein in voldoende mate 
te ontsluiten. Voor het overige zijn er geen relevante aspecten aanwezig uit de netwerklaag. 

 de bovenste  laag: de  landschappelijke waarden worden versterkt door de  landschappelijke  inpassing met nieuwe  
boomrijen, een beukenhaag en een retentievijver.  

De ontwikkeling heeft direct en op de  langere  termijn een positief effect op de waterveiligheid, de energiezekerheid en 
biodiversiteit.  
 
Conclusie: 

Met de beoogde ontwikkeling aan Zeelandsedijk 80 wordt de  lagenbenadering toegepast conform artikel 4.9  ‘Toepassen 
lagenbenadering’ uit ontwerp omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
 
Artikel 4.10 Meerwaardecreatie 

Lid 1 
Meerwaardecreatie omvat een evenwichtige benadering van de economische, ecologische en sociale aspecten die  in een 
gebied en bij een ontwikkeling zijn betrokken, waaronder: 

a. de mogelijkheid om opgaven en ontwikkelingen te combineren zodat meerwaarde ontstaat; 
b. de bijdrage van een ontwikkeling aan andere opgaven en belangen dan die rechtstreeks met de ontwikkeling ge‐

moeid zijn. 
Lid 2 
De fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit, bedoeld in Artikel 4.11 Kwaliteitsverbetering landschap en de bouw‐
sloop regeling, bedoeld in Artikel 4.12 kunnen deel uitmaken van de meerwaardecreatie. 
 
Toetsing: 

Om te zorgen dat er bij initiatieven in de proeftuin voldoende meerwaarde voor Elsendorp gerealiseerd wordt is het meer‐
waardeplan opgesteld. In het meerwaardeplan is beschreven dat elk initiatief in het buitengebied van Elsendorp wordt ge‐
acht een meerwaarde te leveren in de vorm van een impuls aan de fysieke leefomgeving in de vorm van een verbetering van 
de ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit van Elsendorp. De toetsing van de beoogde ontwikkeling aan de Zeelandsedijk 80 aan het 
meerwaardeplan is opgenomen in paragraaf 3.2.2. De meerwaarde die de beoogde ontwikkeling realiseert is beschreven in 
paragraaf 2.2. Het initiatief realiseert voldoende meerwaarde. 
 
Ook moet de ontwikkeling aan de Zeelandsedijk 80 in samenhang met de andere ontwikkelingen van de koplopers die met 
het bestemmingsplan ‘proeftuin Elsendorp’ mogelijk gemaakt worden. Deze ontwikkelingen tezamen realiseert een meer‐
waarde voor Elsendorp.  
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Zeelandsedijk 80 voldoet aan de regels uit artikel 4.10 ‘Meerwaardecreatie’ uit ontwerp om‐
gevingsverordening Noord‐Brabant. 
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Versterken van omgevingskwaliteit (paragraaf 4.1.3 ontwerp omgevingsverordening): 

Artikel 4.11 Kwaliteitsverbetering landschap 

Lid 1 
Een omgevingsplan dat de ontwikkeling van activiteiten mogelijk maakt in Landelijk gebied bepaalt dat die ontwikkeling ge‐
paard gaat met een fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit van het gebied of de omgeving. 
 
Lid 2 
Het omgevingsplan onderbouwt dat de fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit past binnen de gewenste ont‐
wikkeling van het gebied, bedoeld in Artikel 4.13, en dat de uitvoering is geborgd door: 

a. financiële, juridische en feitelijke vastlegging in het plan; of 
b. nakoming van de afspraken uit het regionaal overleg, bedoeld in Afdeling 6.2 Regionaal samenwerken. 

 
Lid 3 

a. Een verbetering van de landschappelijke kwaliteit kan mede de volgende aspecten omvatten: de op grond van deze 
verordening verplichte landschappelijke inpassing; 

b. het toevoegen, versterken of herstellen van landschapselementen die een bijdrage leveren aan de versterking van 
de landschapsstructuur of de relatie stad‐land; 

c. het behoud of herstel van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing of terreinen; 
d. het wegnemen van verharding; 
e. het slopen van bebouwing; 
f. de realisering van het Natuur Netwerk Brabant of een ecologische verbindingszone; 
g. het aanleggen van extensieve recreatieve mogelijkheden. 

 
Lid 4 
Ingeval toepassing wordt gegeven aan het tweede lid onder b wordt een passende financiële bijdrage in een landschapsfonds 
verzekerd en wordt over de besteding van dat fonds periodiek verslag gedaan in het regionaal overleg, bedoeld in Afdeling 
6.2 Regionaal samenwerken. 
 
Toetsing: 

Uit het meerwaardeplan volgt dat de beoogde ontwikkeling gepaard moet gaan met een landschappelijke inpassing van het 
perceel. De toetsing van het initiatief aan het meerwaardeplan is opgenomen in paragraaf 3.2.2. De wijze waarop een fysieke 
verbetering van de landschappelijke kwaliteit van de omgeving wordt verbeterd is uitgewerkt in het landschappelijk inpas‐
singsplan dat als bijlage 2 is bijgevoegd bij deze ruimtelijke onderbouwing. Een uitsnede uit het landschappelijk inpassings‐
plan is weergegeven in figuur 2.3. In dit plan is rekening gehouden met de historie, de huidige groenstructuren en met de 
’Landschappelijke inspiratiekaart en bouwsteden landschappelijke meerwaarde’ voor proeftuin Elsendorp. Bij de ontwikke‐
ling komt een nieuwe schuur die groen ingepast zal worden, de landschappelijke kwaliteiten zullen versterkt worden. Door 
middel van een bomenlaan aan de noord‐ en zuidzijde wordt de schuur uit het zicht ontnomen. Het zicht op het open land‐
schap blijft behouden bij de bomenrij. De wadi wordt aangelegd ter behoeve van de watercompensatie. Door een niet al te 
steil talud aan te leggen, wordt er een natuurlijke oever gecreëerd. Hierdoor wordt het leefgebied voor kleine vogels uitge‐
breid.  
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Zeelandsedijk 80 voldoet aan de regels uit artikel 4.11  ‘kwaliteitsverbetering  landschap’ uit 
ontwerp omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
 
Artikel 4.12 Bouw‐sloop regeling      

Lid 1      
Een omgevingsplan dat van toepassing  is op Landelijk gebied en die het oprichten van gebouwen mogelijk maakt buiten 
bestaand ruimtebeslag, borgt dat er elders feitelijk en juridisch een naar aard en omvang gelijke oppervlakte aan gebouwen 
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wordt gesloopt, al dan niet door het  instellen van een sloopfonds, behalve als toepassing wordt gegeven aan Artikel 4.56 
Afwijkende regels stedelijke ontwikkeling. 
 
Lid 2      
Het oprichten van gebouwen buiten bestaand ruimtebeslag is alleen mogelijk binnen de voorwaarden die in deze verorde‐
ning zijn gesteld. 
 
Toetsing: 

In het landelijk gebied ligt een grote opgave om de toenemende leegstand van bebouwing tegen te gaan. Veel agrarische 
ondernemers stoppen met de bedrijfsvoering. Vanwege de toenemende leegstand, het streven om verpaupering en crimi‐
naliteit tegen te gaan alsmede het terugdringen van verstening van het buitengebied, is in de ontwerp omgevingsverordening 
een bouw‐sloop regeling opgenomen. Dit betreft echter een nieuwe regeling die in de voorgaande provinciale verordeningen 
nog niet opgenomen was. In samenspraak met gemeente en andere belanghebbenden wordt deze nieuwe regeling de ko‐
mende periode verder uitgewerkt. De regeling moet uitvoerbaar zijn zowel vanuit juridisch als economisch oogpunt en een‐
voudig toepasbaar. Het is daarbij denkbaar dat de regeling wordt geïntegreerd in de regionale afspraken die op basis van de 
regionale afspraken die op basis van de regeling Kwaliteitsverbetering landschap (artikel 4.10 ontwerp omgevingsverorde‐
ning) zijn gemaakt. Voor de proeftuin zijn de afspraken voor kwaliteitsverbetering van het  landschap opgenomen  in het 
meerwaardeplan. Hierin is echter, vooralsnog, geen bouw‐sloop regeling opgenomen. Wel wordt de sloop van bebouwing 
gezien als een meerwaarde voor Elsendorp. Daarnaast is de sloop van leegstaande (agrarische) bebouwing een doelstelling 
in de visie van proeftuin Elsendorp.  
 
Conclusie: 
Met de beoogde ontwikkeling aan de Zeelandsedijk 80 wordt een nieuwe functie toegestaan op een voormalige veehouderij 
locatie. Daarmee wordt bijgedragen aan het tegengaan van leegstand in het buitengebied. En daarmee wordt bijgedragen 
aan het doel hetgeen (onder andere) de bouw‐sloop regeling tracht te bereiken.  
 
Artikel 4.13 Ontwikkelingsrichting 

Lid 1 
In een omgevingsplan dat de uitbreiding mogelijk maakt van een bestaande gebruiksactiviteit of dat een nieuwe gebruiksac‐
tiviteit toelaat  in Landelijk gebied, wordt onderbouwd dat die ontwikkeling past binnen de ontwikkelingsrichting van het 
gebied. Een ontwikkelingsrichting wordt opgesteld met toepassing van de basisprincipes, bedoeld in Paragraaf 4.1.2, en gaat 
in ieder geval in op de volgende aspecten: 

a. een gebiedsgerichte benadering van welke activiteiten en functies passen in de omgeving; 
b. welke effecten de mogelijke ontwikkeling heeft op andere aspecten, waaronder de te beschermen waarden, mobi‐

liteit, agrarische ontwikkeling, leefbaarheid en leegstand elders; 
c. op welke wijze de omgevingskwaliteit in het gebied versterkt kan worden, mede gericht op de toepassing van Artikel 

4.11 Kwaliteitsverbetering landschap; en 
d. op welke wijze de sloop van overtollige bebouwing wordt gerealiseerd, mede gericht op de toepassing van Artikel 

4.12 Bouw‐sloop regeling. 
 

Toetsing: 
De ontwikkelingsrichting voor Elsendorp is beschreven in de structuurvisie proeftuin Elsendorp en het meerwaardeplan.  
 
De toetsing van de ontwikkeling aan de Zeelandsedijk 80 aan de structuurvisie proeftuin Elsendorp en het meerwaardeplan 
is beschreven in paragraaf 3.2.1 en 3.2.2. Uit de toetsing blijkt dat de beoogde ontwikkeling past binnen de ontwikkelings‐
richting van het gebied.  
 
Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Zeelandsedijk 80 voldoet aan de  regels uit artikel 4.13  ‘Ontwikkelingsrichting’ uit ontwerp 
omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
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Artikel 4.74: Agrarisch‐technisch hulpbedrijf of agrarisch‐verwant bedrijf 

Lid 1 
Een omgevingsplan van toepassing op Landelijk gebied kan binnen een bestaand bouwperceel voorzien in de ontwikke‐
ling van een agrarisch‐technisch hulpbedrijf of een agrarisch‐verwant bedrijf als: 

a. dit past binnen de ontwikkelingsrichting van het gebied, bedoeld in Artikel 4.13; 
b. de omvang van het bouwperceel ten hoogste 1,5 hectare bedraagt; 
c. bij uitbreiding van het bouwperceel toepassing wordt gegeven aan Artikel 4.12 Bouw‐sloop regeling; en 
d. een toename van de bestaande gebruiksoppervlakte voor mestbewerking is uitgesloten. 

 
Toetsing lid 1: 

a. De beoogde ontwikkeling is passend binnen de ontwikkelingsrichting, zie hiervoor de toetsing aan art. 4.13. 
b. De omvang van het beoogde bouwperceel overschrijdt de maximale omvang van 1,5 ha niet 
c. Er wordt toepassing gegeven aan de bouw‐sloop regeling, zie hiervoor de toetsing aan art. 4.12 
d. In de beoogde situatie is geen sprake van mestbewerking. 

 
Lid 2 
In afwijking van het eerste lid, onder b, kan een omgevingsplan voorzien in een redelijke uitbreiding boven de 1,5 hectare 
voor een bestaand agrarisch‐technisch hulpbedrijf of een bestaand agrarisch‐verwant bedrijf, als dat vanuit een goede om‐
gevingskwaliteit met een veilige, gezonde leefomgeving qua omvang, effect op omliggende functies en ontsluiting past in 
de omgeving. 
 
Toetsing lid 2: 
Dit lid is niet van toepassing op de beoogde ontwikkeling. Er vindt geen uitbreiding boven de 1,5 ha plaats. 
 
Lid 3  
In aanvulling op het eerste lid onder c. geldt dat als de ontwikkeling van het agrarisch‐technisch hulpbedrijf of agrarisch‐
verwant bedrijf, plaats vindt binnen een gebied met waarden, als bedoeld in Paragraaf 4.2.6, dat iedere toename van be‐
bouwing gepaard gaat met een dubbele afname van bebouwing elders in Noord‐Brabant. 
 
Toetsing lid 3: 
Dit lid is niet van toepassing op de beoogde ontwikkeling. In het gebied zijn geen waarden aanwezig als bedoeld in para‐
graaf 4.2.6 van de omgevingsverordening. 
 

Conclusie: 

De beoogde ontwikkeling aan Zeelandsedijk 80 voldoet aan de regels uit artikel 4.74 ‘agrarisch verwant bedrijf’ uit ontwerp 
omgevingsverordening Noord‐Brabant. 
 
Samenvatting en conclusie 

De beoogde ontwikkeling is hierboven getoetst aan de relevante regels uit de ontwerp omgevingsverordening Noord‐Bra‐
bant. Er kan geconcludeerd worden dat de beoogde ontwikkeling voldoet aan de basisprincipes voor een evenwichtige toe‐
deling van functies (paragraaf 4.1.2 ontwerp omgevingsverordening) en tevens voldoet aan de regels voor agrarisch verwante 
bedrijven (artikel 4.74). De beoogde ontwikkeling aan de Zeelandsedijk 80 voldoet aan de regels uit de ontwerp omgevings‐
verordening. 
 
 



 

16/47    

3.2 Gemeentelijk beleid  
3.2.1 Structuurvisie Proeftuin Elsendorp  

Een belangrijke aanleiding van de proeftuin is de hoeveelheid leegstand in het buitengebied van Elsendorp. Leegstand heeft 
een ruimtelijke impact, brengt risico’s voor ondernemers en heeft gevolgen voor voorzieningen en daarmee voor de leef‐
baarheid van Elsendorp.   De goed georganiseerde   dorpsraad en de ondernemers met  ideeën hebben samen met de ge‐
meente, het waterschap en de provincie de handen ineen geslagen om vorm te geven aan het buitengebied van Elsendorp. 
Hieruit is de Proeftuin Elsendorp ontstaan. De missie van de Proeftuin is om een gebiedsgerichte aanpak van initiatieven van 
ondernemers in het buitengebied op te stellen die leidt tot meer kwaliteit voor de ondernemers en inwoners van het dorp, 
zowel op de korte als op de lange termijn.  
 
In het buitengebied liggen een aantal uitdagingen die de uitgangspunten vormen voor de Proeftuin:  

 Sociaal – ondernemers die vervroegd moeten stoppen de mogelijkheid bieden om het bedrijf om te schakelen, de 
hechte samenleving te behouden en versterken en uit te zoeken om men in de huidige woning kan blijven wonen.  

 Economisch – voldoende bedrijvigheid houden, zodat er een aantrekkelijk woon‐, werk‐ en leefklimaat blijft bestaan.  
 Maatschappelijk – gezamenlijk maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt ingezet om leegloop, verloedering 

en verarming van het platteland tegen te gaan.  
 Ruimtelijk – gezamenlijk uitzoeken hoe vrijgekomen locaties het beste ingericht kunnen worden, wie betaalt voor 

de sloop en of bewoning op bepaalde locaties behouden kan blijven.  
 
Vanuit de doelen en kansen is een globale structuurvisiekaart uitgewerkt. Daarin is aangegeven wat de hoofdkoers voor de 
verschillende delen van het buitengebied is.  
 

 
Figuur 3.3: Structuurvisiekaart Proeftuin Elsendorp, plangebied in zwart aangegeven (Bron: Proeftuin Elsendorp 2019) 
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Het Meerwaardeplan  is ook een onderdeel van de Structuurvisie Proeftuin Elsendorp, deze wordt apart beschreven  in de 
volgende paragraaf.  
 
Toetsing  

Het plangebied aan de Zeelandsedijk 80 ligt in het oostelijk deel van het ‘Transformatiegebied’. De agrarische sector is sterk 
aanwezig en bestaat grotendeels uit (voormalig) intensieve veehouderijen. Veel van deze agrariërs stoppen of zijn al gestopt. 
In het gebied komt daardoor veel bebouwing vrij. Daardoor bestaat er een grote kans op verrommeling, ondermijning en 
strijdig gebruik van de bebouwing. Drugscriminaliteit ligt hier op de loer. Het oostelijke deel van dit gebied kampt met wa‐
tertekorten. Binnen dit gebied wordt ruimte geboden voor de opwek van duurzame energie.  
 
De vrijgekomen voormalige agrarische stallen aan de Zeelandsedijk 80 worden gesloopt en herbouwd voor de opslag van 
materieel voor de transport van mest en de tijdelijke mestopslag. Met deze nieuwe bedrijfsfunctie wordt leegstand en daar‐
mee verrommeling en ondermijning tegengegaan. De wadi in het plangebied zorgt er voor dat hemelwater wordt opgevan‐
gen en langer wordt vastgehouden. Hierdoor worden watertekorten tegen gegaan.  
 
3.2.2 Meerwaardeplan 

Inleiding  

Door het dorp is, ondersteund door provincie, gemeente en waterschap, nagedacht over de opzet van een meerwaardeplan. 
Dit dient als een uitnodiging voor initiatieven die willenbijdragen aan de doelen uit de Visie Proeftuin Elsendorp. Bovendien 
is de gedachte om niet alleen per  individueel  initiatief een meerwaarde  te  leveren aan de kwaliteit en  leefbaarheid van 
Elsendorp (o.a. op basis van het provinciaal en gemeentelijk beleid voor kwaliteitsverbetering landschap), maar juist te stre‐
ven naar het verbinden van initiatieven aan elkaar en naar het samen creëren van meerwaarde op gebiedsniveau.  
 
Tweedelige waarde 

De combinatie van de (structuur)visie ‘Proeftuin Elsendorp’ en het meerwaardeplan moet er bij initiatieven voor zorgen dat 
er voldoende meerwaarde gerealiseerd wordt. Dat kan doordat het initiatief op zichzelf een meerwaarde levert voor Elsen‐
dorp en/of doordat het initiatief met financiële middelen een meerwaarde levert om zo de doelen op gebiedsniveau te be‐
reiken. Het uitgangspunt is dat zo'n tweedeling niet alleen gunstig is voor de initiatiefnemer van het betreffende initiatief 
maar uiteindelijk ook voor de kwaliteit en  leefbaarheid van het hele dorp. De bouwstenen voor het Meerwaardeplan zijn 
gebaseerd op het kader van de Proeftuin Elsendorp en het bestaand gemeentelijke beleid met een deels vergelijkbare set 
spelregels ‘Handreiking Kwaliteitsverbetering van het landschap’.  
Het voorstel  is om de financiële meerwaarde  in hoofdzaak te bepalen door de waardesprong van de bestemming van de 
grond. Naast een financiële waarde heeft elk initiatief ook een maatschappelijke waarde. Denk bijvoorbeeld aan de sloop 
van verspreid liggende voormalige agrarische bebouwing (VAB’s), het verminderen van het aantal intensieve veehouderijen, 
het herbestemmen van (agrarische) bedrijven, het realiseren van nieuwe (niet‐agrarische) bedrijvigheid, het verwijderen van 
asbest en overbodige of verpauperde bedrijfswoningen. Ook toe te voegen kwaliteiten, zoals het ontwikkelen van het 
recreatieaanbod in Elsendorp en omgeving, projecten op het gebied van klimaatadaptatie en duurzame energie of het verg‐
roten van de buffer voor overtollig water hebben een maatschappelijk waarde. Deze potentiële maatschappelijke meer‐
waarde is van belang voor de toekomstige ontwikkeling van het dorp. 
 
Doel 

Het meerwaardeplan heeft tot doel de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en vitaliteit van Elsendorp een impuls te geven. Die 
impuls wordt onder andere gegeven door (extra) ruimte te bieden aan nieuwe initiatieven in het buitengebied. Initiatiefne‐
mers creëren met hun initiatief dynamiek in het buitengebied. Die dynamiek houdt het buitengebied vitaal, maar moet er 
tegelijkertijd voor zorgen dat er een bijdrage wordt geleverd aan het saneren van ongewenste situaties, aan de leefbaarheid, 
de ruimte voor bedrijvigheid en innovatie, het waterbeheer, de landschappelijke kwaliteit en de recreatieontwikkeling. 
 
Uitvoering 

Bij dit meerwaardeplan hoort een rekentool om de meerwaarde voor de fysieke leefomgeving van een initiatief op eendui‐
dige wijze te berekenen. Uit het samenspel van de regels van dit meerwaardeplan en de rekentool volgt of een initiatief zelf 
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voldoende meerwaarde levert of een afdracht doet aan het gebiedsfonds, dat speciaal daarvoor wordt opgericht. Vanuit dat 
gebiedsfonds worden op basis van afdrachten vanuit initiatieven investeringen in de kwaliteit van de fysieke leefomgeving 
van Elsendorp (mede)gefinancierd en wordt een bijdrage geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit en vitaliteit van Elsendorp. 
De maatschappelijke meerwaarde die een initiatief zelf levert, is van invloed op de hoogte van een eventuele afdracht aan 
het gebiedsfonds. In deze rekentool, maar op een ander rekenblad, wordt via een gestructureerde vragenboom bepaald óf 
een  initiatief maatschappelijke meerwaarde heeft en welke korting als gevolg daarvan mag worden toegepast op de ge‐
vraagde investering. Dit houdt in dat initiatieven met een grote maatschappelijke meerwaarde worden gestimuleerd via dit 
systeem. 
 
Toetsing 

Het meerwaardeplan heeft een toepassing voor onderstaande drie categorieën van initiatieven:  
1. Initiatief is passend binnen de basislaag van het Chw‐bestemmingsplan, waarbij 20% van de omvang van de bouw‐

kavel landschappelijk moet worden ingepast;  
2. Initiatief maakt gebruik van de bouw en gebruiksmogelijkheden uit de ontwikkellaag van het Chw bestemmingsplan, 

waarbij 20% van de bruto financiële meerwaarde van het initiatief geïnvesteerd moet worden in een meerwaarde 
voor Elsendorp; 

3. Initiatief  dat  niet  past  binnen  het  Chw ‐bestemmingsplan,  maar  op  basis  van  de  structuurvisie  of andere  
overwegingen   wel    ruimtelijk   gewenst    is   en/of   een   meerwaarde   heeft   voor   de    fysieke  leefomgeving van 
Elsendorp, waarbij 85% van de bruto  financiële meerwaarde van het  initiatief geïnvesteerd moet worden  in een 
meerwaarde voor Elsendorp.  

Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte heeft  een  basislaag  met  bouw‐  en  gebruiksmogelijkheden  uit  het  vorige 
bestemmingsplan  overgenomen  (enkelbestemmingen)  en  voegt  daar  een  extra  ontwikkellaag  aan  toe (gebiedsbestem‐
mingen). Deze  ontwikkellaag met bouw‐ en gebruiksmogelijkheden biedt initiatiefnemers de ruimte om nieuwe initiatieven 
te ontplooien in het buitengebied. De ontwikkeling aan de Zeelandsedijk 80 is niet mogelijk binnen de regels van de basislaag. 
Het voorliggende initiatief past wel binnen de ontwikkellaag van het ‘Transformatiegebied’. De toetsing van het initiatief aan 
de voorwaarden in de ontwikkellaag voor het ‘Transformatiegebied’ is opgenomen in paragraaf 3.2.3. Hierdoor valt het ini‐
tiatief in categorie 2 uit het meerwaardeplan.   
 
Wanneer een initiatief valt in categorie 2 en dus past binnen de ontwikkellaag van het bestemmingsplan met verbrede reik‐
wijdte, dan wordt een investering gevraagd die gelijk staat aan 20% van de bruto financiële meerwaarde van dat initiatief. 
Het gaat daarbij om de financiële meerwaarde van de ondergrond die door het omzetten van een bestemming gegenereerd 
wordt. Op de gevraagde investering mogen kosten van de meerwaarde die gerealiseerd wordt door eigen waarde toevoe‐
gende werkzaamheden in mindering worden gebracht. De kosten van eigen werkzaamheden van de initiatiefnemer kunnen 
bestaan uit gemaakte kosten binnen het plangebied of daarbuiten, behorende tot de volgende categorieën (limitatief): 

 sloopkosten van opstallen (voor zover er geen sprake is van een stapeling van regelingen, zoals het opvoeren van de 
sloop(kosten) van opstallen bij de ruimte‐voor‐ruimte regeling of deze sloopkosten niet bij een andere provinciale 
of gemeentelijke regeling zijn ingezet of verrekend als kwaliteitswinst); 

 landschappelijke inpassing van het plangebied of kwaliteitsverbetering van het buitengebied; 
 
Op de gevraagde investering kan een korting gekregen worden indien een initiatief een maatschappelijk meerwaarde voor 
Elsendorp oplevert. Voor het bepalen of een initiatief maatschappelijke meerwaarde oplevert, zijn op basis van de structuur‐
visie ‘Proeftuin Elsendorp’ een aantal hoofdvragen van belang: 
 

1. Past het initiatief bij de Visie ‘Proeftuin Elsendorp’?  
2. Verbetert het initiatief de leefbaarheid?  
3. Creëert het initiatief ruimte voor bedrijvigheid en innovatie?  
4. Creëert het initiatief landschappelijke kwaliteit?  
5. Levert het initiatief een bijdrage aan duurzaam waterbeheer?  
6. Versterkt het initiatief het recreatie aanbod?  
7. Wordt er samengewerkt met andere initiatieven?  
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Deze vragen zijn verwerkt in een rekentool. De invulling en beoordeling van de vragen leidt tot een kortingspercentage dat 
op de gevraagde  investering  in mindering gebracht mag worden. De resterende gevraagde  investering (na aftrek van een 
eventuele korting en/of kosten voor eigen werkzaamheden) dient door de initiatiefnemer gestort te worden in het gebieds‐
fonds. 
 
Het  initiatief aan de Zeelandsedijk 80 voegt op verschillende van deze punten maatschappelijke meerwaarde toe aan het 
dorp en de omgeving. Deze meerwaarde is beschreven in paragraaf 2.2. De verschillende waarde toevoegende aspecten zijn 
ingevoerd in de rekentool. Deze maatschappelijke meerwaarde wordt middels een berekening verrekend tot een kortings‐
percentage van 25%. De volledige berekening in de rekentool is weergegeven in bijlage 4. 
 
De beoogde ontwikkeling gaat gepaard met de kwaliteitsverbetering van het landschap. Hiervoor is een landschapsplan op‐
gesteld, zie bijlage 2. Gezien de maatschappelijke‐ en landschappelijke meerwaarde die gepaard gaan met de ontwikkeling 
blijkt uit de rekentool dat er voldoende geïnvesteerd wordt in een meerwaarde voor Elsendorp op eigen locatie. Het doen 
van een storting in het gebiedsfonds is niet nodig. 
 
3.2.3 Bestemmingsplan met verbrede reikwijdte ‘Proeftuin Elsendorp’ 

Voor Elsendorp is vanwege het bijzondere gebiedsproces en de bijzondere inhoud een ‘bestemmingsplan met verbrede reik‐
wijdte' opgesteld. De pilotstatus die dit project onder de Crisis‐ en herstelwet (Chw) heeft gekregen biedt voor Elsendorp de 
volgende mogelijkheden om een bestemmingsplan te maken met een verbrede reikwijdte om daarmee: 

 uitvoering te geven aan de gebiedsgerichte aanpak van initiatieven van ondernemers op basis van de visie 'Proeftuin 
Elsendorp' wat leidt tot meerwaarde voor ondernemers en inwoners van Elsendorp, zowel op korte termijn als lange 
termijn; 

 dit meerwaarde beginsel toe te passen bij het verlenen van vergunningen; 
 een flexibeler plan te maken om ontwikkelingen die passen binnen de koers, ambities en kwaliteit van de fysieke 

leefomgeving op basis van de visie Proeftuin Elsendorp via een snellere procedure mogelijk te maken. 
 
Om uitvoering  te geven aan de visie en het meerwaardeplan  is  in dit bestemmingsplan met verbrede  reikwijdte er voor 
gekozen om de bestaande rechten uit de enkelbestemmingen en dubbelbestemmingen voor wat betreft de bouw‐ en ge‐
bruiksregels over te nemen. Dit is de basislaag met bouw‐ en gebruiksmogelijkheden voor locaties. Voor toekomstige ont‐
wikkelen binnen de proeftuin zijn regels opgenomen  in gebiedsaanduiding.  In de gebiedsbestemmingen zijn de ambities, 
uitgangspunten en randvoorwaarden uit de visie Proeftuin Elsendorp vertaald. 
 
Toetsing 

Het oprichten van een bedrijfsverzamelgebouw aan de Zeelandsedijk 80 past niet binnen de basislaag, doordat er geen bouw‐ 
en gebruiksmogelijkheden zijn opgenomen voor de beoogde activiteit in de regels voor bestaand gebied. De beoogde ont‐
wikkeling  is alleen toegestaan  indien voldaan wordt aan de regels voor ontwikkelingen uit het bestemmingsplan met ver‐
brede reikwijdte. Voor de ontwikkellocatie zijn de regels van gebiedsaanduiding ‘Transformatiegebied’ (artikel 21) van toe‐
passing. In het transformatiegebied moet een initiatief gericht zijn op de transformatie naar een gebied met een afwisseling 
van activiteiten zoals: 

a. duurzame agrarische bedrijvigheid; 
b. wonen; 
c. bedrijfsmatige activiteiten in de vorm van: 

1. bedrijvigheid geschikt voor functiemenging; 
2. aan huis verbonden beroepen en bedrijf aan huis; 
3. maatschappelijke voorzieningen; 
4. vrijetijdseconomie; 
5. opwekking van duurzame energie; 

d. natuur en groen; 
e. de bij deze functies behorende voorzieningen, zoals water, verkeer en andere voorzieningen die nodig zijn voor het 

goed functioneren van het transformatiegebied. 
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In artikel 21.1 zijn de activiteiten benoemd die toegestaan zijn binnen het gebied. Een mesttransport en – opslagbedrijf is 
toegestaan, het betreft namelijk een duurzame agrarische bedrijvigheid. De door andere agrarische bedrijven geproduceerde 
mest zal middels dit transport‐ en opslag bedrijf ergens anders duurzaam worden ingezet. Daarnaast ligt de locatie in een 
gemengd gebied met agrarische‐, bedrijfs‐, recreatieve en natuur functies.  
 
Verder zijn voor het toestaan van een mesttransportbedrijf de regels uit de vergunningsvoorwaarden van toepassing. De 
beoogde situatie wordt weliswaar in dit bestemmingsplan planologisch geregeld waardoor een vergunning ingevolgde artikel 
21.3 van het bestemmingsplan niet van toepassing zijn, wordt er in het kader van deze ruimtelijke onderbouwing wel aan 
getoetst. Het gaat hier immers om koplopers die een voorbeeld stellen voor andere toekomstige ontwikkelingen binnen de 
proeftuin. De ontwikkelingen van de koplopers dienen derhalve te voldoende aan de gestelde voorwaarden uit het bestem‐
mingsplan voor de proeftuin.  
 
Voor de beoogde ontwikkeling zijn de regels uit 22.1.1 algemeen geldende voorwaarden en de regels uit artikel 22.1.7 voor‐
waarden voor agrarische aanverwante bedrijven van toepassing. 
 

22.1   Vergunningsvoorwaarden bij gebiedsbestemmingen 

22.1.1   Algemeen geldende voorwaarden 

Aangetoond moet worden dat: 
a. de activiteit een (significante) meerwaarde heeft voor het in stand houden van een veilige en gezonde fysieke leef‐

omgeving en een goede omgevingskwaliteit. Of hieraan wordt voldaan wordt beoordeeld aan de hand de beleidsre‐
gel 'Meerwaardeplan proeftuin Elsendorp'; 

b. In aanvulling op het gestelde onder a. minimaal een landschappelijke inpassing plaatsvindt van het perceel waar de 
activiteit plaatsvindt. De wijze waarop  landschappelijk wordt  ingepast wordt beoordeeld op basis  van de  Land‐
schapsvisie Elsendorp. 

c. er een zorgvuldige dialoog is gevoerd met de omwonenden, voorafgaand aan de definitieve planvorming en gericht 
op het betrekken van belangen van omwonenden bij de planontwikkeling, en daarvan een schriftelijk verslag be‐
schikbaar is. 

 
Toetsing: 

Het oprichten van een mesttransport – en opslagbedrijf aan de Zeelandsedijk 80 levert op verschillende punten meerwaarde 
voor Elsendorp. Dit is beschreven in paragraaf 2.2. De toets aan het meerwaardeplan is opgenomen in paragraaf 3.2.2. Het 
plangebied is landschappelijk ingepast middels het toevoegen van nieuwe bomenrijen, nieuwe beukenhagen en een wadi 
ten behoeve van watercompensatie. De landschappelijke inpassing wordt beschreven in paragraaf 2.2 en bijlage 2. De visie 
Proeftuin Elsendorp  is door het dorp, ondersteund door gemeente, provincie en waterschap opgesteld. Het voorontwerp 
wordt gebruikt om met alle betrokkenen te communiceren. De schriftelijke verslagen van de dialogen zijn bijgevoegd als 
bijlage bij het bestemmingsplan Proeftuin Elsendorp.  
 
Ten aanzien van landschap, natuur en milieu:  
ten aanzien van natuur: 

d. in voldoende mate is onderzocht of er effecten zijn te verwachten op Natura‐2000 gebieden, met dien verstande 
dat de ontwikkeling per saldo geen significant negatieve effecten mag hebben op de Natura‐2000 gebieden;  

e. ter plaatse van de aanduiding 'overige zone ‐ natuurnetwerk ' geen activiteiten plaatsvinden die de natuurwaarde 
aantasten;  

f. geen onevenredige aantasting van natuurwaarden plaatsvindt; 
g. de activiteit geen onevenredige overlast voor omliggende functies veroorzaakt op het gebied van geur. Of hieraan 

wordt voldaan wordt beoordeeld op basis van de 'Beleidsregel ruimtelijke ontwikkelingen en geurhinder, Gemert‐
Bakel 2013'; 

h. de activiteit geen onevenredige overlast voor omliggende  functies veroorzaakt op het gebied van stof, geluid en 
luchtkwaliteit; 
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i. in aanvulling op sub f en g geldt dat die activiteiten geen beperkingen mogen opleveren voor de gebiedsbestemming 
'Ontwikkelgebied Wonen'; 

j. op eigen terrein dient voldoende parkeergelegenheid aanwezig te zijn en/of gerealiseerd te worden; 
k. bij toename van bebouwing of verharding dient minimaal hydrologisch neutraal gebouwd te worden; 
l. er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de in geding zijnde belangen, waaronder die van omwonenden en 

omliggende (agrarische) bedrijven; 
m. geluidgevoelige objecten, voor zover gelegen binnen de geluidzone van een gezoneerde weg, voldoen aan de voor‐

keursgrenswaarde, of indien hier niet aan voldaan wordt een hogere waardenbesluit is genomen; 
n. het groepsrisico  is verantwoord als de activiteit binnen de  invloedssfeer voor het groepsrisico van een risicobron 

plaatsvindt; 
o. geen sprake is van kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten binnen een PR 10‐6 contour van een risicobron; 
p. de capaciteit van de omliggende wegen voldoende is voor een goede en veilige afwikkeling van de eventuele ver‐

keerstoename; 
q. de bodemkwaliteit geschikt is; 

 
Toetsing: 
In paragraaf 4.5 is aangetoond dat de ontwikkeling geen negatieve effecten heeft op Natura 2000‐gebieden, andere natuur‐
netwerken en natuurwaarden. In paragraaf 4.4 is aangetoond dat de ontwikkeling geen geurhinder veroorzaakt. In paragraaf 
4.1 is aangetoond dat de ontwikkeling geen onevenredige overlast voor omliggende functies veroorzaakt op het gebied van 
stof, geluid en gevaar. In paragraaf 4.3 is aangetoond dat de ontwikkeling de luchtkwaliteit niet in betekenende mate beïn‐
vloed. In paragraaf 4.12 is berekend welke extra verkeersgeneratie de ontwikkeling zal veroorzaken. Deze kan gemakkelijk 
worden afgevoerd over de provinciale Zeelandsedijk. De oude stallen worden gesloopt en er komt een nieuwe loods voor in 
de plaats. Het bebouwd oppervlak mag met maximaal 983 m2 toenemen. Ter compensatie wordt een wadi aangelegd, waar‐
mee hemelwater wordt opgevangen waardoor het langer vastgehouden wordt. In paragraaf 4.10 is aangetoond dat externe 
veiligheid geen belemmering vormt voor de ontwikkeling. De bodemkwaliteit is aangetoond in paragraaf 4.6.  
 
22.1.7   Voorwaarden voor agrarisch aanverwante bedrijven 

Binnen 'Transformatiegebied', 'Ontwikkelgebied Wonen', 'Gemengd gebied', 'Glastuinbouw' en 'Intensief agrarisch onderne‐
men' is omschakeling naar en uitbreiding van agrarisch aanverwante bedrijven toegestaan tot maximaal 1,5 hectare bouw‐
perceel. 
 
Toetsing: 
De omschakeling van het voormalige agrarische bedrijf naar een agrarisch aanverwant bedrijf, namelijk het mesttransport – 
en opslagbedrijf, krijgt een bouwperceel van 11,179 m2. Dit blijft onder het maximaal toegestane oppervlak van 1,5 hectare.  
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4. MILIEUPARAGRAFEN 

4.1 Milieuhinder bedrijvigheid  
Beleid en normstelling 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening is het van belang dat bij de aanwezigheid van bedrijven in de omgeving van 
milieugevoelige functies zoals bijvoorbeeld woningen een goed woon‐ en leefmilieu kan worden gegarandeerd. Hierbij dient 
rekening gehouden te worden met de bedrijfsvoering en milieuruimte van de betreffende bedrijven. 
 
Om in de bestemmingsregeling de belangenafweging tussen bedrijvigheid en (nieuwe) milieugevoelige functies in voldoende 
mate mee te nemen, wordt in deze rapportage gebruikgemaakt van de richtafstanden uit de basiszoneringslijst van de VNG‐
publicatie Bedrijven en milieuzonering (editie 2009). Een richtafstand wordt beschouwd als de afstand waarbij onaanvaard‐
bare milieuhinder als gevolg van bedrijfsactiviteiten redelijkerwijs kan worden uitgesloten. Voor de richtafstanden wordt 
onderscheidt gemaakt tussen rustige woongebieden, gemengde gebieden en rustige buitengebieden. De afstanden worden 
gemeten tussen grenzen van bestemmingsvlakken (maximale planologische ruimte). 
 
Beoordeling 

Het plangebied betreft een gemengd buitengebied, waar naast het eigen bedrijf reeds twee andere bedrijven in de buurt zijn 
gevestigd. Het bedrijfstype mesttransport‐ en opslag valt onder de categorie ‘algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m2’. 
In de VNG is een richtafstand van 50 meter aangegeven ten behoeve van geluid.  
 

Beperking omliggende bedrijven 

De beoogde ontwikkeling maakt geen nieuwe milieugevoelige functies mogelijk. De bestaande bedrijfswoning blijft op de‐
zelfde  locatie gehandhaafd. Omliggende bedrijven worden niet nader beperkt  in hun bedrijfsvoering en milieuruimte als 
gevolg van de voorgenomen ontwikkeling.  
 
Woon‐ en leefklimaat 

Alleen voor de woning aan de Zeelandsedijk 82 kan niet voldaan worden aan de richtafstand van 50 meter. Overige woningen 
liggen op voldoende afstand van het bedrijf. Voor een mesttransportbedrijf is geluid het meest maatgevende aspect. Om aan 
te tonen dat er wel sprak is van een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat is een akoestisch onderzoek uitgevoerd, dit is nader 
beschreven in paragraaf 4.2 van deze ruimtelijke onderbouwing. Uit het onderzoek blijkt dat met het nemen van maatregelen 
een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat te garanderen is. 
 
Conclusie 

Het aspect ‘milieuzonering’ vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
 
4.2 Geluidhinder 
Beleid en normstelling 

De Wet geluidhinder (Wgh) is het juridische kader voor het Nederlandse geluidbeleid voor (spoor)weglawaai. De Wgh bevat 
een uitgebreid stelsel van bepalingen ter voorkoming en bestrijding van geluidhinder door wegverkeer en railverkeer. Het 
toetsingskader voor industrielawaai volgt rechtstreeks uit de VNG‐publicatie "Bedrijven en Milieuzonering". 
 
Beoordeling 

Weg‐ en railverkeerlawaai 

Binnen het plangebied is geen sprake van de oprichting van een nieuwe geluidgevoelige bestemming. Dit betekent dat er 
geen toetsing aan de (normen van de) Wet geluidhinder respectievelijk het Besluit geluidhinder hoeft plaats te vinden. 
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Industrielawaai 

Het mesttransport‐ en opslagbedrijf  is een bedrijf uit categorie 3.1 met een  richtafstand van 50 meter  ten behoeve van 
geluid. Alleen de woning op Zeelandsedijk 82 ligt binnen deze zone. Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd om aan te 
tonen dat sprake is van een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat voor wat betreft akoestiek. Hierna wordt de conclusie uit 
het rapport weergegeven. Het rapport is bijgevoegd in bijlage 6 van deze ruimtelijke onderbouwing. 
 
Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximaal geluidniveau zijn berekend op de toetspunten op 50 meter van 
de perceelsgrens en op de gevels van de woningen aan de Paradijs 64 en 66. De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van 
de methode II.8 ‘Overdrachtsmodel’ uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai. 
 
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau: 

In bijlage II van het akoestisch rapport zijn de rekenresultaten van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau opgenomen op 
de richtafstand van 50 meter van de grens van de inrichting en op de gevels van de woningen. 
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 44 dB(A) in de dag‐, 36 dB(A) in de 
avond‐ en 31 dB(A) in de nachtperiode bedraagt. Dit betekent dat de richtwaarde van 45 dB(A) in de dag‐, 40 dB(A) in de 
avond‐ en 35 dB(A) in de nachtperiode niet wordt overschreden. Er wordt voldaan aan de geluid richtwaarden uit de VNG‐
brochure ‘Bedrijven en milieuzonering” en is er dus sprake van een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat. 
 
Ter plaatse van de woningen bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 40 dB(A) in de dag‐, 29 dB(A) 
in de avond‐ en 25 dB(A) in de nachtperiode. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de geluid richtwaarden uit de VNG‐
brochure ‘Bedrijven en milieuzonering” en is er dus sprake van een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat. 
 
Maximaal geluidniveau: 

In bijlage III van het akoestisch rapport zijn de rekenresultaten van het maximaal geluidniveau opgenomen op de richtafstand 
van 50 meter van de grens van de inrichting en op de gevels van de woningen. 
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat het maximaal geluidniveau ten hoogste 66 dB(A) in de dag‐, 59 dB(A) in de avond‐ en 59 
dB(A) in de nachtperiode bedraagt. Hiermee wordt niet voldaan aan de geluid‐ richtwaarden uit de VNG‐brochure ‘Bedrijven 
en milieuzonering”. De richtwaarde van 65 dB(A) in de dag‐, 60 dB(A) in de avond‐ en 55 dB(A) in de nachtperiode wordt 
overschreden met 1 dB(A) in de dagperiode op toetspunt 6 en 4 dB(A) in de nachtperiode op toetspunt 4. Ter plaatse van de 
woningen bedraagt het maximaal geluidniveau ten hoogste 60 dB(A) in de dag‐ en 51 dB(A0 in de avond‐ en nachtperiode. 
Hiermee wordt ter plaatse van de woningen wel voldaan aan de richtwaarden uit de VNGbrochure ‘Bedrijven en milieuzo‐
nering” en is hier sprake van een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat. 
 
Verkeersaantrekkende werking: 

De geluidbelasting vanwege de verkeersaantrekkende werking is berekend op de gevel van de woning aan de Zeelandsedijk 
82. Het equivalent geluidniveau bedraagt 51 dB(A)  in de dag‐, 49 dB)A)  in de avond en 44 dB(A)  in de nachtperiode. De 
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) in de dag‐, 45 dB(A) in de avond‐ en 40 dB(A) in de nachtperiode wordt met 1 dB(A) in 
de dag‐ en 4 dB(A) in de avond‐ en nachtperiode overschreden. 
 
Hierbij wordt de kanttekening geplaatst dat de eigenaar van deze woning binding heeft met het bedrijf, maar omdat er 
planologisch sprake  is van een aparte woonbestemming  is de geluidbelasting vanwege de verkeersaantrekkende werking 
getoetst. 
 
Een hogere geluidbelasting dan de genoemde voorkeursgrenswaarde is mogelijk, indien het woon‐ en leefklimaat in de wo‐
ning aanvaardbaar  is. Op grond van de milieuwetgeving en het Bouwbesluit kan worden gesteld dat er sprake  is van een 
aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat indien het geluidniveau in geluidgevoelige ruimtes van de woning niet hoger is dan 35 
dB(A) in de dag‐, 30 dB(A) in de avond‐ en 25 dB(A) in de nachtperiode. Geluidgevoelige ruimtes zijn woonkamers, keukens 
> 12 m2 en slaapkamers. In onderstaande tabel is de benodigde geluidwering inzichtelijke gemaakt. 
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Op grond van het Bouwbesluit geldt een minimum eis van 20 dB(A) voor de geluidwering. Aangezien de woning in 1959 is 
gebouwd (Bron: BAG), is de woning gebouwd vóór deze minimum eis in het Bouwbesluit werd opgenomen. Dit betekent dat 
er niet op voorhand van uitgegaan kan worden dat de woning aan de eisen uit tabel 6.1 voldoet. Nader onderzoek naar de 
benodigde geluidwering wordt noodzakelijk geacht. Eventuele voorzieningen voor de verbetering van de geluidwering van 
de uitwendige scheidingsconstructie dienen voor rekening van het bedrijf te worden aangebracht. 
 

Conclusie  

Het maximale geluidsniveau en de geluidbelasting vanwege de verkeersaantrekkende werking geven beiden een overschrei‐
ding van 1 dB voor de Zeelandsedijk 82. Op voorhand is niet met zekerheid te stellen dat er ter plaatse van deze woning toch 
sprake is van een aanvaardbaar woon‐ en leefklimaat voor wat betreft het aspect akoestiek. Middels nader akoestisch on‐
derzoek moet de benodigde geluidwering onderzocht worden. Er zijn voldoende mogelijkheden voor handen voor het treffen 
van maatregelen. Zo wordt op dit moment onderzocht of de inrit te verleggen is. Ook wordt bekeken of extra isolatie aan de 
woning Zeelandsedijk 82 aangebracht kan worden. Daarnaast  is er binnen het plangebied voldoende ruimte beschikbaar 
voor het plaatsen van geluidschermen. Opgemerkt wordt dat de bewoners van Zeelandsedijk 82 een binding hebben met de 
bedrijfsvoering op Zeelandsedijk 80. Maatregelen kunnen derhalve ook in praktische zin uitgevoerd worden. Daarmee is de 
haalbaarheid van het planvoornemen zeker gesteld voor wat betreft het aspect geluid. Middels een voorwaardelijke ver‐
plichting wordt geborgd dat de geldende geluidsnormen niet overschreden worden.  
 
4.3 Luchtkwaliteit  
Beleid en normstelling  

In het kader van een goede  ruimtelijke ordening wordt bij het opstellen van een  ruimtelijk plan uit het oogpunt van de 
bescherming van de gezondheid van de mens rekening gehouden met de luchtkwaliteit. Het toetsingskader voor luchtkwa‐
liteit wordt gevormd door hoofdstuk 5, artikel 5.2 van de Wet milieubeheer. De Wet milieubeheer (Wm) bevat grenswaarden 
voor zwaveldioxide, stikstofdioxide en stikstofoxiden, fijn stof, lood, koolmonoxide en benzeen. Hierbij zijn in de ruimtelijke 
ordeningspraktijk langs wegen vooral de grenswaarden voor stikstofdioxide (NO2‐jaargemiddelde) en fijn stof (PM10‐jaar‐ 
en daggemiddelde) van belang: 
 
Stof  Concentratie jaargemiddelde 

NO2  40 µg/m3 

PM10  40 µg/m3 (daggemiddelde is 50 µg/m3) 

PM2,5  20 µg/m3 

 
Op grond van artikel 5.16 van de Wm kunnen bestuursorganen bevoegdheden die gevolgen kunnen hebben voor de lucht‐
kwaliteit onder andere uitoefenen indien de ontwikkelingen niet leiden tot een overschrijding van de grenswaarden of de 
ontwikkelingen niet in betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht. 
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NIBM 

In dit Besluit 'niet in betekenende mate' is bepaald in welke gevallen een project vanwege de gevolgen voor de luchtkwaliteit 
niet aan de grenswaarden hoeft te worden getoetst. Hierbij worden twee situaties onderscheiden: 

 een project valt  in een categorie die  is vrijgesteld aan toetsing aan de grenswaarden; deze categorieën betreffen 
onder andere woningbouwprojecten met niet meer dan 1.500 woningen bij één ontsluitingsweg en 3.000 woningen 
bij twee ontsluitingswegen; 

 een project heeft een effect van minder dan 3% van de jaargemiddelde grenswaarde stikstofdioxide (NO2) en fijnstof 
(PM10). 

Daarnaast heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu de NIBM‐tool ontwikkeld. De NIBM‐tool is een rekentool waar‐
mee de bijdragen van kleinere ruimtelijke plannen en verkeersplannen aan de luchtkwaliteit vastgesteld kan worden. Voor 
het gebruik van de NIBM‐tool is maar een beperkt aantal invoergegevens nodig. Alleen het extra aantal voertuigbewegingen 
en het aandeel vrachtverkeer worden ingevoerd. Voor de overige invoergegevens is in de NIBM‐tool uitgegaan van worst‐
case omstandigheden. Met deze beperkte invoergegevens wordt vastgesteld of een plan NIBM is. 
 

Beoordeling 

De bijdrage van de beoogde ontwikkeling aan de luchtkwaliteit is vrijwel volledig afkomstig van de voertuigbewegingen. Aan 
de hand van de berekende aantal worst‐case verkeersbewegingen (zie paragraaf 4.12) is de NIBM‐tool ingevuld. 
 

 
Figuur 4.2: Berekening NIBM‐tool 
 
Uit de rekentool (figuur 4.2) blijkt dat de grens voor NIBM niet wordt overschreden. De bijdrage van het extra verkeer is niet 
in betekende mate. Daarnaast  is  in het kader van een goede ruimtelijke ordening een  indicatie van de  luchtkwaliteit ter 
plaatse van het plangebied gegeven. Dit is gedaan aan de hand van de NSL‐monitoringstool die bij het Nationaal Samenwer‐
kingsprogramma Luchtkwaliteit hoort.  
 

Jaar van planrealisatie 2022
Extra verkeer als gevolg van het plan

Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde) 47
Aandeel vrachtverkeer 19,00%

Maximale bijdrage extra verkeer NO2 in μg/m3 0,087

PM10 in μg/m3 0,013

1,2

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer 
als gevolg van een plan op de luchtkwaliteit

Conclusie

De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate;

geen nader onderzoek nodig

Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in μg/m3
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Figuur 4.3: NSL‐monitoringstool 2017 (Bron: http://www.nsl‐monitoring.nl/viewer/)  
 
 
 
De dichtstbijzijnde maatgevende weg betreft de Zeelandsedijk. Uit de NSL‐monitoringstool blijkt dat in 2020 de jaargemid‐
delde concentraties stikstofdioxide en fijn stof langs deze weg ruimschoots onder de grenswaarden uit de Wet milieubeheer 
liggen. De concentraties luchtverontreinigende stoffen bedragen 17,3 µg/m³ voor NO2, 19,5 µg/m³ voor PM10 en 11,6 µg/m³ 
voor PM2,5. Het aantal overschrijdingsdagen van de 24‐uur gemiddelde concentratie PM10 bedraagt 7,2. Deze waarden 
liggen ruimschoots onder de grenswaarden. Hierdoor is ter plaatse van het plangebied sprake van een aanvaardbaar woon‐ 
en leefklimaat. 
 
Conclusie 

Er wordt geconcludeerd dat het aspect luchtkwaliteit de uitvoering van het plan niet belemmert. Uit het oogpunt van lucht‐
kwaliteit is sprake van een aanvaardbaar woon‐ en leefmilieu ter plaatse. 
 
4.4 Geurhinder en veehouderij 
Beleid en normstelling 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) betreft een wet waarmee de nationale regels inzake geurhinder ten opzichte van 
de tot veehouderijen behorende dierenverblijven vastgesteld staan. De Wet geurhinder en veehouderij heeft tot doel het 
beschermen van mens en milieu tegen de negatieve effecten van geurbelasting, onder andere als gevolg van emissies door 
bedrijven. Nieuwe knelpunten moeten worden voorkomen. 
 
Beoordeling en conclusie 

In het beoogde plan wordt een grote opslagloods ter plaatse van een voormalige veehouderij mogelijk gemaakt. Er is geen 
sprake van langdurig verblijf van personen in de bedrijfsgebouwen. Daarmee is geen sprake van oprichting van een geurge‐
voelig object. Het aspect geurhinder en veehouderij levert geen belemmering op voor de beoogde ontwikkeling. 
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4.5 Ecologie 
Beleid en normstelling 

Met de Wnb zijn alle bepalingen met betrekking tot de bescherming van natuurgebieden en dier‐ en plantensoorten samen‐
gebracht in één wet. De Wnb implementeert diverse Europeesrechtelijke regelgeving, zoals de Vogelrichtlijn en de Habitat‐
richtlijn in de Nederlandse wetgeving. 
 
Gebiedsbescherming 

De Wnb kent diverse soorten natuurgebieden, te weten: 
 Natura‐2000 gebieden; 
 Natuurnetwerk Nederland (NNN). 
 Natura‐2000 gebieden  

 
De Minister van Economische Zaken (EZ) wijst gebieden aan die deel uitmaken van het Europese netwerk van natuurgebie‐
den: Natura 2000. Een dergelijk besluit bevat de instandhoudingsdoelstellingen voor de leefgebieden van vogelsoorten (Vo‐
gelrichtlijn) en de instandhoudingsdoelstellingen voor de natuurlijke habitats en habitats van soorten (Habitatrichtlijn). 
 
Een bestemmingsplan dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben 
voor een Natura 2000‐gebied, kan uitsluitend vastgesteld worden indien uit een passende beoordeling de zekerheid is ver‐
kregen dat het plan, onderscheidenlijk het project de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zal aantasten. Indien deze 
zekerheid niet is verkregen, kan het plan worden vastgesteld, indien wordt voldaan aan de volgende drie voorwaarden: 
 

 alternatieve oplossingen zijn niet voor handen 
 het plan is nodig om dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of eco‐

nomische aard, en 
 de nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van het 

Natura 2000‐netwerk bewaard blijft. 
 
De bescherming van deze gebieden heeft externe werking, zodat ook ingrepen die buiten deze gebieden plaatsvinden ver‐
storing kunnen veroorzaken en moeten worden getoetst op het effect van de ingreep op soorten en habitats. 
 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) worden aangewezen in de provinciale verordening. 
Voor dit soort gebieden geldt het 'nee, tenzij' principe, wat inhoudt dat binnen deze gebieden in beginsel geen nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen mogen plaatsvinden. 
 
Soortenbescherming 

In de Wnb wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
 soorten die worden beschermd in de Vogelrichtlijn; 
 soorten die worden beschermd in de Habitatrichtlijn; 
 overige soorten. 

 
De Wnb bevat onder andere verbodsbepalingen ten aanzien van het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten, eieren 
en rustplaatsen van vogels als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn. Gedeputeerde Staten (hierna: GS) kunnen hiervan 
ontheffing verlenen en bij verordening kunnen Provinciale Staten (hierna: PS) vrijstelling verlenen van dit verbod. De voor‐
waarden waaraan voldaan moet worden om ontheffing of vrijstelling  te kunnen verlenen zijn opgenomen  in de Wnb en 
vloeien direct voort uit de Vogelrichtlijn. Verder is het verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage 
IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun natuurlijk 
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verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen of te verstoren. GS kunnen hiervan ontheffing verlenen en bij veror‐
dening kunnen PS vrijstelling verlenen van dit verbod. De gronden voor verlening van ontheffing of vrijstelling zijn opgeno‐
men in de Wnb en vloeien direct voort uit de Habitatrichtlijn. 
Ten slotte  is een verbodsbepaling opgenomen voor overige soorten. Deze soorten zijn opgenomen  in de bijlage onder de 
onderdelen A en B bij de Wnb. De provincie kan ontheffing verlenen van deze verboden. Verder kan bij provinciale verorde‐
ning vrijstelling worden verleend van de verboden. De noodzaak tot ontheffing of vrijstelling kan hierbij ook verband houden 
met handelingen in het kader van de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden. 
 
Onderzoek 

Gebiedsbescherming 

Het plangebied vormt geen onderdeel van een natuur‐ of groengebied met een beschermde status, zoals Natura 2000. Het 
plangebied maakt ook geen deel uit van het Natuur Netwerk Nederland (NNB). In het plangebied of in de directe omgeving 
zijn geen beschermde landschapselementen aanwezig. De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000‐gebied De Bult be‐
draagt circa 11,5 km. Directe effecten zoals areaalverlies en versnippering, kunnen hierdoor worden uitgesloten. Verstoring 
en verandering van de waterhuishouding worden voorkomen door een retentievijver aan te leggen ter compensatie van de 
verhardingstoename. Significante negatieve effecten op beschermde gebieden kunnen derhalve worden uitgesloten.  
 

 
Figuur 4.5: Natura 2000‐gebieden met plangebied omcirkeld 
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Figuur 4.6: Uitsnede Ontwerp Omgevingsverordening kaart 4 natuur en stiltegebieden (Bron: ruimtelijkeplannen.nl) 
 
 

Soortenbescherming 

De beoogde ontwikkeling voorziet in de vestiging van een mesttransportbedrijf. Om dit te realiseren zullen de huidige voor‐
malige varkensstallen gesloopt worden en ter plaatse zal een mestopslagkelder en een nieuwe  loods wordt gebouwd. De 
bomen op het terrein zullen behouden blijven, evenals het woonhuis, kantoor en de schuren. Tevens worden er een natuur‐
vijver/wadi en groen‐voorzienig gerealiseerd. 
Doordat de huidige stallen gesloopt gaan worden,  is er een quickscan flora en fauna uitgevoerd. Het volledige rapport  is 
bijgevoegd  in bijlage 5. De aanwezigheid van geschikt habitat op de onderzoekslocatie voor de verschillende soorten en 
soortgroepen is weergegeven in tabel 4.6. In de tabel is samengevat of de voorgenomen ingreep mogelijk verstorend kan 
werken en wat de consequenties zijn voor eventuele vervolgstappen, zoals soortgericht nader onderzoek of vergunningstra‐
jecten.  In de tabel  is weergegeven of maatregelen noodzakelijk zijn om overtreding van de Wet natuurbescherming voor 
bepaalde soortgroepen te voorkomen. 
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*wijzigingen in het planvoornemen kunnen van invloed zijn op de uitkomst van het onderzoek  
Tabel 4.7: Overzicht geschiktheid onderzoekslocatie voor soortgroepen en te nemen vervolgstappen (Bron: Econsultancy)  
 
Op basis van de quickscan dient voor uitvoering van de voorgenomen plannen middels nader onderzoek meer informatie te 
worden verkregen over de essentiële functie van de onderzoekslocatie ten aanzien van steenuil, gewone dwergvleermuis, 
ruige dwergvleermuis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, steenmarter, bunzing, hermelijn, wezel, alpenwatersalaman‐
der, vinpootsalamander en poelkikker. 
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Ten aanzien van vleermuizen dient tevens rekening te worden gehouden met een toename van verlichting in de richting van 
de te behouden bebouwing en de sloot ten noorden van de onderzoekslocatie. 
 
Ten aanzien van algemene broedvogels kunnen overtredingen worden voorkomen door rekening te houden met het broed‐
seizoen of door voorafgaand aan de werkzaamheden een broedvogelinspectie te laten uitvoeren door een ter zake kundige. 
Globaal kan voor het broedseizoen de periode maart tot half augustus worden aangehouden. 
 
Voor beschermde soorten behorend tot de overige soortgroepen zijn overtredingen ten aanzien van de Wet natuurbescher‐
ming wegens het ontbreken van geschikt habitat, het ontbreken van sporen en/of vanwege een vrijstelling bij ruimtelijke 
ontwikkeling niet aan de orde. Ten aanzien van algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën is het binnen het kader 
van zorgplicht noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezige  individuen en al het redelijkerwijs mogelijke 
dient gedaan te worden om het doden van individuen te voorkomen. 
 
Conclusie 

De aanvullende onderzoeken naar steenuil, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, gewone grootoor‐
vleermuis, steenmarter, bunzing, hermelijn, wezel, alpenwatersalamander, vinpootsalamander en poelkikker zullen uitge‐
voerd worden voorafgaande aan de verlening van de sloop‐/bouwvergunning. Het resultaat uit dit vervolgonderzoek heeft 
echter geen  invloed op de doorgang van het voorgenomen plan. Er bestaan  immers mitigerende maatregelen voor deze 
soorten. De instandhouding van deze soorten is daarmee ten alle tijden geborgd, mocht deze worden aangetroffen binnen 
het plangebied. Het aspect ecologie staat de vaststelling van dit bestemmingsplan derhalve niet in de weg. Wel dient het 
vervolgonderzoek afgerond te zijn voordat gestart kan worden met de sloop‐/bouw. Dit wordt echter niet via het ruimtelijk 
spoor, maar via het omgevingsvergunning spoor geborgd. Middels een voorwaardelijke verplichting in de regels wordt de 
bescherming van soorten geborgd. 
 
4.6 Bodem‐ en grondwateronderzoek 
Beleid en normstelling 

Op grond van het Bro dient in verband met de uitvoerbaarheid van een plan rekening te worden gehouden met de bodem‐
kwaliteit in het plangebied. Bij functiewijzigingen dient te worden bekeken of de bodemkwaliteit voldoende is voor de be‐
oogde functie. In de Wet bodembescherming is bepaald dat indien de desbetreffende bodemkwaliteit niet voldoet aan de 
norm voor de beoogde functie, de grond zodanig dient te worden gesaneerd dat zij kan worden gebruikt voor de desbetref‐
fende functie (functiegericht saneren). Voor een nieuw geval van bodemverontreiniging geldt, in tegenstelling tot oude ge‐
vallen (voor 1987), dat niet functiegericht maar in beginsel volledig moet worden gesaneerd. 
 
Het Bouwstoffenbesluit en het Besluit Bodemkwaliteit stellen verder  regels hoe om  te gaan met vrijkomende grond‐ en 
materiaalstromen en hoe deze toe te passen. 
 
Onderzoek 

In oktober 2019 is een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 en een bodemonderzoek, naar asbest in puin con‐
form NEN 5897 uitgevoerd. Het volledige onderzoeksrapport is bijgevoegd in bijlage 7. Het doel van het onderzoek was om 
aan te tonen dat op de locatie redelijkerwijs geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het grondwater in 
gehaltes boven respectievelijk de achtergrondwaarden en de streefwaarden. 
 
NEN 5740 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek en de analyseresultaten kan worden geconcludeerd dat in de bodem verhogingen 
van koper ten opzichte van de achtergrondwaarde worden aangetroffen. In het grondwater worden verhogingen van barium, 
cadmium, koper, nikkel en zink aangetroffen.  
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De locatie kan daarom niet meer als onverdacht worden beschouwd, de resultaten van het bodemonderzoek geven echter 
geen aanleiding om een nieuw onderzoek met een gewijzigde onderzoeksstrategie uit te voeren. Verhogingen ten opzichte 
van de achtergrondwaarde, respectievelijk de streefwaarde worden vaker aangetroffen tijdens bodemonderzoeken en geven 
geen bezwaar voor het geplande gebruik van de locatie. Op basis van dit bodemonderzoek zijn er geen belemmeringen met 
betrekking tot huidige en /of toekomstige gebruik van de locatie. 
 
NEN 5897 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek en de analyseresultaten kan worden geconcludeerd dat asbest wordt aangetroffen. 
De concentratie asbest die wordt aangetroffen is ruimschoots kleiner dan 100 mg/kg. Bij een gering gehalte aan hechtge‐
bonden asbest (< 100 mg/kg) zijn er geen bezwaren voor het huidige en/of toekomstige gebruik van de halfverharding. 
 
Conclusie 

Het aspect ‘bodem’ vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
 
4.7 Water 
Beleid 
Waterbeheerplan 2016‐2021 
De gemeente Gemert‐Bakel valt onder het beheersgebied van waterschap Aa en Maas. In het Waterbeheerplan beschrijft 
het waterschap haar strategische keuzes, de doelen voor het waterbeheer en de financiële consequenties daarvan. Het wa‐
terbeheer is gericht op het duurzaam beheren van het watersysteem, waarbij uitgegaan wordt van een watersysteembena‐
dering. In het 'Waterbeheerplan 2016‐2021 Werken met water, Voor nu en later' beschrijft het waterschap de hoofdlijnen 
van haar beleid uitgewerkt  in verschillende thema's. Het huidige waterbeheerplan beschrijft de plannen voor de periode 
2016 – 2021. De langetermijnstrategie uit het voorgaande beheerplan wordt voortgezet voor de verschillende thema's, zoals 
waterkwaliteitsverbetering, vermindering van de kans op wateroverlast en verdrogingsbestrijding. 
 
Middels de Keur van Waterschap Aa en Maas is bepaald bij welke ontwikkelingen mitigerende maatregelen getroffen moe‐
ten worden. De Keur schrijft voor dat voor een toename van minder dan 500 m² verhard oppervlak geen mitigerende maat‐
regelen nodig zijn. Deze mitigerende maatregelen zijn wel van toepassing bij elke toename van het verhard oppervlak, in‐
dien de locatie is gelegen in een keurbeschermingsgebied. 
Gemeentelijk Watertakenplan 2019‐2023 
Het gemeentelijk waterplan bestaat uit het rioleringsplan en het waterplan voor 2019 t/m 2023. Dit plan is gezamenlijk op‐
gesteld binnen de samenwerkingsregio Brabantse Peel  (gemeenten Asten, Deurne, Gemert‐Bakel, Helmond, Laarbeek en 
Someren) en het waterschap Aa en Maas. Hierin wordt o.a. ingespeeld op klimaatadaptatie en de noodzaak de leefomgeving 
hierop aan te passen. Dit houdt in dat er gewerkt wordt aan het tegengaan van hittestress en het herinrichting van de bui‐
tenruimte om goed om te kunnen gaan met enorme hoeveelheden neerslag in korte tijd. Om dit op te pakken wordt steeds 
vaker integraal gewerkt, zodat ook andere leefbaarheid van de omgeving kan wordt verbeterd.  
 
Bij nieuwe ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met het volgende: 
1. Nieuwe ontwikkelingen hebben geen nadelige gevolgen voor het watersysteem en dragen zo mogelijk bij aan een ver‐

betering van het watersysteem en de waterketen. 
2. Ontwikkelingen dienen tenminste hydrologisch neutraal te zijn en hebben oog voor de gevolgen in de omgeving; 
3. Voor nieuwe ontwikkelingen geldt en algemeen uitgangspunt voor de ontwateringsdiepte van 80 cm ten 

opzichte van het straatpeil (as van de weg). Afwijkingen bijvoorbeeld in wijstgebieden worden nadrukkelijk opgenomen 
in het waterhuishoudings‐ en of rioleringsplan. 

 
Waterbergingsvoorziening binnen een ontwikkeling 
Voor alle ontwikkelingen waar verhard oppervlak wordt aangelegd, moet een waterbergingsvoorziening worden gerealiseerd 
die 60 liter per m2 verhard oppervlak probleemloos moet kunnen bergen. Het verwijderen van bestaand verhard oppervlak 
geldt niet als compensatie voor deze regel. Daarnaast mag de afvoer uit een voorziening maximaal 2  l/s/ha zijn en moet 
binnen 5 dagen leeggelopen zijn. 
Deze waterberging moet op locatie worden gerealiseerd, anders geldt de afkoopregeling.  
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Opnemen gebruiksregel waterbergingsvoorziening in bestemmingsplan 
Voor (ver)nieuwbouw neemt de gemeente Gemert‐Bakel bij bestemmingsplanwijzigingen een voorwaardelijke gebruiksregel 
in het bestemmingsplan op waarin de realisatie en instandhouding van een minimale hoeveelheid waterberging wordt voor‐
geschreven. Dit compenseert de versnelde afvoer van hemelwater naar de openbare ruimte of riolering vanaf verhard op‐
pervlak.  
 
Aandachtspunten rondom lozing op de riolering 
Om een doelmatige werking te kunnen garanderen hanteert de gemeente de volgende beleidsregels: 

 Al het huishoudelijk afvalwater op de vrijverval‐ en drukriolering wordt geaccepteerd. 
 Bestaande bedrijfsafvalwaterlozingen op de vrijvervalriolering worden geaccepteerd. 
 Bij nieuwe bedrijfsafvalwaterlozingen wordt getoetst of de voorziene nieuwe situatie de doelmatige werking van 

zuivering en transportsysteem belemmert (in hoeveelheid en in samenstelling). 
 Nieuwe (of bestaande) aansluitingen van bedrijven die de waterketen onevenredig zwaar belasten kunnen worden 

geweigerd. 
 Elk (bestaand én nieuw) bedrijf krijgt toestemming voor maximaal één aansluiting op de drukriolering. 
 Elk (bestaand én nieuw) bedrijf mag maximaal 0,5 m3 per uur afvalwater op de drukriolering lozen. 
 Bij een aanbod groter dan 0,5 m3 per uur dient het afvalwater op eigen terrein te worden gebufferd. Wanneer buf‐

fering niet mogelijk  is, wordt onderzocht of de capaciteit van de drukriolering kan worden vergroot. De voortko‐
mende uitvoeringskosten hiervan zijn voor de perceeleigenaar, van huisaansluiting tot lozingspunt in de vrijverval‐
riolering. 

 Lozing van hemelwater op drukriolering is niet toegestaan. 
 
Aandachtspunten rondom aansluiting op de riolering 
Voor het realiseren van de aansluiting op de gemeentelijke riolering moet rekening gehouden worden met een aantal voor‐
waarden. Zo dient het vuil water en (de overstort van) regenwater gescheiden te worden aangeboden op de perceelgrens. 
Daarnaast gelden nog een aantal technische eisen voor de rioolaansluiting. 
 
Beoordeling 

In de beoogde situatie mag het bedrijfsbestemmingsvlak met een oppervlakte van 11.179 m2 verhard worden. De maximum 
oppervlakte voor bedrijfsbebouwing is 2.200 m2. De mogelijke toename in verharding wordt gecompenseerd door een re‐
tentievijver in het bedrijfsbestemmingsvlak.  
 
Het beoogde bouwplan is momenteel nog niet in detail uitgewerkt waardoor de exacte wateropgave nog niet bekend is. Ten 
tijde van de aanvraag van een Omgevingsvergunning voor het aspect bouwen wordt de watercompensatie nader in detail 
uitgewerkt. Op dat moment is het bouwplan concreter uitgewerkt en is de exacte verhardingstoename bekend. Hierbij wordt 
rekening gehouden met de nabijgelegen waterloop (Landmeerse Loop). In de regels van het Chw bestemmingsplan Proeftuin 
Elsendorp wordt geborgd dat het watersysteem van aangrenzende gebieden niet wordt aangetast en dat toekomstige toe‐
name van verharding moet worden gecompenseerd.  
 
Indien ontwikkelingen plaatsvinden binnen een beschermingszone van een primaire of regionale waterkering dient een 
watervergunning te worden aangevraagd. Hiermee worden negatieve gevolgen voorkomen. 
 
Conclusie 
Als gevolg van de voorwaarden zoals opgenomen in het Chw bestemmingsplan Proeftuin Elsendorp heeft het voorliggende 
plan heeft geen negatieve gevolgen voor het waterhuishoudkundige systeem ter plaatse. Het aspect waterhuishouding vormt 
geen belemmering voor de geplande ontwikkeling.  
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4.8 Archeologie 
Beleid en normstelling 

Verdrag van Malta 

In 1992 ondertekende Nederland mede het zogenaamde Verdrag van Valletta (Malta). Dit verdrag heeft als doel de bescher‐
ming van het archeologisch erfgoed van Europa te bevorderen. In Nederland heeft dit geleid tot een herziening van de Mo‐
numentenwet 1988 alsmede een aanvulling op of wijziging van bepaalde artikelen in enkele andere wetten. Deze wijzigings‐
wet is beter bekend als de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ), die op 1 september 2007 van kracht werd. 
 
De belangrijkste artikelen uit het Verdrag van Malta die in de Nederlandse wetgeving zijn overgenomen, zijn dat het arche‐
ologisch erfgoed zoveel mogelijk ter plekke (in situ) dient te worden behouden (artikel 4), dat het archeologisch erfgoed deel 
uitmaakt van de belangenafweging in het kader van ruimtelijke ordening (artikel 5) en het 'veroorzakersprincipe' (artikel 6). 
Het veroorzakersprincipe betekent dat de verstoorder verantwoordelijk is voor het vroegtijdig (laten) uitvoeren van noodza‐
kelijk archeologisch (voor)onderzoek en de financiering daarvan. 
 
Bestemmingsplan 

In de Nederlandse wetgeving wordt aan artikel 5 uit het Verdrag van Malta invulling gegeven door middel van artikelen 38, 
39 en 40 uit de Monumentenwet.  In deze artikelen  is bepaald dat het archeologisch erfgoed beschermd dient te worden 
middels het bestemmingsplan. Gemeenten moeten bij het vaststellen van bestemmingsplannen rekening houden met de 
eventuele aanwezigheid van archeologische waarden. Hieronder vallen zowel reeds bekende archeologisch waardevolle ge‐
bieden als gebieden waarvoor een (verhoogde) archeologische verwachting geldt. Deze waarden krijgen een archeologische 
(mede)bestemming, die wordt vermeld in de toelichting van het bestemmingsplan, wordt begrensd in de verbeelding (plan‐
kaart) en wordt voorzien van regels die gekoppeld zijn aan een vergunningstelsel. 
 
In artikel 41a van de Monumentenwet is bepaald dat artikelen 39, 40 en 41, eerste lid, niet van toepassing zijn op plangebie‐
den met een oppervlakte kleiner dan 100 m². Bij projecten die deze oppervlakte overschrijden dient het archeologisch belang 
altijd te worden meegewogen in de belangenafweging. Gemeenten kunnen van deze grens afwijken, mits de redenen hier‐
voor goed onderbouwd kunnen worden. 
 
Archeologiebeleid gemeente  

De gemeente Gemert ‐ Bakel heeft in januari 2016 het nieuwe gemeentelijke archeologisch beleid vastgesteld. Het archeo‐
logiebeleid bestaat uit drie delen. In deel 1 is de inleiding op de archeologische nota opgenomen. Deel 2 bevat het feitelijke 
archeologiebeleid en in het laatste deel zijn de randvoorwaarden waar een goed gemeentelijke archeologisch beleid uit be‐
staat uitgeschreven.  
De archeologische beleidskaart geeft de vertaling van de archeologische waarden en verwachting naar concrete maatregelen 
in de sfeer van de ruimtelijke ordening. Deze beleidskaart treedt in de plaats van de cultuurhistorische waardenkaart van de 
provincie Noord‐Brabant. De gemeentelijke beleidskaart is tot stand gekomen op basis van de resultaten van recente onder‐
zoeken en nieuwe (wetenschappelijke) inzichten en kennis. Hierdoor is de gemeentelijke kaart actueler en gedetailleerd. 
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Figuur 4.8: Beleidskaart archeologie van de gemeente Gemert‐Bakel, zoals deze is vastgesteld door de  gemeenteraad d.d. 
28 januari 2010, plangebied blauw omcirkeld (Bron: Gemeente Gemert‐Bakel, Evaluatie archeologiebeleid 2009‐2014)  
 
Beoordeling 

Het plangebied ligt in een gebied met een lage archeologische verwachting. Hiervoor zijn geen vrijstellingsgrenzen opgeno‐
men. Hierdoor is het niet noodzakelijk archeologisch onderzoek uit te voeren voordat de grond geroerd gaat worden. In het 
bestemmingsplan ‘Proeftuin Elsendorp’ wordt het plangebied dan ook niet aangeduid met een dubbelbestemming archeo‐
logische waarde.  
 
Conclusie 

Het aspect ‘Archeologie’ vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling.  
 
4.9 Cultuurhistorie 
Beleid en normstelling 

Goede ruimtelijke ordening betekent dat er een integrale afweging plaatsvindt van alle belangen die effect hebben op de 
kwaliteit van de ruimte. Een van die belangen is de cultuurhistorie. Per 1 januari 2012 is in het kader van de modernisering 
van de monumentenzorg (MOMO) in het Besluit ruimtelijke ordening van het rijk opgenomen dat gemeenten bij het maken 
van bestemmingsplannen rekening moeten houden met cultuurhistorische waarden. 
 
Hiertoe dient middels bestudering van kaarten bepaald te worden of binnen (de invloedsfeer van het plangebied) Rijksmo‐
numenten  (historische gebouwen, sluizen,  tuinbeelden en grafstenen), Archeologische Rijksmonumenten, Werelderfgoe‐
deren en beschermde stads‐ en dorpsgezichten aanwezig zijn. Ook het voorkomen van gebieden met landschappelijke waar‐
den en beschermde natuurgebieden (Natura 2000‐gebieden, Wetlands, Beschermde Natuurmonumenten, Nationale Parken, 
Nationale Landschappen en de Ecologische Hoofdstructuur dient bepaald te worden. 
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Beoordeling 

Het plangebied zijn geen cultuurhistorische waarden aanwezig. Tevens vinden de ontwikkelingen plaats binnen een be‐
staand bouwperceel en wordt de locatie met de beoogde ontwikkeling landschappelijk inpast. Een verstoring van eventu‐
ele aanwezige cultuurhistorische waarden is daardoor niet aan de orde. 
 
Conclusie 

De geplande ontwikkeling heeft derhalve geen negatieve invloed op eventuele cultuurhistorische waarden. Het aspect 'cul‐
tuurhistorie' staat de beoogde ontwikkeling niet in de weg. 
 
4.10 Externe Veiligheid 
Bij ruimtelijke plannen wordt ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten gekeken, namelijk: 

 bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt; 
 vervoer van gevaarlijke stoffen over wegen, spoor, water of leidingen. 

Ten aanzien van deze aspecten moeten de risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld tot een aan‐
vaardbaar minimum worden beperkt 
In het externe veiligheidsbeleid wordt onderscheid gemaakt in het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). 

 Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval 
met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven. Het PR wordt weer‐
gegeven met risicocontouren rondom een inrichting of langs een vervoersas. 

 Het GR drukt de kans per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als rechtstreeks 
gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Voor het GR geldt een oriëntatiewaarde. De gemeente heeft een 
verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde overschrijdt. 

 
Risicorelevante inrichtingen 

Relevant is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Op basis van het Bevi geldt voor het PR een grenswaarde voor 
kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten. Beide liggen op een niveau van 10‐6 per jaar. Bij 
de vaststelling van een ruimtelijke onderbouwing of bestemmingsplan moet aan deze normen worden voldaan, ongeacht of 
het een bestaande of nieuwe situatie betreft. 
Het Bevi bevat geen norm voor het GR; wel geldt op basis van het Bevi een verantwoordingsplicht ten aanzien van het GR in 
het  invloedsgebied van de  inrichting. De  in het externe veiligheidsbeleid gehanteerde norm voor het GR geldt daarbij als 
oriëntatiewaarde. 
 
Vervoer van gevaarlijke stoffen over water, wegen en spoorwegen 

Relevant  is de circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen  (circulaire RVGS) en  in de toekomst ook het Besluit 
Transportroutes Externe Veiligheid (BTEV). Op basis van de circulaire RVGS geldt het volgende: 

 Voor bestaande situaties gelden er plaatse van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten de grenswaarde voor het 
PR van 10‐5 per jaar en de streefwaarde van 10‐6 per jaar. 

 In nieuwe situaties geldt ter plaatse van kwetsbare objecten de grenswaarde voor het PR van 10‐6 per  jaar. Voor 
beperkt kwetsbare objecten geldt deze waarde als een richtwaarde. 

 Bij een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het GR of een toename van het GR geldt een verantwoordings‐
plicht. Deze verantwoordingsplicht geldt zowel in bestaande als nieuwe situaties. De circulaire vermeldt dat op een 
afstand van 200 m vanaf het tracé in principe geen beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik. 

Vooruitlopend op het BTEV zijn in de circulaire RVGS veiligheidsafstanden opgenomen uit het Basisnet Weg en het Basisnet 
Water. In het BTEV worden tevens plasbrandaandachtsgebieden benoemd voor transportroutes. Aan de hand van de Basis‐
netten wordt al geanticipeerd op de beperkingen voor ruimtelijke ontwikkelingen die samenhangen met deze plasbrandaan‐
dachtsgebieden. 
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Buisleidingen 

Relevant is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb). In dat Besluit wordt aangesloten bij de risicobenadering uit 
het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) zodat ook voor buisleidingen normen voor het PR en het GR gelden. Op 
grond van het Bevb dient bij ontwikkelingen inzicht te worden gegeven in de afstand tot het plaatsgebonden risico en de 
hoogte van het groepsrisico als gevolg van het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen. 
 
Beoordeling 

Nabij het projectgebied zijn enkele risicobronnen gelegen (figuur 4.8). Het betreffen voornamelijk agrarische bedrijven met 
propaantanks. Het projectgebied is niet gelegen binnen een PR10‐6 risicocontour of invloedsgebied van een risicobron. 
 

 
Figuur 4.9: Uitsnede risicokaart met plangebied blauw omkaderd  
 
Nabij het projectgebied vindt daarnaast slechts op zeer beperkte schaal transport van gevaarlijke stoffen over de weg plaats 
(o.a. de N277 en N272), met name ter bevoorrading van de inrichtingen binnen en in de directe omgeving van het plangebied. 
De transportbewegingen zijn dermate beperkt dat geen sprake is van ruimtelijke beperkingen langs de routes en leidt der‐
halve niet tot beperking in het projectgebied. Op grotere afstand (>900 meter)  van het projectgebied hoofdaardgastrans‐
portleidingen gelegen. Het projectgebied is niet gelegen binnen het invloedsgebied van deze gasleidingen. 
 

Conclusie 

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor de beoogde ontwikkeling. 
 
 
4.11 Kabels en Leidingen 
Beleid en normstelling 

Voor planologisch relevante kabels en leidingen geldt in het algemeen een belemmeringenzone waarmee in de ontwikkeling 
van een plangebied rekening moet worden gehouden. 
 
Beoordeling 

Op circa 1 km ten westen van het plangebied ligt een gasleiding en op circa 1,3 km ten oosten ligt een brandstofleiding. Dit 
is ruim voldoende afstand buiten de invloedsgebieden van deze leidingen. Afgezien van deze leidingen liggen er geen riool‐
watertransportleidingen, drinkwatertransportleidingen, of hoogspanningsleidingtracé in de nabijheid van het plangebied.  
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Conclusie 

Planologische relevante kabels en leidingen vormen daarom geen belemmering voor de vaststelling van dit plan. 
 
4.12 Verkeer en parkeren 
Voor het onderzoek naar de invloed van verkeer dient het aantal verkeersbewegingen afkomstig van de bedrijfsverzamelge‐
bouwen bepaald te worden. Door het planologisch toevoegen van dit bedrijf kunnen nadelige gevolgen optreden door een 
toename van het aantal verkeersbewegingen. Om een  juist beeld te krijgen van het aantal verkeersbewegingen dient de 
worst‐case situatie bepaald te worden. 
Om de parkeerbehoefte te berekenen wordt gebruik gemaakt van de Nota Parkeernormen Gemert‐Bakel 2017 en voor het 
berekenen van de verkeersgeneratie wordt gebruik gemaakt van CROW 381 ‘Toekomstbestendig parkeren’.  

 In de beoogde situatie kan maximaal 983 m2 worden toegevoegd door de sloop van de bestaande stallen (1.217 m2) 
en de bouw van een nieuwe loods (2.200 m2);  

 Het gebied valt in gebied: Buitengebied; 
 De stedelijkheidsgraad van de kern Elsendorp is 5 
 Voor het bepalen van de verkeersgeneratie wordt het midden van de bandbreedte aangehouden. 
 Zowel in de oude situatie waarin de stallen varkens hielden als in de nieuwe situatie waarin de loods dient als opslag 

van materieel en tijdelijke opslag van mest, valt de loods onder Bedrijf arbeidsextensief (loods, opslag, transportbe‐
drijf):   

o met de parkeercijfers per 100 m2 bvo: 0,8 parkeerplekken; 
o met de verkeersgeneratie per 100 m2 bvo: min. 3,9 en max. 5,7 = gemiddeld 4,8 verkeersbewegingen per 

etmaal. 
 
Parkeren  

Voor de nieuwe loods zijn maximaal 983 m2 / 100 m2 x 0,8 = 8 nieuwe parkeerplekken nodig  
De parkeerbehoefte van 8 extra parkeerplekken kan gemakkelijk worden voorzien op het eigen voormalige agrarische erf. 
 
Verkeersgeneratie en verkeersafwikkeling 

Voor de nieuwe loods wordt maximaal 983 m2 / 100 m2 x 4,8 =  48 verkeersbewegingen per etmaal beoogd. Voor een werkdag 
geldt x 1,33(CROW 381) =  64 verkeersbewegingen per etmaal per werkdag.  
De  64 extra verkeersbewegingen zullen in eerst instantie op het Paradijs en later op de N277 worden afgewikkeld.   
Het drukste uur in de spits is bij de beoordeling van verkeersafwikkeling bepalend. Als vuistregel voor het bepalen van de 
verkeersintensiteit in de spitsperiode, wordt 10% van de etmaal waarde aangehouden. Het gaat dan dus om 64/10. In het 
drukste uur worden er dan dus 7 motorvoertuigen per uur afgewikkeld op de Zeelandsedijk (N277). Gezien de inrichting en 
verwachte verkeersintensiteit van beide wegen (Paradijs en N277) zal deze beperkte toename niet leiden tot knelpunten in 
de verkeersafwikkeling.  
 
Verkeersveiligheid 

De toevoeging van het plan leidt verder niet tot knelpunten in de verkeersveiligheid. De fietsoversteek is duidelijk zichtbaar 
en de toename van het verkeer is dermate klein dat dit niet leidt tot knelpunten. 
 
4.13 Gezondheid  
De omzetting van een voormalige intensieve veehouderij naar een mesttransport‐ en opslagbedrijf levert een forse reductie 
op van geur, fijn stof en ammoniak emissies. Als gevolg van het voorgenomen plan is dan ook sprake van forse verbetering 
op het gebied van gezondheid. Daarnaast levert het Chw bestemmingsplan Proeftuin Elsendorp , als gevolg van de omzetting 
van intensieve veehouderijen naar overige bestemmingen, nog grotere afnames van geur, ammoniak en fijn stof emissies 
op.  Per saldo is er daarom sprake van een positieve bijdrage aan het aspect gezondheid in het gebied. 
Daarbovenop  is het  initiatief  landschappelijke  ingepast waarbij extra groen wordt  toegevoegd aan het  landschap. Groen 
draagt positief bij aan het mentaal welbevinden van mensen. Daarbij zorgen extra bomen en planten voor een gezondere 
lucht en daarmee voor een gezonde leefomgeving.  
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5. CONCLUSIE  

In voorgaande hoofdstukken is het initiatief aan de Zeelandsedijk 80 getoetst aan beleid, gemotiveerd aan de hand van doe‐
len en beoordeeld op basis van de geldende normen voor relevante milieukundige aspecten. In hoofdstuk 3 is de beoogde 
ontwikkeling getoetst aan het provinciaal en gemeentelijk beleid. Daarin is aangetoond dat het initiatief voldoet aan de ba‐
sisprincipes voor een evenwichtige toedeling van functies en aan de regels voor agrarisch verwante bedrijven. Daarnaast 
past het initiatief bij de doelen uit de structuurvisie van proeftuin Elsendorp, doordat het herbestemmen van een voormalige 
intensieve veehouderij leegstand tegengaat. Daarbovenop wordt meerwaarde voor het dorp gecreëerd door het verwijderen 
van asbest door het slopen van de oude stallen, het verkleinen van het bouwvlak en het landschappelijk inpassen van het 
terrein. In hoofdstuk 4 is de beoogde ontwikkeling getoetst aan de regelgeving van verschillende milieukundige aspecten. 
Hieruit is gebleken dat er geen milieukundige aspecten zijn die de beoogde ontwikkeling in de weg staan en zijn er tegelij‐
kertijd geen aspecten die door de beoogde ontwikkeling negatief worden beïnvloed.  
 
Op basis van deze ruimtelijke onderbouwing kan daarom geconcludeerd worden dat het initiatief aanvaardbaar is binnen de 
bestaande fysieke leefomgeving en daadwerkelijk een positieve invloed zal hebben op de leefbaarheid en de toekomstbe‐
stendigheid van Elsendorp.  
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Bijlage 1 Schets toekomstige situatie  
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HART VAN DE OPGAVE
PM
• Position paper
• Stad en ommeland
• Leeuwarden 2028
• Behoefte aan een omgevingsvisie 
 die L helpt bij het maken van 
 keuzes
• Bewuste keuze voor die relatief 
 korte termijn, mede bepaald door 
 de uitkomsten van het lopende 
 project LF2028
• Panorama 2028

[Herald] Visie op compleetheid van de positionpaper:
de aanzet met drie lagen leefomgeving, samenleving, 
economie en de koppeling met de Global Goals biedt een 
interessant kader. Ik denk dat het onderdeel economie nog 
het minst geladen is met waarden en teveel associeert met 
de ‘oude’ begrippen van verdienen, groei, bereikbaarheid 
etc.. Leidraad voor de visie zou de waarde kunnen zijn en 
het onderscheidende in plaats van het op de kaart zetten 
en place to be mantra. Toerisme is bijvoorbeeld zoiets. 
Dit is een economische factor ook in de toekomst maar 
we moeten niet denken in aantallen [met alle problemen 
van dien] maar in onderscheidend aanbod op basis van 
waarden [rust, weidsheid, splendid isolation]. Een sterke 
economie is gebaseerd op een sterke identiteit en daar 
liggen de kansen voor de toekomst. 

VISIE EN OMGEVINGSWET
De omgevingsvisie moet op basis van de Omgevingswet 
uiterlijk in 2025 gereed zijn. De gemeente heeft de 
ambitie om eerder al een omgevingsvisie op te stellen. Die 
omgevingsvisie in de eerste aanzet van de beleidscyclus, 
zoals die door het Rijk aan het instrumentarium 
van de Omgevingswet ten grondslag is gelegd. De 
omgevingsvisie heeft in die cyclus een nauwgezette relatie 
met programma’s en het omgevingsplan. Uiteindelijk 

omvat de beleidscyclus volgens de Omgevingswet het 
volledig wettelijke instrumentarium in een voortdurende 
dynamische cyclus die in kan spelen op ontwikkelingen. 
Inhoudelijk verhoudt de visie zich dan ook nadrukkelijk 
met de andere instrumenten. Omdat het omgevingsplan 
voor het hele eiland pas in 2029 klaar hoeft te zijn en 
er ook nog geen programma’s zijn gemaakt, functioneert 
de omgevingsvisie op dit moment, nu er nog geen 
omgevingsplan ligt dat juridische kaders stelt, anders dan 
straks wanneer alle instrumenten volwaardig functioneren 
onder de Omgevingswet. De omgevingsvisie die nu voorligt 
moet duidelijke kaders stellen en koers bepalen als 
(juridische) basis voor de toetsing van initiatieven, zolang 
de cyclus nog niet optimaal functioneert. Een deel van 
die kaders kan straks naar het omgevingsplan, waarna 
de omgevingsvisie uiteindelijk een meer strategisch 
abstractieniveau kan krijgen. De omgevingsvisie is daarmee 
eveneens een dynamisch document, dat binnen de 
beleidscyclus telkens om aanpassing en actualisatie vraagt 
aan ontwikkelingen en opgaves die zich voor gaan doen. 
Er zijn meer zaken die op dit moment nog niet duidelijk 
zijn of waarin de gemeente nog geen keuzes heeft 
gemaakt. Vraagstukken die pas bij het opstellen van het 
omgevingsplan aan de orde komen, zoals beleidsmatige 
keuzes met betrekking tot o.a. de regels uit de 
Bruidsschat (vooral de gemeentelijke milieuregelgeving), 
de zorgplichten, de regels met betrekking tot de fysieke 
leefomgeving uit de verschillende gemeentelijke 
verordeningen, en dergelijke. Onderdelen die op grond van 
artikel 3.2. en 3.3. van de Omgevingswet deel uit moeten 
maken van een omgevingsvisie, zoals bedoeld onder de 
Omgevingswet. Deze omgevingsvisie is om die reden nog 
niet volledig een omgevingsvisie zoals de Wet die voor 
zich ziet en zoals die in de toekomst binnen een optimale 
beleidscyclus moet gaan functioneren in relatie tot hogere 
regelgeving en het eigen gemeentelijke instrumentarium. 
Om die reden wordt deze omgevingsvisie gezien als een 
tussendocument, een eerste stap naar de toekomstige 
volwaardige omgevingsvisie. 

BESTUURLIJKE CONTEXT
verder zou ik ook aangeven dat we met de visie aansluiting 
willen zoeken bij de 9 principes van de Omgevingsvisie 
van de provincie en tot slot zou ik ook de kamerbrief willen 
noemen waarbij het Rijk heeft aangegeven de regie te 
pakken in ieder geval op vier voor Leeuwarden relevante 
onderdelen, namelijk dat verbindingsverhaal van regio’s 
(ken jij beter dan ik), een nationaal programma voor het 
landelijk gebied (met name landbouw), een aanpak van 
de veenweideproblematiek en een beschouwing van het 
Nederlandse landschap en de betekenis daarvan. Kortom 
je zit straks met een sterke regie vanuit het Rijk, daaronder 
komt een zeer strakke regie vanuit de provincie, dus is de 
vraag wat er voor de gemeente resteert. Dat vraagt van ons 
wel de nodige creativiteit, maar ook aandacht voor de rol 
die Leeuwarden in de processen kan innemen en zo.

LOKALE KLEURING
De samenhang van thema’s – wat willen we per 
beleidsthema bereiken – met gebieden – hoe vindt 
de vertaling plaats per wijk, dorp of gebied – moet in 
de omgevingsvisie een goede plek krijgen. Juist voor 
Leeuwarden is dat ook bijzonder relevant: dragende groen- 
en waterstructuren enerzijds en een veelzijdige stand en 
diverse dorpen met een eigen kleur en identiteit anderzijds. 
Een thematische aanpak voor bijvoorbeeld leefbaarheid 
of duurzaamheid die voor alle wijken en dorpen geldt, is 
weinig effectief. Er zal een gebiedsgerichte uitwerking 
nodig zijn die specifieke oplossingsrichtingen kan bieden. 
De omgevingsvisie zet daarbij vooral in op de meest 
dynamische gebieden.
In het proces brengen wij dat onder door de thema-
ambities te vertalen in een beperkt aantal leidende 
ambities per gebied. In focusgesprekken maken we daar 
een gebiedsgerichte uitwerking van.
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1. DE LOCATIE 

Langs de Zeelandsedijk in Elsendorp is het 
bedrijf van de familie Schaap gevestigd.  
Familie Schaap is voornemens om twee 
oude loodsen te vervangen door twee nieuwe 
loodsen. Bij de beoogde ontwikkeling is een 
landschappelijke inpassing opgesteld.  
Bij het opstellen van de landschappelijke 
inrichting is rekening gehouden met de 
historie van de omgeving, de huidige 
groenstructuren en met de landschapsvisie 
van de gemeente.
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2. HISTORIE 

Ripseweg 59Keizersven 34Paradijs 66

Elsendorpseweg 28a Elsdendorpseweg 86 Gerele Peel 53 Zeelandsedijk 82

Ripseweg 59Keizersven 34Paradijs 66

Elsendorpseweg 28a Elsdendorpseweg 86 Gerele Peel 53 Zeelandsedijk 82

- 1919 -

• Grote kavels, geen akkerbouw 
of grasland;

• Geen bebouwing;
• Zeelandsedijk als toegangsweg.

• Kavels smal en langwerpig; 
transformatie van braaklig-
gende gronden naar grasland/
akkerbouw;

• Geen bebouwing.

• Bebouwing is toegenomen;
• Gronden agrarisch in gebruik;
• Brede langwerpige kavels;
• Zeelandsedijk als toegangsweg.

anno

- 1950 -
anno

- 2020 -
anno



3. ANALYSE OMGEVING 

6

Zeelandsedijk

Plangebied

Groenstructuren

Secundaire wegen
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Zeelandsedijk

Groenstructuren

Secundaire wegen

De Zeelandsedijk is een belangrijke en doorgaande weg naar 
Elsendorp. Veel secundaire wegen zijn hierop ontsloten. 
De meesten wegen en groenstructuren in en rondom 
Elsendorp lopen parallel aan elkaar. Door middel van groene 
bomenlanen wordt de landschappelijke waarde van het dorp 
versterkt. 
Niet alleen de wegen zijn groen ingepast, maar ook de erven 
hebben een groene singel rondom het perceel. Minimaal 
twee zijden hebben een groene rand bestaande uit bomen 
en/of struweel. 

Groenstructuur aan de Zeelandsedijk
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4. LANDSCHAPSVISIE

Voor de proeftuin in Elsendorp is door middel van 
bouwstenen en inspiratiekaarten een landschapsvisie 
opgesteld. De visie staat niet op zichzelf, de basis ligt in het 
bestemmingsplan en het meerwaardeplan. 
De visie beschrijft de doelstellingen, het landschappelijke 
beeld per gebied en heeft verschillende thematische 
uitwerkingen. 

Het landschap kan opgedeeld worden in 3 verschillende 
delen:
1. Dynamisch buitengebied; De openheid en de vergezichten 

worden gerespecteerd. Grote erven zijn omsingeld door 
robuuste groene randen. De perceelgrensbeplanting staat 
haaks op de ontginningswegen. De beplanting wordt 
ingezet als windsingel.

2. Rustig buitengebied; Dit landschap kent een afwisseling 
van extensieve weides en natuur inclusieve akkers met 
klimaat adaptieve bossen.  Naaldbos wordt omgevormd 
naar loofbos.  
Waar mogelijk worden de bossen ecologisch verbonden 
door houtwallen en boomsingels. Deze groene randen 
worden ingezet als windsingel. Het gebied is toegankelijk 
voor voetgangers. In dit buitengebied  is geen ruimte voor 
zonneparken.

3. Dorpslandschapszone; Dit is de zone rondom het dorp. 
Het landschap is kleinschalig en afwisselend. 

De visie benoemd randvoorwaarden voor landschap en 
erfinrichting. 
• Behouden van open en weids karakter;
• Altijd een stevige beplanting toevoegen op het erf die een 

bijdrage levert in het ontginningenlandschap;
• In stand houden van rechtlijnige en geordende verkaveling;
• Behouden van zichtlijnen en waardevolle open ruimten. 

Waar mogelijk deze versterken;
• Aandacht voor behoud en bescherming van 

cultuurhistorische structuren, zoals wijstgronden, 
zandpaden, dubbele bomenlanen, beken en steilranden;

• Kansen benutten voor bijdrage aan natuurontwikkeling, 
zoals akkerrandbeheer, bloemrijkgrasland of poelen;

• Sloop van in verval geraakte bedrijfsbebouwing;
• Opknappen van waardevolle bebouwing, eventueel d.m.v. 

splitsing wooneenheden. 
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Landschapsvisie Elsendorp (Bron: Landschappelijke inspiratiekaart en bouwstenen landschappelijke meerwaarde, 
Proeftuin Elsendorp 2021)

Dynamisch buitengebied

Dorpslandschapszone

Rustig buitengebied
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Randvoorwoorden landschappelijke inpassing (Bron: Landschappelijke inspiratiekaart en bouwstenen landschappelijke meerwaarde, Proeftuin 
Elsendorp 2021)
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Kansenkaart (Bron: Landschappelijke inspiratiekaart en bouwstenen landschappelijke meerwaarde, Proeftuin 
Elsendorp 2021)
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5. ONTWIKKELING EN LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

Nieuwe bebouwing Nieuwe bomen (groenstrook  5m breed) Huidige bomen

Wadi tbv watercompensatie  

Nieuwe bomenrij

circa 2260m2 landschappelijke inpassing

Beukenhaag
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Bij het opstellen van de landschappelijke inpassing is rekening 
gehouden met de wensen van de gemeente, de zichtlijnen en met de 
paarden in de naastgelegen wei.
In de huidige situatie heeft de oprit aan beide zijden een bomenlaan 
en staan er verschillende solitaire bomen waardoor het erf een 
groene uitstraling heeft.
Bij de ontwikkeling komt een nieuwe schuur die groen ingepast zal 
worden, de landschappelijke kwaliteiten zullen versterkt worden. 
Door middel van een bomenlaan aan de noord- en zuidzijde wordt 
de schuur uit het zicht ontnomen. De bomen die aangeplant worden 
zijn Lindes. Lindebomen zijn niet schadelijk voor paarden en zijn in 
de huidige situatie op het erf ook toegepast. 
Het zicht op het open landschap blijft behouden bij de bomenrij. 

De wadi wordt aangelegd ter behoeve van de watercompensatie. Door 
een niet al te steil talud aan te leggen, wordt er een natuurlijke oever 
gecreëerd.  
De wadi heeft naast een functionele waarde ook een natuurlijke 
waarde doordat het leefgebied voor kleine vogels wordt uitgebreid.

De landschappelijke inpassing zal aan de achterzijde van het erf 
plaatsvinden. Hiervoor is bewust gekozen om zo het zicht op de 
Zeelandsedijk vrij te houden. 

Natuurvriendelijke oever

13
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DOORSNEDES LANDSCHAPPELIJKE INPASSING
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Naam initiatief: Zeelandsedijk 80 - Schaap
Datum: 10-3-2021
Ingevuld door: D. van Roij

1. Past het initiatief in de Visie? (zie bijlage 1 van het meerwaardeplan)

Toelichting:
Ja/Nee: Ja

2. Verbetert het initiatief de leefbaarheid?

+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:
Reduceren overlast intensieve veehouderij (geur, geluid, 
uitstoot) 1
Asbest verwijderen 1
Leegstand/VAB's opruimen 1

Zelfvoorzienend in energie (zonneweides, -daken, 
windenergie) 0
Minder wonen in IV-gebied 0
Verkeersveiligheid Gerele Peel 0

Voldoende kwalitatieve woningen (per doelgroep) 0
Ja/Nee: Ja

3. Creëert het initiatief ruimte voor bedrijvigheid en innovatie?

+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:
Moderne stalsystemen installeren 0
Kansen bieden aan koplopers 0
Circulaire economie in agrarische sector 0
Nieuwe bedrijvigheid aantrekken/ruimte bieden 0
Energiekansen 'pakken' (duurzame deals) 0
Ja/Nee: Nee

4. Creëert het initiatief landschappelijke kwaliteit?

+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:
Bedrijvigheid concentreren in paarse zone 0
Buitengebied verbinden met het dorp 0
Beeldkwaliteit bewaken en verbeteren 1
Lege milieuvergunningen intrekken 0
Ja/Nee: Ja

5. Levert het initiatief een bijdrage aan duurzaam waterbeheer?

+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:
Waterbuffer groter dan 20.000 m3 0
Oplossen knelpunten in waterbeheer 0
Verbeterde niveauregeling 0
Bijdrage aan klimaatadaptatie 1
Waterbeheer ook afstemmen op natuurontwikkeling 1
Ja/Nee: Ja

6. Versterkt het initiatief het recreatie aanbod?

+3, +2, +1, 0, -1, -2 of -3 Toelichting:
Transitie naar een recreatief aantrekkelijke omgeving 0
Interessant 'gebiedsverhaal' als grondlegger 0
Doelgroepen benadering 0

Recreatie aanbod bundelen 0
Combinatie waterbeheer, natuur en recreatie 0
Elsendorp verbinden met landgoederen 0
Recreatieve routes uitzetten 0
Ja/Nee: Nee

7. Wordt er samengewerkt met andere initiatieven?

Toelichting:
Ja/Nee: Ja

Korting op maatschappelijke meerwaarde: 25%

Samen met Tiny vd Wetering (initiatief Paradijs 66) wordt de landschappelijke kwaliteit aan de 
Zeelandsedijk versterkt. 

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Legt een retentievijver aan
Retentievijver wordt uitgevoerd als een amfibieënpoel

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren
Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren

Wat is de paarse zone?
Toelichting hier invoeren
Landschapsversterking aan Zeelandsedijk
Toelichting hier invoeren

Toelichting hier invoeren

Omschakeling iv-bedrijf naar agrarisch verwant (mesttransport). Ligging binnen kop van 
paradijs

Saneren IV-bedrijf
Asbest op voormalige stallen wordt verwijderd
Nieuwe functie voor VAB

Toelichting hier invoeren



 

Zeelandsedijk 80 - Schaap
2
25%

Oppervlakte bestemming [m2]Oppervlakte bouwvlak [m2] Grondwaarde [€/m2] Huidige waarde [€]

1,00€                               -€                                       
5,00€                               -€                                       

14.035                                             25,00€                            350.875€                              

62,50€                            -€                                       
100,00€                          -€                                       

70,00€                            -€                                       
25,00€                            -€                                       
25,00€                            -€                                       
25,00€                            -€                                       

-€                                       

-                                                    -                                                   -€                                       
14.035                                             -                                                   350.875€                              

Oppervlakte bestemming [m2]Oppervlakte bouwvlak [m2] Grondwaarde [€/m2] Toekomstige waarde [€]

2.000                                               1,00€                               2.000€                                  
856                                                   5,00€                               4.280€                                  

11.179                                             25,00€                            279.475€                              

62,50€                            -€                                       
100,00€                          -€                                       

70,00€                            -€                                       
25,00€                            -€                                       
25,00€                            -€                                       
25,00€                            -€                                       

-                                                    -                                                   -€                                       
14.035                                             -                                                   285.755€                              

Bruto financiële meerwaarde Verschil oppervlakte [m2] Meerwaarde

-                                                    -65.120€                              

Eigen werkzaamheden Opp. binnen plangebied [m2]Opp. buiten plangebied [m2]Eenheidsprijs Gemaakte kosten

25,00€                            -€                                       
5,00€                               -€                                       

2.000                                               10,00€                            20.000€                                
-€                                       

20.000€                                

Omvang investering/fondsbijdrage Investering [€]

-€                                       
-€                                       
-€                                       

20.000€                                
-€                                       

Natuur

Naam initiatief:

Categorie van het initiatief [1, 2 of 3]:

Kortingspercentage o.b.v. maatschappelijke meerwaarde [zie werkblad maatschappelijk]:

Grondwaarde huidige situatie

Agrarisch 
Agrarisch met een bouwvlak / 
Agrarisch verwante bedrijven
Bedrijf 
Wonen <1000 m2
Wonen >1000 m2
Maatschappelijk 
Recreatie
Horeca
Vastgoedwaarde (alleen bij 
sloop van een opstal)
Overig
Totaal:

Totaal

Grondwaarde toekomstige situatie

Natuur
Agrarisch 
Agrarisch met een bouwvlak / 
Agrarisch verwante bedrijven
Bedrijf 
Wonen <1000 m2
Wonen >1000 m2
Maatschappelijk 
Recreatie
Horeca
Overig

Totaal

Opmerking

Bruto financiële meerwaarde

Slopen agrarische gebouwen [m2]
Slopen kassen [m2]
Landschappelijke inpassing [m2]
Overig

Categorie 2

Gevraagde investering 20% Bruto meerwaarde afdragen
Te realiseren investering korting o.b.v. maatschappelijke meerwaarde

o.b.v. eigen werkzaamheden
o.b.v. storting in gebiedsfonds

gevraagde inspanning na korting



Bijlage 5 Quickscan flora en fauna  





 

 

QUICKSCAN WET NATUURBESCHERMING 

ZEELANDSEDIJK 80 

TE ELSENDORP 

 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kwaliteitszorg 
Econsultancy is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is een vereniging van ecologische advies- en onder-
zoeksbureaus die werkt aan de kwaliteit van advisering gericht op natuur, landschap, water, milieu en ruimte en die de belan-
gen behartigt van groene adviesbureaus. Het Netwerk hanteert een gedragscode die opdrachtgevers en andere belangheb-
benden een basis biedt om de leden aan te spreken op de kwaliteit van hun werk. 
 
Econsultancy werkt volgens een dynamisch kwaliteits- en milieusysteem, zoals beschreven in het kwaliteits- en milieuhand-
boek. Ons kwaliteits- en milieusysteem is gecertificeerd volgens de eisen in de NEN-EN-ISO 9001 en NEN-EN-ISO 14001. 
 
Betrouwbaarheid 
Dit onderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde regelgeving ten aanzien van 
natuurwetgeving. Het onderzoek betreft een momentopname en geeft een inschatting van de geschiktheid van de onderzoeks-
locatie voor beschermde soorten en het al dan niet voorkomen van soorten. De gebruikte informatie omtrent verspreiding van 
soorten is deels afkomstig uit de NDFF en mag niet zonder toestemming worden verstrekt aan derden of op enige andere 
wijze openbaar gemaakt worden. Econsultancy accepteert op voorhand geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke be-
slissingen die de opdrachtgever naar aanleiding van het door Econsultancy uitgevoerde onderzoek neemt.  
 
In het algemeen kan gesteld worden dat een quickscan geldig is voor een periode van 2 tot 3 jaar, tenzij in deze periode de 
ecologische omstandigheden wezenlijk zijn veranderd en/of de Wet natuurbescherming, dan wel inzichten hieromtrent zijn 
gewijzigd. Bij uitstel van de uitvoering van een project met meer dan 3 jaar verdient het de aanbeveling de resultaten van de 
quickscan opnieuw te toetsen. 
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1 INLEIDING 
 
Econsultancy heeft van Rho adviseurs voor leefruimte opdracht gekregen voor het uitvoeren van een 
quickscan Wet natuurbescherming aan de Zeelandsedijk 80 te Elsendorp. 
 
De quickscan Wet natuurbescherming is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging 
en heeft als doel in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en diersoorten aanwezig of te 
verwachten zijn, die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde status hebben en die mo-
gelijk negatieve invloed kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep. Tevens is beoordeeld of 
de voorgenomen ingreep invloed kan hebben op Natura 2000-gebieden, houtopstanden die middels 
de Wet natuurbescherming zijn beschermd, of op gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk 
Nederland. 
 
Econsultancy is lid van de branchevereniging "Netwerk Groene Bureaus" en werkt volgens de door 
het Netwerk opgestelde gedragscode en protocollen. In dat kader verklaart Econsultancy ten behoeve 
van de onderzoekslocatie niet eerder betrokken te zijn geweest voor ecologische advisering of ecolo-
gisch onderzoek. 
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2 GEBIEDSBESCHRIJVING 
 
2.1 Huidig gebruik onderzoekslocatie en omgeving 
 
De onderzoekslocatie (± 1,4 ha) ligt aan de Zeelandsedijk 80, op circa 1,5 kilometer ten noordwesten 
van de kern van Elsendorp.  
 
Volgens de topografische kaart van Nederland zijn de coördinaten van het midden van de onder-
zoekslocatie X = 180.548, Y = 400.530. In figuur 1 is de topografische ligging van de onderzoeksloca-
tie weergegeven.  
 

De onderzoekslocatie is bebouwd met een woonhuis, kantoor, schuren en twee voormalige varkens-
stallen. De stallen zijn opgetrokken uit baksteen en voorzien van spouwmuren en een golfplaten dak. 
De onderzoekslocatie bestaat verder uit een weide en aan de noordzijde grenst een sloot aan de 
onderzoekslocatie. Tevens bevinden zich enkele bomen op de onderzoekslocatie. In de omgeving 
van de onderzoekslocatie zijn enkele woonhuizen, (agrarische) bedrijven en bijbehorende landerijen 
gelegen. Ten oosten van de onderzoekslocatie bevindt zich de N277. 
 
In figuur 2 is een luchtfoto van de onderzoekslocatie en de directe omgeving weergegeven. De figu-
ren 3 t/m 8 geven een impressie van de onderzoekslocatie, middels foto’s die zijn genomen tijdens 
het veldbezoek. 
 
 
 
 
 

 
Figuur 1. Topografische ligging (gele pijl) van de onderzoekslocatie. 
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Figuur 2. Luchtfoto onderzoekslocatie (witte stippellijn) en directe omgeving. 

 
Figuur 3. Noordzijde woonhuis en 
schuren op de onderzoekslocatie. 

 

 
Figuur 4. Oostzijde voormalige var-
kensstallen en grasveld op de onder-
zoekslocatie. 

 
Figuur 5. Te slopen voormalige var-
kensstallen op de onderzoekslocatie. 

 
Figuur 6. Zuidzijde onderzoekslocatie; 
weide. 

 
Figuur 7. Opslag grond/tuinafval. 

 
Figuur 8. Aangrenzende sloot ten 
noorden van de onderzoekslocatie. 
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2.2 Toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en voorgenomen ingrepen 
 
De initiatiefnemer is voornemens de voormalige varkensstallen op de onderzoekslocatie te slopen ten 
behoeve van de ontwikkelingen van het bedrijventerrein (figuur 9 en 10). De bomen op de onder-
zoekslocatie zullen behouden blijven. Er zal één nieuwe loods worden gebouwd. Het woonhuis, kan-
toor en de schuren zullen behouden blijven. Tevens worden er een natuurvijver/wadi en groenvoor-
zienig gerealiseerd. 
 

 
Figuur 9. Ontwerp bestemmingsplanwijziging Zeelandsedijk 80 te Elsendorp. 
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Figuur 10. Schets toekomstige situatie Zeelandsedijk 80 te Elsendorp. 



 

RAPPORT 14113.001 versie D2  Pagina 6 van 26 

3 ONDERZOEKSMETHODIEK 
 
Het onderzoek is uitgevoerd middels het verrichten van een veldbezoek en een bureauonderzoek. Op 
deze wijze is inzicht verkregen in de aanwezigheid van geschikt habitat en de daarbij te verwachten 
beschermde soorten, gesitueerd op of nabij de onderzoekslocatie. 
 
Het veldbezoek is afgelegd op 12 april 2021. Tijdens dit veldbezoek is de gehele onderzoekslocatie, 
alsmede de directe omgeving beoordeeld. Gedurende het veldbezoek is gelet op de mogelijke aan-
wezigheid van beschermde en bedreigde soorten op basis van het aanwezige habitat.  
 
Vanwege de aanwezigheid van donkere ruimten is er met behulp van onder andere een zaklantaarn 
gezocht naar de aanwezigheid van potentiële rust- voorplantingsplaatsen van vleermuizen, overige 
zoogdieren en vogels.  
 
Verder is aan de hand van verspreidingsatlassen, andere standaardwerken en op basis van “expert 
judgement” nagegaan welke bijzondere planten- en diersoorten er voor kunnen komen op de onder-
zoekslocatie en zijn omtrent gebiedsbescherming gegevens van de provincie Noord-Brabant opge-
vraagd. Actuele verspreidingsgegevens van flora en fauna zijn uit de Nationale Databank Flora en 
Fauna (NDFF) opgevraagd. 
 
De quickscan Wet natuurbescherming is een toets van de ecologische potenties van de onder-
zoekslocatie en betreft geen volwaardig soort(en) specifiek onderzoek. Er zijn in het onderhavige on-
derzoek geen inventarisaties uitgevoerd van soorten en soortgroepen. Een ecologische inventarisatie 
beslaat meerdere veldbezoeken gedurende de voor de soortgroep meest gunstige periode van het 
jaar.  
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4 OVERZICHT VAN DE NATIONALE NATUURWETGEVING 
 
Dit hoofdstuk geeft achtergrondinformatie over de natuurwetgeving waaraan de voorgenomen ingreep 
op de onderzoekslocatie wordt getoetst. Er wordt een globale toelichting gegeven ten aanzien van 
potentiële overtredingen van de Wet natuurbescherming bij de meest voorkomende soorten en soort-
groepen. Dit hoofdstuk is niet toegespitst op de situatie op de onderzoekslocatie, maar geeft enkel 
een beschrijving van de vigerende wetgeving. De Wet natuurbescherming is gericht op:  
 

• het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde en het 
behouden en herstellen van de biologische diversiteit; 

• het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maat-
schappelijke functies; 

• het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waarde-
volle landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun cultuurhisto-
rische betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies. 

 
De bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen bij soortenbescherming ligt gro-
tendeels bij de provincies. De provincie is bevoegd gezag voor de toetsing van handelingen met mo-
gelijke gevolgen voor beschermde dier- en plantensoorten (de soortenbeschermingsbepalingen) én 
voor Natura 2000-gebieden (de gebiedenbeschermingsbepalingen). Alleen bij ruimtelijke ingrepen 
waarmee grote nationale belangen zijn gemoeid, blijft het Rijk bevoegd gezag. 
 
4.1 Zorgplicht 
 
Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking 
op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels 
overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd. Het gaat daarbij in de praktijk vooral om minder streng 
beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te worden verme-
den.  
 
In bijlage 1 wordt dit artikel nader toegelicht.  
 
4.2 Soortenbescherming 
 
Bij een quickscan wordt in beeld gebracht of er (potentiële) vaste rust- of voortplantingsplaatsen aan-
wezig zijn van de soorten uit de verschillende beschermingsregimes. Vervolgens wordt beoordeeld of 
de voorgenomen ingreep verstorend kan zijn en of nader onderzoek noodzakelijk wordt geacht.  
 
De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internati-
onale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hier-
door zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten; 
 

• soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1); 
• soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5); 
• andere soorten (artikel 3.10). 

 
In bijlage 1 worden deze artikelen nader toegelicht.  
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4.3 Gebiedenbescherming 
 
Indien een plangebied in of nabij een beschermd gebied is gelegen, dan dient te worden bepaald of 
er een (extern) effect valt te verwachten. Het gaat daarbij om Natura 2000-gebieden en gebieden 
behorend tot het Natuurnetwerk Nederland.  
 
4.3.1 Natura 2000 
 
Natura 2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora 
en fauna voorkomen, gezien vanuit een Europees perspectief. Met Natura 2000 wil men deze flora en 
fauna duurzaam beschermen. De staatssecretaris van Economische Zaken heeft voor Nederland 
ruim 160 Natura 2000-gebieden aangewezen. Gezamenlijk hebben ze een oppervlak van ruim 1,1 
miljoen hectare. Ze maken deel uit van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Euro-
pese Unie die zijn aangewezen op grond van de vogelrichtlijn en habitatrichtlijn. Het doel van Natura 
2000 is het keren van de achteruitgang van de biodiversiteit. 
 
Binnen een gebied kan spanning optreden tussen economie en ecologie. In een zogenaamd beheer-
plan leggen Rijk en provincies vast welke activiteiten, op welke wijze mogelijk zijn. Uitgangspunt is 
steeds het realiseren van ecologische doelen met respect voor en in een zorgvuldige balans met wat 
particulieren en ondernemers willen. Het opstellen gebeurt daarom in overleg met alle direct betrok-
kenen, zoals beheerders, gebruikers, omwonenden, gemeenten, natuurorganisaties en waterschap-
pen. Samen geven ze invulling aan beleven, gebruiken en beschermen. Daar draait het om in de Ne-
derlandse Natura 2000-gebieden (bron: Regiegroep Natura 2000). 
 
Het is verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten een project te realiseren dat niet direct 
verband houdt met of nodig is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in 
combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-
gebied. (artikel 2.7, lid 2).  
 
Handelingen die een negatieve invloed hebben op Natura 2000-gebieden, worden slechts onder strik-
te voorwaarden toegestaan. Een vergunning is vereist. Door middel van het Nederlandse vergun-
ningsstelsel wordt een zorgvuldige afweging gewaarborgd. De vergunningen zullen beoordeeld en 
afgegeven worden door de provincie Noord-Brabant.  
 
4.3.2 Natuurnetwerk Nederland 
 
Het Natuurnetwerk Nederland is het Nederlands netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen na-
tuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende 
agrarisch gebied. 
 
Het Natuurnetwerk Nederland bestaat uit:  
 

• bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 Nationale Parken; 
• gebieden waar nieuwe natuur aangelegd wordt; 
• landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer; 
• ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de Noordzee en de Waddenzee; 
• alle Natura 2000-gebieden. 
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Conform artikel 1.12 van de Wet natuurbescherming dragen gedeputeerde staten in hun provincie 
zorg voor de totstandkoming en instandhouding van een samenhangend landelijk ecologisch netwerk, 
genaamd ‘Natuurnetwerk Nederland’. Zij wijzen daartoe in hun provincie gebieden aan die tot dit net-
werk behoren. 
 
De planologische begrenzing en beschermingsregimes van het Natuurnetwerk Nederland loopt via 
het traject van de provinciale ruimtelijke structuurvisies en verordeningen.  
 
4.4 Houtopstanden 
 
De bescherming van houtopstanden conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft als 
doel om het aanwezige areaal bos in Nederland te behouden. Onder houtopstanden vallen alle zelf-
standige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of meer of 
rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat. In bijlage 1 (tabel VI) worden de regels nader toege-
licht.  
 
Wanneer houtopstanden geveld worden, niet vallende onder artikel 4.1 van de Wet natuurbescher-
ming, geldt een meldingsplicht bij Gedeputeerde Staten van desbetreffende provincie (artikel 4.2 
Wnb). Op basis van deze melding wordt door de provincie beoordeeld of de voorgenomen velling 
aanvaardbaar is in het kader van natuur- en landschapswaarden. Indien er geen bezwaar is om de 
houtopstanden te kappen, verplicht artikel 4.2 van de Wet natuurbescherming om binnen 3 jaar na 
het vellen of tenietgaan van de houtopstand op dezelfde grond houtopstanden opnieuw aan te plan-
ten. Er geldt een algehele vrijstelling van de herplantplicht voor houtopstanden die gekapt worden in 
het kader van natuurbeheer en natuurbehoud. 
 
Indien bij de voorgenomen ontwikkeling herplantplicht geldt, maar niet voldaan kan worden aan de 
herplantplicht op de projectlocatie zelf, dan dient een ontheffing aangevraagd te worden met betrek-
king tot de herplantplicht bij de desbetreffende provincie. De provincie toetst vervolgens of voldaan 
wordt aan de bij de provinciale verordening gestelde regels voor herbeplanting op andere perceels-
gronden. Deze regels hebben onder andere betrekking op de kwaliteit, oppervlakte en locatie van de 
andere grond en de natuurwaarde van de te vellen houtopstand. Tevens kan ontheffing verleend 
worden van herplantplicht ter plaatse, indien gewerkt wordt via een door het ministerie goedgekeurde 
gedragscode die gebruikt mag worden door een van de betrokken partijen voor een wijze van vellen 
en een wijze van herplanten.  
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5 AANGETROFFEN EN TE VERWACHTEN BESCHERMDE SOORTEN 
 
Het voorkomen van planten- en diersoorten in een gebied wordt mede bepaald door de aanwezigheid 
van geschikt leefgebied. Een soort kan in zijn leefgebied gebruik maken van verschillende plekken 
om te verblijven. Al deze plekken (biotopen) kunnen een bepaalde functie voor de soort vervullen. In 
dit hoofdstuk wordt op basis van het aanwezige habitat/verblijfsmogelijkheden samen met versprei-
dingsgegevens beschreven welke beschermde soorten binnen de onderzoekslocatie kunnen voorko-
men. Afhankelijk van de soort wordt ingegaan op de potentiële aanwezigheid van vaste rust- of voort-
plantingsplaatsen, foerageergebied en verbindingsroutes. Tevens wordt beoordeeld of de voorgeno-
men plannen een negatief effect kunnen hebben op de mogelijk aanwezige beschermde soorten. In 
hoofdstuk 6 wordt beschreven welke juridische implicaties dit voor het project heeft.  
 
5.1 Vogels 
 
5.1.1 Broedvogels (nesten jaarrond beschermd) 
 
Er zijn broedvogels waarvan de nesten ook beschermd zijn op het moment dat ze niet voor de voort-
planting in gebruik zijn. Volgens de verspreidingsgegevens van de NDFF zijn in de omgeving van de 
onderzoekslocatie waarnemingen bekend van: huismus, gierzwaluw, kerkuil, steenuil, ooievaar, 
boomvalk, buizerd, havik, slechtvalk, sperwer, wespendief, ransuil en roek. Van deze soorten kan een 
broedlocatie van de slechtvalk op voorhand worden uitgesloten. Deze soort broedt enkel op hoge 
stenige bebouwing, zoals kantoorgebouwen, torens en fabrieksschoorstenen, welke op de onder-
zoekslocatie niet aanwezig zijn. 
 
Huismus en gierzwaluw 

De huismus en gierzwaluw zijn typische gebouwbewonende koloniebroeders. De nesten van de gier-
zwaluw bevinden zich over het algemeen binnen de bebouwde kom. De huismus wordt zowel binnen 
als buiten de bebouwde kom waargenomen. Het woonhuis en kantoor op de onderzoekslocatie bie-
den geschikte nestgelegenheden voor de huismus en de initiatiefnemen is voornemens deze te be-
houden. De daken van de stallen bieden door de golfplaten daken geen ruimte voor huismussen om 
onder te broeden. Daarnaast zijn tijdens het veldbezoek, te midden van de optimale onderzoeksperi-
ode, geen huismussen op en in de directe omgeving van de onderzoekslocatie waargenomen. Ge-
zien de afstand tussen de te slopen stal en het voor huismussen geschikte woonhuis, zijn negatieve 
effecten ten aanzien van huismus uit te sluiten. Onder de dakrand is te weinig ruimte aanwezig waar 
een soort als de gierzwaluw gebruik van kan maken. Gezien de ligging in het buitengebied met geen 
overige nestgelegenheden in de wijde omgeving (agrarisch terrein) is het gebruik van de onderzoeks-
locatie door de gierzwaluw uit te sluiten. Verstoring ten aanzien van de huismus en de gierzwaluw, als 
gevolg van de voorgenomen plannen, is dan ook uitgesloten. 
 
Steenuil  

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF zijn er waarnemingen bekend van steenuil op circa 1,9 
kilometer afstand van de onderzoekslocatie. De steenuil heeft een voorkeur voor cultuurlandschap-
pen met allerlei landschapselementen die voor afwisseling zorgen. Meestal broeden steenuilen in 
speciale nestkasten, schuren en soms in boomholten. Geschikte nestgelegenheden voor de steenuil 
ontbreken echter op de onderzoekslocatie. In de te slopen stallen zijn wel braakballen van een steen-
uil gevonden, wat kan duiden op een vaste rustplaats (roestplek) voor een in de omgeving verblijven-
de steenuil. Daarnaast biedt de onderzoekslocatie geschikt foerageergebied voor de steenuil. Nega-
tieve effecten ten aan zien van steenuil zijn dan ook niet op voorhand uit te sluiten (hoofdstuk 6).  
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Kerkuil 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF zijn er waarnemingen bekend van kerkuil op circa 1,1 
kilometer afstand van de onderzoekslocatie. De kerkuil heeft een voorkeur voor cultuurlandschappen 
met allerlei landschapselementen die voor afwisseling zorgen. Meestal broeden kerkuilen in speciale 
nestkasten, schuren en boomholten. De aanwezige bebouwing is gecontroleerd op de aanwezigheid 
van geschikte rust- en voortplantingsplaatsen voor kerkuil, welke niet zijn aangetroffen. Daarnaast zijn 
tijdens het veldbezoek geen sporen als braakballen, krijtstrepen of veren aangetroffen die duiden op 
aanwezigheid van een kerkuil. De aanwezigheid van een nest van deze soort op de onderzoeksloca-
tie is daarmee uitgesloten. Het grasland op de onderzoekslocatie zou gebruikt kunnen worden door in 
de omgeving verblijvende kerkuilen om te foerageren. In de directe omgeving van de bekende waar-
nemingen is meer en beter geschikt foerageergebied aanwezig in de vorm van een afwisselende er-
ven, begraasde weilanden en akkers. Daarnaast heeft een soort als kerkuil een dusdanig groot foera-
geergebied dat de voorgenomen plannen op de onderzoekslocatie niet zullen leiden tot het verloren 
gaan van essentieel leefgebied. Een negatief effect ten aanzien van de kerkuil zijn bij de voorgeno-
men plannen dan ook niet aan de orde. 
 

Ooievaar 

Ooievaars maken bij voorkeur gebruik van menselijke bouwsels zoals telefoonpalen, schoorstenen, 
kerktorens, hoogspanningsmasten of houten platforms op palen om in te nestelen. Soms nestelt de 
ooievaar in bomen. De grote nesten zijn makkelijk te herkennen. Deze zijn op of in nabijheid van de 
onderzoekslocatie niet aangetroffen. Negatieve effecten ten aanzien van de ooievaar zijn uitgesloten. 

 

Roofvogels, ransuil en roek 

Volgens verspreidingsgegevens worden in het gebied op en rond de onderzoekslocatie waarnemin-
gen gedaan van boomvalk, buizerd, havik, slechtvalk, sperwer, wespendief, ransuil en roek. De hoge 
bomen op en rondom de onderzoekslocatie konden goed worden onderzocht op de aanwezigheid 
van nesten. Er zijn echter geen potentiële nesten van desbetreffende soorten aangetroffen, zodat de 
aanwezigheid van een vaste rust of verblijfplaats van desbetreffende soorten kan worden uitgesloten. 
Verstoring ten aanzien van potentieel jaarrond beschermde nesten van roofvogels dan wel roek en 
ransuil is op voorhand uit te sluiten. 
 
5.1.2 Overige broedvogels 
 
De beplanting op de onderzoekslocatie kan nestgelegenheid bieden aan broedvogelsoorten zoals 
merel, winterkoning en roodborst. De bebouwing kan mogelijk ook broedgelegenheid bieden voor 
zwarte roodstaart, spreeuw, kauw en witte kwikstaart. De nesten van deze soorten zijn alleen be-
schermd op het moment dat ze als zodanig in gebruik zijn. Overtredingen van verbodsbepalingen uit 
de Wet natuurbescherming zijn te voorkomen (zie hoofdstuk 6). 
 
De broedvogels waarvan het nest in uitzonderlijke gevallen eveneens jaarrond is beschermd, zijn 
voornamelijk holenbroeders, zoals spechten en mezen, of makers van grote nesten, zoals ekster en 
zwarte kraai. In de bomen op de onderzoekslocatie zijn geen nesten van desbetreffende soorten 
aangetroffen. Verstoring of vernietiging van een nest van dergelijke soorten door de voorgenomen 
werkzaamheden is dan ook op voorhand uit te sluiten. 
 
5.2 Vleermuizen 
 
Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF en het cursusdictaat “Vleermuizen en Planologie” 
(Limpens en Regelink, 2017) is de onderzoekslocatie gelegen in een deel van Nederland waar de 
volgende vleermuissoorten kunnen voorkomen: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laat-
vlieger, rosse vleermuis, gewone grootoorvleermuis, watervleermuis, franjestaart en baardvleermuis. 
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Verblijfplaatsen op de onderzoekslocatie 

De te slopen bebouwing (de voormalige varkensstallen) op de onderzoekslocatie is geschikt als ver-
blijfplaats voor vleermuizen, vanwege de aanwezigheid van geschikte openingen die toegang verle-
nen tot de spouwmuren. De open voegen bieden toegang tot de spouwmuur en tevens kunnen 
vleermuizen via openingen tussen het golfplaten dak toegang vinden tot ruimtes in de spouwmuur 
(figuur 11 en 12). De bebouwing is geschikt als verblijfplaats voor gewone dwergvleermuis, ruige 
dwergvleermuis, laatvlieger en gewone grootoorvleermuis. Deze soorten kunnen de bebouwing ge-
bruiken als zomer-, kraam- en paarverblijf. Het is dan ook niet op voorhand uit te sluiten dat bij de 
sloop van de voormalige varkensstallen negatieve effecten ontstaan ten aanzien van verblijfplaatsen 
van vleermuizen (hoofdstuk 6).  
 

 
Figuur 11. Geschikte invliegmogelijkheden voor vleermuizen; 
open voegen en gaten onder het dak. 

 
Figuur 12. Geschikte invliegmogelijkheden voor vleermuizen; 
open voegen. 

 

De te behouden bebouwing (het woonhuis en kantoor) is tevens geschikt als verblijfplaats voor ge-
bouwbewonende soorten: gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis en laatvlieger. Hier zijn 
geen negatieve effecten te verwachten mits er rekening wordt gehouden met verstorende verlichting 
richting deze gebouwen (zie hoofdstuk 6). 
 
De aanwezige bomen op de onderzoekslocatie zijn onderzocht op holtes, spleten en/of loshangend 
schors, die kunnen dienen als potentiële vaste rust- of voortplantingsplaats voor boombewonende 
vleermuizen. Deze zijn niet aangetroffen en daarmee zijn verblijfplaatsen van boombewonende 
vleermuizen uit te sluiten. 
 
Verblijfplaatsen buiten de onderzoekslocatie 

Het is door de onderlinge afstand tot de bebouwing in de omgeving niet aannemelijk dat er in de di-
recte invloedssfeer van de onderzoekslocatie potentiële verblijfplaatsen aanwezig zijn die negatieve 
invloed kunnen ondervinden van de werkzaamheden. 
 
Foerageerhabitat 

De onderzoekslocatie zal, gelet op het aanwezige habitat gebruikt kunnen worden door in de omge-
ving verblijvende vleermuizen om te foerageren. De plannen zullen echter geen aantasting van be-
langrijk foerageerhabitat vormen. Door de voorgenomen ingreep zal het aanbod van foerageermoge-
lijkheden niet in het geding komen, in de directe omgeving is meer geschikt foerageerhabitat voor 
vleermuizen aanwezig. Er dient echter wel rekening te worden gehouden met het voorkomen van 
verstorende verlichting richting de sloot ten noorden van de onderzoekslocatie (hoofdstuk 6). 
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Vliegroutes 

Vleermuizen maken veelal gebruik van lijnvormige (donkere) landschapselementen als houtsingels, 
beken en lanen om zich te verplaatsen tussen verblijfplaatsen en foerageergebieden. Doordat derge-
lijke lijnvormige elementen ontbreken op de onderzoekslocatie, worden er geen potentiële vliegroutes 
verstoord. 
 
5.3 Overige zoogdieren 
 
Alle zoogdieren in Nederland zijn beschermd. Voor sommige algemeen voorkomende soorten geldt 
een provinciale vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Op deze wijze is er onderscheid te maken in 
streng beschermde en licht beschermde soorten.  
 
5.3.1 Streng beschermde soorten 
 
Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF en Broekhuizen et al. (2016) ligt de onderzoekslocatie 
binnen het verspreidingsgebied van de volgende streng beschermde grondgebonden zoogdieren: 
steenmarter, eekhoorn, das en bever.  
 
Steenmarter, bunzing, hermelijn en wezel 
De steenmarter maakt gebruik van oude holen van onder andere konijnen, vossen en dassen, maar 
ook van hooizolders, loze ruimtes onder het dak, schuurtjes en dergelijke, als verblijfplaats. De kleine 
marterachtigen, bunzing, wezel en hermelijn, maken gebruik van oude holen van onder andere mol-
len en muizen, maar ook houtwallen, steenhopen en ruimtes onder boomwortels. Desbetreffende 
soorten hebben binnen hun territorium verscheidene verblijfplaatsen. Op de onderzoekslocatie bevin-
den zich potentiële verblijfplaatsen voor desbetreffende soorten in de vorm van stenen- en takkenho-
pen (zie figuur 13 en 14). Daarnaast zouden desbetreffende soorten gebruik kunnen maken van ruim-
tes tussen de muren van de leegstaande varkensstallen. Tijdens het veldbezoek zijn tevens oude 
uitwerpselen van een steenmarter of kleine marterachtige aangetroffen (figuur 15). Negatieve effecten 
ten aanzien van vaste rust- of voortplantingsplaats van steenmarter, bunzing, hermelijn of wezel zijn 
niet uit te sluiten (hoofdstuk 6). 

 
Figuur 13. Stenenhopen; biedt potentiële verblijfplaats voor 
kleine marterachtigen. 

 

 
Figuur 14. Takkenhoop; biedt potentiële verblijfplaats voor 
kleine marterachtigen. 



 

RAPPORT 14113.001 versie D2  Pagina 14 van 26 

 
Figuur 15. Oude uitwerpselen steenmarter of kleine marter-
achtigen. 

 

Eekhoorn 

De onderzoekslocatie vormt matig geschikt habitat voor de eekhoorn. De hoge bomen op de onder-
zoekslocatie konden door het ontbreken van bladerdek goed worden onderzocht op de aanwezigheid 
van nesten. Er zijn geen nesten van eekhoorns aangetroffen, zodat de aanwezigheid van een vaste 
rust- of voortplantingsplaats van de eekhoorn kan worden uitgesloten. 
 
Das 

De das komt volgens de verspreidingsgegevens voor in de omgeving. De onderzoekslocatie is door 
het ontbreken van reliëf en/of schuilmogelijkheden ongeschikt als vaste rust- of voortplantingsplaats 
door dassen. Tijdens het veldbezoek zijn op de onderzoekslocatie en de directe omgeving eveneens 
geen loop- of eetsporen, latrines en/of wissels aangetroffen die duiden op de aanwezigheid en/of het 
gebruik van de onderzoekslocatie door de das. Gezien het ontbreken van sporen kan redelijkerwijs 
worden uitgesloten dat de onderzoekslocatie een essentiële functie heeft ten aanzien van de das. 
Dassen zullen eerder hun leefgebied hebben in de nabij gelegen natuurgebieden en de aansluitende 
weilanden. Verstoring ten aanzien van de das als gevolg van de voorgenomen ingreep is niet aan de 
orde. 
 

Overige soorten 

Het voorkomen van overige grondgebonden zoogdieren waarvoor geen vrijstelling geldt, zoals bever, 
is tijdens het veldbezoek niet vastgesteld. Vanwege het ontbreken van geschikt habitat kan het voor-
komen ervan redelijkerwijs worden uitgesloten. 
 
5.3.2 Licht beschermde soorten  
 
De onderzoekslocatie vormt geschikt habitat voor een aantal soorten grondgebonden zoogdieren. Het 
gaat daarbij om algemene soorten als konijn, egel en diverse muizensoorten. Door de voorgenomen 
werkzaamheden bestaat de kans dat holen en verblijfplaatsen worden vergraven (zie hoofdstuk 6). 
 
5.4 Reptielen 
 
Volgens gegevens van RAVON (Van Delft et al. 2015) en de NDFF is er in de afgelopen 10 jaar in de 
directe omgeving van de onderzoekslocatie de streng beschermde levendbarende hagedis en hazel-
worm waargenomen. 
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Reptielen stellen specifieke eisen aan het habitat die betrekking hebben op verschillende factoren. De 
levendbarende hagedis en hazelworm worden voornamelijk waargenomen op bos- en heideterreinen, 
maar maken daarnaast gebruik van tal van verschillende habitattypes zoals houtwallen, struwelen, 
spoor- en wegbermen. Gezien de onderzoekslocatie bestaat bebouwing, verharding en monotoon 
grasland, en er verder weinig variatie aanwezig is, maakt dat er geen geschikt leefgebied aanwezig is 
voor de levendbarende hagedis en hazelworm. Negatieve effecten ten aanzien van deze soorten zijn 
bij de voorgenomen plannen dan ook niet aan de orde. 
 
5.5 Amfibieën 
 
Volgens gegevens van de NDFF zijn binnen enkele kilometers rondom de onderzoekslocatie in de 
afgelopen 5 jaar de volgende soorten waargenomen: alpenwatersalamander, vinpootsalamander, 
heikikker, poelkikker, rugstreeppad, kleine watersalamander, bruine kikker en gewone pad. 
 
5.5.1 Streng beschermde soorten 
 
Alpenwatersalamander, vinpootsalamander en poelkikker 

De alpenwatersalamander is een streng beschermde soort die weinig kritisch is. De soort heeft een 
voorkeur voor zandige leemgronden, waar hij voorkomt in beboste gebieden (loofbos) of kleinschalige 
landschappen met heggen en struwelen. Echter wordt de soort in meerdere typen habitat/water 
waargenomen. In het voorjaar komt de soort in allerlei typen water voor, zolang het niet snel stro-
mend of rijk aan vis is. De vinpootsalamander plant zich voort in bronpoelen, bospoelen drinkpoelen 
en kleine zwakstromende beekjes. De soorten overwinteren voornamelijk op het land, echter overwin-
tert een groot deel van de vinpootsalamanders in het water. De poelkikker heeft een zeer duidelijke 
voorkeur voor de landschapstypen heide en hoogveen. Ook wordt de soort gemeld uit halfnatuurlijke 
graslanden, agrarisch gebied en laagveen. De poelkikker komt tot voortplanting in vennen, hoog-
veenputten, andere kleine wateren, veedrinkpoelen en sloten. De waterhoudende kuil op de onder-
zoekslocatie en sloot ten noorden van de onderzoekslocatie bieden geschikt voortplantingswater voor 
de alpenwatersalamander en poelkikker. De onderzoekslocatie is matig geschikt voor de vinpootsa-
lamander, echter zijn er waarnemingen van de vinpootsalamander op circa 1 kilometer afstand van de 
onderzoekslocatie. Het aanwezige water zal bij de voorgenomen plannen grotendeels in huidige staat 
behouden blijven. Aangezien salamanders delen van het jaar op het land leven en er mogelijk aan-
passingen worden gedaan aan en rondom de aanwezige geschikte voortplantingswateren is een ne-
gatief effect als gevolg van de voorgenomen plannen ten aanzien van de alpenwatersalamander, 
vinpootsalamander en poelkikker niet op voorhand uit te sluiten (zie hoofdstuk 6). 
 
Heikikker 

De heikikker heeft een zeer duidelijke voorkeur voor de landschapstypen heide, hoogveen, laagveen 
en halfnatuurlijk grasland. Het voortplantingsbiotoop bestaat uit voedselarme, ondiepe, stilstaande 
wateren met oevervegetatie. De waterhoudende kuil op de onderzoekslocatie en sloot ten noorden 
van de onderzoekslocatie bieden geen geschikt voortplantingshabitat voor de heikikker, vanwege de 
voedselrijke omstandigheden van het aanwezige water. Gezien het ontbreken van geschikt voortplan-
tingswater op en in de directe omgeving van de onderzoekslocatie is het voorkomen van heikikker op 
de onderzoekslocatie uitgesloten. Negatieve effecten ten aanzien van de heikikker is bij de voorge-
nomen plannen dan ook niet aan de orde. 
 
Rugstreeppad  
De rugstreeppad is een soort die graag van ondiepe wateren gebruik maakt. Ondiepe wateren war-
men snel op en zijn voor deze moeilijk zwemmende soort toegankelijk. De rugstreeppad plant zich in 
tijdelijke wateren voort. Op de onderzoekslocatie is vanwege de afwezigheid van dergelijke water-
plassen geen geschikt voortplantingshabitat voor de rugstreeppad aanwezig. Tevens is op de onder-
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zoekslocatie geen geschikt landhabitat voor de rugstreeppad aanwezig gezien het ontbreken van 
makkelijk vergraafbare zandige bodems. Het is daarmee uitgesloten dat een vaste rust- of voortplan-
tingsplaats van de rugstreeppad op de onderzoekslocatie aanwezig is. Negatieve effecten ten aan-
zien van rugstreeppad zijn bij de voorgenomen plannen dan ook niet aan de orde. 
 
5.6 Vissen 
 
Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF komt de volgende soort voor in het deel van Nederland 
waar de onderzoekslocatie in is gelegen: grote modderkruiper.  
 
De grote modderkruiper prefereert ondiepe wateren met een dikke modderlaag en een uitbundige 
waterplantengroei. De soort heeft een voorkeur voor verlandende wateren in laag dynamische over-
stromingsvlakten en moerasgebieden. In Nederland ligt een aanzienlijk deel van het leefgebied in de 
sloten van ingepolderde voormalige overstromingsvlakten. De sloot aan de noordzijde van de onder-
zoekslocatie biedt geschikt leefgebied voor de grote modderkruiper. De mogelijke vaste rust- en 
voortplantingsplaatsen worden niet aangetast omdat de sloot behouden blijft. Daarnaast bieden ande-
re delen van de sloot voldoende uitwijkmogelijkheden. Door de voorgenomen werkzaamheden zullen 
geen negatieve gevolgen ontstaan ten aanzien van de grote modderkruiper. 
 
5.7 Ongewervelden 
 
Libellen 

Er zijn slechts enkele libellensoorten die binnen de Wet natuurbescherming een strenge bescherming 
genieten. Deze zijn voor wat betreft hun verspreiding gebonden aan specifieke habitateisen, die veel-
al alleen in natuurgebieden zijn te vinden. Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF zijn er in de 
omgeving van de onderzoekslocatie waarnemingen bekend van de beschermde gevlekte witsnuitlibel. 
De gevlekte witsnuitlibel plant zich voornamelijk voort in laagveenmoerassen, vegetatierijke vennen 
en duinplassen. Gezien het ontbreken van dergelijk habitat op de onderzoekslocatie kan het voorko-
men van deze soort op de onderzoekslocatie redelijkerwijs worden uitgesloten. Daarnaast zal de aan 
de onderzoekslocatie grenzende sloot bij de voorgenomen plannen behouden blijven. Negatieve ef-
fecten ten aanzien van een beschermde libellensoort is bij de voorgenomen plannen dan ook niet aan 
de orde.  
 
Vlinders 

Volgens verspreidingsgegevens van de NDFF is de teunisbloempijlstaart op circa 3,5 kilometer van 
de onderzoekslocatie waargenomen. Beschermde vlinders stellen specifieke eisen aan het voortplan-
tingshabitat. Bij het habitat is het belangrijk dat aan de eisen van alle stadia van de vlindersoort wordt 
voldaan. Voor de beschermde soorten in Nederland geldt dat deze veelal gebonden zijn aan specifie-
ke waardplanten. Geschikte waardplanten voor beschermde vlindersoorten als teunisbloempijlstaart 
(wilgenroosje, teunisbloem, basterdwederik en kattenstaart) zijn mogelijk op de onderzoekslocatie 
aanwezig. De omgeving biedt echter voldoende alternatieve waardplanten. De teunisbloempijlstaart 
komt voor op open plekken in vochtige bossen, bosranden en warme open plaatsen. Deze habitatty-
pen ontbreken op de onderzoekslocatie. Er is dan ook bij de voorgenomen plannen geen negatief 
effect voor de gunstige staat van instandhouding van een (deel)populatie van een beschermde vlin-
dersoort. 
 
Overige soorten 

Overige beschermde soorten, zoals vliegend hert, Europese rivierkreeft en platte schijfhoren, zijn op 
de onderzoekslocatie uit te sluiten. Er is geen geschikt habitat voor dergelijke beschermde soorten op 
de onderzoekslocatie aanwezig. 
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5.8 Vaatplanten 
 
Volgens gegevens van de NDFF zijn binnen enkele kilometers rondom de onderzoekslocatie de afge-
lopen 10 jaar de streng beschermde drijvende waterweegbree en kruipend moerrasscherm waarge-
nomen. De drijvende waterweegbree komt voor in helder, zwak zuur, voedselarm tot matig voedselrijk 
(fosfaatarm) water. Kruipend moerrasscherm komt voor op natte, matig voedselarme tot matig voed-
selrijke, zwak zure veen- of kleibodems. Dergelijke standplaatseisen zijn op de onderzoekslocatie niet 
aanwezig, waardoor de aanwezigheid van deze soorten kan worden uitgesloten. 
 
Op basis van verspreidingsgegevens van de NDFF en FLORON en gezien de onderzoekslocatie 
grotendeels bestaat uit bebouwing, verharding, aangeplant groen zijn overige beschermde planten-
soorten tevens niet op de onderzoekslocatie te verwachten. Tijdens het veldbezoek zijn dan ook geen 
beschermde vaatplanten waargenomen waarbij ook is gelet op de aanwezigheid van beschermde 
muurvegetatie. Een negatief effect ten aanzien van een beschermde plantensoort is bij de voorgeno-
men plannen niet aan de orde.  
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6 TOETSING AAN SOORTENBESCHERMING 
 
Als gevolg van de voorgenomen ingreep op de onderzoekslocatie kunnen er overtredingen van ver-
bodsbepalingen uit soortbeschermingsparagrafen uit de Wet natuurbescherming optreden. In dit 
hoofdstuk wordt beschreven voor welke soorten er sprake is van dreigende overtreding van de Wet 
natuurbescherming en of met eenvoudige maatregelen overtreding is te voorkomen. Verder wordt 
beschreven voor welke soorten een vervolgtraject noodzakelijk is, bijvoorbeeld omdat toetsing van de 
ingreep aan de Wet natuurbescherming op basis van de huidige onderzoeksinspanning niet mogelijk 
is, en wat de eventuele consequenties zijn ten aanzien van ontheffingen.  
 
6.1 Broedvogels 
 
6.1.1 Jaarrond beschermde broedvogels 
 
Steenuil 

De steenuil en zijn leefgebied is beschermd volgens artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming. De 
soort staat tevens vermeld in de EU-vogelrichtlijn. De steenuil staat als kwetsbaar vermeld op de Ro-
de Lijst van Nederlandse broedvogels (2017) en valt onder categorie 1 van beschermde broedvogel-
nesten. De nesten van steenuilen zijn het hele jaar beschermd. Hierbij moet ook rekening worden 
gehouden met de functionele leefomgeving ervan. Bij aanwezigheid van een vaste rust- of voortplan-
tingsplaats van steenuil, hetgeen op basis van de huidige informatie niet is uit te sluiten, zal de voor-
genomen ingreep kunnen leiden tot overtreding van de Wet natuurbescherming. Om vast te stellen of 
op de onderzoekslocatie of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie een essentiële functie 
van kerkuil aanwezig is, dient een nader onderzoek uitgevoerd te worden tijdens het broedseizoen 
van desbetreffende soort. Op basis van deze resultaten kan dan een analyse worden gedaan om 
eventuele afname van het leefgebied in kaart te brengen. Indien een essentiële functie van desbetref-
fende soort aanwezig is dienen de te nemen maatregelen vastgelegd te worden in een activiteiten-
plan. Het activiteitenplan kan dan ter goedkeuring worden voorgelegd bij Provincie Noord-Brabant, 
middels een ontheffingsaanvraag. 
 
6.1.2 Algemene broedvogels 
 
Voor de algemene broedvogelsoorten die op de onderzoekslocatie te verwachten zijn, geldt dat, in-
dien het groen buiten het broedseizoen wordt verwijderd en de stallen buiten het broedseizoen wor-
den gesloopt, er geen overtredingen plaats zullen vinden met betrekking tot deze soorten. Artikel 3.1 
van de Wet natuurbescherming (Het is verboden nesten te beschadigen, te vernielen of weg te ne-
men) is van toepassing. De nesten mogen echter wel worden weggenomen wanneer deze op dat 
moment niet in gebruik zijn. In de Wet natuurbescherming wordt geen vaste periode gehanteerd voor 
het broedseizoen. Globaal kan voor het broedseizoen de periode maart tot half augustus worden 
aangehouden. Geldend is echter de aanwezigheid van een broedgeval op het moment van ingrijpen. 
Indien het aanwezige groen toch binnen het broedseizoen verwijderd wordt of de sloopwerkzaamhe-
den binnen het broedseizoen worden uitgevoerd, dient voor aanvang van de werkzaamheden een 
broedvogelcheck uitgevoerd te worden door een ter zake kundige. 
 
Indien groen verwijderd dient te worden, dient dit buiten het broedseizoen plaats te vinden. Tevens 
wordt geadviseerd om ook het snoeiafval buiten het broedseizoen te verwijderen. Een grote stapel 
snoeiafval vormt namelijk een ideale broedlocatie voor kleine vogelsoorten als de winterkoning. Indien 
onverhoopt een dergelijke soort hierin tot broeden komt, mag het snoeiafval niet eerder worden ver-
wijderd dan wanneer de jongen definitief zijn uitgevlogen. 
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6.2 Vleermuizen 
 
De te slopen bebouwing op de onderzoekslocatie is geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen. De 
sloop van de bebouwing zou in geval van aanwezigheid van een verblijfsfunctie van vleermuizen 
kunnen leiden tot overtreding van de Wet natuurbescherming. 
 
Alle vleermuissoorten zijn opgenomen in bijlage IV van de EU-Habitatrichtlijn, dier- en plantensoorten 
van communautair belang die strikt moeten worden beschermd. Vleermuizen worden ook benoemd in 
Bijlage II van de conventie van Bonn. 
 
Gelet op de geschiktheid van de onderzoekslocatie voor vleermuizen, zal aanvullend onderzoek 
noodzakelijk zijn om de daadwerkelijke functie van het gebied voor vleermuizen te kunnen vaststel-
len. Deze informatie is benodigd om vast te kunnen stellen of overtredingen van de Wet natuurbe-
scherming aan de orde zijn. De vleermuissoorten die onderzocht dienen te worden zijn gewone 
dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en gewone grootoorvleermuis. Een dergelijk aan-
vullend onderzoek dient te worden uitgevoerd conform het protocol voor vleermuisonderzoek (Net-
werk Groene Bureaus). Dit houdt in dat afhankelijk van de potentiële functies er in de periode april tot 
en met september een aantal veldbezoeken uitgevoerd dient te worden. Vervolgens kan aan de hand 
van de onderzoeksresultaten worden vastgesteld of er overtredingen plaats zullen vinden bij de uit-
voering van het project. 
 
Bij het aantreffen van verblijfplaatsen van vleermuizen is bij de voorgenomen werkzaamheden over-
treding van de Wet natuurbescherming naar verwachting niet te vermijden en is daarom een onthef-
fingsaanvraag aan de orde. Door het treffen van maatregelen zal de functionaliteit van een rust- of 
voortplantingsplaats behouden moeten worden en zal schade aan individuen moeten worden voor-
komen. Deze maatregelen, omschreven in een activiteitenplan, dienen vervolgens ter goedkeuring te 
worden voorgelegd aan de provincie Noord-Brabant, middels een ontheffingsaanvraag.  
 
Ten aanzien van mogelijke verblijfplaatsen in de te behouden bebouwing op de onderzoekslocatie en 
de sloot ten noorden van de onderzoekslocatie die potentieel als foerageergebied fungeert, kunnen 
overtredingen van de Wet natuurbescherming worden voorkomen. Door een toename van verlichting 
tijdens bouw en gebruiksfase ten opzichte van de huidige situatie te voorkomen in de richting van het 
woonhuis, kantoor en de sloot ten noorden van de onderzoekslocatie voorkomen, kunnen de mogelij-
ke functies van deze bebouwing en de watergang voor vleermuizen behouden blijven. 
 
6.3 Steenmarter, bunzing, hermelijn en wezel 
 
In de provincie Noord-Brabant zijn de steenmarter, bunzing, hermelijn en wezel beschermde inheem-
se diersoorten en tevens opgenomen in onderdeel A, behorende bij artikel 3.10, eerste lid, onderdeel 
A, van de nationaal beschermde dier- en plantensoorten volgens de Wet natuurbescherming.  
 
Het is op basis van de huidige onderzoeksinspanning niet op voorhand uit te sluiten dat de steenmar-
ter, bunzing, hermelijn of wezel gebruik maakt van de onderzoekslocatie als vaste rust- of voortplan-
tingsplaats. Gelet op de geschiktheid van de onderzoekslocatie voor marterachtigen, zal aanvullend 
onderzoek noodzakelijk zijn om de daadwerkelijke functie van het gebied voor marterachtigen te kun-
nen vaststellen. Deze informatie is benodigd om vast te kunnen stellen of overtredingen van de Wet 
natuurbescherming aan de orde zijn. Indien blijkt dat de onderzoekslocatie in gebruik is door desbe-
treffende soorten dienen mitigerende maatregelen genomen te worden en dient mogelijk een onthef-
fing te worden aangevraagd. 
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6.4 Alpenwatersalamander, vinpootsalamander en poelkikker 
 
In de provincie Noord-Brabant zijn de alpenwatersalamander, vinpootsalamander en poelkikker be-
schermde inheemse diersoorten en de soorten zijn tevens opgenomen in onderdeel A, behorende bij 
artikel 3.10, eerste lid van de nationaal beschermde dier- en plantensoorten volgens de Wet natuur-
bescherming. Gelet op de geschiktheid van de poel en de beek op de onderzoekslocatie zal aanvul-
lend onderzoek nodig zijn om de daadwerkelijke functie van het gebied voor de alpenwatersalaman-
der, vinpootsalamander en poelkikker vast te stellen. Deze informatie is benodigd om vast te kunnen 
stellen of overtreding van de Wet natuurbescherming aan de orde is. Indien blijkt dat de onderzoeks-
locatie in gebruik is door alpenwatersalamander, vinpootsalamander of poelkikker dienen mitigerende 
maatregelen genomen te worden en dient mogelijk een ontheffing van de Wet natuurbescherming te 
worden aangevraagd. 
 
6.5 Algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën 
 
Voor de te verwachten soorten geldt dat de werkzaamheden mogelijk verstorend kunnen werken. Als 
gevolg van sloop- en graafwerkzaamheden kunnen dieren verwond of gedood worden en holen kun-
nen worden verwijderd. Dit houdt een overtreding van artikel 3.10 van de Wet natuurbescherming in. 
Voor de te verwachten soorten geldt, op grond van het provinciale soortenbeleid, bij ruimtelijke ont-
wikkelingen echter een vrijstelling, waardoor geen ontheffing hoeft te worden aangevraagd. Het is 
echter in het kader van de zorgplicht wel noodzakelijk om voldoende zorg te dragen voor de aanwezi-
ge individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan te worden om het doden van individuen 
te voorkomen.  
 
6.6 Overige soort(groep)en 
 
Overtredingen van de Wet natuurbescherming ten aanzien van beschermde soorten behorend tot de 
overige soortgroepen zijn wegens het ontbreken van geschikt habitat/verblijfsmogelijkheden, op basis 
van verspreidingsgegevens, de aanwezigheid van voldoende alternatieven en/of gezien de aard van 
de ingreep in dit geval niet aan de orde. 
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7 TOETSING AAN GEBIEDENBESCHERMING 
 
In algemene zin kan er door een plan sprake zijn van negatieve gevolgen, op vanuit de Wet natuur-
bescherming aangewezen beschermde gebieden. In dit hoofdstuk wordt beschreven voor welke ge-
bieden er mogelijk sprake is van negatieve effecten als gevolg van de voorgenomen ingrepen op de 
onderzoekslocatie. Verder wordt beschreven of een vervolgtraject noodzakelijk is en wat de eventuele 
consequenties zijn ten aanzien van vergunningen. 
 
7.1 Natura 2000 
 

De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen de grenzen, of in de directe nabijheid van een gebied dat 
aangewezen is als Natura 2000. Het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied, ‘Deurnsche Peel & 
Mariapeel’, bevindt zich op circa 11,7 kilometer afstand ten zuidoosten van de onderzoekslocatie  
(figuur 13). 
 

 
Figuur 16. Ligging onderzoekslocatie (gele pijl) ten opzichte van Natura 2000.  
 
De onderzoekslocatie is niet gelegen binnen een Natura 2000-gebied. Indien er sprake zou zijn van 
een effect, betreft dit een extern effect, zoals toenamen van geluid, trilling, licht of depositie van stik-
stof. Externe effecten als gevolg van de voorgenomen plannen op de onderzoekslocatie zijn, gezien 
de afstand (± 11,7 km) tot de meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden in combinatie met de aard 
van de plannen (sloop en bouw) niet te verwachten. Vervolgonderzoek in het kader van de gebieds-
beschermingsparagrafen uit de Wet natuurbescherming wordt niet noodzakelijk geacht. 
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7.2 Natuurnetwerk Nederland 
 
De onderzoekslocatie maakt geen deel uit van het Natuurnetwerk. Het meest nabijgelegen gebied 
bevindt zich circa 1,4 kilometer ten zuiden van de onderzoekslocatie. In figuur 14 is de ligging van de 
onderzoekslocatie ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland weergegeven.  
 

 
Figuur 17. Ligging onderzoekslocatie (gele pijl) ten opzichte van het Natuurnetwerk Nederland.  
 
Initiatiefnemers van ingrepen binnen of in de directe nabijheid van het Natuurnetwerk Nederland die-
nen in Noord-Brabant de effecten van de ingreep op de wezenlijke waarden en kenmerken van het 
Natuurnetwerk te onderzoeken. Gezien de afstand van de onderzoekslocatie tot het dichtstbijzijnde 
deel van het Natuurnetwerk en/of gezien de aard van de voorgenomen ingreep zullen de wezenlijke 
waarden en kenmerken ten opzichte van de oorspronkelijke situatie niet veranderen. Vervolgonder-
zoek in het kader van het Natuurnetwerk Nederland wordt niet noodzakelijk geacht.  
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8 HOUTOPSTANDEN 
 
De Wet natuurbescherming beschermt bos van minimaal 10 are en bomenrijen van minimaal 21 bo-
men, gelegen buiten de bebouwde kom (de zogenaamde 'houtopstanden'). Het is verboden deze 
houtopstanden geheel of gedeeltelijk te vellen zonder voorafgaande melding bij gedeputeerde staten. 
In dit hoofdstuk wordt beschreven of er bij de voorgenomen kap sprake is van meldingsplicht en her-
plantplicht conform artikel 4.2 en artikel 4.3 van de Wet natuurbescherming. Verder wordt beschreven 
of er vervolgmaatregelen getroffen dienen te worden ten behoeve van de voorgenomen houtkap. 
 
De initiatiefnemer is voornemens de aanwezige bomen op de onderzoekslocatie te behouden. De 
bomen op de onderzoekslocatie vallen niet onder de definitie houtopstanden, als bedoeld in paragraaf 
4.1 van de Wet natuurbescherming, gezien het enkele solitaire bomen betreft. Daarnaast is de initia-
tiefnemer voornemens om de aanwezige bomen bij de voorgenomen plannen te behouden. Indien de 
aanwezige bomen onverhoopt gekapt dienen te worden, geldt mogelijk wel dat een omgevingsver-
gunning noodzakelijk is. De gemeente is hiervoor het bevoegd gezag.  
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9 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
 
Econsultancy heeft in opdracht van Rho adviseurs voor leefruimte een quickscan Wet natuurbe-
scherming uitgevoerd aan de Zeelandsedijk 80 te Elsendorp. 
 
De quickscan Wet natuurbescherming is uitgevoerd in het kader van een bestemmingsplanwijziging 
heeft als doel in te schatten of er op de onderzoekslocatie planten- en diersoorten, gebieden of hout-
opstanden aanwezig zijn die volgens de Wet natuurbescherming een beschermde status hebben en 
die mogelijk negatieve gevolgen kunnen ondervinden door de voorgenomen ingreep. 
 
De initiatiefnemer is voornemens de voormalige varkensstallen op de onderzoekslocatie te slopen ten 
behoeve van de ontwikkelingen van het bedrijventerrein. De bomen op de onderzoekslocatie zullen 
behouden blijven. Er zal één nieuwe loods worden gebouwd. Het woonhuis, kantoor en de schuren 
zullen behouden blijven. Tevens worden er een natuurvijver/wadi en groenvoorzienig gerealiseerd. 
De initiatiefnemer is voornemens de voormalige varkensstallen op de onderzoekslocatie te slopen ten 
behoeve van de ontwikkelingen van het bedrijventerrein (figuur 9 en 10). De bomen op de onder-
zoekslocatie zullen behouden blijven. Er zal één nieuwe loods worden gebouwd. Het woonhuis, kan-
toor en de schuren zullen behouden blijven. Tevens worden er een natuurvijver/wadi en groenvoor-
zienig gerealiseerd. 
 
De aanwezigheid van geschikt habitat op de onderzoekslocatie voor de verschillende soorten en 
soortgroepen is weergegeven in tabel I. In de tabel is samengevat of de voorgenomen ingreep moge-
lijk verstorend kan werken en wat de consequenties zijn voor eventuele vervolgstappen, zoals soort-
gericht nader onderzoek of vergunningstrajecten. In de tabel is weergegeven of maatregelen noodza-
kelijk zijn om overtreding van de Wet natuurbescherming voor bepaalde soortgroepen te voorkomen.  
 
Tabel I. Overzicht geschiktheid onderzoekslocatie voor soortgroepen en te nemen vervolgstappen 

Soortgroep Geschikt 
habitat 

Ingreep 
verstorend 

Nader 
onderzoek 

Ontheffings-
aanvraag 

Bijzonderheden / opmerkingen* 

Broedvogels  algemeen ja ja nee nee het verwijderen van nestgelegenheden 
buiten het broedseizoen uitvoeren of 
voorafgaand aan de werkzaamheden 
een broedvogelinspectie door een ter 
zake kundige 

jaarrond 
beschermd 

ja mogelijk ja mogelijk nader onderzoek functie van onder-
zoekslocatie voor steenuil 

Vleermuizen  verblijfplaatsen ja mogelijk ja mogelijk nader onderzoek naar verblijfplaatsen 
van gebouwbewonende vleermuizen, 
toename van verlichting in de richting 
van woonhuis en kantoor voorkomen 

foerageergebied matig nee, mits* nee nee *toename van verstorende verlichting in 
de richting van de sloot ten noorden van 
de onderzoekslocatie voorkomen 

vliegroutes nee nee nee nee - 

Grondgebonden 
zoogdieren 

algemeen ja mogelijk nee nee aandacht voor zorgplicht ten aanzien van 
konijn, egel en diverse muizensoorten 

 steenmarter, 
bunzing, herme-
lijn en wezel 

ja mogelijk ja mogelijk nader onderzoek naar verblijfplaatsen 
steenmarter, bunzing, hermelijn en wezel 

Amfibieën algemeen ja mogelijk nee nee aandacht voor zorgplicht ten aanzien van 
kleine watersalamander, bruine kikker en 
gewone pad 

 alpenwater-
salamander, 

ja mogelijk ja mogelijk nader onderzoek naar de functie van het 
gebied voor alpenwatersalamander, 
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Soortgroep Geschikt 
habitat 

Ingreep 
verstorend 

Nader 
onderzoek 

Ontheffings-
aanvraag 

Bijzonderheden / opmerkingen* 

vinpootsalaman-
der en poelkikker 

vinpootsalamander en poelkikker 

Reptielen nee nee nee nee - 

Vissen ja nee nee nee - 

Libellen en vlinders nee nee nee nee - 

Overige ongewervelden nee nee nee nee - 

Vaatplanten nee nee nee nee - 

Gebiedsbescherming Gebied 
aanwezig 

Ingreep 
verstorend 

Nader 
onderzoek 

Vergunning-
plicht 

 

Natura 2000 11,7 km nee nee nee - 

Natuurnetwerk Nederland 1,35 km nee nee nee - 

Houtopstanden n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t - 

* Wijzigingen in het planvoornemen kunnen van invloed zijn op de uitkomst van het onderzoek. 
 
Conclusie 
 
Op basis van onderhavige quickscan Wet natuurbescherming dient voor uitvoering van de voorgeno-
men plannen middels nader onderzoek meer informatie te worden verkregen over de essentiële func-
tie van de onderzoekslocatie ten aanzien van steenuil, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleer-
muis, laatvlieger, gewone grootoorvleermuis, steenmarter, bunzing, hermelijn, wezel, alpenwatersa-
lamander, vinpootsalamander en poelkikker.  
 
Ten aanzien van vleermuizen dient tevens rekening te worden gehouden met een toename van ver-
lichting in de richting van de te behouden bebouwing en de sloot ten noorden van de onderzoeksloca-
tie. 
 
Ten aanzien van algemene broedvogels kunnen overtredingen worden voorkomen door rekening te 
houden met het broedseizoen of door voorafgaand aan de werkzaamheden een broedvogelinspectie 
te laten uitvoeren door een ter zake kundige. Globaal kan voor het broedseizoen de periode maart tot 
half augustus worden aangehouden.  
 
Voor beschermde soorten behorend tot de overige soortgroepen zijn overtredingen ten aanzien van 
de Wet natuurbescherming wegens het ontbreken van geschikt habitat, het ontbreken van sporen 
en/of vanwege een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling niet aan de orde. Ten aanzien van algemene 
grondgebonden zoogdieren en amfibieën is het binnen het kader van zorgplicht noodzakelijk om vol-
doende zorg te dragen voor de aanwezige individuen en al het redelijkerwijs mogelijke dient gedaan 
te worden om het doden van individuen te voorkomen. 
 
Met betrekking tot Natura 2000-gebieden, het Natuurnetwerk Nederland en houtopstanden worden bij 
de voorgenomen werkzaamheden geen bezwaren voorzien in de uitvoering van de voorgenomen 
plannen op de onderzoekslocatie. 
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Bijlage 1 toelichting verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  
 
Zorgplicht 
 
Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en heeft betrekking 
op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en gebieden, voor zover deze niet middels 
overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd (zie tabel II). Het gaat daarbij in de praktijk vooral om 
minder streng beschermde soorten, waarbij het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te 
worden vermeden.  
 
Tabel II.  Zorgplicht 
 

Artikel 1.11. Zorgplicht 

1. Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor in het wild le-
vende dieren en planten en hun directe leefomgeving. 

2. De zorg houdt in elk geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige 
gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor een Natura 2000-gebied, een bijzonder nationaal natuurgebied of voor in het wild le-
vende dieren en planten: 
a) dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel, 
b) indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen treft om die gevolgen te 

voorkomen, of 
c) voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of ongedaan maakt. 

 
Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; “de zorgplicht kan wel door toepassing van 
bestuursdwang worden gehandhaafd”. Deze formulering van de zorgplicht brengt met zich mee dat 
wanneer men een bepaalde handeling wilt verrichten die gevolgen voor natuurwaarden zou kunnen 
hebben, men zich daaraan voorafgaand op de hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden, de 
kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen daarvoor van het voorgenomen handelen. De zorg-
plicht is te allen tijde van toepassing, ook al vindt er geen overtreding van een verbodsbepaling 
plaats. Indien er aanleiding is maatregelen te nemen ten aanzien van de zorgplicht, zal dat voor het 
betreffende beschermde natuurgebied en de betreffende soortgroep in deze rapportage worden aan-
gegeven. 
 
Soortenbescherming 
 
De Wet natuurbescherming onderscheidt beschermingsregimes voor soorten op grond van internati-
onale verdragen, aangevuld met soorten die vanuit een nationaal oogpunt beschermd worden. Hier-
door zijn er in de Wet natuurbescherming drie verschillende verbodsartikelen per categorie soorten; 
 

• soorten van de Vogelrichtlijn (artikel 3.1); 
• soorten van de Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern en Bonn (artikel 3.5); 
• andere soorten (artikel 3.10). 

 
In tabel III t/m V worden deze artikelen nader toegelicht. 
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Tabel III.  Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.1 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.1. Soorten van de Vogelrichtlijn  

1. Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als bedoeld in artikel 1 van de Vogel-
richtlijn te doden of te vangen. 

2. Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te vernielen of te beschadigen, of 
nesten van vogels weg te nemen. 

3. Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te hebben. 
4. Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te storen. 
5. Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van in-

standhouding van de desbetreffende vogelsoort. 

Toelichting 

Alle inheemse vogelsoorten in Nederland vallen onder de Vogelrichtlijn. De Vogelrichtlijn is een richtlijn vanuit de Europese Unie uit 1979 en 
heeft betrekking op de instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de Lidstaten 
waarop het Verdrag van toepassing is. De lijst met soorten is niet limitatief. 

 
Tabel IV.  Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.5 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Ver-
drag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn 

 
1. Het is verboden in het wild levende dieren van deze soorten in hun natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te van-

gen.  
2. Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  
3. Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen of te rapen.  
4. Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze dieren te beschadigen of te vernielen.  
5. Het is verboden planten van soorten uit de Habitatrichtlijn of het Verdrag van Bern in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzette-

lijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

Toelichting 

Het gaat bij artikel 3.5 over in het wild levende dieren van verschillende soortgroepen. In de wet wordt voor vogelsoorten uit bijlage II van het 
verdrag van Bern geen uitzondering gemaakt. Van de vogelsoorten die in Nederland voorkomen is hieronder een selectie gemaakt. Van de 
overige soortengroepen zijn alle soorten genoemd. 

Soorten 

Planten drijvende waterweegbree, groenknolorchis, kruipend moerasscherm, zomerschroeforchis  

Zoogdieren bever, hamster, hazelmuis, lynx, Noordse woelmuis, otter, wolf, wilde kat 

Walvisachtigen bruinvis, bultrug, butskop (hille), dwergpotvis, dwergvinvis, gestreepte dolfijn, gewone dolfijn, gewone spitsdolfijn, gewone vinvis, griend, grijze 
dolfijn, kleine zwaardwalvis, narwal, Noordse vinvis, orka, potvis, spitsdolfijn van Gray, tuimelaar, walrus witflankdolfijn, witsnuitdolfijn, witte 
dolfijn 

Vleermuizen Bechsteins vleermuis, bosvleermuis, Brandts vleermuis, franjestaart, gewone baardvleermuis, gewone dwergvleermuis, gewone grootoor-
vleermuis, grijze grootoorvleermuis, grote hoefijzerneus, grote rosse vleermuis, ingekorven vleermuis, kleine dwergvleermuis,  kleine hoefijzer-
neus, laatvlieger, meervleermuis, mopsvleermuis, Noordse vleermuis, rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis, tweekleurige vleermuis, vale 
vleermuis, watervleermuis 

Amfibieën boomkikker, geelbuikvuurpad, heikikker, kamsalamander, knoflookpad, poelkikker, rugstreeppad, vroedmeesterpad 

Reptielen dikkopschildpad, gladde slang, Kemps’ zeeschildpad, lederschildpad, muurhagedis, soepschildpad, zandhagedis  

Vissen houting, steur 

Vlinders apollovlinder, boszandoog, donker pimpernelblauwtje, grote vuurvlinder, moerasparelmoervlinder, monarchvlinder, pimpernelblauwtje, teunis-
bloempijlstaart, tijmblauwtje, zilverstreephooibeestje  

Libellen bronslibel, gaffellibel, gevlekte witsnuitlibel, groene glazenmaker, mercuurwaterjuffer, Noordse winterjuffer, oostelijke witsnuitlibel, rivierrom-
bout, sierlijke witsnuitlibel 

Insecten brede geelrandwaterroofkever, gestreepte waterroofkever, heldenbok, juchtleerkever, oeveraas, vermiljoenkever 

Overig Bataafse stroommossel, platte schijfhoren 
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Artikel 3.5. In het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Ver-
drag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn 

Vogels appelvink, baardman, beflijster, bergeend, bergfluiter, bijeneter, blauwborst, blauwe kiekendief, boerenzwaluw, bontbekplevier, bonte strandlo-
per, bonte vliegenvanger, boomklever, boomkruiper, boompieper, boomvalk, bosrietzanger bosruiter, bosuil, braamsluiper, brandgans, bruine 
kiekendief, buizerd, casarca, Cetti’s zanger, draaihals, duinpieper, dwergmeeuw, dwergstern, Engelse kwikstaart, Europese kanarie, fitis, 
fluiter, geelgors, gekraagde roodstaart, gele kwikstaart, geoorde fuut, glanskop, goudhaan, grasmus, graspieper, graszanger, grauwe kieken-
dief, grauwe klauwier, grauwe vliegenvanger, griel, groene specht, groenling, grote bonte specht, grote gele kwikstaart, grote karekiet, grote 
stern, grote zilverreiger, havik, heggenmus, hop, huiszwaluw, ijsvogel, kerkuil, klapekster, klein waterhoen, kleine barmsijs, kleine bonte 
specht, kleine karekiet, kleine plevier, kleine zilverreiger, kleinst waterhoen, kluut, kneu, koolmees, koereiger, kraanvogel, krekelzanger, 
kortsnavelboomkruiper, kruisbek, kuifmees, kwak, kwartelkoning, lepelaar, matkop, middelste bonte specht, nachtegaal, Noordse stern, oehoe, 
oeverloper, oeverpieper, oeverzwaluw, ooievaar, orpheusspotvogel, paapje, pestvogel, pimpelmees, poelruiter, porseleinhoen, purperreiger, 
putter, ransuil, rietgors, rietzanger, rode wouw, roerdomp, roodborst, roodborsttapuit, roodhalsfuut, rouwkwikstaart, sijs, slangenarend, slecht-
valk, smelleken, snor, sperwer, spotvogel, sprinkhaanzanger, steenuil, steltkluut, strandplevier, taigaboomkruiper, tapuit, t jiftjaf, torenvalk, 
tuinfluiter, velduil, visarend, visdief, vuurgoudhaan, wespendief, wielewaal, winterkoning, witbandkruisbek, witte kwikstaart, witwangstern, 
nachtzwaluw, woudaap, zeearend, zwarte mees, zwarte ooievaar, zwarte roodstaart, zwarte specht, zwarte stern, zwarte wouw, zwartkop, 
zwartkopmeeuw 

 
Tabel V.  Verbodsbepalingen en toelichting Artikel 3.10 Wet natuurbescherming 

Artikel 3.10. Andere soorten  

Het is verboden om:  
 

1. In het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, vlinders, libellen en kevers van de soorten, genoemd in de bijlage, 
onderdeel A1, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen. 

2. De vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk te beschadigen of te vernielen. 
3. Vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B2, bij deze wet, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk 

te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

Toelichting 

Het gaat bij artikel 10 om in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, vlinders, libellen en kevers. Dieren zijn opgenomen in 
bijlage onderdeel A1. Planten zijn opgenomen in bijlage onderdeel B2 van de Wet natuurbescherming. Voor een aantal zoogdieren, amfibie-
en en reptielen geldt per provincie een vrijstelling onder bepaalde voorwaarden. Dit verschilt per provincie. De betreffende soorten zijn 
aangegeven met een sterretje. Daarnaast is het mogelijk dat sommige provincies ook ‘eigen’ beschermde soorten hanteren, als aanvulling 
op het landelijke.  

Soorten 

Dieren Zoogdieren aardmuis*, boommarter, bosmuis*, bunzing*, damhert, das, dwergmuis*, dwergspitsmuis*, edelhert, eekhoorn*, egel*, eikelmuis, 
gewone bosspitsmuis*, gewone zeehond, grote bosmuis, grijze zeehond, haas*, hermelijn*, huisspitsmuis*, konijn*, molmuis, 
ondergrondse woelmuis*, ree*, rosse woelmuis*, steenmarter*, tweekleurige bosspitsmuis*, veldmuis*, veldspitsmuis, vos*, 
waterspitsmuis, wezel*, wild zwijn, woelrat* 

 Amfibieën Alpenwatersalamander, bruine kikker*, gewone pad*, kleine watersalamander*, meerkikker*, middelste groene kikker*, vin-
pootsalamander, vuursalamander 

 Reptielen adder, hazelworm*, levendbarende hagedis*, ringslang 

 Vissen beekdonderpad, beekprik, elrits, gestippelde alver, grote modderkruiper, kwabaal 

 vlinders aardbeivlinder, bosparelmoervlinder, bruin dikkopje, bruine eikenpage, donker pimpernelblauwtje, duinparel-
moervlinder, gentiaanblauwtje, grote parelmoervlinder, grote vos, grote vuurvlinder, grote weerschijnvlinder, 
iepenpage, kleine heivlinder, kleine ijsvogelvlinder, kommavlinder, pimpernelblauwtje, sleedoornpage, spie-
geldikkopje, veenbesblauwtje, veenbesparelmoervlinder, veenhooibeestje, veldparelmoervlinder, zilveren 
maan 

 Libellen beekrombout, bosbeekjuffer, donkere waterjuffer, gevlekte glanslibel, gewone bronlibel, hoogveenglanslibel, 
Kempense heidelibel, speerwaterjuffer 

 Overige 
soorten 

Europese rivierkreeft, vliegend hert 

Planten akkerboterbloem, akkerdoornzaad, akkerogentroost, beklierde ogentroost, berggamander, bergnachtorchis, blaasvaren, 
blauw guichelheil, bokkenorchis, bosboterbloem, bosdravik, brave hendrik, brede wolfsmelk, breed wollegras, bruinrode 
wespenorchis, dennenorchis, dreps, echte gamander, franjegentiaan, geelgroene wespenorchis, geplooide vrouwenmantel, 
getande veldsla, gevlekt zonneroosje, glad biggenkruid, gladde zegge, groene nachtorchis, groensteel, groot spiegelklokje, 
grote bosaardbei, grote leeuwenklauw, honingorchis, kalkboterbloem, kalketrip, karthuizeranjer, karwijselie, kleine ereprijs, 
kleine schorseneer, stijve wolfsmelk, kleine wolfsmelk, kluwenklokje, knollathyrus, knolspirea, korensla, kranskarwij, kruip-
tijm, lange zonnedauw, liggende ereprijs, moerasgamander, muurbloem, naakte lathyrus, naaldenkervel, pijlscheefkalk, 
roggelelie, rood peperboompje, rozenkransje, ruw parelzaad, scherpkruid, schubvaren, schubzegge, smalle raai, spits 
havikskruid, steenbraam 
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Volgens artikel 3.31 zijn de verboden, bedoeld in de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 niet van toepassing op 
handelingen die zijn beschreven in en aantoonbaar worden uitgevoerd overeenkomstig een door het 
Ministerie van Economische Zaken goedgekeurde gedragscode en die plaatsvinden in het kader van 
bestendig beheer, bestendig gebruik, of ruimtelijke ontwikkeling of inrichting. 
 
Houtopstanden 
 
De bescherming van houtopstanden onder conform hoofdstuk 4 van de Wet natuurbescherming heeft 
als doel om het aanwezige areaal bos in Nederland te behouden. Onder houtopstanden vallen alle 
zelfstandige eenheden van bomen, boomvormers of struiken van een oppervlakte van tien are of 
meer of rijbeplanting die meer dan twintig bomen omvat.  
 
Binnen de Wet natuurbescherming zijn op houtopstanden de artikelen van toepassing die zijn opge-
nomen in tabel VI. 
 
Tabel VI.  Bescherming houtopstanden in de Wet natuurbescherming 

Artikel 4.1  De artikelen uitgezonderd artikel 4.6 zijn niet van toepassing op: 
a) Houtopstanden binnen de bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde grenzen van de bebouwde kom; 
b) Houtopstanden op erven of in tuinen;  
c) Fruitbomen en windschermen om boomgaarden; 
d) Naaldbomen, kennelijk bedoeld om te dienen als kerstbomen, indien niet ouder dan twintig jaar; 
e) Kweekgoed; 
f) Wegbeplantingen, beplantingen langs waterwagen en eenrijige beplantingen langs landbouwgronden be-

staande uit wilgen en populieren; 
g) het dunnen van een houtopstand; 
h) uit populieren, wilgen, essen of elzen bestaande beplantingen die kennelijk zijn bedoeld voor de productie 

van houtige biomassa, indien zij:  
1. ten minste eens per tien jaar worden geoogst;  
2. bestaan uit minstens tienduizend stoven per hectare per beplantingseenheid, zijnde een aan-

eengesloten beplanting die niet wordt doorsneden door onbeplante stroken breder dan twee 
meter, en  

3. zijn aangelegd na 1 januari 2013.   

Artikel 4.2  1. Het is verboden een houtopstand geheel of gedeeltelijk te vellen of te doen vellen, met uitzondering van het perio-
diek vellen van griend- of hakhout, zonder voorafgaande melding daarvan bij gedeputeerde staten. 
 
3. Gedeputeerde staten kunnen het vellen van houtopstanden telkens voor ten hoogste vijf jaar verbieden ter be-
scherming van bijzondere natuur- of landschapswaarden. 
  

Artikel 4.3 lid 1 en 
2 

Ingeval een houtopstand geheel of gedeeltelijk is geveld, met uitzondering van het periodiek vellen van griend- of 
hakhout, of anderszins teniet is gegaan, draagt de rechthebbende zorg voor het op bosbouwkundig verantwoorde 
wijze herbeplanten van dezelfde grond binnen drie jaar na het vellen of tenietgaan van de houtopstand. 
 
De rechthebbende vervangt binnen drie jaar na de herbeplanting, bedoeld in het eerste lid, herbeplanting die niet is 
aangeslagen. 

Artikel 4.4 lid 1 De artikelen 4.2, eerste en derde lid, en 4.3, eerste en tweede lid, zijn niet van toepassing op: 
 
het vellen van houtopstanden en herbeplanten op een wijze die is beschreven in en aantoonbaar wordt gerealiseerd 
overeenkomstig een door Onze Minister goedgekeurde gedragscode. 
 
het vellen van houtopstanden ter uitvoering van een instandhoudingsmaatregel of een passende maatregel in het 
kader van natuurontwikkeling en -beheer  

Artikel 4.5 Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van artikel 4.3, eerste en tweede lid, ten behoeve van herbeplan-
ting op andere grond, indien de herbeplanting voldoet aan bij provinciale verordening gestelde regels. 
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Bijlage 2 Verklarende woordenlijst 
 
Externe werking 
 Niet alleen activiteiten in een Natura 2000-gebied/NNN hebben invloed op de staat van instandhouding van het gebied, 

ook activiteiten buiten het gebied kunnen de natuurwaarden in een gebied beïnvloeden. Dit wordt "externe werking" ge-
noemd. Er bestaat geen ruimtelijke grens voor externe werking: bepalend zijn de effecten op de instandhoudingsdoelstel-
lingen van de soorten en habitattypen in het Natura 2000-gebied/NNN, ongeacht de afstand tot het beschermde gebied.  

 
Expert Judgement 
  Inschatting van een deskundige op grond van zijn kennis en ervaring. 
 
Foerageerhabitat 
  Het gebied waarbinnen een soort voedsel zoekt.  
 
Foerageren 
  Zoeken en vinden van voedsel door dieren (jachtgebied).  
 
Functioneel leefgebied 
  Hiermee wordt het gebied dat is benodigd om de functionaliteit van een voortplantingsplaats of van een vaste- rust of 

voortplantingsplaats te behouden. Een nestlocatie of voortplantingsplaats kan bijvoorbeeld alleen succesvol functioneren, 
wanneer er voldoende habitat (schuilgelegenheid, voedsel etc.) van voldoende kwaliteit aanwezig is om te kunnen paren, 
eieren te leggen en jongen groot te brengen.  

 
Gunstige staat van instandhouding 
  Er is sprake van een gunstige staat van instandhouding van een soort of habitattype als de omstandigheden waarin de 

soort of het habitattype voorkomt perspectief bieden op een duurzaam voortbestaan van die soort of dat habitattype. 
 
Habitat 
  Omvat de plaatsen waar een bepaald organisme voorkomt doordat de abiotische en biotische factoren (niet levende en 

levende natuur) van die plaatsen voldoen aan de eisen en toleranties die het organisme stelt om te kunnen overleven, 
groeien en zich voortplanten.  

 
Kraamverblijfplaats 
  Voortplantingsplaats van vleermuizen. Het gaat hierbij vaak om de vrouwelijke exemplaren van een kolonie (ook wel 

kraamgroep genoemd) die gezamenlijk hun jongen grootbrengen. De aantallen vleermuizen in een kraamgroep kan op-
lopen tot meerdere honderden exemplaren. 

 
Landschappelijk inpassingsplan 

Het inpassen van ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied middels een ontwerp van de groenvoorziening, dat vol-
doet aan het beleid ten aanzien van ruimtelijke kwaliteit. Hierdoor wordt zorg gedragen dat een ruimtelijke ontwikkeling 
past in het landschap.  

 
Landhabitat 
  Amfibieën zijn voor de voortplanting afhankelijk van water. Buiten de voortplantingsperiode maakt de soortgroep gebruik 

van landhabitat als onderdeel van het leefgebied. Landhabitat voor amfibieën omvat onder andere structuurrijke of op-
gaande vegetatie zoals (loof)bos, houtwallen, struikgewas, heide, ruigtekruiden, vegetaties en moeras.  

 
Mitigerende maatregelen 
 Maatregelen die negatieve effecten bij een ingreep voorkomen of reduceren. 
 
Omgevingscheck 
  Een omgevingscheck wordt uitgevoerd bij verlies van leefgebied van een jaarrond beschermde functie van een soort die 

door een ingreep (tijdelijk) verloren gaat. De omgeving van de ingreep wordt door een ter zake deskundige beoordeeld 
op aanwezigheid van voldoende alternatief leefgebied en/of potentiële verblijfplaatsen. 

 
Ontheffing  

De Wet natuurbescherming is bedoeld om planten- en diersoorten die vrij in het wild leven te beschermen. Om deze 
kwetsbare soorten te beschermen bevat de Wet natuurbescherming een aantal verbodsbepalingen. Onder bepaalde 
voorwaarden mogen de activiteiten wel doorgaan, daarvoor kan een ontheffing benodigd zijn. Een ontheffing is een be-
sluit waarbij in een individueel concreet geval een uitzondering op een wettelijk verbod wordt gemaakt. 

 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Abiotische_factoren
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Paarverblijfplaats 
  Dit is een verblijfplaats die hoofdzakelijk in het najaar (september/oktober) door vleermuizen worden gebruikt om te 

paren. Eén mannetje kan een dergelijke verblijfplaats met meerdere vrouwtjes delen. In de omgeving van de paarverblijf-
plaats wordt veelal door het territoriale mannetje middels baltsvluchten getracht vrouwtjes aan te lokken. 

 

Activiteitenplan 
Een activiteitenplan dient als begeleidend document voor een ontheffingsaanvraag. In het activiteitenplan zijn maatrege-
len verwoord waarmee de functionaliteit van een rust- of voortplantingsplaats van een beschermde soort behouden blijft 
en schade aan individuen wordt voorkomen.  

 

Populatie 
  Een biologische populatie is een groep individuen van dezelfde soort die zich onderling voortplant en als zodanig geïso-

leerd is van andere zulke groepen. 
 
Rode Lijst 
  Rode Lijsten laten zien welke soorten zijn verdwenen en welke soorten in een gebied sterk zijn achteruitgegaan of zeld-

zaam zijn. Er bestaan verschillende Rode Lijsten. Voor vogels, voor zoogdieren, planten, paddenstoelen, insecten en 
voor allerlei andere soortgroepen. Rode Lijsten hebben geen officiële juridische status. Plaatsing op de lijst maakt een 
dier dus nog geen 'beschermde diersoort' in de zin van de Wet natuurbescherming. De Rode Lijsten hebben in de praktijk 
wel een belangrijke signaleringfunctie. Door de Rode Lijst te raadplegen, kunnen alle instellingen die met natuurbehoud 
te maken hebben rekening houden met bedreigde soorten. 

 
Significant negatief effect 
  Een effect is in het kader van de Wet natuurbescherming significant als de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-

gebied dreigen te worden aangetast. 
 
  Het begrip 'significant' staat centraal in de toepassing van het beschermingsregime voor Natura 2000-gebieden bij zowel 

vaststelling van beheerplannen als de vergunningverlening. Het bepaalt of een uitvoerige toetsing, een zogenaamde 
passende beoordeling, moet worden uitgevoerd. Indien als gevolg van een ingreep de toekomstige oppervlakte habitat of 
leefgebied, aantal van een soort of kwaliteit van een habitat lager zal worden dan zoals bedoeld in de instandhoudings-
doelstelling, dan kan sprake zijn van significante gevolgen. Voor het goede begrip, de soorten hoeven er niet te zitten, 
het gebied moet geschikt zijn voor de soorten. 

 
Voortplantingsplaats of rustplaats 

Een plek binnen het leefgebied van een soort die essentieel is voor de levenscyclus van een individu. De Wet natuurbe-
scherming omschrijft niet exact wat een vaste rust- of voortplantingsplaats is. Dit is soortafhankelijk.  

 
Vliegroute 
  Een vaste route die door vleermuizen wordt gebruikt tussen de verblijfplaatsen naar foerageergebieden.  
 
Winterverblijfplaats 
  Verblijfplaats die gebruikt wordt om de periode van winterrust te overbruggen. Voor vleermuizen zijn dit vorstvrije, maar 

koele en vochtige plekken. Er kans sprake zijn van massaverblijfplaatsen, verblijfplaatsen van kleine groepen of één of 
enkele individuen.  

 
Zomerverblijfplaats 
 Buiten de kraamperiode worden deze door groepjes vrouwtjes en jongen gebruikt, in de kraamperiode door individuele 

mannetjes. 
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1 INLEIDING   
 
In opdracht van en in samenwerking met Rho Adviseurs is door Kraaij Akoestisch Adviesbureau een akoestisch onderzoek 
verricht in verband met een ruimtelijke procedure voor Schaap Agri Service BV aan de Zeelandsedijk 80 in Elsendorp.  
 
Schaap Agri Service BV is gespecialiseerd in handel, logistiek en verweking van mest en andere vloeibare producten. 
Daarnaast levert het bedrijf kalk, diensten voor grond-gewas bemonstering en verhuurt het agrarisch materieel.   
 
Het perceel heeft op grond van het vigerend bestemmingsplan een agrarische bestemming. Deze bestemming dient te 
worden gewijzigd naar een bedrijfsbestemming. Dit kan door middel van de wijzigingsbevoegdheid, mits aangetoond wordt 
dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter plaatse van de nabijgelegen woningen. Op basis van 
voorliggend akoestisch onderzoek is de geluidbelasting berekend ter plaatse van de omliggende woningen binnen de 
richtafstand en getoetst aan de richtwaarden voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  
 
Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (VROM 1999).  
 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 van dit rapport is opgenomen op welke wijze dit vanuit het toetsingskader is vormgegeven. Een beschrijving 
van de omgeving en de beoogde planologische ontwikkeling is opgenomen in hoofdstuk 3. Een beschrijving van de 
uitgangspunten van het akoestisch onderzoek is opgenomen in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 zijn de uitgangspunten voor de 
berekeningen en de modellering beschreven. De rekenresultaten en de conclusie zijn opgenomen in hoofdstuk 6. Hoofdstuk 
7 bevat ten slotte een beschouwing van de berekende geluidbelasting in relatie tot de milieuwetgeving (Activiteitenbesluit 
milieubeheer).  
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2 TOETSINGSKADER 
 
 
Algemeen 
Voor diverse locaties in het buitengebied van Elsendorp (gemeenten Gemert-Bakel), waaronder de Zeelandsedijk 82, wordt 
een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte opgesteld. Aanleiding voor dit bestemmingsplan is de 'visie Proeftuin 
Elsendorp' die door de dorpsgemeenschap zelf is opgesteld. Waar een bestemmingsplan normaal gesproken alleen regels 
over de ruimtelijke ordening mag bevatten, mag een 'bestemmingsplan met verbrede reikwijdte' meer bevatten, namelijk 
regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Daarnaast mag een dergelijk plan ook andere typen instrumenten 
gebruiken dan een 'gewoon' bestemmingsplan. Het gaat dan bijvoorbeeld om een 'meldingsplicht' of een 
'omgevingsvergunning voor een bestemmingsplanactiviteit'.  
 
Dit plan is daarmee een omgevingsplan vooruitlopend op de Omgevingswet, maar nog niet een omgevingsplan conform de 
Omgevingswet. Om vooruit te kunnen lopen op de Omgevingswet heeft dit plan een pilot status onder de Crisis- en 
herstelwet. 
 
Voor wat betreft het aspect ‘geluid’, wordt voor Schaap Agri Service BV aan de Zeelandsedijk 82 aangesloten bij de 
reguliere toetsingskaders uit de VNG-brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’.  
 
 
Richtafstanden 
Voor het aspect ‘geluid’ zijn in de VNG-brochure “Bedrijven en Milieuzonering” richtafstanden opgenomen voor 
bedrijvigheid ten opzichte van geluidgevoelige bestemmingen. De richtafstanden zijn afhankelijk van de milieucategorie van 
de bedrijven en de gebiedstypering. Als de richtafstanden worden gerespecteerd is er sprake van een goede ruimtelijke 
ordening. Het is mogelijk om een ontwikkeling binnen de richtafstanden planologisch mogelijk te maken, mits aangetoond 
wordt er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Vanuit akoestisch oogpunt wordt ervan uitgegaan dat er 
sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat als aan bepaalde geluidrichtlijnen wordt voldaan. 
 
Voor een loonbedrijf wordt aangesloten bij de SBI-codering 0161 ‘Dienstverlening t.b.v. de landbouw – algemeen 
bedrijfsoppervlakte > 500 m2. Dit is een milieucategorie 3.1 bedrijf met een richtafstand van 50 meter.  
 
 
Gebiedstypering en richtwaarde 
De VNG-brochure onderscheidt twee gebiedstyperingen: 

1. Rustige woonwijk en rustig buitengebied 
2. Gemengd gebied 

 
Een ‘rustige woonwijk en rustig buitengebied’ is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. 
Afgezien van enkele wijkgebonden voorzieningen zijn er vrijwel geen andere functies. Er is weinig storend verkeer. Een 
vergelijkbaar omgevingstype is een rustig buitengebied (inclusief eventueel verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een 
natuurgebied.  
 
Een ‘gemengd gebied’ is een gebied met matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen kunnen winkels, horeca 
of kleine bedrijven voorkomen. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere activiteiten 
kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen behoren eveneens tot 
het gemengd gebied.  
 
De directe omgeving kan worden gekenmerkt als een rustig buitengebied.  
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Voor een rustig buitengebied gelden de volgende richtwaarden:  
 

• 45 dB(A) etmaalwaarde1 voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau; 
• 65 dB(A) in de dag-, 60 dB(A) in de avond- en 55 dB(A) in de nachtperiode voor het maximaal geluidniveau 

(piekgeluiden); 
• 50 dB(A) etmaalwaarde voor het equivalent geluidniveau vanwege de verkeersaantrekkende werking (indirecte 

hinder). 
 
De voertuigen van het bedrijf rijden via de in-/uitrit naar de Zeelandsedijk/ Grote Baan (N277). Daarbij passeren zij de 
woning aan de Zeelandsedijk 82. Deze woning is wel verbonden aan het bedrijf, maar heeft een aparte woonbestemming. 
Voor deze woning is de geluidbelasting vanwege de verkeersaantrekkende werking beschouwd. Zodra het verkeer op de 
Zeelandsedijk/ Grote Baan (N277) is, is het opgenomen in het heersend verkeersbeeld en is toetsing niet noodzakelijk. .  

 
1 De etmaalwaarde is de hoogste waarde van de dagperiode (07.00-19.00 uur), de avondperiode (19.00-23.00 uur) + 5 dB(A) 
of de nachtperiode (23.00-06.00u uur) + 10 dB(A). In overeenstemming met het Activiteitenbesluit milieubeheer voor 
agrarisch verwante bedrijven is de dagperiode gedefinieerd van 06.00 tot 19.00 uur, de avondperiode van 19.00 tot 22.00 
uur en de nachtperiode van 22.00 tot 06.00 uur.  



Akoestisch onderzoek Zeelandsedijk 80 Elsendorp      
 
 

BP.2116.R03.rev1  pagina  7 20-11-2021 
 
 

3 OMSCHRIJVING OMGEVING EN BEOOGDE (PLANOLOGISCHE) ONTWIKKELING 
 
De onderzoekslocatie bevindt zich aan de Zeelandsedijk 80 in Elsendorp. De onderzoekslocatie bevindt zich op ruim een 
kilometer ten noordwesten van de bebouwde kom van Elsendorp.   
 
De directe omgeving rondom de onderzoekslocatie is te kenmerken als agrarisch gebied met verspreid liggende bebouwing 
langs de Zeelandsedijk / Grote Baan (N277) ten oosten van de woning, ten zuiden aan de Paradijs en ten oosten de 
Stichtingseweg. Alle woonbestemmingen bevinden zich buiten de richtafstand van 50 meter. De meest nabijgelegen 
woningen zijn de: 

• Zeelandsedijk 82 op ca. 80 meter ten oosten van het bedrijf. Deze woning is de bedrijfswoning, maar vanwege de 
aparte woonbestemming wel in de beoordeling meegenomen; 

• Paradijs 64 en 66 op ca. 75 m ten zuiden van het bedrijf; 
 
Ten noorden en ten westen van het bedrijf is de afstand tot woningen groter dan 200 meter.  
 
In onderstaande figuur is een luchtfoto van de situatie opgenomen. De onderzoekslocatie is rood omkaderd. De meest 
nabijgelegen woningen zijn aangeduid met een gele stip.  
  

 
Figuur 3.1: Luchtfoto onderzoekslocatie en omgeving 
 
In het bestemmingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied 2017” is het perceel bestemd is “Agrarisch – Agrarisch bedrijf” met de 
functie aanduiding “Intensieve veehouderij”.  Het voornemen is om de bestemming te wijzigen naar een 
bedrijfsbestemming met de specifieke aanduiding “Agrarisch verwant”.  
 
In onderstaande figuur is de verbeelding van het wijzigingsplan opgenomen.   
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De bestaande opstallen op het terrein worden verwijderd. Daarvoor in de plaats worden een nieuwe loods gerealiseerd. 
Ook wordt een groot gedeelte van het terrein verhard, zodat vrachtwagens op het buitenterrein kunnen parkeren. In 
onderstaande figuur is de plattegrond van de nieuwe situatie weergegeven.  
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4 UITGANGSPUNTEN ONDERZOEK 
 
Schaap Agri Service BV is gespecialiseerd in handel, logistiek en verweking van mest en andere vloeibare producten.  
Daarnaast levert het bedrijf kalk, diensten voor grond-gewas bemonstering en verhuurt het agrarisch materieel. 
 
Binnen het bedrijf werken zes mensen. De reguliere werktijden liggen tussen 06.00 en 19.00 uur. Incidenteel vinden ook in 
de avond- en nachtperiode activiteiten plaats. Dit is dan voornamelijk in het voor- en najaar.  
 
Onder de bedrijfshal is een mestput die voor de distributie van mest wordt gebruikt. In de hal wordt de mest geladen of 
gelost. De mestput heeft een capaciteit van 40 vrachtwagens. Het lossen van mest duurt ca. 5 minuten, het laden 15 
minuten per vrachtwagen. Ook vindt opslag van foerage/hooi/stro plaats. Voor het laden of lossen wordt gebruik gemaakt 
van een heftruck of verreiker.  
 
In onderstaande tabellen zijn de uitgangspunten voor de vervoersbewegingen opgenomen.  
 
Tabel 4.1: Transportbewegingen 

Transportmiddel Aantal per dag 

 
Dagperiode 

06.00-19.00 uur 
Avondperiode 

19.00-22.00 uur 
Nachtperiode 

22.00-06.00 uur 

Personenauto’s 14 2 2 

Vrachtauto’s 12 0 0 

bestelauto 4 2 0 

Tractor 6 2 2 
 
De aanwezige elektrische heftruck en verreiker worden elk ca. 1 uur per dag gebruikt voor laad- en loswerk. 
 
Vóór de loods op de tankplaats worden vrachtwagens worden schoongespoten met een hogedrukreiniger. Het gebruik van 
de hogedrukreiniger wordt ingeschat op maximaal 2 uur in de dagperiode.  
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5 UITGANGSPUNTEN BEREKENINGEN EN MODELLERING 
 
Op basis van de beschreven uitgangspunten is met behulp van de software Geomilieu, versie V2021.1, van DGMR 
Raadgevende Ingenieurs een overdrachtsmodel gemaakt om de geluidbelasting in de omgeving te berekenen. De 
modellering is uitgevoerd conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai. Voor het tot stand komen van het 
model is gebruik gemaakt van kadastrale en BGT-kaarten uit het Georegister, het Actueel Hoogtebestand van Nederland 
(AHN), informatie van de opdrachtgever en Google-Earth/Streetview. 
 
In onderstaande paragrafen is de modelvorming toegelicht.  
 
De output van het rekenmodel is in numerieke vorm opgenomen in bijlage I van dit rapport. 
 

5.1 Bodemgebieden en objecten 
 
In de berekening wordt rekening gehouden met de mate van absorptie door, reflectie tegen en verstrooiing aan de bodem. 
Een harde bodem bestaat uit asfalt, bestrating, water of beton en wordt gemodelleerd met een bodemfactor 0,0. Een 
zachte bodem bestaat uit grasland, bossen of tuinen en wordt gemodelleerd met een bodemfactor 1,0. De mate van 
absorptie kan tussen de 0 en 1 liggen, afhankelijk van de verhouding harde/zachte bodemgebieden in het 
overdrachtsgebied.  
 
De directe omgeving van de onderzoekslocatie kenmerkt zich door de aanwezigheid van agrarisch gebied. Dat zijn 
overwegend zachte bodemgebieden. Het rekenmodel is daarom default ingesteld op een overdracht met zachte bodem (bf 
= 1,0). De wegen en de erfverhardingen zijn als hard bodemgebied in het rekenmodel ingevoerd. 
 
Alle objecten zijn als reflecterend object (reflectiefactor =0,8) gemodelleerd. De gebouwen in de directe omgeving van de 
onderzoekslocatie zijn voor wat betreft de ligging gemodelleerd aan de hand van de kadastrale kaart en geïmporteerd 
vanuit de openbare BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie). De hoogte van de objecten is handmatig ingevoerd en 
ontleend aan het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN).  
 
Figuur 1 omvat een weergave van de gemodelleerde bodemgebieden en objecten.   
 

5.2 Toetspunten 
 
Op de richtafstand van 50 meter van de perceelsgrens zijn toetspunten gemodelleerd. De woningen aan de Paradijs 64 en 
66 bevinden zich net buiten deze richtafstand. Volledigheidshalve zijn op de gevels van deze twee woningen wel 
toetspunten gelegd. 
 
Voor wat betreft de toetshoogte is aangesloten bij het gestelde in de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. 
Deze Handreiking beveelt aan om per geval te bezien op welke hoogte geluidhinder ondervonden kan worden. Dit is 
afhankelijk van de te beschermen verblijfsruimten en de periode van het etmaal. Als algemene regel wordt geadviseerd 
voor de dagperiode een toetshoogte van 1,5 meter aan te houden, aangezien de buitenruimte en de woonkamers dan de te 
beschermen ruimten zijn. In de avond- en nachtperiode wordt een hoogte van 5 meter geadviseerd, ter bescherming van 
slaapruimten. Aangezien er zich binnen de richtafstand van 50 meter geen woningen bevinden, is de standaard toetshoogte 
van 5 meter aangehouden.  
 
In figuur 2 zijn de gemodelleerde toetspunten grafisch weergegeven.  
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5.3 Geluidbronnen  
 
Op basis van de in hoofdstuk 4 beschreven uitgangspunten zijn de geluidbronnen in het rekenmodel opgenomen.  
Het bronvermogen van de geluidbronnen is gebaseerd op kengetallen conform onderstaande tabel.  
 
 
 
 
Tabel 5.1: Gehanteerde bronvermogens 

Bron Bronvermogen Lw  in dB(A) 

Vrachtwagen 104 

Bestelauto 95 

Tractoren 104 

Personenauto 89 

Elektrische heftruck 88 

Verreiker  103 

Afspuiten materieel met HD Reiniger 98 
 
De geluidbronnen zijn in figuur 3 weergegeven.  
 
Voor de berekening van de verkeersaantrekkende werking is een apart rekenmodel gemaakt met de rijlijnen op de 
openbare weg langs de woning aan de Zeelandsedijk 82. Voor de rijsnelheid is uitgegaan van 30 km/uur, omdat het een vrij 
smalle weg is. De bronvermogens zijn vanwege de hogere rijsnelheid verhoogd met 3 dB(A). In bijlage I zijn de 
brongegevens apart opgenomen. De modellering is grafisch weergegeven in figuur 4.  
 
 

5.4 Bedrijfsduurcorrecties 
 
Het gehanteerd bronvermogen wordt gecorrigeerd voor de tijd dat de bron binnen de inrichting ‘in bedrijf’ is. De 
bedrijfsduurcorrectieterm Cb brengt de periode Tb in rekening zolang de bedrijfstoestand tijdens de beoordelingsperiode T0 

blijft bestaan en wordt berekend volgens de volgende formule: 
 
Cb = -10*log(Tb/T0)  
 
De beoordelingsperiode T0 bedraagt voor: 
• de dagperiode: 06.00 – 19.00 uur = 13 uur 
• de avondperiode: 19.00 – 22.00 uur = 3 uur 
• de nachtperiode: 22.00 – 06.00 uur = 8 uur 
 
Voor het rijden van voertuigen is het aantal bronnen waarmee de rijlijn wordt gemodelleerd, de af te leggen weg binnen de 
inrichtingsgrenzen alsmede de rijsnelheid van belang om de Cb te bepalen.  
 
Hiervoor wordt de volgende formule gehanteerd: 
 
Cb (dB) =-10*log(L*n/v*To*N)  
 
Cb = bedrijfsduurcorrectie (dB) 
T0 = periodeduur 
n = aantal voertuigbewegingen 
N = aantal bronnen over de rijlijn gemodelleerd 
v = rijsnelheid in km/uur 
L = lengte van de rijlijn  
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In de modellering van de geluidbronnen wordt de bedrijfsduurcorrectie automatisch berekend per rijlijn, gegeven de 
bovenstaande parameters. De rijsnelheid op het terrein is gesteld op 10 km/uur.  
 
Om het maximaal geluidniveau te berekenen is voor de desbetreffende bronnen de bedrijfsduurcorrectie op 99 dB(A) 
gesteld.  
 

5.5 Maximale geluidniveaus 
 
Op het terrein wordt materieel geladen en gelost, worden vrachtwagens gestart en trekken ze op bij de openbare weg om 
snelheid te vermeerderen. Deze bronnen worden apart beoordeeld als maximale geluidniveaus (piekniveaus). Ten gevolge 
van laad- en loshandelingen en het starten en optrekken van vrachtwagens treedt een bronvermogen op van maximaal 110 
dB(A).  
 
Deze bronnen zijn als aparte puntbronnen in het rekenmodel opgenomen.   
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6 RESULTATEN EN CONCLUSIE 
 
Op basis van de in hoofdstuk 4 beschreven uitgangspunten en hoofdstuk 5 beschreven modellering, is het 
langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en het maximaal geluidniveau berekend op de toetspunten op 50 meter van de 
perceelsgrens en op de gevels van de woningen aan de Paradijs 64 en 66.  De berekeningen zijn uitgevoerd op basis van de 
methode II.8 ‘Overdrachtsmodel’ uit de Handleiding meten en rekenen industrielawaai.   
 

6.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  
 
In bijlage II zijn de rekenresultaten van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau opgenomen op de richtafstand van 50 
meter van de grens van de inrichting en op de gevels van de woningen.  
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 44 dB(A) in de dag-, 36 dB(A) in de 
avond- en 31 dB(A) in de nachtperiode bedraagt. Dit betekent dat de richtwaarde van 45 dB(A) in de dag-, 40 dB(A) in de 
avond- en 35 dB(A) in de nachtperiode niet wordt overschreden. Er wordt voldaan aan de geluid richtwaarden uit de VNG-
brochure ‘Bedrijven en milieuzonering” en is er dus sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  
 
Ter plaatse van de woningen bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 40 dB(A) in de dag-, 29 dB(A) 
in de avond- en 25 dB(A) in de nachtperiode. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de geluid richtwaarden uit de VNG-
brochure ‘Bedrijven en milieuzonering” en is er dus sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  
 

6.2 Maximaal geluidniveau  
 
In bijlage III zijn de rekenresultaten van het maximaal geluidniveau opgenomen  op de richtafstand van 50 meter van de 
grens van de inrichting en op de gevels van de woningen.   
 
Uit de rekenresultaten blijkt dat het maximaal geluidniveau ten hoogste 66 dB(A) in de dag-, 59 dB(A) in de avond- en 59 
dB(A) in de nachtperiode bedraagt. Hiermee wordt niet voldaan aan de geluid- richtwaarden uit de VNG-brochure 
‘Bedrijven en milieuzonering”. De richtwaarde van 65 dB(A) in de dag-, 60 dB(A) in de avond- en 55 dB(A) in de 
nachtperiode wordt overschreden met 1 dB(A) in de dagperiode op toetspunt 6 en 4 dB(A) in de nachtperiode op toetspunt 
4.  Ter plaatse van de woningen bedraagt het maximaal geluidniveau ten hoogste 60 dB(A) in de dag- en 51 dB(A0 in de 
avond- en nachtperiode. Hiermee wordt ter plaatse van de woningen wel voldaan aan de richtwaarden uit de VNG-
brochure ‘Bedrijven en milieuzonering” en is hier sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.  
 
 

6.3  Verkeersaantrekkende werking  
 
De geluidbelasting vanwege de verkeersaantrekkende werking is berekend  op de gevel van de woning aan de Zeelandsedijk 
82. Het equivalent geluidniveau bedraagt  51 dB(A) in de dag-, 49 dB)A) in de avond en  44 dB(A) in de nachtperiode. De  
voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) in de dag-, 45 dB(A) in de avond- en 40 dB(A) in de nachtperiode wordt met 1 dB(A) in 
de dag- en 4 dB(A) in de avond- en nachtperiode overschreden..  
 
Hierbij wordt de kanttekening geplaatst dat de eigenaar van deze woning binding heeft met het bedrijf, maar omdat er 
planologisch sprake is van een aparte woonbestemming is de geluidbelasting vanwege de verkeersaantrekkende werking 
getoetst.  
 
Een hogere geluidbelasting dan de genoemde voorkeursgrenswaarde is mogelijk, indien het woon- en leefklimaat in de 
woning aanvaardbaar is. Op grond van de milieuwetgeving en het Bouwbesluit kan worden gesteld dat er sprake is van een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat indien het geluidniveau in geluidgevoelige ruimtes van de woning niet hoger is dan 35 
dB(A) in de dag-, 30 dB(A) in de avond- en 25 dB(A) in de nachtperiode. Geluidgevoelige ruimtes zijn woonkamers, keukens 
> 12 m2 en slaapkamers. In onderstaande tabel is de benodigde geluidwering inzichtelijke gemaakt.  
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Tabel 6.1: Benodigde geluidwering 
Periode Benodigde geluidwering 

Dagperiode 51-35 = 16 dB(A) 

Avondperiode 49-30 = 19 dB(A) 

Nachtperiode 44-25 = 19 dB(A) 
 
Op grond van het Bouwbesluit geldt een minimum eis van 20 dB(A) voor de geluidwering. Aangezien de woning in 1959 is 
gebouwd (Bron: BAG), is de woning gebouwd vóór deze minimum eis in het Bouwbesluit werd opgenomen. Dit betekent 
dat er niet op voorhand van uitgegaan kan worden dat de woning aan de eisen uit tabel 6.1 voldoet. Nader onderzoek naar 
de benodigde geluidwering wordt noodzakelijk geacht. Eventuele voorzieningen voor de verbetering van de geluidwering 
van de uitwendige scheidingsconstructie dienen voor rekening van het bedrijf te worden aangebracht.  
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7 MILIEUWETGEVING 
 
Het bedrijf is meldingsplichtig op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Voor bedrijven waar in hoofdzaak 
agrarische activiteiten dan wel activiteiten die daarmee verband houden, worden verricht, niet  zijnde een 
glastuinbouwbedrijf dat is gelegen in een glastuinbouwgebied, deldt dat: 
 
a. voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT), veroorzaakt door de vast opgestelde installaties en 

toestellen, de niveaus op de plaatsen en tijdstippen, genoemd in tabel 2.17e, niet meer bedragen dan de in die 
tabel aangegeven waarden; 

 
 
Tabel 2.17e 
 

 06.00–19.00 uur  19.00–22.00 uur  22.00–06.00 uur  

LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen  45 dB(A)  40 dB(A)  35 dB(A)  

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige gebouwen  35 dB(A)  30 dB(A)  25 dB(A)  

 
 
b. voor het maximaal geluidsniveau (Lamax), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, 

alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve 
van en in de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, de niveaus op de plaatsen en tijdstippen, genoemd in tabel 
2.17f, niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden; 

 
 
Tabel 2.17f 
 

 06:00–19:00 uur  19:00–22:00 uur  22:00–06:00 uur  

LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen  70 dB(A)  65 dB(A)  60 dB(A)  

LAmax in in- en aanpandige gevoelige gebouwen  55 dB(A)  50 dB(A)  45 dB(A)  

 
 
c. de in de periode tussen 06.00 uur en 19.00 uur in tabel 2.17f opgenomen waarden niet van toepassing zijn op 

laad- en losactiviteiten, alsmede op het in en uit de inrichting rijden van landbouwtractoren of motorrijtuigen met 
beperkte snelheid; 

d. de in tabel 2.17e en 2.17f aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen niet gelden indien 
de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft voor het in redelijkheid uitvoeren of doen 
uitvoeren van geluidmetingen; 

e. de in tabel 2.17e en 2.17f aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op de grens van het 
terrein, met dien verstande dat de waarden in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een 
woonschip als bedoeld in artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, slechts gelden voor 
zover deze ligplaatsen als zodanig zijn bestemd op of na 1 juli 2012 en niet daarvoor in een gemeentelijke 
verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden ingenomen; 

f. de in tabel 2.17e en 2.17f aangegeven waarden op de gevel, vermeerderd met 5 dB(A), ook gelden op de grens 
van het terrein in geval van ligplaatsen, bestemd om te worden ingenomen door een woonschip als bedoeld in 
artikel 1.2, derde lid, onderdeel b, van het Besluit geluidhinder, voor zover deze ligplaatsen: 

1°. als zodanig zijn bestemd voor 1 juli 2012, of 
2°. voor 1 juli 2012 in een gemeentelijke verordening waren aangewezen om door een woonschip te worden 

ingenomen en voor 1 juli 2022 als zodanig zijn bestemd; 
g. de waarden binnen in- en aanpandige gevoelige gebouwen slechts gelden in geluidsgevoelige ruimten en 

verblijfsruimten, en 
h. de in tabel 2.17e en 2.17f aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn gelegen op een 

gezoneerd industrieterrein. 
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Op grond van deze geluidnormen kan worden gesteld dat met deze rapportage ook in voldoende mate wordt aangetoond 
dat voldaan wordt aan de geluidnormen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer, omdat: 
 

1. Er wordt aangetoond dat op de richtafstand van 50 meter met in acht name van de in paragraaf 6.1 beschreven 
maatregel voldaan kan worden aan de richtwaarden én deze richtwaarden gelijk zijn aan de geluidnormen uit het 
Activiteitenbesluit milieubeheer; 

2. Volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer getoetst moet worden op gevels van woningen. De woningen liggen 
verder weg dan de richtafstand, dus de geluidbelasting is daar lager; 

3. Op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer alleen vast opgestelde installaties moeten worden getoetst. Dit 
betekent dat op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer de te toetsen geluidbelasting (veel) lager is.  
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: RBS
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k Lw 2k

MB_01 Personenauto's / bedrijfsauto's      0,75 --     28      4      4   27,11   29,20   33,46   69,00   76,00   78,00   81,00   84,00   84,00
MB_02 vrachtwagens      1,50 --     24 -- --   27,34 -- --   79,10   87,80   91,90   96,50  100,20   97,50
MB_03 Tractoren      1,50 --     12      4      4   30,44   28,85   33,11   79,30   88,00   92,10   96,70  100,40   97,70
MB_04 Bestelauto's      0,75 --      8      4 --   32,35   28,99 --   75,00   82,00   84,00   87,00   90,00   90,00

20-11-2021 14:44:57Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Kraaij Akoestisch Adviesbureau



Bijlage I
Modelgegevens

Model: RBS
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Lw 4k Lw 8k Lw Totaal

MB_01   78,00   71,00   89,11
MB_02   90,50   83,60  103,83
MB_03   90,70   83,80  104,03
MB_04   84,00   77,00   95,11
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: RBS
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Type Richt. Hoek Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500

B_01 Afspuiten materieel met hd reiniger     1,50 <--> Relatief Normale puntbron   0,00 360,00   8,13 -- --   50,00   74,00   84,00   92,00
B_02 Elektrische heftruck     1,00 <--> Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  17,16 -- --   43,00   51,00   61,00   70,00
B_03 Elektrische heftruck     1,00 <--> Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  17,16 -- --   43,00   51,00   61,00   70,00
B_04 Elektrische heftruck     1,00 <--> Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  17,16 -- --   43,00   51,00   61,00   70,00
B_05 Elektrische heftruck     1,00 <--> Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  17,16 -- --   43,00   51,00   61,00   70,00

B_06 Verreiker     1,50 <--> Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  17,16 -- --   78,00   87,00   91,00   96,00
B_07 Verreiker     1,50 <--> Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  17,16 -- --   78,00   87,00   91,00   96,00
B_08 Verreiker     1,50 <--> Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  17,16 -- --   78,00   87,00   91,00   96,00
B_09 Verreiker     1,50 <--> Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  17,16 -- --   78,00   87,00   91,00   96,00
B_09 Maximaal geluidniveau     1,50 <--> Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00 -- --   85,00   94,00   98,00  102,00

B_10 Maximaal geluidniveau     1,50 <--> Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00 -- --   85,00   94,00   98,00  102,00
B_11 Maximaal geluidniveau     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00 -- --   85,00   94,00   98,00  102,00
B_12 Maximaal geluidniveau     1,50      0,00 Relatief Normale puntbron   0,00 360,00  99,00 -- --   85,00   94,00   98,00  102,00
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: RBS
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Lw 1k Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal

B_01   92,00   90,00   91,00   89,00   98,13
B_02   82,00   84,00   82,00   75,00   87,86
B_03   82,00   84,00   82,00   75,00   87,86
B_04   82,00   84,00   82,00   75,00   87,86
B_05   82,00   84,00   82,00   75,00   87,86

B_06   99,00   97,00   90,00   83,00  103,00
B_07   99,00   97,00   90,00   83,00  103,00
B_08   99,00   97,00   90,00   83,00  103,00
B_09   99,00   97,00   90,00   83,00  103,00
B_09  106,00  104,00   96,00   90,00  109,77

B_10  106,00  104,00   96,00   90,00  109,77
B_11  106,00  104,00   96,00   90,00  109,77
B_12  106,00  104,00   96,00   90,00  109,77
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: RBS
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Maaiveld Hdef. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

T_01 Toetspunt op richtafstand      0,00 Relatief      5,00 -- -- -- -- -- Ja
T_02 Toetspunt op richtafstand      0,00 Relatief      5,00 -- -- -- -- -- Ja
T_03 Toetspunt op richtafstand      0,00 Relatief      5,00 -- -- -- -- -- Ja
T_04 Toetspunt op richtafstand      0,00 Relatief      5,00 -- -- -- -- -- Ja
T_05 Toetspunt op richtafstand <--> Relatief      5,00 -- -- -- -- -- Ja

T_06 Toetspunt op richtafstand <--> Relatief      5,00 -- -- -- -- -- Ja
T_07 Toetspunt op richtafstand      0,00 Relatief      5,00 -- -- -- -- -- Ja
T_08 Toetspunt op richtafstand      0,00 Relatief      5,00 -- -- -- -- -- Ja
T_09 Zeelandsedijk 82 <--> Relatief      1,50      5,00 -- -- -- -- Ja
T_09 Paradijs 64 <--> Relatief      5,00 -- -- -- -- -- Ja

T_10 Paradijs 66 <--> Relatief      5,00 -- -- -- -- -- Ja
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: RBS
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Bf

rijbaan regionale weg/gesloten verharding/cem 0,00
rijbaan regionale weg/gesloten verharding/cem 0,00
rijbaan regionale weg/gesloten verharding/cem 0,00
rijbaan regionale weg/gesloten verharding/cem 0,00
rijbaan regionale weg/gesloten verharding/cem 0,00

rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement 0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra 0,00
rijbaan regionale weg/gesloten verharding/cem 0,00
rijbaan regionale weg/gesloten verharding/cem 0,00

rijbaan regionale weg/gesloten verharding/cem 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt 0,00
inrit/open verharding/betonstraatstenen 0,00
inrit/gesloten verharding/asfalt 0,00

erf 0,00
0,00

1 0,00
2 0,00
3 0,00

rijbaan regionale weg/gesloten verharding/cem 0,00
rijbaan regionale weg/gesloten verharding/cem 0,00
rijbaan regionale weg/gesloten verharding/cem 0,00
rijbaan regionale weg/gesloten verharding/cem 0,00
rijbaan regionale weg/gesloten verharding/cem 0,00

rijbaan regionale weg/gesloten verharding/cem 0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra 0,00
rijbaan regionale weg/gesloten verharding/cem 0,00
rijbaan regionale weg/gesloten verharding/cem 0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/sierbestra 0,00

inrit/open verharding/betonstraatstenen 0,00
rijbaan regionale weg/gesloten verharding/cem 0,00
rijbaan lokale weg/open verharding/betonstraa 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/asfalt 0,00
rijbaan lokale weg/half verhard/grind 0,00
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: RBS
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Bf

rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement 0,00
rijbaan lokale weg/gesloten verharding/cement 0,00
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: RBS
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

1652100000021376     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000002290     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000000804     9,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

75 1652100000003318     6,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000000676     8,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

15A 1702100000003929     7,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
15 1702100000003842     6,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
81 1652100000000821     6,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

1652100000000985     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000026491     8,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

1702100000009549     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000028367     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000028522     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000028485     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000028501     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

1652100000028383     3,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
57 1652100000004028     8,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

1652100000000032     9,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
54 1652100000008329     6,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

1652100000001239     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

1652100000002890     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000000489     6,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000004427     4,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

69 1652100000007388     9,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
82 1652100000007994     7,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

66 1652100000003058     7,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000003423     5,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

60 1652100000008325     7,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000004224     4,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
1652100000023768     7,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

1652100000010522     0,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
80 1652100000002860     7,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
64 1652100000000907     4,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80

1652100000023767     4,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
    5,00 <--> Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: RBS
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

75 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

15A 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
15 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
81 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
57 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
54 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

69 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
82 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

66 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

60 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
64 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

20-11-2021 14:44:57Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: Kraaij Akoestisch Adviesbureau



Bijlage I
Modelgegevens

Model: RBS
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Functie Gebouwtype BAG-id Gemeente Jaar AHN-jaar Trust Cp Refl. 31 Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250

    6,00      0,00 Relatief    0    0   0 0 dB 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I
Modelgegevens

Model: RBS
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
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Bijlage I
Brongegevens verkeersaantrekkende werking

Model: Verkeersaantrekkende werking
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Aantal(D) Aantal(A) Aantal(N) Cb(D) Cb(A) Cb(N) Lw 63 Lw 125 Lw 250 Lw 500 Lw 1k

MB_01 Personenauto's / bedrijfsauto's IH      0,75      0,00     28      4      4   31,69   33,77   38,03   72,00   79,00   81,00   84,00   87,00
MB_03 Tractoren IH      1,50      0,00     12      4      4   35,35   33,76   38,01   82,30   91,00   95,10   99,70  103,40
MB_04 Bestelauto's IH      0,75      0,00     16      8 --   33,87   30,51 --   78,00   85,00   87,00   90,00   93,00
MB_02 Vrachtwagens IH      1,50      0,00     24 -- --   32,34 -- --   82,10   90,80   94,90   99,50  103,20
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Bijlage I
Brongegevens verkeersaantrekkende werking

Model: Verkeersaantrekkende werking
versie van Elsendorp - Elsendorp

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam Lw 2k Lw 4k Lw 8k Lw Totaal

MB_01   87,00   81,00   74,00   92,11
MB_03  100,70   93,70   86,80  107,03
MB_04   93,00   87,00   80,00   98,11
MB_02  100,50   93,50   86,60  106,83
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Akoestisch onderzoek Zeelandsedijk 80 Elsendorp      
 
 

 
 

BIJLAGE II 
Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau  

 
  



Bijlage II
Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht Etmaal

T_01_A Toetspunt op richtafstand 180470,86 400613,00 5,00 42 34 28 42
T_02_A Toetspunt op richtafstand 180547,60 400628,91 5,00 43 36 31 43
T_03_A Toetspunt op richtafstand 180614,30 400599,47 5,00 43 36 31 43
T_04_A Toetspunt op richtafstand 180631,93 400516,88 5,00 44 33 29 44
T_05_A Toetspunt op richtafstand 180575,48 400436,05 5,00 43 32 27 43

T_06_A Toetspunt op richtafstand 180503,65 400421,63 5,00 43 29 25 43
T_07_A Toetspunt op richtafstand 180437,18 400466,60 5,00 44 20 16 44
T_08_A Toetspunt op richtafstand 180419,77 400551,80 5,00 44 29 23 44
T_09_A Paradijs 64 180497,74 400390,02 5,00 40 27 22 40
T_09_A Zeelandsedijk 82 180655,81 400595,73 1,50 24 15 10 24

T_09_B Zeelandsedijk 82 180655,81 400595,73 5,00 27 20 15 27
T_10_A Paradijs 66 180589,97 400414,37 5,00 40 29 25 40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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BIJLAGE III 
Rekenresultaten maximaal geluidniveau  

  



Bijlage III
Rekenresultaten maximaal geluidniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: RBS

LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

T_01_A Toetspunt op richtafstand 180470,86 400613,00 5,00 65 53 53
T_02_A Toetspunt op richtafstand 180547,60 400628,91 5,00 63 57 57
T_03_A Toetspunt op richtafstand 180614,30 400599,47 5,00 65 59 59
T_04_A Toetspunt op richtafstand 180631,93 400516,88 5,00 62 54 54
T_05_A Toetspunt op richtafstand 180575,48 400436,05 5,00 63 53 53

T_06_A Toetspunt op richtafstand 180503,65 400421,63 5,00 66 51 51
T_07_A Toetspunt op richtafstand 180437,18 400466,60 5,00 63 43 43
T_08_A Toetspunt op richtafstand 180419,77 400551,80 5,00 63 50 50
T_09_A Paradijs 64 180497,74 400390,02 5,00 58 48 48
T_09_A Zeelandsedijk 82 180655,81 400595,73 1,50 43 36 36

T_09_B Zeelandsedijk 82 180655,81 400595,73 5,00 47 42 42
T_10_A Paradijs 66 180589,97 400414,37 5,00 60 51 51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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BIJLAGE IV 
Rekenresultaten verkeersaantrekkende werking 

 
  



Bijlage IV
Rekenresultaten verkeersaantrekkende werking

Rapport: Resultatentabel
Model: Verkeersaantrekkende werking

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam
Toetspunt Omschrijving X Y Hoogte Dag Avond Nacht

T_09_A Zeelandsedijk 82 180655,81 400595,73 1,50 51 49 44
T_09_B Zeelandsedijk 82 180655,81 400595,73 5,00 51 49 44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 7 Bodemonderzoek 





 

    

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

Verkennend bodemonderzoek 

Conform NEN 5740 en NEN 5897 
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 Verkennend bodemonderzoek  

 Locatie: Zeelandsedijk 80, Elsendorp 

 Projectnummer: 19-309 

 Datum: 10-10-2019 

 

 

  



 

 

Samenvatting 

Ter plaatse van Zeelandsedijk 80 te Elsendorp is een verkennend bodemonderzoek 

conform NEN 5740 en een bodemonderzoek, naar asbest in puin conform NEN 5897 

uitgevoerd. Voor de uitvoer van het bodemonderzoek is een vooronderzoek conform 

NEN 5725 uitgevoerd. Op basis van het vooronderzoek is de onderzoeksstrategie 

bepaald.  

De locatie heeft een oppervlakte van circa 6.700 m2 en is in gebruik voor agrarische 

doeleinden. Naar aanleiding van de geplande eigendomsoverdracht is de locatie 

onderzocht. Het doel van het onderzoek is om aan te tonen dat op de locatie 

redelijkerwijs geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het grondwater 

in gehaltes boven respectievelijk de achtergrondwaarden en de streefwaarden. 

De aanleiding voor het bodemonderzoek naar asbest in puin wordt gevormd doordat 

direct naast de onderzoekslocatie een halfverharding aanwezig is, welke als verdacht op 

het voorkomen van asbest moet worden beschouwd. Deze halfverharding is niet 

meegenomen in het onderzoek conform NEN 5740, maar wordt conform NEN5897 

onderzocht. 

NEN 5740 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek en de analyseresultaten kan worden 

geconcludeerd dat in de bodem verhogingen van koper ten opzichte van de 

achtergrondwaarde worden aangetroffen. In het grondwater worden verhogingen van 

barium, cadmium, koper, nikkel en zink aangetroffen. 

De locatie kan daarom niet meer als onverdacht worden beschouwd, de resultaten van 

het bodemonderzoek geven echter geen aanleiding om een nieuw onderzoek met een 

gewijzigde onderzoeksstrategie uit te voeren. 

Verhogingen ten opzichte van de achtergrondwaarde, respectievelijk de streefwaarde 

worden vaker aangetroffen tijdens bodemonderzoeken en geven geen bezwaar voor het 

geplande gebruik van de locatie. Op basis van dit bodemonderzoek zijn er geen 

belemmeringen met betrekking tot huidige en /of toekomstige gebruik van de locatie.  

NEN 5897 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek en de analyseresultaten kan worden 

geconcludeerd dat asbest wordt aangetroffen. De concentratie asbest die wordt 

aangetroffen is ruimschoots kleiner dan 100 mg/kg. Bij een gering gehalte aan 

hechtgebonden asbest (< 100 mg/kg) zijn er geen bezwaren voor het huidige en/of 

toekomstige gebruik van de halfverharding. 
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Alle rechten zijn uitdrukkelijk voorbehouden aan Terra milieu BV. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd 

en/ of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, 

zonder voorafgaande toestemming van Terra milieu BV. 

Terra Milieu BV werkt als onafhankelijk adviesbureau samen met het veldwerkbureau Bodemflex BV. Bodemflex BV 

voert onafhankelijk veldwerk uit onder de certificaten BRL SIKB 1000, 2000 en 6000. Bodemflex BV heeft verder 

geen connecties met de opdrachtgever. Het veldwerk en de analyseresultaten worden onafhankelijk gerapporteerd. 
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1. Inleiding 

In uw opdracht heeft Terra Milieu een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 

en een bodemonderzoek, naar asbest in puin conform NEN 5897 uitgevoerd. Voor de 

uitvoer van het bodemonderzoek is een vooronderzoek conform NEN 5725 uitgevoerd. 

Op basis van het vooronderzoek is de onderzoeksstrategie bepaald.  

NEN 5740 

Het bodemonderzoek is uitgevoerd naar aanleiding van de geplande 

eigendomsoverdracht. Het doel van het bodemonderzoek is om aan te tonen dat op de 

locatie redelijkerwijs geen verontreinigende stoffen aanwezig zijn in de grond of het 

grondwater in gehaltes boven respectievelijk de achtergrondwaarden en de 

streefwaarden.  

De onderzoekslocatie betreft het weiland achter de woning. De aanwezige 

halfverharding en de opstallen worden op aangeven van de opdrachtgever niet 

meegenomen in de onderzoekslocatie.  

NEN 5897 

Het doel van het onderzoek is om met een relatief geringe inspanning aan te tonen of 

het vermoeden dat verontreinigende stoffen in de vorm van asbest aanwezig zijn op de 

halfverharding naast het weiland terecht is. 

De ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. De situatie van het 

uitgevoerde bodemonderzoek is weergegeven in bijlage 2. 
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2. Vooronderzoek 

Het vooronderzoek is uitgevoerd op basis van de NEN 5725, het vooronderzoek is verder 

uitgewerkt in bijlage 3. Het vooronderzoek bestaat o.a. uit het opvragen van bodem-

informatie bij het bodeminformatiesysteem van de gezamenlijke omgevingsdiensten 

van Noord-Brabant. 

Onderzoekslocatie 

De locatie is in het verleden in gebruik geweest voor agrarische doeleinden. De locatie 

zal in de toekomst worden gebruikt voor agrarische doeleinden. Op de locatie zijn in het 

verleden nog geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 

Op de locatie zijn een tweetal stallen aanwezig met asbesthoudende dakbedekking. 

Deze stallen zijn op aangeven van de opdrachtgever buiten de onderzoekslocatie 

gelaten. Tussen de stallen is een betonverharding aanwezig. Het onderzoek wordt 

uitgevoerd op een tweetal deellocaties: 

Weiland (6.700 m2):   NEN 5740 

Halfverharding (500 m2):   NEN 5897 

Omgeving onderzoekslocatie 

De omgeving van de locatie is in gebruik voor agrarische- en woondoeleinden. In de 

directe omgeving van de onderzoekslocatie (straal van 100 meter) zijn geen relevante 

gegevens bekend met betrekking tot de bodem. 

Conclusie vooronderzoek 

Op basis van het vooronderzoek worden ter plaatse van de onderzoekslocatie geen 

belastende bronnen of verdachte activiteiten verwacht. De locatie wordt dan ook als 

onverdacht beschouwd. 

De halfverharding aangrezend aan de locatie kan als verdacht op het voorkomen van 

asbest (plaatmateriaal) worden beschouwd. De halfverharding wordt als separate 

deellocatie onderzocht. 
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3. Veldwerkzaamheden 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. B. Brouwer en dhr. M. van Kordelaar 

geregistreerd als erkend monsternemers van Bodemflex BV. Bodemflex is een 

onafhankelijk veldwerkbureau. Het certificaat is opgenomen in bijlage 9.  

De veldwerkgegevens zijn opgenomen in bijlage 4, foto’s van de locatie zijn opgenomen 

in bijlage 8. 

3.1 Onderzoeksstrategie 

NEN 5740: Op basis van het vooronderzoek kan de locatie als onverdacht worden 

beschouwd. Tijdens het verkennend bodemonderzoek is de volgende 

onderzoeksstrategie gehanteerd; Strategie voor een onverdachte locatie (ONV). Naar 

aanleiding van de oppervlakte van de onderzoekslocatie zijn de volgende boringen en 

analyses verricht.  

Opper-

vlakte 

(m2) 

Aantal boringen Aantal analyses 

0,5 m-mv 2,0 m-mv Peilbuis Bovengrond Ondergrond Grondwater 

<7.000 12 3 1 2 1 1 
1 De analyses van de grond worden aangeleverd conform het standaard pakket grond, inclusief Lutum&O.S. (AS3000); 
2 De analyses van het grondwater worden aangeleverd conform het standaard pakket grondwater (AS3000). 

NEN 5897: Op basis van het vooronderzoek kan een deellocatie direct naast de 

onderzoekslocatie (puinpad) als verdacht worden beschouwd. De oppervlakte van de 

onderzoekslocatie bedraagt <500 m2. Uitgaande van een verdachte locatie wordt 

conform de NEN 5897 de onderzoeksstrategie gehanteerd: 

Opper-

vlakte 

(m2) 

Aantal sleuven/gaten en 

boringen 

Aantal analyses 

0,5 m-mv Boring 2,0 m-mv Bovengrond Ondergrond Plaatmateriaal 

<500 4 - 1 - - 
1 De analyses van de grond worden aangeleverd conform pakket asbest in grond NEN5898 

3.2 Veldwerk ten behoeve van de grond (NEN5740) 

Het veldwerk ten behoeve van de monstername van de grond en het plaatsen van 

peilbuizen voor de monstername van het grondwater zijn uitgevoerd op 17-09-2019.  

De grond is globaal opgebouwd uit matig fijn, zwak siltig zand. De boorstaten van de 

boringen zijn opgenomen in bijlage 5. Tijdens het uitvoeren van het veldwerk zijn geen 

bijzonderheden waargenomen. 
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Uiteindelijk zijn de volgende grondmonsters samengesteld en aangeleverd ter analyse 

op een standaard pakket grond, incl. lutum + organische stof. 

Monstercode  Traject 

(m-mv) 

Opgebouwd uit boringen Zintuiglijke 

waarneming 

MB1 0 – 50  B2+B3+B5+B6+B7+B8+B14+B16 - 

MB2 0 – 50  B1+B4+B9+B10+B11+B12+B13+B15 - 

MO1 50 – 200  B1+B2+B3+B4 - 

NEN 5897 

Maaiveldinspectie: Het maaiveld is 17-09-2019 steekproefsgewijs geïnspecteerd, 

waarbij werd voldaan aan onderstaande randvoorwaarden. Hierna is het verkennend 

onderzoek naar asbest in puin uitgevoerd. Tijdens het uitvoeren van het veldwerk zijn 4 

gaten (30x30x50cm) gegraven.  

Voordat een visuele inspectie van het maaiveld kan worden uitgevoerd, moet worden voldaan aan een 

aantal randvoorwaarden, namelijk: 

− Het maaiveld moet vrij inspecteerbaar zijn; 

− Het maaiveld moet droog, vorstvrij zijn en er mag geen sneeuw aanwezig zijn; 

− Minimaal 25% van het te inspecteren maaiveld moet vrij zijn van objecten, vegetatie en plassen; 

− Er mag niet meer dan 10 mm/u regen vallen; 

− Er mag geen neerslag in de vorm van hagel of sneeuw vallen; 

− De inspectie mag niet tussen zonsondergang en zonsopkomst; 

− Er mag door mist niet een zicht van minder dan 50 meter zijn opgetreden. 

Tijdens de maaiveldinspectie is ter plaatse van de halfverharding geen asbestverdacht 

materiaal aangetroffen. Tevens is en geen van de gaten verdacht plaatmateriaal 

aangetroffen. Er is een mengmonster (MM1) samengesteld uit de 4 gaten. 
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3.3 Veldwerk ten behoeve van het grondwater 

Het veldwerk ten behoeve van de monstername van het grondwater is uitgevoerd op 24-

09-2019 door dhr. M. van Kordelaar van Bodemflex. Tijdens het uitvoeren van de 

grondwatermonstername en veldmetingen zijn geen bijzonderheden waargenomen.  

Tijdens de monstername van het grondwater zijn de onderstaande metingen verricht en 

onderstaande monster(s) ter analyse aangeleverd. 

Monstercode Filterstelling (cm-mv) GWS1 Ec (µS/cm) pH Temp.2 (°C) Troebelheid 

B1 210 – 310  160  1070 6,4 16,0 18 
1 GWS: Grondwaterstand, 2 Temp.: Temperatuur 

 

Een te hoge NTU-waarde (>10 NTU) kan leiden tot overschatting van de organische 

verontreiniging. Indien na chemische analyse organische parameters de streefwaarde  

(onverwacht) overschrijden kan tot herbemonstering van de peilbuis worden besloten.  
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4. Analyseresultaten 

De analyses zijn uitgevoerd door een erkend laboratorium (geaccrediteerd conform 

AS3000), de analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 6. 

4.1 Toetsing analyseresultaten 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de streef- en interventiewaarden, zoals deze zijn 

opgenomen in de Circulaire bodemsanering 2013 en de Regeling bodemkwaliteit. De 

concentraties welke in het lab worden gemeten worden bij toetsing nog gecorrigeerd op 

basis van het gehalte aan lutum & organische stof. De getoetste analyseresultaten zijn 

opgenomen in bijlage 7. 

Monstercode  Parameter Overschrijding van1 

Achtergrondwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde 

MB1 -    

MB2 Koper 24   

MO1 -    

1 De geanalyseerde concentraties van de parameters welke verhoogd ten opzichte van de achtergrond-, tussen- of 

interventiewaarde worden aangetroffen zijn in onderstaande tabel weergegeven. 

 

Monstercode  Parameter Overschrijding van1 

Streefwaarde Tussenwaarde Interventiewaarde 

B1 Barium 

Cadmium 

Koper 

Nikkel 

Zink  

53 

0,52 

40 

30 

120 

  

1 De geanalyseerde concentraties van de parameters welke verhoogd ten opzichte van de streef-, tussen- of interventiewaarde 

worden aangetroffen zijn in deze tabel weergegeven. 

4.2 Interpretatie analyseresultaten 

NEN 5740: Op basis van de analyseresultaten kan worden geconcludeerd dat in de 

bovengrond verhogingen van koper ten opzichte van de achtergrondwaarde worden 

aangetroffen. In het grondwater worden verhogingen van barium, cadmium, koper, 

nikkel en zink aangetroffen.  

NEN 5897  

In onderstaande tabel zijn de aangetroffen concentraties aan asbest weergegeven.  

Deellocatie  Monstercode  Hoeveelheid 

>20 mm  

Concentratie <20 mm 

(mg/kg ds.) 

Halfverharding  MM1 - 6,1 
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5. Conclusie  

NEN 5740 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek en de analyseresultaten kan worden 

geconcludeerd dat in de bodem verhogingen van koper ten opzichte van de achtergrond-

waarde worden aangetroffen. In het grondwater worden verhogingen van barium, 

cadmium, koper, nikkel en zink aangetroffen. 

De locatie kan daarom niet meer als onverdacht worden beschouwd, de resultaten van 

het bodemonderzoek geven echter geen aanleiding om een nieuw onderzoek met een 

gewijzigde onderzoeksstrategie uit te voeren. 

Verhogingen ten opzichte van de achtergrondwaarde, respectievelijk de streefwaarde 

worden vaker aangetroffen tijdens bodemonderzoeken en geven geen bezwaar voor het 

geplande gebruik van de locatie. Op basis van dit bodemonderzoek zijn er geen 

belemmeringen met betrekking tot huidige en /of toekomstige gebruik van de locatie.  

NEN 5897 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek en de analyseresultaten kan worden 

geconcludeerd dat asbest wordt aangetroffen. De concentratie asbest die wordt 

aangetroffen is ruimschoots kleiner dan 100 mg/kg. Bij een gering gehalte aan 

hechtgebonden asbest (< 100 mg/kg) zijn er geen bezwaren voor het huidige en/of 

toekomstige gebruik van de halfverharding. 

 

 

 

 

Algemeen 

Het onderzoek is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid en conform de daarvoor opgestelde normen 

en richtlijnen uitgevoerd. Tijdens het verkennend onderzoek is echter slechts een beperkt aantal boringen 

geplaatst en analyses ingezet. Hierdoor blijft het, ondanks de zorgvuldigheid waarmee het onderzoek is 

uitgevoerd, mogelijk dat de bodemopbouw / bodemkwaliteit lokaal afwijkt van de resultaten van dit 

verkennend bodemonderzoek. Het onderzoek is alleen ter plaatse van de directe omgeving van de 

bebouwing uitgevoerd, hierbij is het gedeelte van de locatie waar een beton- en of overige 

verhardingslagen worden aangetroffen niet onderzocht.  

Op basis van dit bodemonderzoek kan ook geen uitspraak worden gedaan over de kwaliteit van de 

bodem en of funderingslagen onder de betonverharding en/of bebouwing. Hierdoor kan niet geheel 

uitgesloten worden dat er op de locatie een verontreiniging aanwezig is die bij dit onderzoek niet is 

aangetroffen. Terra Milieu bv acht zich niet aansprakelijk voor eventueel hieruit voortvloeiende 

(financiële) schade. 
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Risico-beoordeling en saneringsurgentie 

De aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in de bodem is op zichzelf niet gevaarlijk. Wanneer de 

verontreiniging uit hechtgebonden asbest bestaat (zoals asbestcement) zullen onder normale 

omstandigheden zonder bewerking geen asbestvezels vrijkomen. 

Bij een gering gehalte aan hechtgebonden asbest in de bodem (< 100 mg/kg), is er geen risico op 

blootstelling aan asbest, ongeacht de bewerkingen die worden uitgevoerd (afgegraven, omspitten, enz.). 

Ook wanneer bij werkzaamheden de stukjes asbestcement daadwerkelijk worden gebroken is er geen 

risico op blootstelling aan asbest. 

Alleen wanneer een substantiële hoeveelheid hechtgebonden asbest in de bodem aanwezig is (>> 100 

mg/kg), bestaat bij het intensief bewerken van de bodem, door bouwen, graven en dergelijke, het gevaar 

dat asbestvezels in de lucht vrijkomen. 

Uit niet-hechtgebonden materialen komen veel makkelijker vezels vrij, zodat een dergelijk type 

verontreiniging eerder een actueel blootstellingsrisico vormt dan de hechtgebonden vorm. Wanneer een 

substantiële hoeveelheid asbest (>100 mg/kg) in niet-hechtgebonden of slecht gebonden vorm in de 

bodem aanwezig is (isolatiemateriaal, spuitasbest, enz.) kan onder bepaalde omstandigheden, 

bijvoorbeeld door een sterke luchtstroming, wel een normoverschrijdende emissie boven het VR-niveau 

optreden, ook als de grond niet wordt bewerkt. 
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Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 19-285

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, geleverd op 18 september 2019
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Gemert
P
893

0 m 10 m 50 m

80

893

443

772

892

276

https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GMT00&sectie=P&perceelnummer=893&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GMT00&sectie=P&perceelnummer=443&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GMT00&sectie=P&perceelnummer=772&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GMT00&sectie=P&perceelnummer=892&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=GMT00&sectie=P&perceelnummer=276&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


Omgevingskaart Klantreferentie: 19-285

0 m 125 m 625 m

Deze kaart is noordgericht. Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object Gemert P 893
CC-BY Kadaster.



 

 

Bijlage 2. Situatie uitgevoerde bodemonderzoek 
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Legenda
Uit deze tekening kan geen exacte maatvoering worden gehaald
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Projectnummer: 19-309
Kadastraal Sectie: P, nr. 893

Schaal 1:750

 Postbus 72 5275 ZH Den Dungen
Tel. 0413 82 00 20 Fax 0413 82 0025 info@terramilieu.nl

FLEXIBEL, DESKUNDIG en TOEGANKELIJK
www.terramilieu.nl

Verkennend bodemonderzoek - Zeelandsedijk 80, Elsendorp
Opdrachtgever:
Adres:
Postcode, plaats:

Schaap Agri Service BV
Zeelandsedijk 82
5424 TR, Elsendorp

Boring tot 0,5 m-mv
Boring tot 2,0 m-mv
Boring met peilbuis

Analyse bovengrond
Analyse ondergrond
Niet geanalyseerd

Analyse grond(water) <Achtergrond-/Streefwaarde
Analyse grond(water) >Achtergrond-/Streefwaarde
Analyse grond(water) >Tussenwaarde
Analyse grond(water) >Interventiewaarde



 

 

Bijlage 3.  Vooronderzoek conform NEN 5725 

Op grond van de basisinformatie is beoordeeld dat de locatie als onverdacht kan 

worden beschouwd. Ten behoeve van de te onderzoeken locatie is een standaard 

vooronderzoek uitgevoerd. Ten behoeve van het uitgevoerde vooronderzoek zijn de 

volgende bronnen geraadpleegd: 

− Kadastrale gegevens; 

− Bodemkwaliteitskaart; 

− BAG-viewer; 

− Bodemloket. 

Bodemkwaliteitskaart 

 

 

 

 



 

 

BAG-viewer 

 

 
 

 

 

In de pagina’s hieronder wordt de verkregen informatie vanuit het omgevingsloket van 

de provincie weergegeven.
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Inleiding
Dit betre.  een rapportage van de milieu-hygiënische bodemkwaliteit van het perceel waarvan
de loca�e op de eerste pagina van deze rapportage is aangegeven. De rapportage is gemaakt
met behulp van het bodeminforma esysteem (bis) van de gezamenlijke omgevingsdiensten in
Noord–Brabant.

Indien er van het perceel, of de directe omgeving hiervan, bodemonderzoeken of
ondergrondse tanks in het bis bekend zijn, bevat deze rapportage een ui reksel hiervan.

 

Welke informa e bevat het bodeminforma esysteem?

Bij de uitvoering van de gemeentelijke en provinciale bodemtaken ontvangen wij
bodemrapporten bij grondwerken, bodem- en tanksaneringen, grondtransac es en het
behandelen van aanvragen voor omgevingsvergunningen. De resultaten van de
bodemonderzoeken worden verwerkt in het bis.

 

Geen informa e aanwezig

Indien er in het bis geen informa e over een perceel aanwezig is, kan niet geconcludeerd
worden dat er dan ook geen bodemverontreiniging aanwezig is. Alleen na uitvoering van een
volledig verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 kan hierover meer zekerheid
worden verkregen. Indien u onderzoek wilt laten uitvoeren dan adviseren wij u contact op te
nemen met een SIKB BRL 2000 gecer ficeerd adviesbureau. Alleen onderzoeken die uitgevoerd
zijn door een gecer ficeerd bureau worden voor overheidsbeslissingen in behandeling
genomen.

 

Loca es met historisch bodembedreigende ac viteiten

Om inzicht te krijgen waar de bodem in het verleden mogelijk verontreinigd is geraakt zijn de
loca es met een risico op bodemverontreiniging in kaart gebracht. Deze gegevens zijn
a oms g uit oude bestanden en tekeningen, zoals het Hinderwetarchief, milieuarchief en de
bestanden van de Kamer van Koophandel. Deze historische informa e zegt iets over het
vermoeden van bodemverontreiniging. In feite is het een risicoanalyse die kan leiden tot
vervolgonderzoek.

Deze loca es zijn ondergebracht in het zogenaamde historische bodembestand (HBB). Op tal
van loca es met de meest verdachte bodembedreigende ac viteiten en waar nog niet eerder
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bodemonderzoek hee  plaatsgevonden, hee  inmiddels oriënterend bodemonderzoek
plaatsgevonden.

 

Opbouw van de rapportage

Op basis van de ingevoerde geografische gegevens die voor de aanvraag van de rapportage zijn
ingevoerd, is met behulp van so ware gecontroleerd of er op het perceel of in de directe
omgeving hiervan gegevens over de bodem en grondwater beschikbaar zijn. Indien deze
informa e aanwezig is dan wordt deze getoond in de onderstaande volgorde:

Informa e over de milieukwaliteit op de loca e:

Overzicht loca egegevens
Overzicht bodemonderzoeken
Overzicht historische bodembedreigende ac viteiten
Overzicht ondergrondse tanks

Naast het geselecteerde perceel wordt ook in een straal van 25 meter rond het geselecteerde
perceel gekeken of er onderzoeksgegevens beschikbaar zijn. Indien er informa e aanwezig is,
dan wordt deze getoond onder het hoofdstuk:“Informa e over de milieukwaliteit in de directe
omgeving van de loca e”.

Vervolgens worden ook voor de percelen in de directe omgeving de loca egegevens, de
historische bodembedreigende ac viteiten en de ondergrondse tanks weergegeven.

 

Toelich ng bij informa e over de bodemkwaliteit op de loca e

Overzicht loca egegevens
Onder deze paragraaf worden de loca egegevens getoond zoals deze in het bis bekend zijn.
Onder de loca egegevens worden ook de status van de bodemloca e, eventuele
verontreinigingen en de vervolgac e aangeven.

Overzicht onderzoeken
Onder deze paragraaf worden de gegevens van de bodemrapporten die op de loca e zijn
uitgevoerd weergeven, zoals soort onderzoek, aanleiding, rapportdatum, beknopte conclusie
en resultaat Wet bodembescherming.

Overzicht historische bodembedreigende ac viteiten
Onder deze paragraaf worden de historische bodembedreigende ac viteiten getoond zoals
deze in het bis bekend zijn.
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Overzicht aanwezige ondergrondse tanks
Onder deze paragraaf worden de ondergrondse tanks getoond, zoals deze in het bis bekend
zijn.

Informa e over de bodemkwaliteit in een straal van 25 meter rond de loca e
Idem als informa e over de bodemkwaliteit op de loca e maar dan binnen een straal van 25
meter rond de loca� e.
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Binnen het aangegeven zoekgebied is
geen informa e aangetroffen.
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De informa e die wij in deze rapportage beschikbaar stellen, dient u te interpreteren als een
inscha ng van de situa e. Aangezien de informa e is gebaseerd op onderzoeken die in het
verleden hebben plaatsgevonden kunnen wij nooit 100% zekerheid geven met betrekking tot
de actuele kwaliteit van grond en grondwater. De gezamenlijke omgevingsdiensten in Noord –
Brabant zijn niet aansprakelijk  voor enige schade dan wel enige andere indirecte incidentele of
gevolgschade als blijkt dat in de prak jk de kwaliteit van grond of grondwater anders is dan in
dit rapport is vermeld. Wij a�en deren u op het feit dat u als makelaar, eigenaar, toekoms�g
eigenaar of als derde, bij aan- of verkoop van onroerend goed een vergaande onderzoeksplicht
hee  als het gaat om het vaststellen van de kwaliteit van de bodem en/of de aanwezigheid van
ondergrondse brandsto anks. Wij adviseren u om in voorkomende gevallen zelf zorg te dragen
voor bodemonderzoek dan wel onderzoek naar de aanwezigheid van een tank.

 

De informa e uit deze rapportage kan niet worden gebruikt bij de aanvraag van een
omgevingsvergunning of andere gemeentelijke producten of diensten. Bij een
vergunningaanvraag dient elke situa e opnieuw afzonderlijk te worden beoordeeld. Ook al
hee  er op een loca e eerder  bodemonderzoek plaatsgevonden is het niet uitgesloten dat de
gemeente opnieuw bodemonderzoek eist. De aanwezige informa e kan verouderd zijn, ook
kan er een onjuiste onderzoeksstrategie zijn toegepast.
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Toelich ng
Toelich ng op gebruikte terminologie

 

Uitleg begrippen bij deze rapportage

De analyseresultaten in rela e tot de onderzoeksstrategie geven een beeld van de
verontreinigingsitua e. Op basis van hiervan wordt een loca e beoordeeld. Hieronder volgt
een opsomming:

Niet verontreinigd geen vervolg: Volgens de beschikbare informa e is de loca e niet
verontreinigd, een nader bodemonderzoek is niet noodzakelijk.
Erns�g : Poten�e el erns� g. Het vermoeden bestaat dat er sprake is van een erns�ge
verontreiniging.
Een loca e wordt ook als Pot. Erns g gekwalificeerd als er alleen bodembedreigende
handelingen hebben plaatsgevonden (historisch bodemonderzoek). De loca e is dan als
het ware verdacht met betrekking tot het voorkomen van bodemverontreiniging.
Urgent c.q. Spoedeisend: Poten eel urgent. Het vermoeden bestaat dat de erns ge
verontreiniging risico"e;s vormt voor de gezondheid, ecologie en verspreiding.
verontreinigd: Geen vervolg. Het vermoeden bestaat dat de loca e wel verontreinigd is
maar er is geen aanleiding tot het doen van vervolgonderzoek.
Niet Erns g: Er is geen sprake van een erns ge bodemverontreiniging.
Erns g, niet urgent c.q. Spoedeisend: Door de provincie in een beschikking vastgelegd dat
sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3
grondwater. Er zijn geen gezondheids- , Ecologische en/ of verspreidingsrisico"e;s.
Erns g, urgen e c.q. spoedeisendheid niet bepaald: Er is sprake van een sterke
verontreiniging in meer dan 25 m3 grond en/of 100 m3 grondwater waarvan de urgen e
(risico"e;s) niet zijn vastgesteld.
Erns g en urgent c.q. spoedeisend, sanering binnen 4 jaar: Door de provincie in een
beschikking vastgelegd dat sprake is van een sterke verontreiniging in meer dan 25 m3
grond en/of 100 m3 grondwater. De verontreiniging vormt een actueel gevaar voor de
volksgezondheid, en/of het ecosysteem en/of verspreiding.

 

Indien er op een loca e een geval van erns ge bodemverontreiniging is aangetroffen is de
provincie bevoegd gezag. De provincie zal a ankelijk van de situa e een beschikking afgeven.

Op basis van de status van de verontreiniging (beoordeling van de loca e) worden de
vervolgstappen vastgesteld. We onderscheiden de volgende stappen (ac viteiten):
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Voldoende onderzocht/gesaneerd, geen vervolg: Op basis van de huidige
bodemonderzoeken of op grond van een goedgekeurd evalua erapport (naar aanleiding
van een bodemsanering) is vervolgonderzoek niet noodzakelijk.
Uitvoeren (aanvullend) HO, OO, NO, SO en SP: Respec evelijk het uitvoeren van een
(aanvullend) Historisch Onderzoek, een Oriënterend Onderzoek, een Nader Onderzoek,
een Saneringonderzoek en het opstellen van een Saneringsplan.
Uitvoeren van een sanering en/of aanvullend sanering: De grond en/of het grondwater
worden ontdaan van de verontreinigende componenten.
Uitvoeren jdelijke beveiliging: Het plaatsen van jdelijke sanerende maatregelen met als
doel verspreiding van de verontreiniging tegen te gaan of de risico"e;s van de
verontreiniging terug te dringen.
Uitvoeren (aanvullende) saneringsevalua e: De resultaten (hoeveelheid verwijderde
grond, terugsaneerwaarde, etc) worden vastgelegd in een rapport.
Uitvoeren ac eve nazorg: Na afronding van de sanering gelden nog zorgverplich ngen die
door de provincie in een beschikking zijn vastgelegd.
Monitoring: De verontreiniging wordt periodiek gecontroleerd of geen verspreiding
plaatsvindt. Ook deze ac viteiten zijn in een beschikking vastgelegd.
Registra e restverontreiniging: Na sanering is een verontreiniging achter gebleven. De
aard en omvang van deze verontreiniging wordt geregistreerd bij de provincie en de
gemeente. Bij het kadaster wordt een aantekening gemaakt.

 

Er zijn verschillende soorten bodemonderzoeken, elk met een ander doel en
uitvoeringsstrategie. De volgende onderzoekstypen worden onderscheiden:

PreHo: Prehistorisch bodemonderzoek, er is een verdenking van bodembedreigende
ac viteiten. De loca e is bijvoorbeeld a oms g uit de lijst van de Kamer van Koophandel.
Historisch onderzocht: Er is een historisch bodemonderzoek verricht. Zonder de loca e te
bezoeken is in de gemeentelijke archieven gezocht naar aanwijzingen voor een
bodembedreigende ac viteit.
Beperkt onderzoek: Eenvoudig onderzoek met een specifiek doel (bv verdenking van
asbest of een calamiteit). Een beperkt onderzoek gee  geen uitsluitsel over de algemene
bodemkwaliteit.
BOOT of indica ef onderzoek: Een beperkt onderzoek gee  geen uitsluitsel over de
algemene bodemkwaliteit.
Onderzocht op aard (O.O./NVN/NEN): Op de loca e is een analy sch bodemonderzoek
verricht om te onderzoeken of er sprake is van bodemverontreiniging. Dit kunnen
verschillende typen onderzoek zijn die echter allemaal tot doel hebben om een eventuele
verontreiniging aan het licht te brengen. (OO = oriënterend onderzoek, NVN = indica ef
bodemonderzoek conform de Nederlandse Voornorm en NEN =verkennend
bodemonderzoek conform de Nederlandse Eenheidsnorm (NEN 5740)).
Nulsitua e onderzoek: Om in de toekomst vast te kunnen stellen of de huidige eigenaar
de bodem (verder)verontreinigd hee  wordt de kwaliteit van de bodem vastgelegd.

 

Pagina 9 van 11 - 16-09-2019

 



Indien later blijkt dat de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is verslechterd dan kan
de eigenaar hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Wordt toegepast bij de ves ging van
bedrijven op een loca e die poten eel bodembedreigende ac viteiten uitvoeren.
O.O.T. (Besluit Opslag Ondergrondse Tanks): Onderzoek dat wordt uitgevoerd om vast te
stellen of zich bij een ondergrondse brandsto ank verontreinigingen bevindt.
Asbest in grond onderzoek (NEN 5707)
Nader onderzoek: Onderzoek naar de groo e van de verontreiniging en het vaststellen
van de ernst en de urgen e (NTA 5755).
Saneringsonderzoek opgesteld: er is, naar aanleiding van de resultaten van het nader
bodemonderzoek, een onderzoek naar de saneringsmogelijkheden uitgevoerd.
Saneringsplan opgesteld: Een saneringsplan is een planma ge beschrijving van de
saneringsmethode en/of de saneringstechnieken.
Saneringsevalua e uitgevoerd: een opsomming van de resultaten en gebeurtenissen naar
aanleiding van een sanering.

 

 

Analyseresultaten in conclusie

De analyseresultaten worden weergegeven in de vorm van le ers en symbolen. De combina e
hiervan gee  aan of de bodem verontreinigd is of niet. De le ers hebben de volgende
betekenis (conform de Wet bodembescherming).

AW= Achtergrondwaarde

S = Streefwaarde

T = Tussenwaarde

I = Interven�e waarde

 

In feite geven de le ers een concentra eniveau aan dat iets zegt over de aard van de
verontreiniging en de sanering daarvan. In het kader van het Besluit bodemkwaliteit is dit de
van nature in de bodem aanwezige gehalte aan “verontreinigende” stoffen. Streefwaarde: is de
waarde waarbij sprake is van schone grond, geschikt voor alle mogelijke doeleinden. Als van
één of meerdere stoffen de streefwaarde of achtergrondwaarde wordt overschreden, is sprake
van een lichte bodemverontreiniging. Tussenwaarde: Als van één of meerdere stoffen de
tussenwaarde wordt overschreden, is sprake van een ma ge bodemverontreiniging.
Overschrijding van de tussenwaarde is het criterium voor uitvoering van nader
bodemonderzoek. Interven ewaarde: is de waarde waarbij maatregelen (interven es)
noodzakelijk zijn. Als van één of meerdere stoffen de interven ewaarde wordt overschreden,
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is sprake van een sterke bodemverontreiniging. De omvang van de verontreiniging, de
risico"e;s voor de volksgezondheid, ecologische risico"e;s en verspreidingsrisico"e;s bepalen
de ernst en de urgen e c.q. spoedeisendheid van het geval.

 

Wat u moet weten over tankgegevens

In het verleden werden veel woningen verwarmd met behulp van huisbrandolie (hbo). Deze
olie werd opgeslagen in speciale ondergrondse opslagtanks. Bij lekkage kunnen deze tanks een
bodemverontreiniging veroorzaken. Volgens het besluit BOOT (Besluit Opslaan in
Ondergrondse Tanks), tegenwoordig het Ac viteitenbesluit, moeten nog in gebruik zijnde
 gesaneerde ondergrondse tanks voldoen aan diverse voorschri en zoals keuringen en
monitoring. Oude buitengebruik gestelde tanks konden tot 1998 worden gesaneerd door KIWA
(Keuringsins tuut voor Waterleidingsar kelen) erkende bedrijven (de tanks werden schoon
gemaakt en gevuld met zand, mits de bodem niet verontreinigd was). Oude buitengebruik
gestelde tanks die nu nog niet zijn behandeld moeten worden verwijderd. Een eindonderzoek
naar brandstofproducten in grond en grondwater is dan verplicht.
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Bijlage 4.  Veldwerkverslag 

 

  









 

 

Bijlage 5.  Boorprofielbeschrijvingen (conform NEN 5104) 

  



19-309 Zeelandsedijk  80 Elsendorpboorstaten

projectnummer

19-309
blad

1/6
locatie

Zeelandsedijk 80, Elsendorp
opdrachtgever

Schaap Agri
bureau

Bodemflex

locatieadres

Zeelandsedijk  80

postcode / plaats

Elsendorp
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

250cm

300cm

350cm

(1:50)

Boring B1 (310cm) datum: 17-09-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Maaiveld

160 cm

50

210cm

310cm

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1
0537735876

Zand, matig siltig. Bruin-geel.  Edelmanboor. --Zs2

2
0537735929

Zand, matig siltig. Bruin-geel.  Edelmanboor. --Zs2

3
0537735881

Zand, matig siltig. Bruin-geel.  Edelmanboor. --Zs2

4
0537735884

Zand, matig siltig. Beige-grijs.  Zuigerboor. --Zs2

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring B2 (200cm) datum: 17-09-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1
0537735931

Zand, matig siltig. Bruin-geel.  Edelmanboor. --Zs2

2
0537735899

Zand, matig siltig. Bruin-geel.  Edelmanboor. --Zs2

3
0537735939

Zand, matig siltig. Beige-geel.  Edelmanboor. --Zs2

4
0537735908



19-309 Zeelandsedijk  80 Elsendorpboorstaten

projectnummer

19-309
blad

2/6
locatie

Zeelandsedijk 80, Elsendorp
opdrachtgever

Schaap Agri
bureau

Bodemflex

locatieadres

Zeelandsedijk  80

postcode / plaats

Elsendorp
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring B3 (200cm) datum: 17-09-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1
0537735935

Zand, matig siltig. Bruin-geel.  Edelmanboor. --Zs2

2
0537735933

Zand, matig siltig. Bruin-geel.  Edelmanboor. --Zs2

3
0537735894

Zand, matig siltig. Beige-geel.  Edelmanboor. --Zs2

4
0537735927

50cm

100cm

150cm

200cm

(1:50)

Boring B4 (200cm) datum: 17-09-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1
0537735877

Zand, matig siltig. Bruin-geel.  Edelmanboor. --Zs2

2
0537735883

Zand, matig siltig. Bruin-geel.  Edelmanboor. --Zs2

3
0537735924

Zand, matig siltig. Beige-geel.  Edelmanboor. --Zs2

4
0537735928

50cm

(1:50)

Boring B5 (50cm) datum: 17-09-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1
0537735932

50cm

(1:50)

Boring B6 (50cm) datum: 17-09-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1
0537735938



19-309 Zeelandsedijk  80 Elsendorpboorstaten

projectnummer

19-309
blad

3/6
locatie

Zeelandsedijk 80, Elsendorp
opdrachtgever

Schaap Agri
bureau

Bodemflex

locatieadres

Zeelandsedijk  80

postcode / plaats

Elsendorp
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

(1:50)

Boring B7 (50cm) datum: 17-09-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1
0537735937

50cm

(1:50)

Boring B8 (50cm) datum: 17-09-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1
0537735897

50cm

(1:50)

Boring B9 (50cm) datum: 17-09-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1
0537735880

50cm

(1:50)

Boring B10 (50cm) datum: 17-09-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1
0537735930



19-309 Zeelandsedijk  80 Elsendorpboorstaten

projectnummer

19-309
blad

4/6
locatie

Zeelandsedijk 80, Elsendorp
opdrachtgever

Schaap Agri
bureau

Bodemflex

locatieadres

Zeelandsedijk  80

postcode / plaats

Elsendorp
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

(1:50)

Boring B11 (50cm) datum: 17-09-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1
0537735882

50cm

(1:50)

Boring B12 (50cm) datum: 17-09-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1
0537735885

50cm

(1:50)

Boring B13 (50cm) datum: 17-09-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1
0537735828

50cm

(1:50)

Boring B14 (50cm) datum: 17-09-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1
0537735936



19-309 Zeelandsedijk  80 Elsendorpboorstaten

projectnummer

19-309
blad

5/6
locatie

Zeelandsedijk 80, Elsendorp
opdrachtgever

Schaap Agri
bureau

Bodemflex

locatieadres

Zeelandsedijk  80

postcode / plaats

Elsendorp
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

(1:50)

Boring B15 (50cm) datum: 17-09-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1
0537735878

50cm

(1:50)

Boring B16 (50cm) datum: 17-09-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Zand, matig siltig, zwak humeus. Donkerbruin. 
Edelmanboor. --Zs2h1

1
0537735934

50cm

(1:50)

Boring G1 (50cm) datum: 17-09-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Gebroken asfalt.  Stootijzer. --
Menggranulaat.  Stootijzer. --

Zand, matig siltig. Beige-geel.  Schep. --Zs2

50cm

(1:50)

Boring G2 (50cm) datum: 17-09-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Gebroken asfalt.  Stootijzer. --
Menggranulaat.  Stootijzer. --

Zand, matig siltig. Beige-geel.  Schep. --Zs2



19-309 Zeelandsedijk  80 Elsendorpboorstaten

projectnummer

19-309
blad

6/6
locatie

Zeelandsedijk 80, Elsendorp
opdrachtgever

Schaap Agri
bureau

Bodemflex

locatieadres

Zeelandsedijk  80

postcode / plaats

Elsendorp
land

Nederland
getekend volgens NEN 5104

50cm

100cm

(1:50)

Boring G3 (100cm) datum: 17-09-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Menggranulaat.  Stootijzer. --
Gebroken asfalt.  Stootijzer. --

Menggranulaat.  Stootijzer. --

Zand, matig siltig. Beige-geel.  Edelmanboor. --Zs2

50cm

(1:50)

Boring G4 (50cm) datum: 17-09-2019

Boormeester: Ben Brouwer

Menggranulaat.  Stootijzer. --
Gebroken asfalt.  Stootijzer. --
Menggranulaat.  Stootijzer. --
Zand, matig siltig. Beige-geel.  Schep. --Zs2



 

 

Bijlage 6.  Analysecertificaten 

  



T.a.v. Adviseur Terramilieu
Industrieweg 7a
5262 GJ  VUGHT

Datum: 30-Sep-2019

NETHERLANDS

Terra Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 17-Sep-2019

19-309

Zeelandsedijk 80, Elsendorp

19-309
2019135174/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeelandsedijk 80, Elsendorp

1 2 3

Ben 1/2

19-309

19-309

Analysecertificaat

30-Sep-2019/06:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

17-Sep-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019135174/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 92.9% (m/m) 91.4 84.8Droge stof

S 3.3% (m/m) ds 4.9 <0.7Organische stof

96.4% (m/m) ds 94.9 99.3Gloeirest

S 5.1% (m/m) ds 2.9 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds <20 <20Barium (Ba)

S 0.26mg/kg ds 0.34 <0.20Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S 20mg/kg ds 24 <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 11 <10Lood (Pb)

S 40mg/kg ds 50 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 9.4Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 13Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds 18 <11Minerale olie (C21-C30)

7.9mg/kg ds 18 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds 39 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

1

2

3

MB1

MB2

MO1 10933315

10933314

10933313

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

17-Sep-2019

17-Sep-2019

17-Sep-2019



Zeelandsedijk 80, Elsendorp

1 2 3

Ben 2/2

19-309

19-309

Analysecertificaat

30-Sep-2019/06:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

17-Sep-2019

Monstermatrix Grond (AS3000)

2019135174/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Anthraceen

S 0.14mg/kg ds <0.050 <0.050Fluorantheen

S 0.069mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.093mg/kg ds <0.050 <0.050Chryseen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.067mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.055mg/kg ds <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.062mg/kg ds <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)

0.62mg/kg ds 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

MB1

MB2

MO1 10933315

10933314

10933313

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

17-Sep-2019

17-Sep-2019

17-Sep-2019

VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2019135174/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10933313 B5.1(0-50)  0  50 0537735932 MB1

 10933313 B6.1(0-50)  0  50 0537735938 MB1

 10933313 B7.1(0-50)  0  50 0537735937 MB1

 10933313 B8.1(0-50)  0  50 0537735897 MB1

 10933313 B14.1(0-50)  0  50 0537735936 MB1

 10933313 B16.1(0-50)  0  50 0537735934 MB1

 10933313 B2.1(0-50)  0  50 0537735931 MB1

 10933313 B3.1(0-50)  0  50 0537735935 MB1

 10933314 B1.1(0-50)  0  50 0537735876 MB2

 10933314 B4.1(0-50)  0  50 0537735877 MB2

 10933314 B9.1(0-50)  0  50 0537735880 MB2

 10933314 B10.1(0-50)  0  50 0537735930 MB2

 10933314 B11.1(0-50)  0  50 0537735882 MB2

 10933314 B12.1(0-50)  0  50 0537735885 MB2

 10933314 B13.1(0-50)  0  50 0537735828 MB2

 10933314 B15.1(0-50)  0  50 0537735878 MB2

 10933315 B3.3(100-150)  100  150 0537735894 MO1

 10933315 B3.4(150-200)  150  200 0537735927 MO1

 10933315 B4.2(50-100)  50  100 0537735883 MO1

 10933315 B4.3(100-150)  100  150 0537735924 MO1

 10933315 B4.4(150-200)  150  200 0537735928 MO1

 10933315 B1.3(100-150)  100  150 0537735881 MO1

 10933315 B1.4(150-200)  150  200 0537735884 MO1

 10933315 B2.2(50-100)  50  100 0537735899 MO1

 10933315 B2.3(100-150)  100  150 0537735939 MO1

 10933315 B2.4(150-200)  150  200 0537735908 MO1
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Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019135174/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019135174/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3010-4 en gw. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2019135174/1
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Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 10933313
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 
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KvK/CoC No.  09088623
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 10933314
Certificate no.: 2019135174
Sample description.: MB2
 V
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T.a.v. Jurgen van Abeelen
Industrieweg 7a
5262 GJ  VUGHT

Datum: 02-Oct-2019

NETHERLANDS

Terra Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 24-Sep-2019

Zeelandsedijk 80, Elsendorp

19-309
2019139492/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeelandsedijk 80, Elsendorp

1

Max van Kordelaar 1/2

19-309

Analysecertificaat

02-Oct-2019/14:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-Sep-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019139492/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 53µg/LBarium (Ba)

S 0.52µg/LCadmium (Cd)

S 16µg/LKobalt (Co)

S 40µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S 30µg/LNikkel (Ni)

S 6.2µg/LLood (Pb)

S 120µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 B1 10947265

Eurofins Analytico B.V.
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Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

24-Sep-2019



Zeelandsedijk 80, Elsendorp

1

Max van Kordelaar 2/2

19-309

Analysecertificaat

02-Oct-2019/14:02

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

24-Sep-2019

Monstermatrix Water (AS3000)

2019139492/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

<15µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 B1 10947265
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P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

24-Sep-2019

VA
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10947265 0800774707 B1

 10947265 0680384135 B1

 10947265 0680384382 B1
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Gildeweg 42-46
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Tel. +31 (0)34 242 63 00
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E-mail info-env@eurofins.nl
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BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. Adviseur Terramilieu
Industrieweg 7a
5262 GJ  VUGHT

Datum: 20-Sep-2019

NETHERLANDS

Terra Milieu BV

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 17-Sep-2019

19-309 AIP

Zeelandsedijk 80, Elsendorp

19-309
2019135179/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Zeelandsedijk 80, Elsendorp

1

Ben Brouwer 1/1

19-309

19-309 AIP

Analysecertificaat

19-Sep-2019/21:19

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

17-Sep-2019

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2019135179/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses
1)

95.4% (m/m)Droge stof (Extern)

Extern / Overig onderzoek
2)

31.1kgIn behandeling genomen hoeveelheid
2)

11mgAsbest fractie 0,5-1mm
2)

7.8mgAsbest fractie 1-2mm
2)

16mgAsbest fractie 2-4mm
2)

32mgAsbest fractie 4-8mm
2)

110mgAsbest fractie 8-20mm
2)

0.0mgAsbest fractie >20mm
2)

180mgAsbest (som)
2)

6.1mg/kg dsAsbest in puin
2)

6.1mg/kg dsGemeten Asbestconcentratie
2)

6.1mg/kg dsGemeten concentratie Chrysotiel
2)

0.0mg/kg dsGemeten concentratie Amfibool
2)

6.1mg/kg dsTotaal asbest hechtgebonden
2)

0.0mg/kg dsTotaal asbest niet hechtgebonden

1 MM1 10933327

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

17-Sep-2019

MC
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Monster nr. Boornr Van Tot BarcodeOmschrijving Monstername ID/Monsteromsch.

 10933327 1541645MG MM1

 10933327 1541644MG MM1
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2019135179/1
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij Eurofins Omegam (L086).

Opmerking 2)

Deze bepaling is uitbesteed bij Eurofins Omegam (L086).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2019135179/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

UitbestedingExternW0004Droge stof (uitbesteed)

Cf NEN 5898MicroscopieW0004Asbest Puin NEN5898 2016

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2019.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Monstercode : 6085871
Uw referentie : MM1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 17/09/2019

Asbestonderzoek
Initialen analist : M.M.
Datum geanalyseerd : 19-09-2019

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 31080 g
Droge massa aangeleverde monster : 29650 g
Percentage droogrest : 95,4 m/m %
Type zeving : nat

zeeffractie
(mm)

massa
zeeffractie

(gram)

percentage
zeeffractie
(m/m %)

massa
onderzocht

(gram)

percentage
onderzocht

(m/m %)

aantal
asbest

(deeltjes)

massa asbest-
houdend materiaal

(mg)

<0,5 mm 27833,6 94,8 12,6 0,05 n.v.t. n.v.t.
0,5-1 mm 130,3 0,4 25,9 19,88 4 17,0
1-2 mm 208,3 0,7 68,8 33,03 3 20,5
2-4 mm 232,2 0,8 232,2 100,00 3 125,0
4-8 mm 297,0 1,0 297,0 100,00 2 256,5
8-20 mm 651,8 2,2 651,8 100,00 1 911,0
>20 mm 20,5 0,1 20,5 100,00 0 0,0
Totaal 29373,7 100,0 1308,8 13 1330,0

asbest totaal serpentijn asbest amfibool asbest

zeeffractie
(mm)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

gehalte
asbest
(mg/kg

ds)

ondergrens

(mg/kg ds)

bovengrens

(mg/kg ds)

<0,5 mm +
0,5-1 mm 0,4 0,1 1,0 0,4 0,1 1,0 0,0 0,0 0,0
1-2 mm 0,3 0,1 0,7 0,3 0,1 0,7 0,0 0,0 0,0
2-4 mm 0,5 0,4 0,6 0,5 0,4 0,6 0,0 0,0 0,0
4-8 mm 1,1 0,9 1,3 1,1 0,9 1,3 0,0 0,0 0,0
8-20 mm 3,9 3,1 4,7 3,9 3,1 4,7 0,0 0,0 0,0
>20 mm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Totaal 6,1 4,6 8,3 6,1 4,6 8,3 0,0 0,0 0,0

Aangetroffen type asbest : Serpentijn
Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentijn asbest is chrysotiel.
Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen
van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid serpentijn asbest amfibool asbest totaal afgerond

hecht 6,1 0,0 6,1
niet hecht 0,0 0,0 0,0

totaal afgerond 6,1 0,0

Gewogen concentratie (serpentijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: 6,1 mg/kg ds

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentijn en amfibool asbest. De weergegeven
resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
+ : enkele losse vezels

Tabel 1 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 941037
Project omschrijving : 2019135179-19-309
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JLEJ-IRMV-CXPI-DXVR Ref.: 941037_certificaat_v1



Monstercode : 6085871
Uw referentie : MM1
Opgegeven bemonsteringsdatum : 17/09/2019

Asbestonderzoek - productidentificatie

zeeffractie
(mm)

materiaal gebondenheid asbestsoort percentage
(m/m %)

0.5-1 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
1-2 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
2-4 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
4-8 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15
8-20 mm cement, vlakke plaat hecht chrysotiel 10-15

Tabel 2 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 941037
Project omschrijving : 2019135179-19-309
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: JLEJ-IRMV-CXPI-DXVR Ref.: 941037_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest
Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met
beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens
de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins
Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze
staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten
nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen
verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid
tijdens de monsterneming.

Tabel 3 van 3

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 941037
Project omschrijving : 2019135179-19-309
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JLEJ-IRMV-CXPI-DXVR Ref.: 941037_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie monster diepte barcode

6085871 MM1 - 1541645MG
- 1541644MG

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 941037
Project omschrijving : 2019135179-19-309
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JLEJ-IRMV-CXPI-DXVR Ref.: 941037_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 941037
Project omschrijving : 2019135179-19-309
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: JLEJ-IRMV-CXPI-DXVR Ref.: 941037_certificaat_v1



 

 

Bijlage 7. Getoetste analyseresultaten 

 

Toetsingswaarden BoToVa  

 

Toetsing: BoToVa T12 Toetsing Wbb grond 

 

Analyse Eenheid     RG AW TW IW 

      

Metalen      

Barium (Ba) mg/kg ds 20 190 555 920 

Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,2 0,6 6,8 13 

Kobalt (Co) mg/kg ds 3 15 103 190 

Koper (Cu) mg/kg ds 5 40 115 190 

Kwik, niet vluchtig (Hg) mg/kg ds 0,05 0,15 18,1 36 

Nikkel (Ni) mg/kg ds 4 35 67,5 100 

Molybdeen (Mo) mg/kg ds 1,5 1,5 95,8 190 

Lood (Pb) mg/kg ds 10 50 290 530 

Zink (Zn) mg/kg ds 20 140 430 720 

      

Minerale olie      

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 35 190 2600 5000 

      

Polychloorbifenylen, PCB      

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,007 0,02 0,51 1 

 

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0,35 1,5 20,8 40 

      

 

  



19‐309

Zeelandsedijk 80, Elsendorp

19‐309

17‐09‐2019

Ben
2019135174
17‐09‐2019

30‐09‐2019

Eenheid 1 GSSD Oordeel 2 GSSD Oordeel 3 GSSD Oordeel

Bodemtype correctie

3,3 4,9 0,7
5,1 2,9 2

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd
Bodemkundige analyses

% (m/m) 92,9 92,9 91,4 91,4 84,8 84,8
% (m/m) ds 3,3 3,3 4,9 4,9 <0,7 0,49
% (m/m) ds 96,4 94,9 99,3
% (m/m) ds 5,1 5,1 2,9 2,9 <2,0 1,4

Metalen

mg/kg ds <20 39,1 <20 48,76 <20 54,25
mg/kg ds 0,26 0,4042 ‐ 0,34 0,5101 ‐ <0,20 0,241 ‐

mg/kg ds <3,0 5,513 ‐ <3,0 6,721 ‐ <3,0 7,383 ‐

mg/kg ds 20 35,93 ‐ 24 43,9 * <5,0 7,241 ‐

mg/kg ds <0,050 0,0474 ‐ <0,050 0,0484 ‐ <0,050 0,0502 ‐

mg/kg ds <1,5 1,05 ‐ <1,5 1,05 ‐ <1,5 1,05 ‐

mg/kg ds <4,0 6,49 ‐ <4,0 7,597 ‐ <4,0 8,167 ‐

mg/kg ds <10 10,19 ‐ 11 16,18 ‐ <10 11,02 ‐

mg/kg ds 40 79,72 ‐ 50 106 ‐ <20 33,22 ‐

Minerale olie

mg/kg ds <3,0 6,364 <3,0 4,286 <3,0 10,5
mg/kg ds <5,0 10,61 <5,0 7,143 9,4 47
mg/kg ds <5,0 10,61 <5,0 7,143 13 65
mg/kg ds <11 23,33 18 36,73 <11 38,5
mg/kg ds 7,9 23,94 18 36,73 <5,0 17,5
mg/kg ds <6,0 12,73 <6,0 8,571 <6,0 21
mg/kg ds <35 74,24 ‐ 39 79,59 ‐ <35 122,5 ‐

Zie bijl.

Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds <0,0010 0,0021 <0,0010 0,0014 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0021 <0,0010 0,0014 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0021 <0,0010 0,0014 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0021 <0,0010 0,0014 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0021 <0,0010 0,0014 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0021 <0,0010 0,0014 <0,0010 0,0035
mg/kg ds <0,0010 0,0021 <0,0010 0,0014 <0,0010 0,0035
mg/kg ds 0,0049 0,0148 ‐ 0,0049 0,01 ‐ 0,0049 0,0245 ‐

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds 0,14 0,14 <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds 0,069 0,069 <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds 0,093 0,093 <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds <0,050 0,035 <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds 0,067 0,067 <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds 0,055 0,055 <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds 0,062 0,062 <0,050 0,035 <0,050 0,035
mg/kg ds 0,62 0,626 ‐ 0,35 0,35 ‐ 0,35 0,35 ‐

Nr. Analytico‐nr BoToVa Oordeel

1 10933313 Voldoet aan Achtergrondwaarde

2 10933314 Voldoet aan Achtergrondwaarde

3 10933315 Voldoet aan Achtergrondwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

groter dan Achtergrondwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

**

***

Monster

MB1

MB2

MO1

‐

*

Benzo(k)fluorantheen
Benzo(a)pyreen
Benzo(ghi)peryleen
Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Naftaleen
Fenanthreen
Anthraceen
Fluorantheen
Benzo(a)anthraceen
Chryseen

PCB 101

PCB 118

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

PCB 28

PCB 52

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Cryogeen malen AS3000

Droge stof

Organische stof

Gloeirest
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Barium (Ba)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Uw projectnummer

Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername

Monsternemer



 

 

Toetsingswaarden BoToVa 

Toetsing: BoToVa T13 Wbb grondwater 

 

Analyse Eenheid RG S T I 

             

Metalen 

Barium (Ba)  µg/L 20 50 338 625 

Cadmium (Cd)  µg/L 0,2 0,4 3,2 6 

Kobalt (Co)  µg/L 2 20 60 100 

Koper (Cu)  µg/L 2 15 45 75 

Kwik (Hg)  µg/L 0,05 0,05 0,175 0,3 

Molybdeen (Mo)  µg/L 2 5 153 300 

Nikkel (Ni)  µg/L 3 15 45 75 

Lood (Pb)  µg/L 2 15 45 75 

Zink (Zn)  µg/L 10 65 433 800 

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

Benzeen  µg/L 0,2 0,2 15,1 30 

Tolueen  µg/L 0,2 7 504 1000 

Ethylbenzeen  µg/L 0,2 4 77 150 

o-Xyleen  µg/L         

m,p-Xyleen  µg/L         

Xylenen (som) factor 0,7  µg/L 0,2 0,2 35,1 70 

BTEX (som)  µg/L         

Naftaleen  µg/L 0,02 0,01 35 70 

Styreen  µg/L 0,2 6 153 300 

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 

Dichloormethaan  µg/L 0,2 0,01 500 1000 

Trichloormethaan  µg/L 0,2 6 203 400 

Tetrachloormethaan  µg/L 0,1 0,01 5 10 

Trichlooretheen  µg/L 0,2 24 262 500 

Tetrachlooretheen  µg/L 0,1 0,01 20 40 

1,1-Dichloorethaan  µg/L 0,2 7 454 900 

1,2-Dichloorethaan  µg/L 0,2 7 204 400 

1,1,1-Trichloorethaan  µg/L 0,1 0,01 150 300 

1,1,2-Trichloorethaan  µg/L 0,1 0,01 65 130 

cis 1,2-Dichlooretheen  µg/L         

trans 1,2-Dichlooretheen  µg/L         

CKW (som)  µg/L         

Tribroommethaan  µg/L       630 

Vinylchloride  µg/L 0,2 0,01 2,5 5 

1,1-Dichlooretheen  µg/L 0,1 0,01 5 10 

1,2-Dichloorethenen (Som) 

factor 0,7 

 

µg/L 0,2 0,01 10 20 

1,1-Dichloorpropaan  µg/L         

1,2-Dichloorpropaan  µg/L         

1,3-Dichloorpropaan  µg/L         

Dichloorpropanen som factor 

0.7 

 

µg/L 0,6 0,8 40,4 80 

Minerale olie 

Minerale olie totaal (C10-

C40) 

 

µg/L 50 50 325 600 

  



19‐309

Zeelandsedijk 80, Elsendorp

24‐09‐2019

Max van Kordelaar

2019139492
24‐09‐2019

02‐10‐2019

Eenheid 1 Oordeel

Metalen

µg/L 53 *

µg/L 0,52 *

µg/L 16 ‐

µg/L 40 *

µg/L <0,050 ‐

µg/L <2,0 ‐

µg/L 30 *

µg/L 6,2 ‐

µg/L 120 *

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

µg/L <0,20 ‐

µg/L <0,20 ‐

µg/L <0,20 ‐

µg/L <0,10
µg/L <0,20
µg/L 0,21 ‐

µg/L <0,90
µg/L <0,020 ‐

µg/L <0,20 ‐

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

µg/L <0,20 ‐

µg/L <0,20 ‐

µg/L <0,10 ‐

µg/L <0,20 ‐

µg/L <0,10 ‐

µg/L <0,20 ‐

µg/L <0,20 ‐

µg/L <0,10 ‐

µg/L <0,10 ‐

µg/L <0,10
µg/L <0,10
µg/L <1,6
µg/L <0,20
µg/L <0,10 ‐

µg/L <0,10 ‐

µg/L 0,14 ‐

µg/L <0,20
µg/L <0,20
µg/L <0,20
µg/L 0,42 ‐

Minerale olie

µg/L <10
µg/L <10
µg/L <10
µg/L <15
µg/L <10
µg/L <10
µg/L <50 ‐

µg/L 0,77

Nr. Analytico‐nr BoToVa Oordeel

1 10947265 Overschrijding Streefwaarde

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Streefwaarde

groter dan Streefwaarde

groter dan Tussenwaarde

groter dan Interventiewaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

‐

*

**

***

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Extra parameters

som 16 aromatische oplosmiddelen

Legenda
Monster

B1

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

1,1‐Dichlooretheen

1,2‐Dichloorethenen (Som) factor 0,7

1,1‐Dichloorpropaan

1,2‐Dichloorpropaan

1,3‐Dichloorpropaan

Dichloorpropanen som factor 0.7

1,1,2‐Trichloorethaan

cis 1,2‐Dichlooretheen

trans 1,2‐Dichlooretheen

CKW (som)

Tribroommethaan
Vinylchloride

Tetrachloormethaan
Trichlooretheen
Tetrachlooretheen
1,1‐Dichloorethaan

1,2‐Dichloorethaan

1,1,1‐Trichloorethaan

Xylenen (som) factor 0,7

BTEX (som)

Naftaleen
Styreen

Dichloormethaan
Trichloormethaan

Zink (Zn)

Benzeen
Tolueen
Ethylbenzeen
o‐Xyleen

m,p‐Xyleen

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Certificaatnummer
Startdatum
Rapportagedatum

Analyse

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Uw projectnummer

Projectnaam
Ordernummer
Datum monstername

Monsternemer



Bijlage 8. Rekenblad concentraties asbest in bodem 

NIET VAN TOEPASSING



 

 

Bijlage 9. Foto’s onderzoekslocatie 

  









 

 

Bijlage 10. Certificaat  
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Bijlage 14 Planverbeelding gewijzigde situatie Ripseweg 
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1. INLEIDING 

 

Het voorontwerp van het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte met identificatienummer NL.IMRO.1652.BPElsendorp-

VO01 met bijbehorende (concept)planMER, beleidsregel meerwaardeplan ‘Proeftuin Elsendorp’ en beleidsregel Land-

schapsinspiratiekader Elsendorp hebben van 24 maart 2021 tot en met 5 mei 2021 ter inzage gelegen in het kader van de 

inspraakprocedure. Ook is tijdens deze periode het wettelijk vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 Bro gevoerd. 

 

Tijdens deze periode van 6 weken is eenieder in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op het voorontwerpbestem-

mingsplan en de bijbehorende stukken. 

 

Er zijn 10 inspraakreacties en 2 vooroverlegreacties ontvangen. Deze inspraakreacties zijn binnen de gestelde termijn inge-

diend en om die reden ontvankelijk verklaard. De inspraakreacties zijn in deze Nota samengevat en van beantwoording 

voorzien. Daarbij is aangegeven hoe de inspraakreacties zijn betrokken bij de uitwerking van het ontwerpbestemmingsplan 

en de bijbehorende stukken. De indieners zullen bij de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk wor-

den geïnformeerd over de beantwoording van de ingediende reactie. Daarnaast zijn van de overlegpartners twee overleg-

reacties ontvangen. Ook deze zijn samengevat en van een beantwoording voorzien. De samenvatting en beantwoording 

van de overlegreacties vindt u in hoofdstuk 3 van deze nota. 

 

Deze nota wordt bij de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan elektronisch beschikbaar gesteld  

als bijlage bij het bestemmingsplan. Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens is het niet toegestaan om per-

soonsgegevens (zogenaamde NAW-gegevens: naam, adres en woonplaats) van natuurlijke personen te verwerken zonder 

bijvoorbeeld een wettelijke grondslag, dringende noodzaak of toestemming van de betreffende personen. Er is geen wette-

lijke grondslag of dringende noodzaak om de NAW-gegevens van natuurlijke personen te vermelden. Voor de inhoudelijke 

beoordeling van de inspraakreacties en de beantwoording is dit ook niet noodzakelijk. Om die redenen zijn geen NAW ge-

gevens vermeld. 

 

Veel reacties zien op specifieke locaties of percelen in het plangebied. Om een leesbare Nota Inspraak en vooroverleg 

te maken is het daarom wenselijk geacht om deze locaties wel te benoemen. Dit zodat eenieder kan opmaken waarover 

wordt gesproken, wat vanuit het oogpunt van duidelijkheid en rechtszekerheid wenselijk is. Hierbij is alleen een straat-

naam met huisnummer en woonplaats genoemd. Op basis hiervan is voldoende duidelijk op welk perceel een reactie ziet. 

 

Deze nota bestaat uit vijf hoofdstukken. 

• Hoofdstuk 2 bevat de samenvatting van de afzonderlijke inspraakreacties en de daarbij behorende  beantwoor-

ding. Per reactie is een conclusie opgenomen of die reactie tot aanpassing van het plan heeft geleid. 

• Hoofdstuk 3 omvat de samenvatting van de afzonderlijke overlegreacties en de daarbij behorende beantwoording. 
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2. INSPRAAKREACTIES 

 Naam Adres Inhoud 

1. […] […] Mogelijk wateroverlast 

2. […] […] Vragen over invulling 

3. […] […] Nieuwe woonwijk 

4. […] […] Bedrijfsvoering 

5. […] […] Bedrijfsvoering 

6. […] […] Milieu 

7. […] […] Bedrijfsvoering 

8. […] […] Bedrijfsvoering 

9. […] […] Nieuwe woonwijk 

10. […] […] Bedrijfsvoering cliënten 

in het gebied 
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2.1 Inspreker 1 
 

 Inhoud reactie Reactie gemeente 

1 Insprekers hebben al geruime tijd, met name na zware re-

genbuien, last van de toestroom van regenwater naar de 

percelen bekend als gemeente Gemert-Bakel, sectie P, 

nummers 254, 260, 332, 561, 559 en 779. Het water komt 

samen in de Peelse loop en overstroomt vervolgens richting 

de genoemde percelen. De wateroverlast leidt tot mislukte 

oogsten. De insprekers verwachten dat de overlast in de 

toekomst toeneemt en geven aan dat de aanleg van water-

bergingen de overlast kan beperken. 

 

De inspreker geeft aan dat voor ontwikkelingen een water-

toets dient te worden uitgevoerd. Twee nabij gelegen ont-

wikkelingen (Gerele Peel 53 en Zeelandsedijk 30) zullen ge-

paard gaan met de aanleg van extra verharding waardoor 

de kans op wateroverlast op de percelen van de inspreker 

vergroot worden, tenzij wordt voorzien in de aanleg van 

voldoende voorzieningen ten behoeve van waterinfiltratie 

en waterbergingen. Inspreker geeft aan dat dit niet of niet 

voldoende is geborgd in de planregels.  

 

Tussen de eerder aangehaalde percelen is een stuk grond 

bestemd als ‘Groen’. Hier is ook waterberging/-infiltratie 

mogelijk. Of de gronden ook daadwerkelijk als waterber-

ging/-infiltratie worden gebruikt is een vraag. De inspreker 

geeft aan dat het gebruik van deze gronden als waterber-

ging/-infiltratie zou helpen verdere wateroverlast te voor-

komen en mogelijk zelfs de wateroverlast doen afnemen. 

 

Inspreker vraagt om middels nader onderzoek aan te tonen 

dat de genoemde ontwikkelingen aanvaardbaar zijn en dat 

er met genoemde ontwikkelingen sprake is van een goede 

ruimtelijke ordening. Ook vraagt de inspreker te borgen dat 

bestaande wateroverlastsituaties worden verbeterd en toe-

komstige wateroverlast situaties worden voorkomen. 

Voor de genoemde ontwikkelingen moest nog een 

watertoets worden uitgevoerd. Deze wordt bij beide 

ontwikkelingen toegevoegd in de ruimtelijke onder-

bouwing. Deze ruimtelijke onderbouwingen worden in 

het ontwerpbestemmingsplan bijgevoegd. 

 

Daarnaast heeft het waterschap ook aangegeven dat 

de berging van hemelwater zoals opgenomen in het 

gemeentelijke watertakenplan niet voldoende is gere-

geld in het voorontwerpbestemmingsplan. Een rege-

ling met betrekking tot waterberging wordt toege-

voegd in de algemene gebruiksregel (hoofdstuk 4 van 

de regels). De gemeente hanteert bij iedere (vervan-

gende) nieuwbouw een waterbergingsnorm van 60 

mm voor elke m2 aan te leggen verhard oppervlak (of-

wel 60 liter waterberging per m2 verhard oppervlak). 

 

Conclusie 

De regels worden aangepast. 
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2.2 Inspreker 2 
 

 Inhoud reactie Reactie gemeente 

1 Tussen de weg Peelmeester en de weg Keizersberg ligt een 

gebied dat is aangegeven als ‘Wonen – uit te werken ge-

bied’. Inspreker vraagt zich af of er al uit besluiten zijn ge-

nomen over de inrichting van dit gebied. Bijvoorbeeld of 

wegen worden doorgetrokken richting de Peelmeester of 

dat er bijvoorbeeld groen tussen de bestaande wijk en het 

gebied komt.  

Er is nog geen inhoudelijke uitwerking van deze plan-

nen gemaakt. Voor nu is het plan om hier woning-

bouw te realiseren, deze mogelijkheid is ook in artikel 

15 Ontwikkelgebied Wonen opgenomen. De directe 

bestemming wordt uit het bestemmingsplan gehaald. 

Zodra de plannen verder zijn uitgewerkt kan hiervoor 

een vergunning aangevraagd worden. In de procedure 

van de omgevingsvergunning krijgen omwonenden de 

mogelijkheid hierop te reageren. 

 

Conclusie 

De verbeelding wordt aangepast. 
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2.3 Inspreker 3 
 

 Inhoud reactie Reactie gemeente 

1 Inspreker woont sinds 2015 aan de agrarische gronden 

waar in het voorontwerp bestemmingsplan het gebied 

‘Wonen – uit te werken gebied’ is gelegen. Dit is het ge-

bied tussen de weg Peelmeester en de weg Keizersberg, 

achter de boerderij op de Zeelandsedijk 35. Inspreker stelt 

dat zijn woongenot op meerdere manieren wordt bena-

deeld: 

- De waarde en verkoopbaarheid van zijn woning 

gaat achteruit; 

- Zijn vrije uitzicht wordt ontnomen; 

- Mogelijk wordt de doodlopende straat (Sint Chris-

toffelstraat) doorgetrokken naar het nieuwe ge-

bied en komt er daardoor meer verkeer. 

Zie reactie en conclusie bij inspreker 2. Voor een tege-

moetkoming in planschade staat na eventuele vergun-

ningverlening een aparte procedure open. 

 

 

2 Daarnaast geeft de inspreker aan dat er diverse vragen 

spelen over hoe het gebied wordt ingericht. Wordt de be-

staande beek behouden of verplaatst? Wordt het gebied 

groen ingericht? Is er kans dat bestaande kavels verbreed 

worden in het geval de beek wordt verplaatst? 

Zie reactie bij inspreker 2. 

3 Ook over de ontsluiting van het nieuwe gebied bestaan 

vragen. Deze gaan met name over het al dan niet door-

trekken van de doodlopende straten naar het nieuwe 

woongebied. 

Zie reactie bij inspreker 2. 

4 Tevens spelen er vragen over hoe de verkaveling eruit 

komt te zien in de nieuwe situatie en hoe daar rekening bij 

wordt gehouden met zijn ‘vrije’ ligging en privacy. 

Zie reactie bij inspreker 2.  
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2.4 Inspreker 4 
 

 Inhoud reactie Reactie gemeente 

1 Deze inspraakreactie heeft betrekking op het hotel restau-

rant Keizersberg aan de Zeelandsedijk 45. Inspreker geeft 

aan dat de maatvoeringsaanduiding uit het voorontwerp 

afwijkt van de vigerende maatvoeringsaanduiding. Het 

gaat in het voorontwerp om ‘maximum bebouwd opper-

vlak: 1.500 m2’ terwijl in het vigerende plan de maatvoe-

ringsaanduiding ‘maximum oppervlakte bedrijfsbebou-

wing; 1.500 m2’ is. Uit de begripsbepaling blijkt dat er een 

verschil zit in ‘bebouwing’ en ‘bedrijfsgebouwen’. De be-

gripsbepaling ‘bebouwing’ is ruimer dan de begripsbepa-

ling ‘bedrijfsgebouwen’. Inspreker wenst dat de vigerende 

maatvoeringsaanduiding ‘maximum oppervlakte bedrijfs-

bebouwing’ gehanteerd wordt. 

Per abuis is de verkeerde maatvoeringsaanduiding 

overgenomen. De maatvoeringsaanduiding wordt in 

het ontwerp gewijzigd naar ‘maximum oppervlakte 

bedrijfsgebouwen: 1.500 m2’.  

 

Conclusie 

De verbeelding en regels worden aangepast 

2 Met betrekking tot de gebiedstypen uit het meerwaarde-

plan is de inspreker van mening dat er te weinig rekening 

is gehouden met bestaande bedrijvigheid binnen het ge-

bied ‘Agrarisch ondernemen/food’, omdat deze bedrijvig-

heid niet binnen de gedefinieerde ambities en uitgangs-

punten past. Inspreker geeft aan dat de doorontwikkeling 

van het bedrijf hierdoor onmogelijk wordt. Als bestaande 

(gezonde) bedrijvigheid niet kan door ontwikkelen leidt 

dat volgens inspreker tot leegstand en verpaupering.  

Bestaande bedrijvigheid kan zich in het voorontwerp 

door ontwikkelen via de enkelbestemmingen en wor-

den niet beperkt. Ter verduidelijking worden in het 

ontwerpbestemmingsplan de gebiedsbestemmingen 

gewijzigd. Deze plaatsen we direct in het bestem-

mingsplan. Ook worden de definities aangepast. Het 

hotel komt daarbij te liggen in ‘Gemengd gebied’ waar 

bestaande bedrijvigheid ook kan door ontwikkelen. 

Het plan is er altijd mede op gericht leegstand te voor-

komen. 

 

Conclusie 

De verbeelding en regels worden aangepast. 
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3 De inspreker vindt dat het bevoegd gezag een te grote rol 

krijgt in de bedrijfsvoering van bedrijven in het buitenge-

bied van Elsendorp door de gebiedstypen, ambities en uit-

gangspunten dusdanig te formuleren. 

De opmerking van inspreker wordt niet gedeeld. Het 

plan is opgesteld met de gemeenschap van Elsendorp, 

de provincie, het waterschap en andere belangheb-

benden op. Daarbij worden alle partijen meegenomen 

in het proces en de afwegingen die daarbij gemaakt 

worden.  

 

Het plan is gericht op het bereiken en in stand houden 

van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en 

een goede omgevingskwaliteit en op het doelmatig 

beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke 

leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke 

functies. 

 

In het plan wordt aan bedrijven in het buitengebied 

de mogelijkheid geboden om zich te ontwikkelen, 

maar worden daar middels de gebiedsbestemmingen 

en bijbehorende beoordelingsregels wel voorwaarden 

aangesteld ter bescherming van een veilige en ge-

zonde fysieke leefomgeving. Deze voorwaarden zijn 

gebaseerd op de doelen zoals gesteld in de Structuur-

visie Proeftuin Elsendorp. 

 

Conclusie 

Het bestemmingsplan behoeft op dit punt geen aan-

passing. 

4 Inspreker vindt de bijdrage die initiatieven in het gebieds-

fonds moeten storten te hoog en vreest dat veel initiatie-

ven financieel niet uitvoerbaar worden. Bestaande initia-

tieven zouden op deze wijze altijd in categorie 3 terecht 

komen. De inspreker wil dan ook een verlaging van de per-

centages in categorieën 2 en 3.  

Bestaande bedrijvigheid behoudt zijn enkelbestem-

ming met bijbehorende rechten en wordt niet weg be-

stemd. Dat betekent dat uitbreiden binnen de be-

staande rechten gewoon mogelijk is. Afhankelijk van 

het effect van een ontwikkeling op de fysieke leefom-

geving dient een activiteit een meerwaarde te hebben 

voor het in stand houden van een veilige en gezonde 

fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwali-

teit. 

 

In het meerwaardeplan is een systeem uitgewerkt 

waarbij de benodigde meerwaarde afhankelijk is van 

de financiële meerwaarde van de activiteit voor de ini-

tiatiefnemer. Met dit systeem is er een balans tussen 

de belangen van initiatiefnemers en de te bescher-

men kwaliteit van de fysieke leefomgeving van Elsen-

dorp.  

 

Conclusie 

Het bestemmingsplan en meerwaardeplan behoeven 

op dit punt geen aanpassing. 
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2.5 Inspreker 5 
 

 Inhoud reactie Reactie gemeente 

1 Met betrekking tot de gebiedstypen uit het meerwaarde-

plan is de inspreker van mening dat er te weinig rekening is 

gehouden met bestaande bedrijvigheid binnen het gebied 

‘Agrarisch ondernemen/food’ en ‘Natuur en recreatie’, om-

dat deze bedrijvigheid niet binnen de gedefinieerde ambi-

ties en uitgangspunten past. Inspreker geeft aan dat de 

doorontwikkeling van het bedrijf hierdoor onmogelijk 

wordt. Als bestaande (gezonde) bedrijvigheid niet kan door 

ontwikkelen leidt dat volgens inspreker tot leegstand en 

verpaupering. 

Bestaande bedrijvigheid kan zich in het voorontwerp 

door ontwikkelen via de enkelbestemmingen en wor-

den niet beperkt. Ter verduidelijking worden in het 

ontwerpbestemmingsplan de gebiedsbestemmingen 

gewijzigd. Deze plaatsen we direct in het bestem-

mingsplan. Ook worden de definities aangepast. De 

bedrijfslocaties komen daarbij te liggen in ‘Gemengd 

gebied’ of ‘Transformatiegebied’ waar bestaande be-

drijvigheid ook kan door ontwikkelen. Het plan is er 

op gericht om ruimte te bieden voor nieuwe activitei-

ten die van meerwaarde zijn voor de fysieke leefom-

geving van Elsendorp en daarmee leegstand te voor-

komen. 

 

Conclusie 

De verbeelding en regels worden aangepast. 

 

2 De inspreker vindt dat het bevoegd gezag een te grote rol 

krijgt in de bedrijfsvoering van bedrijven in het buitenge-

bied van Elsendorp door de gebiedstypen, ambities en uit-

gangspunten dusdanig te formuleren. 

Zie reactie en conclusie inspreker 4, onder punt 3. 

3 Inspreker vindt de bijdrage die initiatieven in het gebieds-

fonds moeten storten te hoog en vreest dat veel initiatie-

ven financieel niet uitvoerbaar worden. Bestaande initiatie-

ven zouden op deze wijze altijd in categorie 3 terecht ko-

men. De inspreker wil dan ook een verlaging van de percen-

tages in categorieën 2 en 3.  

Zie reactie en conclusie inspreker 4, onder punt 4. 
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2.6 Inspreker 6 
 Inhoud reactie Reactie gemeente 

1. Inspreker geeft aan dat de afbakening van het gebied niet 

helder is omgeschreven in de bekendmaking. Bovendien 

wordt er afgeweken van de officiële grenzen, bijvoorbeeld 

in het noordwesten op de hoek van Paradijs/Heereveldse-

weg. Ook de naamgeving ‘Proeftuin Elsendorp’ sluit niet 

aan bij de begrenzing van het plangebied. Het gaat over 

meer dan alleen het gebied rond Elsendorp. 

De bekendmaking is bijgevoegd als bijlage 1 achterin 

dit document. Hierin wordt verwezen naar ruimtelijke 

plannen als locatie waar de stukken ter inzage liggen 

(of het gemeentehuis). 

 

De grenzen zijn gebaseerd op de grenzen uit de visie 

Proeftuin Elsendorp. In de toelichting (hoofdstuk 1) is 

verder uitgelegd en weergegeven welke gebieden tot 

het plangebied behoren. Het gaat puur en alleen om 

het buitengebied rond Elsendorp. 

 

Conclusie 

Het bestemmingsplan behoeft op dit punt geen aan-

passing. 

2. Het oprekken van de mogelijkheden door gebruik te ma-

ken van een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte 

leidt juist tot verdere verrommeling van het buitengebied.  

Het plan is gericht op het bereiken en in stand houden 

van een veilige en gezonde fysieke leefomgeving en 

een goede omgevingskwaliteit en op het doelmatig 

beheren, gebruiken en ontwikkelen van de fysieke 

leefomgeving ter vervulling van maatschappelijke 

functies. 

 

Het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte heeft 

tot doel kwaliteitsverbetering en meerwaarde voor El-

sendorp te bieden. Niets doen leidt juist tot verrom-

meling en daarom wordt middels een gebiedsgerichte 

aanpak passende mogelijkheden binnen het plange-

bied gezocht.  

 

Ter verduidelijking worden in het ontwerpbestem-

mingsplan de gebiedsbestemmingen gewijzigd. Deze 

plaatsen we direct in het bestemmingsplan. Ook wor-

den de definities aangepast. 

 

Conclusie 

De verbeelding en regels worden aangepast. 
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3. Vervolgens gaat inspreker in op de Structuurvisie Proef-

tuin Elsendorp. 

 

a. Inspreker heeft bedenkingen of de term  

 ‘transitie in de landbouw’ wel passend is.  

Onduidelijk is wat inspreker met deze opmerking be-

doeld. In het plangebied is sprake van een transitie, 

niet alleen van de landbouw, maar van het hele bui-

tengebied. Vele agrarische bedrijven die staken de be-

drijfsactiviteiten. Deze locaties bieden kansen voor 

nieuwe activiteiten met een meerwaarde voor Elsen-

dorp. Daarnaast moet het plan ruimte bieden voor 

duurzame agrarische ontwikkelingen. 

 

Conclusie 

De structuurvisie en het bestemmingsplan behoeven 

op dit punt geen aanpassing. 

b. Ook mist de inspreker een doelstelling over de afname 

van het aantal dieren, het mestoverschot en daarmee sa-

menhangende overlast.  

Dit zijn geen opzichzelfstaande doelen in de visie 

Proeftuin Elsendorp. Het verbeteren van de ruimte-

lijke kwaliteit en het duurzaam en toekomstbestendig 

maken van (het buitengebied van) Elsendorp zijn de 

speerpunten uit de visie. Het verbeteren van het 

woon- en leefklimaat is daar onderdeel van.  

 

Conclusie 

De structuurvisie en het bestemmingsplan behoeven 

op dit punt geen aanpassing. 

c. Wanneer er sprake is van leegstand kan er ook direct ge-

sloopt worden om de oorspronkelijke niet bebouwde situ-

atie te herstellen. Dit zou in de gemeentelijke verordening 

geregeld kunnen worden.  

Vanuit het provinciaal beleid geldt het principe van 

zorgvuldig ruimtegebruik. Dit houdt in dat hergebruik 

van leegstaande bebouwing wordt nagestreefd. Een 

directe sloopplicht wordt niet wenselijk geacht. Bo-

vendien moet de overheid dit dan compenseren. Het 

plan is er juist op gericht om mogelijkheden te bieden 

voor nieuwe activiteiten met een meerwaarde voor 

de fysieke leefomgeving van Elsendorp. Er worden 

meer activiteiten toegestaan om verrommeling van 

het buitengebied tegen te gaan.  

 

Conclusie 

De structuurvisie en het bestemmingsplan behoeven 

op dit punt geen aanpassing. 

d. Inspreker vindt dat niet alle activiteiten passen in het bui-

tengebied en vindt dat er geen uitzondering gemaakt 

moet worden. Niet passende bedrijven moeten daarbij 

verplaatsen naar een bedrijventerrein. 

Zie beantwoording en conclusie onder 3c. 
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4. Missie Proeftuin  

a. Wat betreft de missie van de proeftuin vraagt de inspreker 

zich af of de inwoners anders dan de ondernemers ook 

naar hun mening is gevraagd. 

In Proeftuin Elsendorp vormt participatie de motor 

om te komen tot oplossingen voor de vraagstukken in 

het buitengebied. Provincie, waterschap en gemeente 

kijken samen met het dorp naar passende nieuwe be-

stemmingen voor de locaties en oplossingen voor de 

lege stallen.  

 

Het dorp is betrokken geweest bij de totstandkoming 

van de visie. Er zijn meerdere bijeenkomsten gehou-

den in het dorp waarbij eenieder was uitgenodigd om 

zijn of haar mening te geven. De input van inwoners 

en de ondernemers vormt een belangrijke basis voor 

de inhoud van de visie. 

 

Conclusie 

De structuurvisie en het bestemmingsplan behoeven 

op dit punt geen aanpassing. 

b. De inspreker vindt het vreemd dat ten opzichte van vroe-

ger er nu wel gevraagd wordt om input van de inwoners 

over de intensieve veehouderij. Er wordt in het bestem-

mingsplan gesproken over het reduceren en concentreren 

van de intensieve veehouderij, maar niet over het verdwij-

nen van de overlast van de intensieve veehouderij. Is er 

niet juist sprake van schaalvergroting van deze bedrijvig-

heid? 

Het aantal bedrijven met intensieve veehouderij in 

het plangebied neemt naar verwachting op basis van 

gesprekken met ondernemers de komende jaren sterk 

af, maar het is op dit moment niet reëel te stellen dat 

deze bedrijvigheid geheel zal verdwijnen. Daarom 

wordt voor de resterende bedrijven ruimte geboden 

op een locatie in het plangebied. Om de overlast van 

de intensieve veehouderij te beperken wordt deze ge-

reduceerd en geconcentreerd in het noordoosten van 

het plangebied. Door het stoppen van bedrijven en 

concentratie van de intensieve veehouderij neemt de 

overlast van deze bedrijvigheid af. 

 

In de voorwaarden voor de uitbreiding van een vee-

houderij (artikel 22.1.3) zijn specifieke voorwaarden 

gesteld aan uitbreidingen met mede als doel het 

woon- en leefklimaat te verbeteren. 

 

Conclusie 

De structuurvisie en het bestemmingsplan behoeven 

op dit punt geen aanpassing. 
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5. Meerwaardeplan  

a. De termen meerwaarde en meerwaardeplan komen veel 

voor in de bijlage ‘meerwaardeplan’. Echter wordt niet 

uitgelegd wat dit begrip precies inhoud.  Meerwaarde en 

maatschappelijke meerwaarde wollig, wat wordt onder 

meerwaarde verstaan? 

De door inspreker genoemde termen worden inder-

daad in het bestemmingsplan en meerwaardeplan 

niet eenduidig gebruikt. In de toelichting van het be-

stemmingsplan en in het meerwaardeplan zullen de 

begrippen meerwaarde en meerwaardeplan beter 

worden gedefinieerd. In het meerwaardeplan is in de 

paragrafen 1.1.2 en 1.1.3 een verduidelijking van de 

begrippen opgenomen.  

 

Conclusie 

De toelichting en het meerwaardeplan worden aange-

past. 

b. Daarnaast is de tekst onder afbeelding 2.2 uit de toelich-

ting van het bestemmingsplan onleesbaar.  

De afbeelding wordt leesbaar gemaakt. 

 

Conclusie 

De toelichting wordt aangepast. 

6.  Onderscheid in deelgebieden. 

Het overgrote deel van de dorpskern ligt in het dynami-

sche buitengebied met een minimale overgangszone daar 

omheen. Inspreker is verontrust over de mogelijkheden 

voor het glastuinbouw-doorgroeigebied en de ontwikke-

lingsmogelijkheden voor de landbouw. De vergroting van 

het glastuinbouwgebied is niet passend in nabijheid van 

het rustig buitengebied en het Natuur Netwerk Brabant. 

Op basis van de visie proeftuin Elsendorp is er meer 

mogelijk in het noorden van het plangebied, boven de 

Elsendorpseweg. Verder is in de Interim Omgevings-

verordening van de provincie Noord-Brabant het glas-

tuindoorgroeigebied als zodanig aangewezen. Het be-

stemmingsplan bepaalt wat de maximale omvang van 

een glastuinbouwbedrijf wordt. In het geval het glas-

tuinbouwdoorgroeigebied en het Natuur Netwerk 

Brabant (NNB) overlappen krijgt het NNB prioriteit. 

 

Het doorgroeigebied glastuinbouwgebied is in het hui-

dige bestemmingsplan al opgenomen en afgestemd 

op de aanwijzing in de Interim Omgevingsverorde-

ning. Bestaande glastuinbouwbedrijven kunnen indien 

gewenst ontwikkelen binnen dit gebied. Nieuwvesti-

ging en omschakeling naar glastuinbouw wordt niet 

toegestaan. 

 

Conclusie 

Het bestemmingsplan behoeft op dit punt geen aan-

passing. 
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7. Inspreker vindt het vreemd dat in een bestemmingsplan 

direct concrete initiatieven zijn opgenomen en vraagt zich 

af wat inspraak dan voorstelt. 

Het voorontwerpplan heeft geen wettelijke grondslag 

in de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Bestemmings-

plannen worden wel altijd ter overleg verstuurd naar 

de diverse overlegpartners (provincie, waterschap 

etc.). Het bevoegd gezag kan daarbij het bestem-

mingsplan ook publiceren op ruimtelijke plannen.nl, 

zodat belanghebbenden een reactie kunnen geven.  

 

De inspraak mogelijkheid op het voorontwerpbestem-

mingsplan wordt juist gebruikt om de mogelijkheid op 

inspraak op concrete initiatieven te bieden. De inhoud 

van de reacties wordt meegenomen bij het opstellen 

van het ontwerpbestemmingsplan. 

 

Conclusie 

Het bestemmingsplan behoeft op dit punt geen aan-

passing. 

a Zeelandsedijk 82: Inspreker vraagt zich af of de omschake-

ling van een intensieve veehouderij naar een (mest)trans-

portbedrijf en mestopslag een verrijking voor Elsendorp is. 

Om te bepalen of een ontwikkeling van meerwaarde 

is voor Elsendorp is het meerwaardeplan opgesteld. 

Ontwikkelingen die voldoen aan de voorwaarden uit 

het meerwaardeplan zijn van meerwaarde voor Elsen-

dorp. Wij gaan er van uit dat inspreker de ontwikke-

ling op de locatie aan Zeelandsedijk 80 bedoeld. Daar 

wordt een locatie met leegstaande stallen van een 

voormalig varkenshouderij getransformeerd naar een 

mesttransportbedrijf. De voormalige stallen worden 

gesloopt en er worden nieuwe loodsen terugge-

bouwd. Onder de nieuwe loodsen wordt in mestkel-

ders mest tijdelijk opgeslagen voordat het getranspor-

teerd wordt naar de eindbestemming. Het tegengaan 

van leegstand in het buitengebied is één van de pri-

maire doelen van de proeftuin. Daarnaast wordt as-

best verwijderd, zonnepanelen aangebracht, regen-

water afgekoppeld en wordt de locatie zorgvuldig 

landschappelijk ingepast. Ook daarmee wordt een bij-

drage geleverd aan doelstellingen van de proeftuin. 

Uit de toets van de ontwikkeling aan het meerwaarde-

plan blijkt dan ook dat deze ontwikkeling passend is in 

het gebied. 
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b Paradijs 66: Er ontbreekt welke activiteiten onder milieu-

categorie 2 vallen.  

Het gaat hier om bedrijven met een maximale milieu-

categorie 2. In de begripsomschrijvingen is het begrip 

milieucategorie gedefinieerd: ‘De milieucategorie die 

aan een bepaalde bedrijfsactiviteit is toegekend in de 

Brochure Bedrijven en milieuzonering, editie 2009, 

uitgebracht door de Vereniging van Nederlandse Ge-

meente’. Hiermee is duidelijk welke activiteiten onder 

milieucategorie 2 vallen. 

 

Conclusie 

Het bestemmingsplan behoeft op dit punt geen aan-

passing. 

c Elsendorpseweg 28a + Elsendorpseweg 86: Waarom om-

schakeling als er 2,5 km respectievelijk 4,5 km verder op 

bedrijventerrein Wolfsveld ook panden leeg staan? 

De bedrijfsverzamelgebouwen aan Elsendorpseweg 

28a en 86 bedienen een andere doelgroep. Hier wor-

den bedrijfsruimten verhuurd aan bijvoorbeeld zelf-

standigen zonder personeel die beperkte opslag-

ruimte nodig heeft voor materieel, een startende on-

dernemer die een kleine werkplaats zoekt of een bur-

ger die hobbymatig klust en daar aan eigen woning 

geen ruimte voor heeft. Dit is een doelgroep die rela-

tief goedkoop en relatief kleine bedrijfsruimten willen 

huren. Daarnaast is de gedachtegang dat een star-

tende ondernemers zal groeien en uiteindelijk niet 

meer past in een bedrijfsverzamelgebouw. De vol-

gende stap is dan bijvoorbeeld een bedrijfsgebouw op 

een bedrijventerrein als Wolfsveld. 

d Elsendorpseweg 96a: Verruiming van mogelijkheden be-

drijf aan huis ten behoeve van uitbreiding horeca in dyna-

misch buitengebied? 

Onduidelijk is wat inspreker bedoeld met deze vraag. 

In het bestemmingsplan wordt de ruimtelijke onder-

bouwing voor de genoemde locatie bijgevoegd. Hierin 

is onderbouw waarom deze ontwikkeling passend en 

van meerwaarde is voor Elsendorp. 

f Zeelandsedijk 35 + Elsendorpsweg 73: Logische locatie 

voor omschakeling naar woningbouwlocaties. 

Deze opmerking wordt met instemming voor kennis-

geving aangenomen. 

8 Uitdagingen  

a. In het bestemmingsplan is geschreven dat er meer samen-

werking plaats moet vinden tussen dorp en buitengebied 

en ondernemers onderling. Inspreker vraagt zich af of er 

ooit een goede analyse is gemaakt waarom deze samen-

werking eerder niet (goed) van de grond is gekomen. 

Leegstand, een veranderende landbouwsector, onder-

nemers met ideeën, de komst van de Omgevingswet 

en een goed georganiseerde dorpsgemeenschap: alle-

maal factoren die een grote impact hebben. Om deze 

redenen besloten het dorpsoverleg, initiatiefnemers, 

gemeente, waterschap en provincie om samen vorm 

te geven aan het buitengebied van Elsendorp. Dit 

heeft handen en voeten gekregen in de Proeftuin El-

sendorp en is de reden dat de samenwerking nu wel is 

gezocht. 

b. De voorwaarden waaraan een energievoorziening moet 

voldoen ontbreken. 

Voorwaarden zijn wel specifiek opgenomen in artikel 

22.1.2 van de regels. 
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9 Ad 1. Duurzame energie  

a. Bijlage 1 – Kaders voor Omgevingsplan: in het kader wordt 

verwezen naar een regeling voor niet-agrarische ontwik-

kelingen, maar wordt niet gezegd welke regeling dit be-

treft. Hetzelfde geldt voor een verwijzing naar de provinci-

ale verordening met betrekking tot regelingen voor zonne-

parken en windturbines. Inspreker wil graag verduidelij-

king om welke artikelen het gaat binnen het bestem-

mingsplan en welke verordening van de provincie is be-

doeld. 

Hoofdstuk 3 uit de toelichting van het bestemmings-

plan beschrijft per gebied wat de ontwikkelingsrich-

ting is per gebied. In het voorontwerp gaat het om 

twee deelgebieden. In het ontwerp wordt dat uitge-

splitst in meerdere gebiedsbestemmingen/deelgebie-

den. In artikel 24 van het bestemmingsplan zijn de be-

oordelingsregels voor ontwikkelingen geschetst. Deze 

worden in het ontwerp ook overgeheveld naar hoofd-

stuk 3 voor een betere vindbaarheid van de voorwaar-

den behorend bij de ontwikkelingen voor lezers en ini-

tiatiefnemers. 

 

Met de provinciale verordening wordt in het vooront-

werp de Interim Omgevingsverordening bedoeld. 

Deze is vastgesteld op 8 december 2020. Bij de ter in-

zage legging van het ontwerp bestemmingsplan en de 

vaststelling zal worden verwezen naar de (ontwerp) 

Omgevingsverordening Brabant. 

 

Conclusie 

Het bestemmingsplan wordt getoetst aan de Omge-

vingsverordening Brabant. Het plan is hierop aange-

past. 
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b. Bijlage 3 - PlanMER en passende beoordeling: Onder duur-

zame energie wordt gesproken over de ambitie van Elsen-

dorp met betrekking tot het opwekking van duurzame 

energie. Elsendorp wil hierin zelfvoorzienend zijn. Inspre-

ker wil graag weten waarom deze paragraaf zich beperkt 

tot energie en niet aspecten als veevoer omvat.  

 

Daarnaast geeft inspreker aan dat op het naastgelegen be-

drijventerrein Wolfsveld nog veel ruimte is voor het leg-

gen van zonnepanelen op de daken van de bedrijven. Er 

dient voorrang te worden gegeven aan het aanbrengen 

van zonnepanelen op daken. 

 

Verder is de agrarische sector de grootste verbruiker van 

energie. Het besparen van energie zou volgens inspreker 

dan ook een prioriteit moeten zijn. Hier ontbreekt helaas 

op welke wijze de energiebehoefte van de agrarische sec-

tor kan worden beperkt.  

 

Voor het realiseren van windturbines wordt een transpa-

rante ruimtelijke procedure met MER gevolgd, voor zon-

nepanelen wordt dit niet gedaan. Waarom niet? 

 

Ook wordt gesteld dat zonneparken in het NNB kunnen 

worden aangelegd. Mens, dier en Peel vindt dit onaccep-

tabel. De onderbouwing van de uitspraak dat zonneparken 

relevante ecologische meerwaarde opleveren wordt niet 

onderbouwd.   

Onder ‘duurzame energie’ wordt ingegaan op de op-

wekkingsmogelijkheden van duurzame energie. Niet 

op de besparing van energie.  

 

De gemeente heeft beleid in de vorm van een afwe-

gingskader zonnevelden vastgesteld. Hierin wordt ook 

de volgorde van plaatsen van zonnepanelen weerge-

geven. Hierin wordt altijd eerst gekeken naar daken. 

Het plaatsen van zonnepanelen in velden is de laatste 

optie in de rangorde. 

 

De realisatie van windparken wordt, in tegenstelling 

tot de plaatsing van zonnepanelen of realisatie van 

zonneparken, specifiek genoemd in de C- en D-lijst bij 

het Besluit milieueffectrapportage. Ook uit jurispru-

dentie volgt dat de opwekking van zonne-energie niet 

m.e.r.-(beoordelings)plicht is (ABRvS 14 augustus 

2019, ECLI:NL:RVS:2019:2770). Desondanks zijn in het 

planMER de potentiële gevolgen van de plaatsing van 

zonnepanelen / realisatie van zonneparken op hoofd-

lijnen beschouwd. In de planregels is geborgd dat 

geen ongewenste situaties voordoen. 

Op basis van de regels voor ontwikkelingen worden 

geen zonneparken mogelijk gemaakt in de NNB. 

 

Conclusie 

Het bestemmingsplan behoeft op dit punt geen aan-

passing 
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10 Beschermde soorten 

Mens, dier en Peel is het oneens met de aanname dat in 

en rond zonneparken de soorten kunnen profiteren van 

een natuurvriendelijke inrichting en beheer van zonnepar-

ken. De aanleg van zonneparken leidt volgens MDP tot vi-

suele verstedelijking en/of aantasting van cultuurhistori-

sche waardevolle patronen en elementen en het tast de 

ruimtelijke kwaliteit aan. Ook vraagt MDP zich af of het 

volume agrarische bebouwing wel afneemt, gelet op de 

vele initiatieven in het plangebied. 

Voor de aanleg van zonneparken wordt een volledig 

ruimtelijk proces doorlopen. Dat betekent dat er een 

belangenafweging wordt gedaan voordat zo’n park 

wordt aangelegd. Het resultaat is de aanleg van wel of 

geen zonnepark met eventuele maatregelen.  

 

Wat betreft de afname van agrarische bebouwing. In 

het ontwerp bestemmingsplan is een voorwaarde op-

genomen dat de hoeveelheid bebouwing in het plan-

gebied af dient te nemen ten aanzien van de nul situa-

tie. Verder wordt het slopen van bebouwing op een 

perceel of elders in het gebied in het nadrukkelijk als 

meerwaarde meegerekend bij een initiatief. Daarmee 

wordt sloop van overtollige bebouwing gestimuleerd.  

 

Dit samen moet leiden tot een afname van bebouwing 

in het gebied. 

 

Conclusie 

Het bestemmingsplan behoeft op dit punt geen aan-

passing. 

11 Ad 2. Milieu: sanering van asbest, terugdringen geurhin-

der, uitstoot fijnstof en ammoniak 

 

a. Asbest 

MDP juicht samenwerking tussen burgers en bedrijven 

toe, maar stelt dat burgers niet de oorzaak zijn van asbest-

problematiek en ook niet verantwoordelijk kunnen wor-

den gehouden hiervoor. Asbest zit voornamelijk op de 

grote stallen en schuren. MDP stelt dat de overheid ver-

antwoordelijk is voor deze problematiek door asbest toe 

te staan, terwijl de schadelijke effecten al langer bekend 

waren. 

In de visie Proeftuin Elsendorp is een van de doelen 

het saneren van asbest.  Het bestemmingsplan is niet 

de plek waar het gebruik of de sanering van asbest 

wordt geregeld.   

 

Het verwijderen van asbest is een van de mogelijkhe-

den voor initiatiefnemers om meerwaarde te leveren 

en een bijdrage te leveren aan de doelen van de visie. 

 

Conclusie 

Het bestemmingsplan behoeft op dit punt geen aan-

passing. 
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b. Geur en fijnstof 

MDP wijst op eerder ingediende zienswijzen op de ge-

meentelijke geurverordening (2013) en BP Buitengebied 

(2017). Uit onderzoek blijkt dat inwoners in gebieden met 

veel intensieve veehouderij vaker last hebben van stank-

overlast dan op basis van de Handreiking Wet Geurhinder 

en Veehouderij wordt aangenomen.  De mate van hinder 

hangt namelijk samen met de geurbelasting in de omge-

ving en het diertype. Daar wordt in het huidige geurbeleid 

echter geen rekening mee gehouden. 

Het gemeentelijk geurbeleid is geen onderdeel van dit 

bestemmingsplan. De gemeente verwijst dan ook naar 

de beantwoording zoals opgenomen bij het bestem-

mingsplan Buitengebied Gemert-Bakel (2017) of de ge-

meentelijke geurverordening (2013). In het planMER is 

inzicht gegeven in de optredende geurbelastingen. 

Daarbij wordt ook ingegaan op de relatie tussen de 

geurbelasting en de kans op geurhinder (waarbij te-

vens een relatie wordt gelegd met de meest actuele 

onderzoeken op dat vlak). Duidelijk is dat binnen delen 

van het plangebied sprake is van een overbelaste situ-

atie. Met de voorwaarden zoals vastgelegd in de plan-

regels (in combinatie met de gemeentelijke geurveror-

dening) wordt ingezet op het verbeteren van de geur-

hindersituatie in en rond het plangebied.  

 

In het bestemmingsplan zijn in lijn met de Omgevings-

verordening normen opgenomen voor de achtergrond-

belasting (maximale percentages voor de kans op geur-

hinder: 12 % in de bebouwde kom, 20 % in het buiten-

gebied).  

 

Op grond van actuele onderzoeken is er op dit moment 

discussie over de relatie tussen optredende achter-

grondbelastingen en hinderpercentages. Inspreker re-

fereert hieraan. Er zijn studies die zowel aangeven dat 

geuroverlast wordt over- of onderschat. Het bestem-

mingsplan legt om deze reden geen maximale achter-

grondbelastingen vast. Bovendien is het bestemmings-

plan gebaseerd op geldend beleid en regelgeving op dit 

punt en niet de plaats om eventuele aanpassingen in 

dit beleid door te voeren. Bij toetsing van toekomstige 

initiatieven aan de opgenomen hinderpercentages, kan 

op basis van de meest actuele inzichten een achter-

grondbelasting worden gekoppeld aan de opgenomen 

voorwaarden. 

 

Conclusie 

Het bestemmingsplan behoeft op dit punt geen aan-

passing 
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c. Groenblauwe mantel 

Het toestaan van omschakeling naar overige agrarische 

bedrijven met bouwvlakken tot 1,5 ha in de groenblauwe 

mantel is in strijd met de provinciale verordening en het 

streven naar ‘ontstening’ van het buitengebied. 

Dit is niet in strijd met het provinciale beleid. Het be-

treft hier een afwijkingsmogelijkheid voor agrarische 

bedrijven die an sich ook al 1,5 ha mogen beslaan. De 

bedrijven groeien door de omschakeling niet. Boven-

dien wordt in het ontwerpbestemmingsplan opgeno-

men dat de totale hoeveelheid verharding/bebouwing 

in het gebied dient af te nemen ten aanzien van de nul 

situatie. Er is dan ook geen sprake van strijdigheid met 

het provinciaal beleid. 

 

Conclusie 

Het bestemmingsplan behoeft op dit punt geen aan-

passing. 

d. Ammoniak 

In diezelfde 1,5 ha bouwvlak in de groenblauwe mantel is 

het omschakelen toegestaan onder de voorwaarde dat de 

omschakeling bijdraagt aan een afname van de uitstoot 

van ammoniak, fijnstof en geur in het gebied. Bepaalde 

ontwikkelingen als een tuinbouwkas, bedrijfshal of zonne-

park kan er dus voor in de plaats komen. Dit is niet wense-

lijk volgens MDP. Ook is de belofte ‘een afname van de 

uitstoot van ammoniak, fijnstof en geur’ te doen vaker ge-

daan, maar leidt dit vaak alleen tot verplaatsing van inten-

sieve veehouderijen en de bijbehorende overlast. 

Dit is een van de afwijkmogelijkheden uit het vigerend 

plan Buitengebied. Deze afwijkmogelijkheden worden 

verwijderd, omdat de ontwikkelingen aan de gebieds-

bestemmingen en daarbij behorende beoordelingsre-

gels moeten gaan voldoen. 

 

Conclusie 

De regels worden aangepast. 

e. WAV-gebieden 

MDP meldt dat de ammoniakconcentraties rond de Stip-

pelberg tot de hoogste in Nederland behoren. Dit toont 

volgens MDP aan dat het beleid rond de WAV-gebieden 

ernstig te kort schiet. In de PlanMER wordt het effect eu-

femistisch voorgesteld met de volgende frase “Door de 

schaal en omvang van het veehouderijsector binnen het 

dynamisch buitengebied kan dit effect ook binnen het 

plangebied optreden.” 

Het bestemmingsplan gaat niet over het beleid rond de 

WAV. De passage in het planMER waar naar wordt ver-

wezen in de inspraakreactie heeft geen betrekking op 

de verzuringgevoelige natuurgebieden (waar de WAV 

zich op richt) maar op de gezondheidssituatie binnen 

het plangebied. In de planregels is een set aan voor-

waarden opgenomen gericht op het beperken van de 

emissies vanuit de veehouderijsector en verbeteren 

van de gezondheidssituatie in en rond het plangebied. 
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12 Ad 3. Water/klimaat: robuust en klimaatbestendig bodem- 

en watersysteem 

Mestbewerking: Voor de Zeelandsedijk 82 is niet duidelijk 

of deze locatie voldoet aan de eisen voor mestbewerking 

in gemengd gebied zoals gesteld in de provinciale verorde-

ning. Een van de eisen is dat 50% wordt omgezet naar 

loosbaar afvalwater. Het lijkt volgens MDP dat het de be-

doeling is dat er afvalwater wordt geloosd op de Land-

meerse loop. Die watergang valt bijna ieder jaar droog. 

Het afvalwater wordt dan niet afgevoerd, maar infiltreert 

grotendeels in de bodem. MDP verwijst naar recente rap-

porten van WUR, PBL en vakblad H20 om erop te wijzen 

dat het mestbeleid tekortschiet om de gestelde doelen te 

halen. Waterdoelen aanhalen om vervolgens te stellen dat 

deze buiten bereik van de gemeente liggen is onterecht 

volgens MDP. De aangehaalde rapporten geven aan dat 

deze doelen niet gehaald gaan worden met het huidige 

beleid. Dat geldt dus ook voor de doelen uit de proeftuin 

Elsendorp. 

 

MDP is het er daarom mee oneens dat dit plan bijdraagt 

aan een duurzamer waterbeheer. 

In de Omgevingsverordening Noord-Brabant (ontwerp) 

wordt onder mestbewerking het volgende verstaan: 

“de toepassing van basistechnieken of combinaties 

daarvan met als doel de aard, samenstelling of hoeda-

nigheid van dierlijke mest te wijzigen, waaronder dro-

ging, bezinking, (co)vergisting, scheiding, hygiënisatie 

of indamping van mest”. Wij gaan er van uit de inspre-

ker de ontwikkeling op de locatie Zeelandsedijk 80 be-

doeld. Op deze locatie wordt een voormalige inten-

sieve veehouderij omgeschakeld naar een mesttrans-

portbedrijf met mestopslag. Deze activiteiten betref-

fen niet het bewerken van mest als bedoeld in de pro-

vinciale omgevingsverordening. De ontwikkeling is ge-

toetst aan Artikel 4.74 ‘agrarisch verwant bedrijf’ van 

de Ontwerp Omgevingsverordening en past binnen het 

provinciale beleid. 

 

Bij nieuwe ontwikkelingen wordt onder andere ge-

toetst aan het meerwaardeplan en de landschapsvisie 

Elsendorp. Het bijdragen aan een duurzaam waterbe-

heer vormt in één van de belangrijke uitgangspunten in 

deze beoordelingskaders.  

13 Verdroging 

MDP vindt dat er te weinig aandacht is voor het probleem 

van verdroging in de Proeftuin Elsendorp. Het ontbreekt 

aan concrete maatregelen. Hydrologisch neutraal ontwik-

kelen is wat dat betreft onvoldoende. Ook gezien de lig-

ging van het plangebied (voormalig hooggelegen heidege-

bied) MDP stelt daarom dat er meer maatregelen nodig 

zijn om verdroging tegen te gaan. 

Zowel in de visie als in de landschapsvisie Elsendorp 

wordt aandacht besteedt aan het probleem van ver-

droging. Een van de doelen in de visie luidt: het cre-

eren van een robuust en klimaatbestending bodem- 

en watersysteem van goede kwaliteit. Hydrologisch 

neutraal ontwikkelen is slechts een eis bij toename 

van bebouwing/verharding. Het gehele plan vereist bij 

ontwikkelingen een afname van verhard en bebouwd 

oppervlakte. Daarmee bewerkstelligt dit plan een af-

name in verhard en bebouwd oppervlakte. 

 

Naast de maatregelen die het waterschap vanuit haar 

verantwoordelijkheid al neemt kunnen met het ge-

biedsfonds projecten worden gefinancierd die een 

meerwaarde hebben voor de fysieke leefomgeving. 

Dat kunnen ook projecten zijn die verdroging actief te-

gengaan. Ook in de Landschappelijke inspiratiekaart 

en bouwstenen landschappelijke meerwaarde (een 

van de beoordelingskaders bij nieuwe ontwikkelingen) 

wordt ingezet op het tegengaan van verdrogen. In de 

landschapsvisie is een aantal concrete bouwstenen 

benoemd. 

 

Conclusie 

Het bestemmingsplan behoeft op dit punt geen aan-

passing. 
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14 Peelrandbreuk en grondwatertrappen 

Het plan stelt dat er bij de Peelrandbreuk sprake is van on-

doorlaatbare bodemlagen op sommige plekken. MDP 

vindt dat dit een aspect is waar bij hydrologische en 

thermo hydrologische activiteiten rekening mee dient te 

worden gehouden. 

Bij hydrologische en thermo hydrologische activiteiten 

wordt altijd gekeken naar de specifieke locatie waar de 

activiteit plaatsvindt. Bij de afweging of een activiteit 

kan worden toegestaan of de wijze waarop een activi-

teit wordt uitgevoerd wordt ook gekeken naar bodem-

opbouw en geohydrologische situatie  en wat deze be-

tekenen voor de activiteit. 

 

Conclusie 

In de regels wordt een voorwaarde toegevoegd dat bij 

nieuwe activiteiten de bodemopbouw en geohydrolo-

gische situatie geschikt moeten zijn. 

15 Ad. 4: landbouw en herbestemmen en transformeren 

Op basis van eerdere uitspraken (Reconstructiewet, ‘al het 

vlees duurzaam’, PAS en nu de proeftuin Elsendorp) van 

de gemeente en overheden met betrekking tot het herbe-

stemmen en transformeren van de landbouwsector heeft 

MDP haar vertrouwen in deze papieren beloftes verloren.  

Dit bericht wordt voor kennisgeving aangenomen. 

 

16 Ad. 5 Natuur: versterken zones en gebruik door recrea-

tieve ontwikkeling 

MDP juicht het versterken van natuurzones toe, maar dit 

moet niet direct leiden tot ontwikkeling en gebruik voor 

recreatieve doeleinden. Een adequate waterhuishouding 

hoort bij het versterken en verbeteren van natuurwaar-

den. MDP stelt dat het aan concrete maatregelen ont-

breekt op dit punt. 

Wij zijn het er mee eens dat een adequate waterhuis-

houding hoort bij het versterken en verbeteren van de 

natuurwaarden. In het voorontwerp ontbreekt dit 

nog, maar in het ontwerp wordt bewerkstelligd dat bij 

ontwikkelingen sprake is van een afname in verhard 

en/of bebouwd oppervlakte. Dit is een van de vergun-

ningsvoorwaarden bij ontwikkelingen. 

 

Conclusie 

De regels worden aangepast. 

16 MDP stelt dat de rechter uiteindelijk oordeelt over het be-

grip 1.153 ‘toename van stikstofemissie en stikstofdepos-

tie’. 

Het begrip ‘toename van emissie en stikstofdepositie’ 

is overgenomen uit het vigerende bestemmingsplan 

Buitengebied. Ten onrechte wordt in de begripsbepa-

ling nog verwezen naar het programma aanpak stik-

stofdepositie. In het ontwerpbestemmingsplan wor-

den de begripsbepaling en de daaraan gerelateerde 

planregels afgestemd op de meest actuele jurispru-

dentie. 

 

Conclusie 

De regels worden aangepast. 
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17 MDP haalt aan dat het PlanMER vaststelt dat door een ge-

brek aan landschapselementen en erfbeplanting de agrari-

sche bebouwing een dominante positie inneemt, met 

name in het noordelijk deel, maar dat dit niet verder komt 

dan de constatering dat ‘het agrarisch grondgebruik zeer 

intensief is en heeft geresulteerd in een monotoon pro-

ductielandschap van mais en Engels raaigras’.  

De betreffende passage heeft betrekking op de be-

schrijving van de referentiesituatie. In het planMER is 

ook beschreven op welke wijze in het bestemmings-

plan wordt gestuurd op de beoogde kwaliteitsverbe-

tering. 

 

Conclusie 

Het bestemmingsplan behoeft op dit punt geen aan-

passing. 

17 Ad. 6: Economie “andere bedrijvigheid, lees legaliseren 

van bestaande bedrijfsfuncties is niet vanzelfsprekend” 

MDP stelt dat de cultuur in de gemeente ‘eerst bouwen 

en daarna gladstrijken’ is. MDP vindt dat het gemeentebe-

stuur moet reflecteren op haar eigen geloofwaardigheid. 

Onduidelijk is waar inspreker op doelt. In het bestem-

mingsplan worden mogelijkheden geboden, maar ook 

nadrukkelijk voorwaarden gesteld. Voordat een ver-

gunning verleend wordt, wordt beoordeeld of aan de 

voorwaarden wordt voldaan. Bouwen zonder omge-

vingsvergunning of in strijd met het bestemmingsplan 

is niet toegestaan. 

 

Conclusie 

Het bestemmingsplan behoeft op dit punt geen aan-

passing. 

18 Ad. 7 Wonen: blijven wonen op bedrijfslocatie is niet van-

zelfsprekend, voldoende woningen bieden op juiste kwali-

teit, slopen wat weg kan. 

MDP stelt dat als het gaat om het wonen op bedrijfsloca-

ties bij veehouderijen dit een voorwaarde moeten zijn. 

MDP vindt het niet kunnen dat veehouders het buitenge-

bied transformeren tot veefabrieken maar vervolgens zelf 

elders gaan wonen.  

Het wonen bij een eigen bedrijf is in geen enkel geval 

een voorwaarde. In sommige gevallen is het wel zo 

dat dit praktisch is, daarom wordt een bedrijfswoning 

toegestaan, maar verplicht om daar te wonen is de ei-

genaar nooit.  

 

Conclusie 

Het bestemmingsplan behoeft op dit punt geen aan-

passing. 

19 Ad. 8 Bedrijvigheid, werklocaties: niet alles kan op elke lo-

catie, grote veranderingen maken dat nieuwe inzichten 

ontstaan. 

MDP vindt dat als een activiteit niet past op een locatie, 

de ondernemer net als andere ondernemers/activiteiten, 

de vergunning moet worden geweigerd op die locatie en 

moet worden verwezen naar een bedrijventerrein.  

De gemeente is het hier mee eens. Dat houdt ook in 

dat als de activiteit wel passend is de vergunning ver-

leend wordt en aan de gestelde voorwaarden wordt 

voldaan.   

 

Conclusie 

Het bestemmingsplan behoeft op dit punt geen aan-

passing. 
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20 Ad. 9 Ondermijning en criminaliteit: verpaupering en ille-

gaal gebruik tegengaan, sociale controle versterken enzo-

voorts 

MDP citeert uit de toelichting van het plan “Om leegstand, 

verpaupering, criminaliteit en verstening van het buiten-

gebied tegen te gaan is een bouw-sloop regeling opgeno-

men in de verordening. Hier wordt het principe van zorg-

vuldig ruimtegebruik gehanteerd . Wanneer hergebruik 

niet mogelijk is kan er gesloopt worden en eenzelfde hoe-

veelheid bebouwing terug worden gebouwd.” 

 

MDP vraagt zich het volgende af: als er na sloop evenveel 

wordt teruggebouwd dan wordt er toch juist niets aan de 

verstening gedaan? En wordt onder illegaal gebruik ook il-

legale bebouwing verstaan? 

Wij zijn het ermee eens dat als er na sloop evenveel 

bebouwing terug wordt geplaatst de verstening op dit 

vlak niet afneemt. Uiteraard kan dan nog altijd de 

hoeveelheid verharding afnemen. Voor nieuwe ont-

wikkelingen stellen we dan ook als voorwaarde dat de 

hoeveelheid bebouwing of verharding in het plange-

bied dient af te nemen.  

 

Onder illegaal gebruik wordt ook illegale bebouwing 

verstaan. 

 

Conclusie 

De regels worden aangepast. 

21 Crisis en herstelwet: Het is niet helder waarom Elsendorp 

een aparte pilotstatus met verbrede reikwijdte geboden 

zou moeten worden binnen de gemeente Gemert-Bakel. 

Het is MDP onduidelijk waarom Elsendorp een aparte pi-

lotstatus met verbrede reikwijdte geboden is binnen de 

gemeente Gemert-Bakel. 

In hoofdstuk 1 van de toelichting op het bestem-

mingsplan staat uitgebreid beschreven waarom dit 

plan de pilotstatus heeft toegewezen gekregen. 

 

Conclusie 

Het bestemmingsplan behoeft op dit punt geen aan-

passing. 
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2.7 Inspreker 7 
 

# Inhoud reactie Reactie gemeente 

1 Inspreker vreest dat de woningbouwlocatie aan de Elsen-

dorpseweg 71/73 zijn bedrijf verder beperkt én tevens dat 

er geen goed leefklimaat te garanderen is op deze locatie 

conform de geurverordening van de gemeente. Doordat de 

extra woningen als uitloper dan de bebouwde kom te zien 

zijn beperkt deze uitbreiding het bedrijf van de inspreker 

nog verder vanwege de geldende regels met betrekking tot 

geur.  

Bij de verdere uitwerking van de plannen in een ruim-

telijke onderbouwing zijn deze aspecten onderbouwd. 

Daarbij moet altijd sprake zijn van een goede ruimte-

lijke ordening. De ontwikkeling is echter niet concreet 

genoeg om meegenomen te worden in het ontwerp. 

 

Conclusie 

In het ontwerpplan is de ruimtelijke onderbouwing 

van de Elsendorpseweg 71/73 niet meer meegeno-

men. 

2 Door de inspreker wordt aangehaald dat het cumulatieve 

effect op de woningbouw van de drie omliggende veehou-

derijen niet is bepaald. Inspreker verwijst hiervoor naar fi-

guur 6.3 uit de planMER die aangeeft dat de situatie op lo-

catie zeer slecht tot slecht is.  

In het planMER is inzicht gegeven in de cumulatieve 

geurbelasting (achtergrondbelasting) binnen het plan-

gebied. Wanneer gekeken wordt naar de bestaande 

uitbreidingsmogelijkheden van deze bedrijven blijkt 

dat de bedrijven bij uitbreiding al moeten compense-

ren middels een eigen bijdrage aan de overschrijding 

van de achtergrondbelasting. Iedere veehouderij die 

gaat uitbreiden draagt daarom bij aan een afname van 

de achtergrondbelasting. 

 

De door inspreker genoemde ontwikkeling is niet 

meer opgenomen in dit bestemmingsplan. Als deze 

voldoende concreet is zal deze een separate proce-

dure doorlopen. 

 

Conclusie 

De verbeelding is aangepast. 

3 Verder geeft inspreker aan dat er onderbouwing voor wo-

ningbouw ontbreekt, zoals luchtkwaliteit, veiligheid en ge-

zondheid. 

Zie reactie en conclusie onder punt 1 van inspreker 7. 

4 Ook is aangegeven dat de hindercontour ontbreekt ten 

aanzien van de opslag van bedrijfsstoffen. Inspreker vraagt 

zich af of de bouw van 5 woningen dan wel mogelijk is op 

deze locatie.. 

Zie reactie en conclusie onder punt 1 van inspreker 7. 
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5 De nudistencamping heeft recent grond geworven nabij het 

perceel van de inspreker. Inspreker geeft verder aan dat er 

op basis van artikel 24 uitbreidingsmogelijkheden bestaan 

voor de nudistencamping middels voorliggend vooront-

werpplan.  

In het geval een bedrijf wil uitbreiden op basis van de 

mogelijkheden die worden geboden in hoofdstuk 3 

van de regels van het bestemmingsplan dan moeten 

deze bedrijven voldoen aan de beoordelingsregels bij 

de gebiedsbestemmingen. Daarin staat onder andere 

dat rekening gehouden dient te worden met de omlig-

gende functies. In het geval van de inspreker zal de 

naturistencamping bij uitbreiding richting inspreker 

ook rekening moeten houden met de belangen van de 

inspreker. 

 

Conclusie 

Het bestemmingsplan behoeft op dit punt geen aan-

passing. 

6 Inspreker geeft aan dat er geen rekening is gehouden met 

vliegenoverlast vanuit de camping.  

Zie reactie onder punt 1 van inspreker 7. 
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2.8 Inspreker 8 
 

# Inhoud reactie Reactie gemeente 

1 Inspreker vraagt af te zien van de planologische wijziging 

aan de Gerele Peel 53 vanwege de forse milieu hygiëni-

sche belasting. Het gaat om een uitbreiding van bedrijfsbe-

bouwing met een forse omvang qua volume en hoogte, 

die niet passend is in de landelijke omgeving en bovendien 

een nadelig effect heeft op de woon- en leefomgeving van 

de inspreker. 

Inspreker is ook van mening dat dit een sterk waardedruk-

kend effect heeft op de woning van inspreker. 

In de Ruimtelijke Onderbouwing van dit initiatief is 

onderbouwd waarom er sprake is van een goede 

ruimtelijke ordening en daarmee passend is in de om-

geving. Indien er een waardedrukkend effect op de 

woning van inspreker optreedt bestaat er de mogelijk-

heid planschade te claimen. 
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2.9 Inspreker 9 
 

# Inhoud reactie Reactie gemeente 

1 Inspreker geeft aan ontzettend blij te zijn met de mogelijk 

uitbreiding ten noorden van Elsendorp, tussen de Keizers-

berg en Peelmeester. Deze uitbreiding houdt Elsendorp 

leefbaar.  

De gemeente neemt dit met instemming voor kennis-

geving aan. 

2 Inspreker woont sinds 2015 aan een doodlopende straat 

ten zuiden van het uitbreidingsgebied tussen de Keizers-

berg en Peelmeester. Zij hebben de kavel zo ingericht dat 

er dicht tegen het weiland aan is gebouwd. Er zou immers 

geen nieuwbouw gerealiseerd kunnen worden in het wei-

land. Met de info van vandaag hadden zij dit kavel nooit 

gekocht. 

Zie reacties bij inspreker 2 en 3.Het initiatief moet nog 

concreet uitgewerkt worden waarbij ook rekening ge-

houden mot worden met omliggende functies.  

 

Mocht inspreker van mening zijn dat er bij vergunning 

verlening sprake is van waardedaling staat voor een 

tegemoetkoming in planschade na eventuele vergun-

ningverlening een aparte procedure open. 

 

Conclusie 

Het bestemmingsplan behoeft op dit punt geen aan-

passing. 

. 

3 Inspreker vraagt zich daarnaast af of de nieuwe kavels di-

rect aansluiten op die van inspreker. 

Zie reacties en conclusie bij inspreker 2 en  3. 

4 Ook is de inspreker benieuwd of de doodlopende straat 

(Sint Christoffelstraat) wordt doorgetrokken naar het plan-

gebied. 

Zie reacties en conclusie bij inspreker 2 en  3. 
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2.10 Inspreker 10 
 

# Inhoud reactie Reactie gemeente 

1 Zie samenvatting inspraakreacties onder inspreker 4 (punt 

2 t/m 4) en 5 (helemaal). Inhoudelijk zijn deze reacties ge-

lijk. 

Zie beantwoording onder inspreker 4 (punt 2 t/m 4) 

en 5 (helemaal). 
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3. OVERLEGREACTIES 

 

 

3.1 Provincie Noord-Brabant 
 

 Inhoud reactie Reactie gemeente 

1. De provincie Noord-Brabant geeft aan dat het systeem van 

planregels, verbeelding en meerwaardeplan nog niet slui-

tend is en nadere uitwerking behoeft. De provincie stelt 

voor het systeem dat er nu ligt te vereenvoudigen van-

wege de hoge complexiteit. De provincie doelt daarbij met 

name op de ontwikkelingsrichting van het gebied, de con-

crete werking daarvan en de samenhang met de planrege-

ling. 

In samenspraak met de provincie is de regeling op 

het gebied van de ontwikkelingen vereenvoudigd 

en verduidelijkt. Hierbij is een groot gedeelte van 

de uitwerking in het meerwaardeplan overgehe-

veld naar het bestemmingsplan.  

 

Ter verduidelijking worden zijn in het ontwerpbe-

stemmingsplan de gebiedsbestemmingen gewij-

zigd. Die plaatsen we direct in het bestemmings-

plan in plaats van in het meerwaardeplan, zoals bij 

het voorontwerp. Ook worden de definities aan-

gepast. 

 

Aan iedere gebiedsbestemming zijn toegestane 

activiteiten en ambities gekoppeld. Daarnaast zijn 

de voorwaarden waaronder een vergunning kan 

worden verleend naar hoofdstuk 3 overgeplaatst 

in het bestemmingsplan. Per gebiedsbestemming 

is duidelijk gemaakt bij welke beoordelingsregels 

van toepassing zijn. Met deze wijzigingen is de 

complexiteit van het plan afgenomen en eenvou-

diger te hanteren. 
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2. De provincie vraagt om voor de verschillende deelgebie-

den een verdieppingsslag te maken bestaande uit een ana-

lyse van het deelgebied waarin in wordt gegaan op de am-

bities van dit deelgebied. De provincie mist daarbij ook op 

welke wijze de benoemde ambities en uitgangspunten het 

toetsingskader vormen voor nieuwe initiatieven. Ook geeft 

de provincie aan dat de op onderdelen de ambities en uit-

gangspunten van de deelgebieden nog te ruim zijn gedefi-

nieerd. De provincie vraagt een meer sturende werking op 

de deelgebieden. 

 

Ieder initiatief zal altijd ook aan het provinciaal beleid 

moeten voldoen middels het diep, rond en breed principe. 

Daarbij moet ook goed naar voren komen op welke wijze 

een initiatief meerwaarde levert. Bij initiatieven moet 

daarom verbanden worden gelegd tussen de verschillende 

opgaven. 

In het ontwerpbestemmingsplan zijn de gebieds-

bestemmingen gewijzigd. In samenspraak met de 

provincie is er een duidelijkere lijn getrokken in de 

indeling in specifiekere gebiedsbestemmingen. 

Deze plaatsen we direct in het bestemmingsplan. 

Ook worden de definities aangepast. 

Dit heeft geresulteerd in de volgende wijzigingen 

in het bestemmingsplan: 

- Toelichting: per gebiedsbestemming is 

een analyse en ontwikkelingsrichting uit-

gewerkt. 

- Toelichting: bij de uitwerking van de ge-

biedsbestemmingen is de relatie tot het 

diep, rond en breed kijken gemaakt. 

- Regels: De toegestane activiteiten, ambi-

ties en vergunningsvoorwaarden zijn aan-

gepast in hoofdstuk 3 van de regels. 

- Initiatieven: deze worden toegevoegd in 

het ontwerp plan. Daarin zijn ze getoetst 

aan de gebiedsbestemming waarin ze val-

len. De gebiedsbestemmingen zijn op ba-

sis van de diep, rond en breed systema-

tiek ontwikkeld en omschreven, zoals ook 

in hoofdstuk 2 van de toelichting is be-

schreven. 

3a. In het deelgebied ‘lokaal ondernemerschap’ ziet de provin-

cie dat de mogelijkheid bestaat om een wooncluster te 

creëren. Deze ontwikkeling is niet nader uitgewerkt en 

vooralsnog niet passend binnen het provinciale beleid. De 

ontwikkeling sluit ook niet aan bij de uitgangspunten van 

het deelgebied. De provincie verzoekt om deze ontwikke-

ling uit het bestemmingsplan te halen en apart hierover in 

overleg te gaan. 

De partijen zijn met de provincie in overleg ge-

gaan over dit ‘wooncluster’. Na goed overleg en 

vanwege belemmeringen in de uitvoeringen is be-

sloten deze mogelijkheid uit het plan te schrap-

pen. Op het moment dat deze ontwikkeling con-

creet is uitgewerkt kan deze via een eigen proce-

dure mogelijk worden gemaakt. 

3b. Ook voor het verplaatsen van woningen geldt dat er in het 

huidige provinciaal beleid geen ruimte voor is. De ontwerp 

omgevingsverordening biedt echter wel aanknopingspun-

ten. Over de locatie Elsendorpseweg 73 geeft de provincie 

aan dat de ontwikkeling van woningen hier mogelijk kan 

zijn. Aangetoond moet zijn dat het gaat om verplaatsen 

van woningen en niet om het toevoegen van woningen. 

Daarnaast dient er natuurlijk sprake zijn van een planolo-

gisch aanvaardbare locatie binnen of aansluitend op het 

bebouwd gebied.  Doordat het ontbreekt aan concrete in-

vulling stelt de provincie voor nader ambtelijk overleg te 

voeren. 

Voor dit perceel wordt een ruimtelijke onderbou-

wing opgesteld. Daarin wordt aangetoond dat het 

gaat om te verplaatsen woningen en niet het toe-

voegen van woningen. Uiteraard dient er sprake 

te zijn van een goede ruimtelijke ordening op lo-

catie. De ruimtelijke onderbouwing is niet con-

creet genoeg en is daarom niet meer bijgevoegd 

bij het ontwerp bestemmingsplan. 
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4. De provincie mist in het voorontwerp afdoende bescher-

ming van het Natuur Netwerk Brabant (NNB). Daarnaast 

mist de provincie op welke wijze de groenblauwe waarden 

van locaties betrokken en beschermd worden bij concrete 

initiatieven en hoe is geborgd dat initiatieven bij moeten 

dragen aan de bescherming en ontwikkeling van deze 

waarden. 

 

 

 

 

Ook leest de provincie een algemene afwijkingsmogelijk-

heid waarin wordt gesproken over de voorwaarde dat er 

‘geen onevenredige aantasting van natuurwaarden’ mag 

zijn. De provincie vindt dat met het toepassen van meer-

waardecreatie en de versterking van omgevingskwaliteiten 

juist sprake moet zijn van een positief effect op de aanwe-

zige natuurwaarden. 

Naar aanleiding van het voorontwerp zijn de ge-

biedsbestemmingen aangepast en aangescherpt. 

Het rustig buitengebied wijzigt nu naar twee ge-

biedsbestemmingen: ‘Natuurlijk buitengebied’ en 

‘Groene Dorpsmantel’. Hierdoor is in het zuidelijk 

plangebied nu meer aandacht gekomen voor het 

beschermen van het Natuur Netwerk Brabant 

(NNB). In de gebiedsbestemming ‘Natuurlijk bui-

tengebied’, waar binnen bijna het gehele NNB bin-

nen plangebied valt, is als vergunningsvoorwaarde 

toegevoegd dat de ontwikkelingen alleen nog bin-

nen bestaande erven plaats mogen vinden. 

 

Het overgrote deel van de groenblauwe waarden 

ligt ook in het ‘Natuurlijk buitengebied’ en worden 

dus op eenzelfde manier beschermd. Daarnaast 

geldt voor zowel ‘Natuurlijk buitengebied’ als de 

gebiedsbestemming ‘Groene dorpsmantel’ dat de 

bestaande functies niet mogen uitbreiden, tenzij 

de uitbreiding een natuurdoel heeft of bijdraagt 

aan het inrichten van het NNB. 

5. Concrete ontwikkelingen  

a. Provincie verzoekt om een verdiepingsslag op de verschil-

lende ontwikkelingen te maken en hoe deze zich verhou-

den tot de visie/meerwaardeplan en het provinciale be-

leid. 

De ruimtelijke onderbouwingen waren nog niet 

afgerond op het moment van in vooroverleg gaan. 

Deze ruimtelijke onderbouwingen zijn uitgewerkt 

en worden bij het ontwerpbestemmingsplan ge-

voegd. In het kader van het vooroverleg zijn de 

ruimtelijke onderbouwingen toegezonden aan de 

provincie en het waterschap. 
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b. Elsendorpseweg 28a 

De ontwikkeling voorziet in een bedrijfsverzamelgebouw 

en indoor speelhal. De provincie vraagt zich af of hiermee 

sprake is van functioneel bij elkaar horende activiteiten of 

een stapeling van activiteiten die los van elkaar staan. In 

het licht van ondermijnende criminaliteit vraagt de provin-

cie zich af of de ontwikkeling van bedrijfsverzamelgebou-

wen verspreid in het buitengebied wenselijk is. 

 

De ontwikkeling betreft een gefaseerde transfor-

matie van een voormalige varkenshouderij (met 

rechten voor het houden van geiten) naar een be-

drijfsverzamelgebouw, en op termijn de toevoe-

ging óf volledige transformatie naar een recreatie-

bedrijf. In de proeftuin wordt gestreefd om eindsi-

tuaties van initiatieven zo veel mogelijk vast te 

verankeren in een planologische regeling. De initi-

atiefnemer wenst op korte termijn de bestaande 

leegstaande stallen in gebruik te nemen als be-

drijfsverzamelgebouw. Op langere termijn wenst 

initiatiefnemer een recreatiebedrijf te ontplooien. 

De markt voor een nieuw recreatiebedrijf in dit 

gebied is erg onzeker. Om een rendabele bedrijfs-

voering op deze locatie te garanderen met vol-

doende liquiditeit in de toekomst is een combina-

tie van beide activiteiten noodzakelijk. Meer re-

creatieve ontwikkelingen in dit gebied is een doel-

stelling binnen de proeftuin. Deze ontwikkeling 

voorziet in die doelstelling. 

 

Met deze twee hoofdfuncties op één locatie 

wordt leegstand tegengaan. Leegstand is één van 

de belangrijkste aanleidingen voor ondermijnende 

criminaliteit. Daarnaast is er voldoende controle 

op het bedrijf met de aanwezigheid van een be-

drijfswoning. Door het transformeren van deze lo-

catie met een nieuwe economische drager wordt 

ondermijnende criminaliteit juist tegengegaan. 

c. Zeelandsedijk 30 

De nadere onderbouwing ontbreekt, maar de provincie 

merkt op dat het splitsen in meerdere bouwblokken (zon-

der dat deze aan elkaar gekoppeld zijn) op grond van het 

provinciale beleid onwenselijk en niet mogelijk is.  

Conform artikel 4.77 Wonen lid 2 sub c. is omzet-

ting van een voormalige bedrijfswoning naar een 

burgerwoning mogelijk. Met de provincie wordt 

nog afgestemd of het oprichten van de bedrijfs-

loodsen 'nieuwvestiging' is. Indien dat het geval is 

dient ontheffing van de Interim Omgevingsveror-

dening te worden aangevraagd bij Gedeputeerde 

Staten van de provincie. 

d. In de plantoelichting is vermeld dat er 15 ha nieuwe na-

tuur en 16 ha nieuw groen bij komt. Het is de provincie 

niet duidelijk waar die komt en hoe die ingevuld wordt. 

Daarnaast merkt de provincie op dat de landschappelijke 

inpassingsplannen van concrete initiatieven en de borging 

daarvan nog ontbreken. De provincie verzoekt daarnaast 

om de anterieure overeenkomsten mee te leveren bij het 

ontwerp. 

De aangegeven nieuwe natuur en groen is uitge-

werkt in landschappelijke inpassingsplan per ont-

wikkeling. Deze worden met de ruimtelijke onder-

bouwing toegevoegd aan de toelichting. In het ka-

der van het vooroverleg zijn deze toegezonden 

aan de provincie en het waterschap. 
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6. Planregeling  

a. Om de werkbaarheid van de planregeling te verhogen 

geeft de provincie aan dat de volgende voorwaarde:  

“De activiteit een (significante) meerwaarde heeft voor 

het in stand houden van een veilige en gezonde fysieke 

leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit. Of hier-

aan wordt voldaan wordt beoordeeld aan de hand de be-

leidsregel 'Meerwaardeplan proeftuin Elsendorp'”. 

 

Het is de provincie niet geheel duidelijk wat hiermee 

wordt bedoeld. Volgens de provincie zou dit moeten gaan 

over het toetsingskader voor het initiatief, of iets passend 

is op de locatie en of er sprake is van meerwaardecreatie. 

Zie ook de provinciale reactie onder punt 2. 

Zie de beantwoording onder punt 2. Of de functie 

passend is wordt beoordeeld op basis van de ge-

biedsbestemming. Daarnaast moet de activiteit 

van meerwaarde voor de fysieke leefomgeving 

van Elsendorp te zijn. Of aan deze open norm 

wordt voldaan wordt beoordeeld op basis van de 

beleidsregel Meerwaardeplan.  

b. De provincie vindt dat de algemene afwijkingsbevoegd-

heid om ontwikkelingen mogelijk te maken slechts be-

doeld is voor ondergeschikte ontwikkelingen. Nu is deze te 

ruim geformuleerd. De provincie kan met deze afwijkings-

bevoegdheid de provinciale belangen onvoldoende behar-

tigen.  

Zie de beantwoording onder punt 2. 

 

Er is geen sprake van een binnenplanse afwijkings-

bevoegdheid maar een omgevingsvergunning 

voor een bestemmingsplan activiteit op basis van 

artikel 7c van bChw. 

c. De provincie merkt op dat op een aantal plekken nog geen 

goede vertaling is gegeven aan het provinciaal beleid uit 

de Interim Omgevingsverordening (IOV). De provincie be-

noemt een aantal zaken: 

- Er is niet uitgesloten dat er geen sprake mag zijn 

van nieuwvestiging; 

- De ontwikkeling bepaalt niet nadrukkelijk dat er 

sprake moet zijn van een bestaand bouwperceel; 

- Omschakeling naar een agrarisch verwant bedrijf 

is mogelijk zonder verdere criteria; 

- Sloop van overtollige bebouwing bij omschakeling 

ontbreekt; 

 

De provincie verzoekt de gemeente om de planregeling na 

te lopen en uit te gaan van de IOV. Ook de diep, rond en 

breed benadering ontbreekt nog als voorwaarde. 

De planregels zijn op de genoemde punten nage-

lopen en aangepast. 
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d. Ook bevat de planregeling een aantal te ruime algemene 

afwijkingsmogelijkheden. Op deze wijze kan strijd ont-

staan met het provinciale beleid. 

De provincie heeft gelijk dat er een aantal overbo-

dige afwijkingsmogelijkheden in het bestemmings-

plan zitten. De volgende afwijkingsbevoegdheden 

zijn daarom uit het plan verwijderd:  

- 4.3.1  Realisatie landschappelijke inpas-

sing bij uitbreiding bebouwing 

- 4.3.2 Uitbreiding dierenverblijf, niet 

zijnde geitenhouderij. 

- 4.5.4 Omschakelen naar een overig agra-

risch bedrijf 

- 5.3.1 Realisatie landschappelijke inpas-

sing bij uitbreiding bebouwing 

- 5.3.2. Uitbreiding bedrijfsgebouwen 

- 5.5.1  Omschakeling bedrijfsvorm 

- 7.3.1 Realisatie landschappelijke inpas-

sing bij uitbreiding bebouwing 

- 7.3.2 Uitbreiding bebouwing 

- 7.5.1  Omschakelen naar andere maat-

schappelijke activiteit 

- 9.3.1 Realisatie landschappelijke inpas-

sing bij uitbreiding bebouwing 

- 9.3.2 Uitbreiding bebouwing t.b.v. recrea-

tief bedrijf 

- 9.5.1  Omschakeling naar een ander re-

creatief bedrijf 

- 12.4.1  Realisatie landschappelijke inpas-

sing bij uitbreiding bebouwing 

- 30.15  Wijziging erfinrichtingsplan voor 

landschappelijke inpassing 

- 29.4 Overige zone - beperkingen veehou-

derij 

- 29.5 Overige zone - doorgroeigebied glas-

tuinbouw 

- 30.4  Dagrecreatieve nevenactiteiten 

- 30.5  Verblijfsrecreatieve nevenactivi-

teiten 

- 30.6  Minicamping 

- 30.7  Uitbreiding bestaande groepsac-

commodatie 

- 30.8 Aan huis verbonden bedrijf bij be-

drijfswoningen 

- 30.9 (Meerdaagse) evenementen 

-  
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7. Stichting  

a. De provincie is van mening dat de stichting niet als taak 

heeft het beoordelen van initiatieven. De stichting kan in 

een voortraject meedenken, maar de toetsing is aan de 

gemeente. Het meerwaardeplan moet hierop worden aan-

gepast. 

Met de betrokken partijen is afgesproken dat de 

verantwoordelijkheid voor het formeel beoorde-

len van de initiatieven bij de gemeente ligt. Het 

meerwaardeplan wordt hierop aangepast. 

b. De provincie zou graag meer zicht hebben op de concrete 

doelstellingen, richtlijnen, soorten projecten etc. van de 

stichting om het plan integraal te kunnen beoordelen.  

De statuten van de Stichting zijn opgesteld in 

overeenstemming met het meerwaardeplan. Deze 

zijn gedeeld en besproken met de provincie. 

c. De provincie merkt op dat initiatieven eerst geprikkeld 

moeten worden om de verbinding met de andere mensen, 

andere opgaven en de omgeving te zoeken. Het storten 

van een bedrag in een gebiedsfond mag niet de werking 

krijgen om zaken ‘af te kopen’. 

Zoals de provincie het beschrijft is ook de insteek 

van Proeftuin Elsendorp. Allereerst wordt gekeken 

of een initiatiefnemer zelf of met andere meer-

waarde kan creëren. Mocht dan toch niet vol-

doende meerwaarde zelf gerealiseerd kunnen 

worden dan kan een storting in het gebiedsfonds 

gedaan worden. Het gebiedsfonds zal met dit geld 

vervolgens een bijdrage leveren aan projecten 

waarmee de meerwaarde gerealiseerd wordt. 

8. Nieuwe omgevingsverordening 

De provincie wijst erop dat de nieuwe omgevingsverorde-

ning op 23 maart 2021 in ontwerp is gepubliceerd en dat 

vooralsnog de regels uit de interim omgevingsverordening 

gelden.  

Met de provincie is overeengekomen dat aan de 

ontwerp Omgevingsverordening (23 maart 2021) 

wordt getoetst. De Interim Omgevingsverordening 

is op het moment van ter inzage gaan met het 

ontwerpbestemmingsplan geldend, dus daarmee 

ook het toetsingskader. Beschreven wordt op 

welke manier het plan zich verhoudt tot de Omge-

vingsverordening. 
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3.2 Waterschap Aa en Maas 
 

# Inhoud reactie Reactie gemeente 

1 hemelwaterberging  

In het gemeentelijke watertakenplan is beleid opgenomen met 

betrekking tot de berging van hemelwater door afstroming 

van verhard oppervlak bij nieuw- en herbouw. In de bestem-

mingsplannen buitengebied heeft de gemeente dit beleid juri-

disch geborgd door het in de algemene gebruiksregels op te 

nemen. In de regels van het voorliggend bestemmingsplan 

ontbreekt dit. Het waterschap adviseert om de waterberging 

in de planregels op te nemen. 

Het regelen van het beleid in relatie tot water-

berging vanuit het gemeentelijk watertakenplan 

was nog niet voldoende geregeld. In de alge-

mene gebruiksregels is daarom een verbod op-

genomen op het gebruik van bebouwing zonder 

de realisatie en instandhouding van een water-

berging van ten minste 60 liter per vierkante me-

ter verhard oppervlak (60 mm). Onder de alge-

mene afwijkingsregels is de bijbehorende afwijk-

mogelijkheid geboden. Beide regelingen zijn 

conform dezelfde regeling in andere plannen 

buitengebied in de gemeente Gemert-Bakel. 

2 Ecologische verbindingszone 

In de interim-omgevingsverordening van provincie Noord-Bra-

bant zijn de ecologische verbindingszones aangegeven. De 

aanduiding op de plankaart van de ecologische verbindings-

zone vanaf de Ripseweg naar het westen (zie kaartje onder) 

komt niet overeen met de ecologische verbindingszone zoals 

aangegeven in de provinciale verordening. Het waterschap 

vraagt om de verbeelding hierop aan te passen. 

 
 

Er zijn hier twee zaken te onderscheiden. Ten 

eerste is de aanduiding ‘ecologische verbindings-

zone’ nu te beperkt opgenomen. Deze ligt alleen 

in de bestemming ‘Water’, maar is feitelijk bre-

der opgenomen in de provinciale verordening. 

Deze aanduiding wordt daarom nu ook in de om-

liggende bestemmingen Verkeer, Natuur, Agra-

risch en Wonen toegevoegd, inclusief de bepa-

ling voor een Omgevingsvergunning voor het uit-

voeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 

van werkzaamheden. 

 

Daarnaast is dit stuk grond weergegeven als 

‘profiel vrije ruimte’ in de legger van het water-

schap. Er wordt dan gerefereerd aan de provinci-

ale aanduiding ‘behoud en herstel watersys-

temen’.  Deze verwijzing wordt reeds gemaakt in 

de regels, alleen in artikel 12.4 ontbrak deze 

nog. De regel ‘indien er sprake is van de de pro-

vinciale aanduiding 'behoud en herstel watersys-

temen', dient advies ingewonnen te worden bij 

het betrokken waterschapsbestuur.’ Wordt dan 

ook opgenomen in artikel 12.4. 
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Bijlage 1  (bekendmaking voorontwerp) 

 
Voorontwerpbestemmingsplan, plan MER en meerwaardeplan ‘Proeftuin Elsendorp’ 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Gemert-Bakel maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan, plan 

MER en meerwaardeplan ‘Proeftuin Elsendorp’ met identificatienummer NL.IMRO.1652.BPElsendorp-VO01, overeenkom-

stig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en op grond van de gemeentelijke inspraakverordening voor iedereen ter in-

zage ligt. Gelijktijdig vindt onder meer het overleg met provincie Noord-Brabant en waterschap Aa en Maas plaats in het 

kader van het verplichte vooroverleg.  

 

Proeftuin Elsendorp 

De proeftuin Elsendorp is aangewezen als voorbeeldproject voor de nieuwe Omgevingswet. Dit maakt dat we hier op een 

andere manier werken dan in de rest van onze gemeente. Samen met de deelnemers en belanghebbenden hebben we de 

afgelopen jaren gewerkt aan de vraag: hoe houden wij Elsendorp leefbaar en economisch aantrekkelijk? Inmiddels ligt er 

een gebiedsvisie en meerwaardeplan En zijn we nu klaar voor een volgende stap in dit proces: het ter inzage leggen van het 

voorontwerpbestemmingsplan verbrede reikwijdte van de Proeftuin Elsendorp, met daarbij de bijbehorende milieueffect-

rapport en het meerwaardeplan.  

 

Meerwaardeplan 

Op initiatief van dorpsbewoners is een gebiedsvisie ontwikkeld met landschappelijke en cultuurhistorische waarden en de 

wensen van dorpsbewoners als basis. Daarnaast is een meerwaardeplan gemaakt. Deelnemende initiatiefnemers worden 

hiermee uitgedaagd om gezamenlijk een meerwaarde te creëren voor het dorp. Deze bijdrage kan ruimtelijk, economische 

of sociaal maatschappelijk zijn. Dit vanuit het principe dat investeren in je eigen bedrijf of woning ook betekent; investeren 

in je eigen werk- en leefgemeenschap. Het meerwaardeplan is een handvat om eenduidig te bepalen welke meerwaarde 

een initiatiefnemer kan en moet leveren en hoe de meerwaarde van dat initiatief gewaardeerd wordt. 

 

Milieueffectrapport (planMER) 

Doel van een planMER is het integreren van milieuoverwegingen in de voorbereiding van (in dit geval) een bestemmings-

plan met verbrede reikwijdte. Op grond van de Wet milieubeheer en het bijbehorende Besluit milieueffectrapportage is 

een planMER noodzakelijk. Het planMER en de onderliggende onderzoeken richten zich op alle beoogde ontwikkelingsmo-

gelijkheden met (potentiële) milieugevolgen. 

 

Voorontwerpbestemmingsplan met verbrede reikwijdte Proeftuin Elsendorp 

Het plangebied betreft het buitengebied van Elsendorp. De kern valt hier buiten. Het uitgangspunt is het huidige bestem-

mingsplan “Gemert-Bakel Buitengebied 2017”. 

Voor dit plangebied wordt vanwege het bijzondere gebiedsproces en de bijzondere inhoud niet zomaar een bestemmings-

plan opgesteld, maar een 'bestemmingsplan met verbrede reikwijdte'. Waar een bestemmingsplan normaal gesproken al-

leen regels over de ruimtelijke ordening mag bevatten, mag een 'bestemmingsplan met verbrede reikwijdte' meer bevat-

ten, namelijk regels die betrekking hebben op de fysieke leefomgeving. Daarnaast mag een dergelijk plan ook andere typen 

instrumenten gebruiken dan een 'gewoon' bestemmingsplan. Het gaat dan bijvoorbeeld om een 'meldingsplicht' of een 

‘omgevingsvergunning voor een bestemmingsplanactiviteit'. Dit plan is daarmee een omgevingsplan vooruitlopend op de 

Omgevingswet maar nog niet een omgevingsplan conform de Omgevingswet. Om vooruit te kunnen lopen op de omge-

vingswet heeft het plan een pilot status onder de Crisis- en herstelwet. Het plan is opgenomen in het ‘Besluit uitvoering 

Crisis- en herstelwet achttiende tranche’. Er kan hiermee al gebruik worden gemaakt van de in de toekomstige Omgevings-

wet gepresenteerde reeks maatregelen om de flexibiliteit te vergroten, die onder andere voor het gebiedsproces gewenste 

verkorte procedures oplevert. Het bestemmingsplan biedt ruimte voor ontwikkeling en dient daarvoor als integraal toet-

singskader.  
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Stukken inzien 

Het voorontwerpbestemmingsplan Proeftuin Elsendorp, het meerwaardeplan en de planMER liggen met ingang van 24 

maart 2021 zes weken ter inzage. Vanwege de maatregelen rondom het coronavirus vragen wij u het voorontwerp van het 

bestemmingsplan online in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De andere stukken, het meerwaardeplan en de planMER 

zijn als bijlage bij de toelichting van het bestemmingsplan ook te vinden bij het voorontwerpbestemmingsplan op 

www.ruimtelijkeplannen.nl. Kunt u de informatie niet vinden, bel ons dan voor telefonische ondersteuning. Alleen als u 

echt geen gelegenheid ziet om het plan online te bekijken, kunt een afspraak maken om dit in het gemeentehuis in te zien. 

 

Denk met ons mee! 

Bent u zelf eerder tegen zaken aangelopen toen u het bestemmingsplan raadpleegde? Heeft u bespreekpunten of tips? Of 

heeft u nog onjuistheden geconstateerd? Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om binnen de hierboven vermelde ter-

mijn schriftelijk zijn of haar inspraakreactie op de stukken kenbaar te maken aan burgemeester en wethouders van Ge-

mert-Bakel.  
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