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1. Inleiding 5

 
1.1. Aanleiding 

Het buitengebied van de gemeente Moerdijk is sterk in beweging. De dynamiek van de land-
bouw brengt met zich mee dat ontwikkelingsmogelijkheden voor de huidige landbouw behouden 
moeten blijven, maar ook dat er in het kader van plattelandsvernieuwing mogelijkheden moeten 
zijn voor nieuwe vormen van (agrarische) bedrijvigheid (nevenfuncties in vrijkomende agrari-
sche bebouwing, vervolgfuncties). Dit vraagt om een heldere beleidsvisie en een in een be-
stemmingsplan vastgelegde regelgeving, waarin duidelijk bepaald wordt welke activiteiten waar 
kunnen plaatsvinden. Daarnaast is flexibiliteit nodig om voldoende in te kunnen spelen op het 
veranderingsproces in de landbouw.  
Het bestemmingsplan dient ook de belangen van natuur, landschap en cultuurhistorie niet uit 
het oog te verliezen. Er dient een evenwicht te zijn tussen de agrarische ontwikkelingsmogelijk-
heden en behoud en ontwikkeling van de kenmerkende waarden en kwaliteiten van natuur, 
landschap en cultuurhistorie. 
Ook water vormt een belangrijk aandachtspunt in het buitengebied van Moerdijk. De sturende 
werking van water is een begrip geworden in planvormend Nederland. Duurzaam waterbeheer, 
waterbergend vermogen, extra bergingscapaciteit en dergelijke dienen zowel in de analyse als 
in de beleidsvisie van het bestemmingplan een plaats te krijgen. Daarnaast dient het bestem-
mingsplan aan te geven hoe met toekomstige recreatieve ontwikkelingen wordt omgegaan. 
 
Om zowel de economische potenties de ruimte te geven als de "groene" kwaliteiten van het bui-
tengebied te behouden, is sturing nodig. De vele vigerende bestemmingsplannen in de ge-
meente Moerdijk kunnen door hun inhoud en vorm die sturing niet bieden en zijn niet geschikt 
om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. 
Om die reden is besloten een nieuw bestemmingsplan voor het gehele buitengebied van Moer-
dijk op te stellen. 
 
In november 1998 heeft de gemeente Moerdijk de Structuurvisie Plus vastgesteld. Deze struc-
tuurvisie is het resultaat van een proefproject tussen de provincie Noord-Brabant en de ge-
meente Moerdijk. De provincie wilde ter voorbereiding op het huidige streekplan nieuw ruimtelijk 
beleid ontwikkelen en nieuwe instrumenten onderzoeken. De gemeente had behoefte aan een 
integrale en gebiedsdekkende ruimtelijke visie, waarin de gewenste ruimtelijke kwaliteit werd 
vastgelegd.  
Behalve de Structuurvisie Plus heeft de gemeente ook andere plannen opgesteld, waarin het 
(ruimtelijk) beleid van de gemeente voor het buitengebied staat weergegeven. Voorbeelden 
hiervan zijn het Landschapsbeleidsplan, de beleidsnotitie Toerisme en Recreatie, de Visie Glas-
tuinbouw en de nota Visie Windenergie. De hiervoor genoemde plannen vormen, waar mogelijk 
en relevant, het uitgangspunt voor het bestemmingsplan. 
 
 
1.2. Vigerende plannen 

Voor het grondgebied van de gemeente Moerdijk gelden momenteel twaalf bestemmingsplan-
nen buitengebied. Naast de bestemmingsplannen van de voormalige gemeenten Fijnaart en 
Heijningen, Klundert, Standaardbuiten, Willemstad en Zevenbergen, zijn er voor gedeelten van 
het grondgebied ook nog andere bestemmingsplannen Buitengebied van toepassing. Het be-
treft delen van de bestemmingsplannen Buitengebied van voormalige buurgemeenten. Dit is het 
gevolg van grenscorrecties die in het kader van de gemeentelijke herindeling in 1997 hebben 
plaatsgevonden. Dit veelvoud aan bestemmingsplannen buitengebied leidt, zowel voor de bur-
ger als voor de gemeente, tot onoverzichtelijkheid en onduidelijkheid. Met het oog op rechtsge-
lijkheid en uniformiteit is er behoefte aan een integrale herziening van de verschillende be-
stemmingsplannen buitengebied in één nieuw bestemmingsplan Buitengebied. 
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Vooruitlopend op de integrale herziening van de bestemmingsplannen voor het buitengebied 
zijn in 1998 en in 2002 zogenaamde reparatieherzieningen opgesteld. Deze reparatieherzienin-
gen hebben tot doel om voor enkele algemene beleidsthema's de bestaande regelingen op één 
lijn te brengen. Voorbeelden hiervan zijn de bouwmogelijkheden voor agrarische bedrijven, de 
inhoudsmaat van burgerwoningen en agrarische bedrijfswoningen en de bijbehorende bijge-
bouwenregeling, het kleinschalig kamperen en de regeling voor teeltondersteunende voorzie-
ningen. Daarnaast zijn in deze reparatieherzieningen enkele individuele bouwplannen op een 
juridisch en planologisch juiste wijze geregeld. 
De inhoud van beide reparatieherzieningen is verwerkt in het thans voorliggende bestemmings-
plan. 
 
 
1.3. Voorgeschiedenis 

In 1999 heeft de gemeente Moerdijk samen met Croonen Adviseurs een start gemaakt met het 
opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor haar buitengebied. In 2000 hebben onder an-
dere een inventarisatieronde en gesprekken met agrarische en niet-agrarische ondernemers 
plaatsgevonden en is in samenwerking met een klankbordgroep een conceptNota Visie Buiten-
gebied opgesteld. Deze conceptNota heeft van 24 augustus tot 21 september 2000 ter inzage 
gelegen. De ingekomen reacties zijn verwerkt in een Commentaarnota. De Commentaarnota en 
de Nota Visie Buitengebied zijn in december 2000 door de raad vastgesteld.  
 
Door uiteenlopende omstandigheden heeft het planproces sindsdien enige tijd stilgelegen. In 
die periode is er veel nieuw beleid voor het buitengebied van Moerdijk in werking getreden. 
Voorbeelden hiervan zijn de provinciale nota "Hand aan de ploeg" (revitalisering landelijk ge-
bied) en het provinciale Streekplan Noord-Brabant. 
In het voorjaar van 2002 heeft de gemeente samen met adviesbureau RBOI het planproces op-
nieuw opgepakt. Met het oog op een goede afstemming op belangen en ontwikkelingen in het 
buitengebied is een klankbordgroep ingesteld, die in de verschillende planfasen concepten van 
plandocumenten heeft beoordeeld. Waar mogelijk is met de naar voren gebrachte opmerkingen 
rekening gehouden. Voor de samenstelling van de klankbordgroep wordt verwezen naar bij-
lage 1.  
Op cruciale momenten in het planproces zijn het college van burgemeester en wethouders en 
de raadscommissie voor ruimtelijke ordening geraadpleegd. 
De Nota Visie Buitengebied is geactualiseerd en aangevuld. Daarbij is gebruikgemaakt van 
nieuwe gegevens en inzichten. 
 
De nieuwe, aangepaste Nota Visie Buitengebied (d.d. 22 oktober 2002) is voorgelegd aan de 
klankbordgroep. De reacties van de klankbordgroep zijn in een Oplegnotitie d.d. 6 februari 2003 
samengevat en beantwoord. De aangepaste Nota Visie is samen met de Oplegnotitie op 8 april 
2003 besproken in de commissie Fysieke Infrastructuur. De gemeenteraad heeft de Nota Visie 
op 24 april 2003 vastgesteld. De Nota Visie vormt de basis voor de voorliggende toelichting op 
het bestemmingsplan. 
Het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied d.d. 8 augustus 2003 is onderwerp van in-
spraak en overleg geweest. 
Het plan heeft met ingang van 18 september 2003 voor een ieder ter inzage gelegen. Op 14 en 
16 oktober 2003 is het bestemmingsplan toegelicht tijdens een informatieavond voor enerzijds 
de agrarische sector en anderzijds andere belanghebbenden. De verslagen van deze informa-
tieavonden zijn als bijlage 7 in de toelichting opgenomen. 
Ruim 150 personen hebben een schriftelijke inspraakreactie aan de gemeente doen toekomen. 
Deze reacties zijn in de Commentaarnota Inspraak en Overleg d.d. 7 april 2004 samengevat en 
beantwoord. Naar aanleiding van deze reacties is het bestemmingsplan op onderdelen aange-
past. 
Het voorontwerpbestemmingsplan is in augustus 2003 toegezonden aan 25 overleginstanties, 
waarvan een groot aantal op het plan heeft gereageerd. De ontvangen overlegreacties zijn in de 
Commentaarnota Inspraak en Overleg d.d. 7 april 2004 samengevat en beantwoord. Naar 
aanleiding van deze reacties is het bestemmingsplan op onderdelen aangepast. 
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Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied d.d. 4 juni 2004 heeft ter inzage gelegen van 
17 juni tot en met 14 juli 2004. In het kader van de terinzagelegging zijn zienswijzen ingediend. 
In totaal hebben 162 reclamanten een zienswijze ingediend. 
 
Op 6, 13 en 14 september 2004 zijn reclamanten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze 
mondeling toe te lichten tijdens een hoorzitting van de raadscommissie Fysieke Infrastructuur. 
De raadscommissie heeft op 14, 16 en 22 september over de ingediende zienswijzen en de tij-
dens de hoorzitting naar voren gebrachte overwegingen gesproken en haar advies geformu-
leerd. Dit advies is vertaald in een Commentaarnota Zienswijzen. 
 
Met in achtneming van het advies van de raadscommissie heeft de raad van de gemeente 
Moerdijk het bestemmingsplan Buitengebied op 13 december 2004 vastgesteld. 
 
 
1.4. Beoogd bestemmingsplan 

Gestreefd is naar een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan dat enerzijds recht doet aan ge-
vestigde belangen en aanwezige kwaliteiten en anderzijds ruimte biedt voor nieuwe ontwikke-
lingen. Het bestemmingsplan biedt een helder juridisch-planologisch toetsingskader voor het 
beoordelen van initiatieven en plannen. 
 
Voorafgaand aan het bestemmingsplan is een analyse gemaakt van (sectorale) ontwikkelingen 
in het plangebied. Deze analyse heeft als basis gediend voor de gebiedsvisie. De gebiedsvisie 
is het resultaat van een evenwichtige belangenafweging. Waar nodig is de beleidsvisie per 
deelgebied (zone) uitgewerkt, waarbij rekening is gehouden met specifieke kwaliteiten en waar-
den van voorkomende functies in het plangebied. Dit leidt tot een bestemmingsregeling die de 
kwaliteiten van het plangebied beschermt en rechtszekerheid biedt, maar tegelijkertijd voldoen-
de flexibel is om in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. 
 
Het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied is een integrale herziening van de bestemmings-
plannen die voor het buitengebied van Moerdijk gelden. Het bestemmingsplan is een belangrijk 
gemeentelijk instrument voor de ruimtelijke ordening. In een bestemmingsplan wordt het ruimte-
lijk beleid vastgelegd in een samenhangend juridisch kader. Het is het enige plan dat bindende 
regels heeft voor zowel overheid als burgers. Het bestaat uit (juridisch verplicht) plankaarten en 
voorschriften en gaat (informatief) vergezeld van een toelichting waarin het beleid wordt gemo-
tiveerd en nader toegelicht. 
Met het bestemmingsplan kan de gemeente enerzijds algemene ruimtelijke belangen en waar-
den beschermen en anderzijds toekomstige ontwikkelingen sturen. De gemeente kan met een 
bestemmingsplan een gewenste situatie of ontwikkeling echter niet actief tot stand brengen. 
Daarvoor zijn andere uitvoeringsgerichte instrumenten beschikbaar of kunnen andere middelen 
worden ingezet (bijvoorbeeld via het landschaps- of het milieubeleid). 
 
Voor de plankaarten is gebruik gemaakt van een digitale GBKN-ondergrond (Grootschalige Ba-
sisKaart Nederland). Hoewel de meest recente versie hiervan is gebruikt, is het mogelijk dat 
niet alle feitelijk aanwezige bebouwing op deze ondergrond is aangegeven. Daarnaast is het 
mogelijk dat reeds geamoveerde bebouwing nog wel op de ondergrond staat aangegeven. In 
beide gevallen geldt dat dit geen gevolgen heeft voor de omvang of inhoud van gebouwen, die 
volgens de aan het perceel gegeven bestemming, mogen worden gebouwd. De feitelijke situa-
tie op het moment van beoordeling van aanvragen voor bouwvergunning is steeds bepalend.  
 
 
1.5. Plangebied 

Het plangebied omvat in grote lijnen het gehele grondgebied van de gemeente Moerdijk. De 
kernen Helwijk, Willemstad, Heijningen, Fijnaart, Klundert, Moerdijk, Noordhoek, Noordschans, 
Zevenbergen, Zevenbergschen Hoek en Langeweg vallen buiten het plangebied. Ook de indu-
strieterreinen Dintelmond, Moerdijk en Koekoek maken geen deel uit van het plangebied.  
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De regionale vuilstort valt eveneens buiten de plangrenzen. Het tracé van de HSL/A16 behoort 
wel tot het plangebied. Voor het gebied nabij de HSL dat bekend staat als stationsgebied en 
omgeving is een afzonderlijk bestemmingsplan in voorbereiding. Voor het gebied “Rijk Zwaan” 
nabij de kern Fijnaart is recent een afzonderlijk bestemmingsplan opgesteld dat inmiddels door 
Gedeputeerde Staten is goedgekeurd. Om deze reden is dit gebied thans buiten het bestem-
mingsplan Buitengebied gehouden. 
 
Het plangebied is in figuur 1.1 weergegeven. 
 
 
1.6. Leeswijzer 

De toelichting van het bestemmingsplan is opgebouwd uit een analysegedeelte, een gebiedsvi-
sie en een vertaling van de visie naar de voorschriften (nadere uitwerking). 
 
De kern van de toelichting bestaat uit de gebiedsvisie. De lezer wordt dan ook aanbevolen in 
ieder geval van dit deel kennis te nemen. De gebiedsvisie wordt gevormd door hoofdstuk 4. De 
afstemming en belangenafweging vindt plaats in paragraaf 4.3. In paragraaf 4.4 wordt de afwe-
ging tussen de sectorale wensbeelden vertaald in een visie op het plangebied, met een daarbij-
behorende zonering. 
 
De informatie die is gebruikt om tot de gebiedsvisie te komen, staat weergegeven in het analy-
sedeel. Dit bestaat uit de hoofdstukken 2 en 3. Dit deel is met name interessant voor de lezer 
die op detailniveau meer over de achtergronden van de gebiedsvisie en ontwikkelingen in het 
plangebied wil lezen. 
In hoofdstuk 2 worden de voor het plangebied belangrijkste beleidsdocumenten samengevat. 
Hoofdstuk 3 gaat in op de functies die in het gebied voorkomen. Van elke functie wordt de hui-
dige situatie, het toekomstperspectief en het sectorale wensbeeld met betrekking tot de betref-
fende functie weergegeven. De sectorale wensbeelden geven uitsluitend het sectorale belang 
weer, waarbij niet is gekeken of de wensbeelden wel overeenstemmen met het beleid voor het 
landelijk gebied. Ook kunnen de sectorale wensbeelden onderling strijdig zijn (of elkaar juist 
versterken). De afweging tussen de sectorale wensbeelden vindt in hoofdstuk 4 plaats. 
 
De uitwerking van de visie voor een groot aantal relevante thema's en onderwerpen staat in 
hoofdstuk 5. Dit hoofdstuk is lezenswaardig voor diegenen die een doorkijk willen hebben naar 
de regelgeving (voorschriften) van het bestemmingsplan. 
In hoofdstuk 6 wordt een toelichting gegeven op de gekozen planvorm en de belangrijkste voor-
schriften. Hoofdstuk 7 gaat in op de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid van het 
plan. In hoofdstuk 8 zijn ten slotte de resultaten van het overleg ex artikel 10 Bro vermeld. 
 
De inspraak- en overlegreacties zijn samengevat en beantwoord in de Commentaarnota In-
spraak en Overleg d.d. 4 juni 2004. Deze nota is als afzonderlijke bijlage bij het bestemmings-
plan gevoegd. 
 
 



Inleiding 10  
 

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 

264.10404.00

 

 
 



 

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 

264.10404.00

 

2. Beleidskader 11

 
2.1. Inleiding 

Het ruimtelijk beleid voor het buitengebied van Moerdijk is constant in beweging in reactie op 
ontwikkelingen die plaatsvinden en worden voorzien. Het bestemmingsplan voor het buitenge-
bied komt dan ook tot stand binnen een dynamische beleidsomgeving, waarin velen zich op uit-
eenlopende wijze reeds hebben uitgesproken over de gewenste inrichting en ruimtelijke kwali-
teit van dit gebied. 
Het gemeentelijk beleid voor het plangebied en de vertaling daarvan in een nieuw bestem-
mingsplan dient vorm en inhoud te krijgen binnen de krijtlijnen van het geldende beleidskader 
(van met name rijk en provincie) en voort te borduren op eerdere gemeentelijke beleidsnota's. 
Binnen die krijtlijnen heeft de gemeente speelruimte om op eigen wijze opnieuw invulling te ge-
ven aan haar visie op de gewenste ontwikkeling van het buitengebied. Daar waar die visie strij-
dig is met beleid van andere overheden, is een goede onderbouwing van die afwijkende visie 
noodzakelijk om de noodzakelijke planologische medewerking te kunnen verkrijgen. 
In dit hoofdstuk wordt een samenvatting gegeven van de meest recente en meest relevante 
beleidsdocumenten van provincie en gemeente. Dit zijn het Provinciale Streekplan, de nota 
"Hand aan de ploeg", de Structuurvisie Plus, het Landschapsbeleidsplan, de beleidsnotitie Toe-
risme en Recreatie, de Visie Glastuinbouw en de nota Visie Windenergie. Recent is het 1e con-
cept verschenen van het Gebiedsplan Brabantse Delta. Vanwege het belang van dit gebieds-
plan is ook deze nota in dit hoofdstuk samengevat. Overig relevant beleid, zowel ruimtelijk als 
sectoraal, is opgenomen in bijlage 2. 
 
 
2.2. Streekplan Noord-Brabant (2002) 

Het streekplan "Brabant in balans" (2002) van de provincie Noord-Brabant werkt vanuit een zo-
genaamde "lagenbenadering", waarbij als eerste laag de natuurlijke bodemtypologie en de wa-
tersystemen bepalend zijn. Het streekplan heeft hierbij als doelstelling het behoud en verster-
king van een robuust water- en bodemsysteem, waarbij rekening wordt gehouden met grond- 
en oppervlaktewatersystemen. 
 
Het streekplan verdeelt het landelijk gebied in vier zones: 
- de groene hoofdstructuur (GHS), onderverdeeld naar GHS-natuur en GHS-landbouw; 
- de agrarische hoofdstructuur (AHS), onderverdeeld naar AHS-landschap en AHS-land-

bouw. 
 
In figuur 2.1 is een uitsnede van het streekplan weergegeven. 
 

Agrarische hoofdstructuur (AHS) 
Het grootste deel van het plangebied is aangeduid als Agrarische hoofdstructuur, landbouw 
(AHS-landbouw). Als doelstelling geldt het instandhouden en versterken van de landbouw, 
waarnaast ruimte wordt geboden voor toerisme en recreatie. Deze functies worden beschouwd 
als een nevengeschikte activiteit in het buitengebied, welke de economische vitaliteit dienen te 
bevorderen in de vorm van verbrede landbouw. 
 
Incidenteel komt in het plangebied ook AHS-landschap voor. De AHS-landschap bestaat uit een 
deel van de RNLE (regionale natuur- en landschapseenheden). In de hierop volgende tekst 
wordt nader op de RNLE's ingegaan. 
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Groene Hoofdstructuur (GHS) 
De buitendijkse gebieden langs het Volkerak en het Hollandsch Diep vallen binnen de GHS-
natuur. In de GHS-natuur zijn alle bestaande bos- en natuurgebieden ondergebracht met de 
ecologische verbindingen daartussen, alsmede de reservaat- en natuurontwikkelingsgebieden 
die zijn begrensd in het kader van de ecologische hoofdstructuur. In de GHS-natuur ligt een 
aantal subzones, waaronder "natuurparel", "overig bos- en natuurgebied", en "ecologische ver-
bindingszone". 
 

Natuurparel 
Natuurparels zijn alle begeleid natuurlijke eenheden en de daarbuiten gelegen bos- en natuur-
gebieden die een bijzondere natuurwaarde hebben vanwege specifieke omstandigheden van 
de bodem of het (grond)water. Het beleid voor de natuurparels is gericht op maximale rust en 
ruimte voor de ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden. Binnen een zone van 500 m 
rond natte natuurparels (en in de ecologische hoofdstructuur) zal in beginsel geen grondwater-
onttrekking en het verplaatsen van bestaande woningen worden toegestaan. Binnen het plan-
gebied zijn een deel van de Buitengorzen en het Breede Gat aangeduid als natuurparel. Daar-
naast is het gebied in de hoek tussen de A16 en de Mark, een strook langs de Mark ten zuiden 
van Standdaarbuiten, de oever langs de Roode Kreek en het hoekje langs de Mark bij Fijnaart 
ten zuiden van Barlaque als zodanig aangeduid. 
 

Overig bos- en natuurgebied 
De overige bos- en natuurgebieden bevatten minder hoge natuurwaarden dan de natuurparels. 
Ook hier geldt het streven naar rust en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden. De 
Vlaakenhoek, een deel van de Buitengorzen en enkele natuur- en boselementen in de omge-
ving van industrieterrein Moerdijk zijn aangewezen als overig bos- en natuurgebied. 
 

Ecologische verbindingszones 
Ecologische verbindingszones zijn veelal langgerekte landschapselementen langs dijken, wa-
terlopen, wegen, spoor- en vaarwegen, door middel waarvan natuurgebieden met elkaar kun-
nen worden verbonden. Door het plangebied lopen diverse ecologische verbindingszones. Pa-
ragraaf 3.5 gaat hier nader op in. 
 
Incidenteel komt in het plangebied ook GHS-landbouw voor. De GHS-landbouw bestaat uit de 
subzone "leefgebied kwetsbare soorten". In paragraaf 3.5 wordt hier nader op ingegaan. 
De begrenzing van de GHS-natuur en de GHS-landschap valt samen met de begrenzing van de 
RNLE, regionale natuur- en landschapseenheid. 
 
Voor de Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden (zie bijlage 1 en paragraaf 3.5) geldt dat de 
bescherming van de GHS in hoge mate gelijkwaardig is aan de vereiste bescherming van de 
Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden. Dit geldt echter niet voor de externe werking. 
 

RNLE's 
De regionale natuur- en landschapseenheden (RNLE's) zijn gebieden van tenminste enkele 
duizenden hectaren die voor circa tweederde uit bos en natuur bestaan met daaromheen land-
bouwgronden. Door versterking van de onderliggende relaties kunnen ze zich op termijn ont-
wikkelen tot zelfstandige eenheden waar natuur, landschap en landbouw centraal staan. Deze 
gebieden moeten groen en landelijk blijven. De buitendijkse gebieden van het Volkerak en het 
Hollandsch Diep zijn aangewezen als RNLE. 
 

Planologische bescherming op basis van de zonering 
Het in het streekplan geformuleerde ruimtelijk beleid maakt een onderscheidt tussen: 
- GHS, AHS-landschap en RLNE's; 
- AHS-landbouw. 
 



Grens natuur- en landschapseenheid

Indicatie robuuste verbinding

Groene hoofdstructuur - natuur

GHS - natuur met water

Grens stedelijke regio’s

Landschapsecologische zone

Openbare drinkwatervoorziening

Militair terrein

Grote oppervlaktewateren

GHS - ecologische verbindingszone

GHS - landbouw

AHS - landbouw

AHS - glastuinbouw - vestigingsgebied

Agrarische hoofdstructuur - landschap

AHS - glastuinbouw - mogelijk doorgroeigebied

AHS - glasboomteeltgebied

AHS - zoekgebied veeverdichtingsgebieden

Bovenregionaal bedrijventerrein

Bovenregionaal bedrijventerrein/
Vestigingsgebied glastuinbouw

Brabantstadspoor

(Militair) vliegveld

Vaarweg

Bebouwing

Figuur 2.1:
Streekplan Noord-Brabant 2002
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GHS, AHS-landschap en RLNE 
Voor de eerste categorie wordt uitgegaan van een zogenaamde interne en externe bescher-
ming. De interne bescherming houdt in dat de zones moeten worden beschermd tegen inten-
sieve vormen van ruimtegebruik die in beginsel niet thuishoren in het buitengebied, met name 
verstedelijking. Interne bescherming houdt in dat de natuur- en landschapswaarden worden be-
schermd tegen ruimtelijke ingrepen die thuis kunnen horen in het buitengebied, zoals agrari-
sche bebouwing. 
 
In de RLNE's en de natuurparels geldt het "nee"-principe. Uitbreiding van stedelijk ruimtebeslag 
is hier uitgesloten, afgezien van de aanleg en (fysieke) aanpassing van niet-recreatieve infra-
structuur, waarvoor het "nee, tenzij"-principe geldt, en afgezien van beperkte afrondingen van 
stads- en dorpsranden. 
Buiten de RLNE's en de natuurparels geldt voor de eerste categorie ook het "nee, tenzij"-prin-
cipe. Hier is uitbreiding van het stedelijk ruimtebeslag alleen toelaatbaar als er zwaarwegende 
maatschappelijke belangen aan ten grondslag liggen en er geen alternatieve locaties voorhan-
den zijn. 
 
In de GHS, AHS-landschap en de RNLE's is de nieuwvestiging van agrarische bedrijven uitge-
sloten. Binnen een agrarisch bouwblok is omschakeling naar een grondgebonden agrarisch be-
drijf toegestaan. Omschakeling naar een intensief veehouderijbedrijf is alleen mogelijk in de 
subzone "leefgebied voor kwetsbare soorten" (weidevogels) en in de AHS-landschap. Omscha-
keling naar een intensieve veehouderij in kernrandzones en binnen een afstand van 250 m tot 
voor verzuring zeer kwetsbare bos- en natuurgebieden is uitgesloten. 
 
Buiten- en bewegingsrecreatie past prima in de GHS (wandelen, fietsen, picknicken).  
 

AHS-landbouw 
Nieuwvestiging van agrarische bedrijven is alleen mogelijk voor grondgebonden veehouderijen, 
als dat noodzakelijk is voor de verplaatsing van grondgebonden veehouderij uit midden- en 
oost-Brabant. Binnen een agrarisch of niet-agrarisch bouwblok is in de AHS-landbouw in begin-
sel de omschakeling naar elke agrarische bedrijfsvorm toegestaan. Omschakeling naar een in-
tensieve veehouderij in kernrandzones en binnen een afstand van 250 m tot zeer kwetsbare 
bos- en natuurgebieden is uitgesloten. Omschakeling naar een glastuinbouwbedrijf is niet mo-
gelijk. 
De Spiepolder valt binnen de subzone "mogelijk doorgroeigebied voor glastuinbouw". Nieuw-
vestiging van glastuinbouw is hier ongewenst, uitbreiding van de bestaande glastuinbouw is wel 
mogelijk. 
In de AHS-landbouw wil de provincie aan het buitengebied gebonden toerisme en recreatie 
volop de ruimte geven. 
 

Zoekgebied regionale waterberging 
Het hele plangebied is aangewezen als "zoekgebied voor regionale waterberging". In deze ge-
bieden streeft de provincie naar meer ruimte voor waterberging. Er is echter nog onvoldoende 
informatie beschikbaar om de bergingsgebieden concreet te begrenzen. De definitieve aanwij-
zing van de regionale waterbergingsgebieden vindt plaats in een uitwerkingsplan "regionale 
waterberging". Tot een dergelijk uitwerkingsplan is vastgesteld, wordt in de zoekgebieden met 
de ontwikkeling van grootschalige kapitaalintensieve functies (zoals woonwijken, bedrijventer-
reinen, vestigingsgebieden voor glastuinbouw, veeverdichtingsgebieden, projectlocaties voor 
intensieve veehouderij en grote recreatiecomplexen) alleen ingestemd, als uit een watertoets is 
gebleken dat de geschiktheid van het zoekgebied voor waterberging niet verloren gaat. 
 

Landschap, cultuurhistorie en archeologie 
Het bestemmingsplan dient rekening te houden met aanwezige (hoge en zeer hoge) cultuur-
historische waarden. Ook moet rekening worden gehouden met de (hoge of middelhoge) ar-
cheologische (verwachtings)waarden. De Mark-Dintel is aangewezen als aardkundig waardevol 
gebied. Hier is het uitgangspunt "behoud door ontwikkeling", waarbij in het geval van een ruim-
telijke ingreep hoogwaardige inpassing moet worden verzekerd. 
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Nagenoeg het hele plangebied is aangeduid met "openheid". Hier wordt gestreefd naar instand-
houding van de openheid. 
 

Recreatie op en rond het water 
De provincie wil recreatie op en rond het water bevorderen. Met name in Willemstad wordt ge-
streefd naar uitbreiding van het aantal aanlegplaatsen met een bescheiden overnachtingac-
commodatie. In de natuurbeken heeft de natuur het primaat en kan er, afhankelijk van de 
kwetsbaarheid van de beek, ten hoogste sprake zijn van de bouw of aanleg van voorzieningen 
voor de kanovaart. 
 

Infrastructuur 
In het streekplan zijn de toekomstige tracés van het Brabantstadspoor en de HSL-lijn opgeno-
men, naast de reeds bestaande infrastructuurlijnen. 
De provincie streeft naar de aanleg van nieuwe infrastructuur boven, onder of naast bestaande 
infrastructuur. Met het oog hierop wordt een zogenaamde "overlegzone" van 75 m aan weers-
zijden van belangrijke bestaande en nieuw aan te leggen wegen, spoorlijnen en vaarwegen in-
gesteld. In deze zone geldt een restrictief bouwbeleid.  
 

Bedrijvigheid, voorzieningen en kantoren 
De provincie streeft er naar dat in de landelijke regio's alleen bedrijven worden gevestigd die 
daarin qua aard, schaal en functie als passend worden beschouwd. Bestaande bedrijven in lan-
delijke regio's die zodanig groeien dat zij vanwege hun aard, schaal of functie niet langer pas-
sen in de landelijke regio, dienen te worden verplaatst naar een stedelijke regio of een bedrij-
venterrein. Bedrijven met een kavel van meer dan 5.000 m² worden vanwege hun schaal niet 
als passend beschouwd in het landelijk gebied. 
Agrarisch verwante bedrijven horen thuis in de kernrandzone. Dit geldt ook voor paardenhoude-
rijen, waarbij de nadruk ligt op het aantrekken van publiek in een rijhal (manege). 
 
Het industrieterrein Moerdijk is aangeduid als "bovenregionaal bedrijventerrein". De Moerdijkse 
Hoek is aangeduid als "bovenregionaal bedrijventerrein/vestigingsgebied glastuinbouw". 
De Moerdijkse Hoek dient de opvangmogelijkheden van het industrieterrein Moerdijk te vergro-
ten. Als het industrieterrein Moerdijkse Hoek daadwerkelijk wordt gerealiseerd, is een streek-
planuitwerking noodzakelijk. 
 
Voorzieningen in landelijke regio's dienen bezoekersextensief, kleinschalig en vermengbaar te 
zijn. Ruimte wordt geboden aan voorzieningen die qua schaal en omvang passen bij de betref-
fende kern of gemeente. In landelijke regio's is er ruimte voor kleinschalige, arbeids- en bezoe-
kersextensieve kantooractiviteiten. 
 

Voormalige agrarische bedrijven  
Hergebruik van voormalige agrarische bedrijfswoningen voor burgerbewoning is aanvaardbaar. 
Onder bepaalde voorwaarden, en met gebruikmaking van de "ruimte-voor-ruimte"regeling (zie 
de tekst hierna), is vestiging van agrarisch-technische hulpbedrijven en agrarisch verwante be-
drijven in voormalige agrarische bedrijven mogelijk. 
In bebouwingsconcentraties buiten de GHS is het mogelijk dat vrijkomende agrarische bebou-
wing wordt benut voor niet aan het buitengebied gebonden bedrijvigheid, bijvoorbeeld startende 
bedrijven. Hiervoor gelden echter een aantal voorwaarden. 
Het bedrijf mag in beginsel niet meer ruimte in beslag nemen dan het voormalig agrarisch 
bouwblok. Buitenopslag is niet toegestaan, tenzij deze rechtstreeks voortvloeit uit de aard van 
het bedrijf. 
 
Teneinde een passend antwoord te kunnen geven op ontwikkelingen in het landelijk gebied 
hebben Gedeputeerde Staten recent het in het streekplan verwoorde beleid inzake vrijkomende 
agrarische bedrijfslocaties nader beoordeeld in het licht van actuele vragen en geconstateerde 
knelpunten. 
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Op basis van een inventarisatie van bekende initiatieven en een analyse van te verwachten ef-
fecten, komen Gedeputeerde Staten tot de conclusie dat het streekplan al redelijk veel ruimte 
biedt voor aan de orde zijnde initiatieven, maar dat er ook knelpunten zijn waarvoor nieuw be-
leid gewenst is. In het verlengde hiervan zijn de volgende aanbevelingen geformuleerd: 
- nieuw beleid ontwikkelen voor kernrandzones en andere bebouwingsconcentraties gericht 

op het verruimen van de mogelijkheden voor nieuwe economische dragers en het bieden 
van nieuwe bouwmogelijkheden; 

- nieuw beleid ontwikkelen voor het landelijk gebied buiten de kernrandzones, op basis van 
een gebiedsspecifieke benadering waarin ruimte wordt geboden voor nieuwe vormen van 
hergebruik van vrijkomende agrarische complexen. 

Op verzoek van de provincie Noord-Brabant neemt de gemeente Moerdijk thans deel aan een 
pilotproject inzake het gebruik van vrijkomende agrarische bedrijfscomplexen en het beleid in-
zake nieuwe economische dragers in het landelijk gebied. 
 

Ruimte-voor ruimte 
De regeling ruimte-voor-ruimte heeft tot doel dat de ruimtelijke kwaliteit toeneemt door de bouw 
van (burger)woningen mogelijk te maken, in ruil voor de sloop van agrarische bedrijfsgebou-
wen, die in gebruik waren voor de intensieve veehouderij. Deze regeling is aan een aantal voor-
waarden verbonden. Van belang is dat de sloop plaatsvindt in de reconstructiegebieden (mid-
den- en oost-Brabant), maar dat de woning in de hele provincie mag worden teruggebouwd. 
Deze woning mag alleen in de bebouwde kom of in de kernrandzone worden geplaatst. Bouw 
van een woning in de GHS is niet toegestaan. 
 

Windturbines 
Het provinciaal beleid is gericht op het bevorderen van windenergie. Bundeling van windturbi-
nes bij bedrijventerreinen of langs infrastructuur in de stedelijke regio's heeft de voorkeur. Voor 
de oprichting van windturbineparken en het plaatsen van windturbines in lijnopstelling in een 
RLNE of in de GHS geldt het "nee, tenzij"-principe. Solitaire windturbines zijn niet toegestaan in 
de RLNE en in de GHS. 
De provincie is terughoudend als het om solitaire windturbines in de AHS gaat. Dit geldt met 
name voor de open gebieden. 
 

Regionaal uitwerkingsplan Landelijke regio Moerdijk e.o. (voorontwerp 
23 maart 2004) 

In het voorontwerp van het Regionaal uitwerkingsplan landelijke regio Moerdijk e.o. zijn voor de 
kernen en de bedrijventerreinen de thema's wonen en werken nader uitgewerkt.  
 

Uitwerkingsplan Moerdijk en omgeving (ontwerp 29 juni 2004) 
Het streekplan Noord-Brabant is voor de regio Moerdijk en omgeving uitgewerkt in het Ont-
werpuitwerkingsplan Moerdijk en omgeving d.d. 29 juni 2004. Het plan is een combinatie van 
een duurzaam ruimtelijk structuurbeeld en een verstedelijkingsprogramma tot 2015 en vormt de 
basis voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied. Betekenisvolle uitspraken in het 
plan zijn: 
- ten minste bouwen voor de natuurlijke bevolkingsgroei; minimaal 1160 woningen in Moer-

dijk tot 2015; 
- onderzoek uitbreiding bedrijventerrein Dintelmond in combinatie met herstructurering van 

bestaand terrein; 
- het gebied westelijk van Fijnaart is in beeld als alternatief voor de beoogde uitbreiding van 

het bedrijventerrein Dintelmond. 
 

Beleidsnota Buitengebied in ontwikkeling (20 juli 2004) 
In deze beleidsnota heeft de provincie Noord-Brabant haar beleid inzake neven- en vervolg-
functies voor agrarische bedrijven in het landelijk gebied verder uitgewerkt. De beleidsnota is 
vastgesteld na de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied en heeft om 
die reden slechts in geringe mate kunnen doorwerken in het bestemmingsplan. 
In de beleidsnota wordt een onderscheid gemaakt tussen bebouwingsconcentraties waaronder 
de kernrandzones en het overige buitengebied. 
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Rood voor Rood Notitie nieuwe landgoederen in Brabant (juli 2004) 
Het provinciale beleid inzake de realisering van nieuwe landgoederen is vastgelegd in de notitie 
Rood voor Rood, nieuwe landgoederen in Brabant. Aangegeven is dat nieuwe landgoederen 
minimaal 10 ha groot zijn en een meerwaarde moeten bieden met betrekking tot natuur, land-
schap en recreatie. Voorstellen voor nieuwe landgoederen dienen te worden getoetst op de on-
derdelen locatie, inrichting, beeldkwaliteit en duurzaamheid. 
 
 
2.3. Hand aan de ploeg voor West-Brabant (2001) 

Het plan "Hand aan de ploeg voor West-Brabant" is een provinciale nota met uitgangspunten 
voor een gebiedsgerichte aanpak in West-Brabant. "Hand aan de ploeg" is bedoeld om sturing 
te geven aan de gebiedsgerichte uitvoering van beleid. Het plan gaat in op de themas waar de 
betrokken partijen1) in West-Brabant mee aan de slag willen. 
 

Ruimtegebruik 
Gestreefd wordt naar behoud van de open ruimte en het karakteristieke landschap, vooral door 
dit te waarborgen in het ruimtelijk beleid van gemeenten en provincie. Partijen willen aan de 
slag met het hergebruik van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen, enerzijds om verpaupe-
ring tegen te gaan, anderzijds als middel voor behoud van werkgelegenheid in het landelijk ge-
bied. Voor West-Brabant is de ruimte-voor-ruimteregeling in aangepaste vorm van toepassing. 
 

Water 
Uitgangspunt is water als ordenend principe (duurzaam watersysteem, integrale zonering). Het 
ruimtelijk beleid is daarbij aanvullend op de maatregelen die vanuit het waterbeleid in gang zijn 
gezet.  
Gestreefd wordt naar vermindering van het areaal verdroogde natuurgebieden, verbetering van 
de waterkwaliteit en vergroting van het waterbergend vermogen. Andere speerpunten zijn bij-
voorbeeld verplaatsing van gebruiksfuncties en de ontwikkeling van het krekenstelsel. 
 

Milieu en energie 
Met betrekking tot de milieuthema's verspreiding, vermesting en verzuring, is het uitgangspunt 
dat het generieke beleid in belangrijke mate leidt tot de oplossing van de problemen leidt. Voor 
eventuele lokale knelpunten moet flankerend beleid een oplossing bieden. 
De partijen zien grote kansen voor duurzame energieproductie in West-Brabant. De omgeving 
van het industrieterrein Moerdijk biedt mogelijkheden voor hergebruik van restwarmte en CO2. 
Ook vrijkomend gas van stortplaatsen, verbranding van biomassa en kippenmest zijn bronnen 
voor energiewinning. 
 

Leefbaarheid 
Voor de leefbaarheid van West-Brabant is behoud en versterking van de werkgelegenheid in 
het landelijk gebied een belangrijke voorwaarde. Kansen zijn er vooral voor kleinschalige bedrij-
vigheid, bijvoorbeeld in de dienstensector of op het gebied van recreatie en toerisme, al dan 
niet in combinatie met hergebruik van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. 
Ook is behoud van de werkgelegenheid in de agrarische sector zelf van belang (onder andere 
door intensieve teelten in de open grond en glastuinbouw), waarbij een deel van de bedrijven 
een neventak kan ontwikkelen (zorgboerderij, agrarisch natuur- en landschapsbeheer). 
 

Land- en tuinbouw 
De land- en tuinbouw is gebaat bij behoud van ruimte om concurrerend te kunnen produceren 
en bij verbreding van de inkomsten van de agrarische sector. In de nota wordt gepleit voor be-
houd van de grondgebonden landbouw. Gezien de optelsom van ruimteclaims, moet de oplos-
sing deels worden gezocht in meervoudig ruimtegebruik.  

                                                      
1) ZLTO, Brabantse Milieufederatie, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Samenwerkingsver-

band Economische Structuurversterking, Kamer van Koophandel, gemeenten, waterschappen, provincie en Rijk. 
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Er is behoefte aan een aanduiding van gebieden waar ruimte is voor ontwikkeling van volle-
grondsgroenteteelt en ondersteunende voorzieningen. De provincie heeft echter het standpunt 
dat de toelaatbaarheid hiervan afhankelijk is van de omgevingskwaliteiten. 
De ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw kunnen ook worden afgestemd op het water-
systeem. Van belang hierbij is dat er belangstelling is voor het uitvoeren van agrarisch "omge-
vingsbeheer" (natuur- en landschapsbeheer, zorgboerderij, waterboeren). 
 

Natuur 
Hoofddoelstelling van beleid is de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur. Belangrijke 
speerpunten hierbij zijn de ontwikkeling van regionale natuur- en landschapseenheden rondom 
natuurkernen, ecologische verbindingszones en grensoverschrijdende natuur. 
Bij de ontwikkeling van landgoederen plaatsen de partijen een vraagteken. Onder voorwaarden 
zijn er mogelijkheden, maar dan wel met respect voor de omgeving.  
 

Landschap en cultuurhistorie 
Het belangrijkste uitgangspunt is behoud en versterking van de bestaande landschappelijke 
structuur, de aardkundige waarden en een herkenbare cultuurhistorie. De provinciale cultuur-
historische waardenkaart is hierbij van betekenis. De agrariër verdient erkenning als beheerder 
van het landschap. Partijen willen zich inzetten voor de vergroting van de toegankelijkheid van 
het landelijk gebied. 
 

Recreatie en toerisme 
West-Brabant heeft potenties voor de ontwikkeling van recreatie en toerisme. Om deze kansen 
te benutten is het van belang te werken aan een éénduidig recreatieproduct, een duidelijke re-
gionale structuur en doorgaande routes. Het is daarbij van belang waterrecreatie en landrecre-
atie met elkaar te verbinden. Het accent zou moeten liggen op beter in plaats van meer. 
Ter versterking van de kwaliteit en de economische draagkracht van het landelijk gebied, is rea-
lisatie van enkele nieuwe landgoederen denkbaar. Voor de agrarische sector biedt recreatie in 
een aantal gevallen perspectief als neventak. 
 

Revitalisering landelijk gebied 
Voor de Brabantse Delta is, conform de reconstructiegebieden, een gebiedscommissie be-
noemd. Deze gebiedscommissie heeft van het provinciaal bestuur de opdracht gekregen om 
een gebiedsplan en -programma op te stellen. Op basis hiervan zal de uitvoering van het beleid 
ter hand worden genomen.  
 
In de Brabantse Delta komt onder andere het deelgebied Mark-Dintel-Vliet, dat "gestapelde 
problemen" kent, in aanmerking voor de Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB). De 
SGB heeft als doel de verbetering van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving voor landbouw, 
natuur, bos, landschap, openluchtrecreatie, cultuurhistorie, water en milieu. In dat kader is het 
SGB-gebiedsplan Mark-Dintel-Vliet 2003-2006 opgesteld. 
 
 
2.4. Structuurvisie Plus (1999) 

De Structuurvisie Plus is een integraal beleidsdocument dat door de gemeente Moerdijk in 1999 
is opgesteld na de gemeentelijke herindeling. Het bevat op hoofdlijnen de gemeentelijke visie 
op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de nieuwe gemeente. Figuur 2.2 geeft deze visie 
weer. 
 
Het beleid voor het buitengebied richt zich met name op het behoud van de landschappelijke 
hoofdstructuur en de kwaliteiten van de gebieden daartussen. De landschappelijke hoofdstruc-
tuur wordt gevormd door het Hollandsch Diep, het Volkerak, de Mark-Dintel, Keene, Aalskreek 
(door Klundert) en de Roode Vaart (noord en zuid).  
In de Structuurvisie Plus zijn voor het buitengebied de volgende doelstellingen geformuleerd. 
 



Behoud en beheer grootschalig water voor natuur en recreatie

Behoud, versterking en beheer waternatuur in gedempt
zoetwater getijdegebied

Versterking landschappelijke hoofdstructuur langs Mark en
Dintel voor landschap, natuur en recreatie

Versterking verstedelijkt landschap voor groene en recreatieve
functies

Intensivering gebiedszorg voor landbouw, landschap en natuur

Intensivering gebiedszorg voor landbouw, landschap, en/of
stedelijke groene en receatieve functies

Mogelijk maken van nevenactiviteiten voor grondgebonden landbouw
in agrarisch landschap onder invloed van verstedelijking

Mogelijk maken van nevenactiviteiten voor grondgebonden landbouw
in agrarisch landschap

Stedelijke functies afweegbaar, uitgezonderd bedrijven

Eiland van Moerdijk, Land van Zeven-
bergsehoek, Groene kamer van Fijnaart

Schootsveld

Drager van de kern: vaart

Stedelijke functies afweegbaar vanwege kansen voor bedrijvigheid

Ruimte voor waterbuffering op polderniveau

Behoud, herstel en beheer voor cultuurhistorie en
recreatie (vestingen en open schootsvelden)

Behoud en beheer polderdijk en oud dijklint

Snelweg: toeleiden verkeer uit buitengebied en kernen

Bron: Structuurvisie Plus Moerdijk, gemeente Moerdijk - Nieuwland Advies - Stedebouwkundig Adviesbureau A. Welmers, november 1998

Figuur 2.2:
Structuurvisie Plus Moerdijk
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- Zowel het binnen- als buitendijkse water wordt beschouwd als de basis van de landschap-
pelijke hoofdstructuur. De binnendijkse landschappelijke hoofdstructuur wordt gedragen 
door de Mark-Dintel, de kreken Keenehaven en Aalsbeek en de Roode Vaart. Deze land-
schappelijke elementen worden ingericht en beheerd ten behoeve van een zoetwater-con-
serverende, zuiverende en -bufferende functie, vergroting van natuurwaarden en recreatief 
(mede)gebruik, in zowel het buitengebied als in te verstedelijken gebieden. 

- Binnen de polders blijft het waterbeheer ten dienste staan van de agrarische productie. 
Wel worden enkele nieuwe accenten gelegd om het waterbeheer duurzamer te maken en 
natuurwaarden te bevorderen. De kwaliteitsverbetering richt zich op het verbeteren van de 
herkenbaarheid van de (bomen)dijken en op waterbuffering en natuurontwikkeling langs de 
kreken. 

- Openheid is bepalend voor het landschap van Moerdijk. Drager van die openheid is het 
agrarische grondgebruik; de akkerbouw en vollegrondstuinbouw. De grondgebonden land-
bouw blijft de kenmerkende agrarische gebruiksvorm. De bestaande glastuinbouw en an-
dere niet-grondgebonden teelten op bestaande vestigingslocaties blijven beperkt tot de 
huidige omvang. Om de agrarische bedrijven minder kwetsbaar te maken wordt ruimte ge-
boden aan agrarische neventakken. 

- In het oostelijk deel van de gemeente staat het agrarische landschap onder invloed van 
verstedelijking. Hier is het beleid gericht op versterking van de agrarische functie en water-
conservering. 

- In het westelijk deel van de gemeente zijn de agrarische functie en het recreatieve mede-
gebruik de dragers. De intensieve landschapszorg is gericht op het behouden en verster-
ken van de landschappelijke en ecologische waarden, met behoud van een sterke grond-
gebonden landbouw. In het westelijk deel gelden meer beperkingen voor verbreding van 
de bedrijfsvoering, vanwege met name de visuele kwaliteiten van het landschap. 

- In het buitengebied neemt de rust en veiligheid toe door een onderscheid te maken in lo-
kale verbindende wegen en lokaal ontsluitende wegen. Op de lokale ontsluitingswegen 
wordt het doorgaande verkeer geweerd en gelden snelheidsbeperkingen (60 km/h-zone). 

 
In oktober 2001 heeft de gemeenteraad besloten om geen medewerking te verlenen aan de 
ontwikkeling van het industriegebied de Moerdijkse Hoek en daarmee afstand genomen van 
een belangrijk onderdeel van de Structuurvisie. 
 
 
2.5. Visie Industrie, een herijking van de Structuurvisie Plus (2002) 

In de Visie Industrie (2002) heeft de gemeente de behoefte en het aanbod aan bedrijventerrei-
nen in beeld gebracht en op basis daarvan een visie geformuleerd voor de verdere ontwikkeling 
van bedrijventerreinen binnen de gemeente. Gekozen wordt voor een geconcentreerde ontwik-
keling van nieuwe bedrijventerreinen nabij bestaand stedelijk gebied en bij voorkeur deel uitma-
kend van een herstructurering van bestaande terreinen. 
Locaties die in aanmerking komen voor herstructurering en uitbreiding betreffen Dintelmond in 
het westelijk deel van de gemeente en Schansdijk/De Koekoek in het oostelijk deel.  
 
 
2.6. Landschapsbeleidsplan (2001) 

Het gemeentelijk Landschapsbeleidsplan geeft het beleid weer met betrekking tot landschaps-
beheer en -ontwikkeling. Het Landschapsbeleidsplan is een nadere uitwerking van de Struc-
tuurvisie Plus en richt zich met name op de inzet van praktische instrumenten.  
 
Het belangrijkste beleidsuitgangspunt is het behoud van de openheid in het landschap, zowel in 
het westelijk als oostelijk deel van de gemeente. Hierbij is samenwerking met en stimulering 
van de inbreng van derden van groot belang.  
 
Een aandachtspunt bij de aanleg van nieuwe landschapselementen door overheden en particu-
lieren is de doorwerking naar andere beleidsvelden, waaronder ruimtelijke ordening en milieu. 
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Om draagvlak te houden en te creëren, is het noodzakelijk om beperkingen in regelgeving te 
voorkomen. Als het gaat om op vrijwillige basis door particulieren aangelegde landschapsele-
menten geldt "nieuw groen is vrij groen". Dit houdt in dat deze landschapselementen geen "pla-
nologische hinder" kunnen veroorzaken.  
 
Het Landschapsbeleidsplan geeft aan dat een juiste invulling van de overgangszones tussen 
stedelijk en landelijk gebied van groot belang is. Vanwege de kenmerkende openheid van de 
polders, waarin de stedelijke gebieden zijn gelegen, bepaalt de "invulling" van de overgangszo-
nes in belangrijke mate de kwaliteit van Moerdijk.  
 
Als basis hiervoor geldt het volgende. 
- Het respecteren van historische waarden, zoals aangegeven op de cultuurhistorische 

waardenkaart van de provincie Noord Brabant. 
- Het accentueren van belangrijke bebouwing in de gemeente Moerdijk. 
- Doordacht gebruik van beplanting bij "storende" bebouwingselementen. 
- Het ontwikkelen van nieuw (recreatief) groen, aansluitend op de bebouwde kommen. 
 
Het Landschapsbeleidsplan hanteert daarnaast de volgende aandachtspunten. 
- Dijken: Het vergroten van de herkenbaarheid hiervan. Dit wordt bereikt door het instand-

houden van bestaande boombeplantingen en het aanbrengen van nieuwe boombeplantin-
gen. 

- Kreken: Diverse functies kunnen worden gecombineerd, zoals duurzame landbouw en wa-
terbeheer, natuur, landschap en natuurrecreatie. 

- Buitendijkse gebieden: Gestreefd wordt naar een kwaliteitsimpuls door agrarisch natuur- 
en landschapsbeheer. Verder is duurzaam behoud van buitendijks bos- en natuurgebied 
en het "natte ecosysteem" van belang. In relatie tot de toenemende vraag naar mogelijkhe-
den voor (natuur)recreatie is het zinvol te streven naar een zo groot mogelijke beleefbaar-
heid van alle natuur in Moerdijk.  

- Uiterwaarden van Mark-Dintel: Versterking van de waterhuishoudkundige en landschappe-
lijke structuur door middel van een combinatie van duurzaam waterbeheer en natuuront-
wikkeling, naast de (bestaande) landbouw. Ook kan de recreatieve structuur worden ver-
beterd. 

 
 
2.7. Beleidsnotitie Toerisme en Recreatie (2000)/Visie Toerisme en Recre-

atie (juli 2004) 

De beleidsnotitie Toerisme en Recreatie verwoordt het recreatieve beleid voor het buitengebied, 
waarbij tevens de behoeften en potenties van de kernen zijn betrokken. De toeristische en re-
creatieve potenties in Moerdijk hangen sterk samen met de landschappelijke aantrekkelijkheid. 
Voor het creëren van nieuwe recreatieve initiatieven wordt rekening gehouden met de leefbaar-
heid voor de inwoners. Het gemeentelijk beleid is gericht op: 
- het selectief aantrekken van meer toeristen van buiten de gemeente, ter bevordering van 

de lokale/regionale economie; 
- het optimaliseren van het gebruik van bestaande toeristisch-recreatieve voorzieningen; 
- het creëren van nieuwe toeristisch-recreatieve voorzieningen voor eigen bewoners. 
 
Door middel van een goede recreatieve hoofdstructuur, gekoppeld aan attractiepunten, kan 
spreiding en versterking van de recreatie in het buitengebied worden bereikt. Er dient meer sa-
menhang te komen in het totale toeristisch-recreatieve product.  
 
Voor de watersport dienen voldoende tijdelijke aanleg- en vluchtmogelijkheden aanwezig te zijn. 
In Volkerak verdient het voorzieningenniveau aanvulling. Versterking van het gebruik door de 
watersporter van de waterranden langs het Hollandsch Diep wordt niet nagestreefd (vanwege 
onder andere de aanduiding als Vogelrichtlijngebied). Voor de binnenwateren zoals de Mark-
Dintel geldt wel een stimulerend beleid, afgestemd op de natuurwaarden. Hier worden de be-
staande voorzieningen (zoals vrije aanlegplaatsen) voor de pleziervaart versterkt. 
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Om de kwaliteit van het cultuurhistorische product optimaal in te kunnen zetten, is vergroting 
van de herkenbaarheid en kwalitatieve verbetering van de bestaande attracties (vestigingswer-
ken, forten, schootsvelden en musea) gewenst. 
 
Door middel van het bieden van kleinschalige extensieve dag- en verblijfsrecreatie wordt de re-
creatieve potentie van het agrarisch gebied vergroot. Hierbij kan worden gedacht aan kamperen 
bij de boer, verkoop van streekgebonden producten aan huis en aandacht voor de streekhisto-
rie. 
In zones langs het Hollandsch Diep, de Tonnekreek, Keenehaven, de Mark-Dintel en rond Ze-
venbergen en Langeweg kunnen bestemmingswijzigingen plaatsvinden van agrarisch bedrijf 
naar recreatie- of horecabedrijf.  
Kleinschalig kamperen is een vorm van verblijfsrecreatie die verder kan worden ontwikkeld. 
 
Voor de routegebonden recreatie is het wenselijk dat een goede infrastructuur wordt ontwikkeld, 
gekoppeld aan attracties (natuur of cultuur). De gemeente wil kanoroutes ontwikkelen, die zijn 
afgestemd op de natuur- en waterhuishoudkundige waarden. Er wordt gestreefd naar verbete-
ring van een kanoroute op de Mark-Dintel en aanleg van bijbehorende kleinschalige voorzienin-
gen, zonder dat deze conflicteren met beroepsvaart of natuur- en landschapswaarden. Er wordt 
gestreefd naar optimalisatie van het fiets- en skateroutenetwerk. 
 
De nota Visie Toerisme en Recreatie (met een stap terug in de tijd de toekomst in!) is een herij-
king van de Beleidsnotitie Toerisme en Recreatie en bevat concrete actiepunten voor de ont-
wikkeling van toerisme en recreatie in de kernen Willemstad, Klundert, Standdaarbuiten en 
Moerdijk. 
 
 
2.8. Visie Glastuinbouw (2000) 

Het beleid voor glastuinbouw in Moerdijk is weergegeven in de gemeentelijke Visie Glastuin-
bouw. In paragraaf 3.3.3 wordt ook op deze visie ingegaan. 
 
In het gemeentelijk beleid wordt een onderscheid gemaakt tussen de glastuinbouwbedrijven die 
gelegen zijn in het doorgroeigebied Groote Spiepolder/De Langeweg en de solitaire glastuin-
bouwbedrijven in het overige gebied. 
Binnen de Groote Spiepolder/De Langeweg wordt nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven 
niet toegestaan. Alleen bestaande bedrijven krijgen hier uitbreidingsmogelijkheden. Solitaire 
glastuinbouwbedrijven krijgen ook uitbreidingsmogelijkheden, echter in beperktere mate. 
 
 
2.9. Windenergie in Moerdijk (2000)/Nota Visie Windenergie (2003) 

De gemeente Moerdijk staat positief tegenover de toepassing van duurzame energie, waaron-
der windenergie. Om die reden heeft de gemeente een zogenaamde "quick-scan" laten uitvoe-
ren. Het doel van deze quick-scan is het in beeld brengen van de mogelijkheden voor wind-
energie in Moerdijk. Daarbij is gelet op het windaanbod, de aansluiting op het bestaande elek-
triciteitsnet, de bereikbaarheid van de locatie over de bestaande infrastructuur, de aanwezig-
heid van hindergevoelige functies (zoals natuur- of woongebieden) en de inpassing in het land-
schap. 
 
Er zijn 11 locaties geselecteerd die in aanmerking komen voor het plaatsen van windturbines. 
Dit zijn: 
1. Sabinapolder; 
2. Knooppunt A59-A29; 
3. Polder Rolleplaat; 
4. Angelinapolder; 
5. A59-A17; 
6. A17/N59; 
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7. A17/Industriegebied Moerdijk; 
8. A17-spoor; 
9. Moerdijkbruggen; 
10. Knooppunt Zonzeel; 
11. Volkeraksluizen. 
 
In vervolg op deze quick-scan is eind 2000 de nota Windenergie in de gemeente Moerdijk vast-
gesteld. Hierin zijn de mogelijkheden en beperkingen in beeld gebracht waarbij een aantal 
zoekgebieden is aangewezen. In deze zoekgebieden kan nader overwogen worden in hoeverre 
aan afzonderlijke projecten meegewerkt kan worden en hoe ook aangesloten kan worden op 
het provinciale beleid ter zake. 
Belangrijke criteria hierbij zijn: 
- het moet gaan om een lijn- of clusteropstelling (drie of meer molens, geen solitairen); 
- er mag geen onevenredige aantasting van ecologische waarden plaatsvinden (afstemming 

met Habitat- of Vogelrichtlijn, ecologische verbindingen, actuele waarden); 
- er dient afstemming op infrastructuur (straalpaden) en defensie (laagvliegroutes) plaats te 

vinden; 
- er dient landschappelijke inpassing en bij voorkeur versterking plaats te vinden (maximale 

hoogte 100 m; type molen: drie-wieks); 
- er dient voldoende afstand in acht te worden genomen tot bestaande bebouwing en hoog-

opgaande beplanting in verband met de windvang en schaduwwerking (minimaal 400 m). 
 
In de nota Windenergie Moerdijk (concept november 2003) is het gemeentelijk beleid voor wind-
energie verder uitgewerkt en zijn de genoemde zoekgebieden nader beoordeeld. Uit het onder-
zoek wordt de conclusie getrokken dat het algemene beleid inzake windenergie van de ge-
meente Moerdijk op de volgende uitgangspunten gebaseerd dient te zijn: 
- het optimaliseren van de bestaande locaties (Sluizencomplex, Willemstad en Sabinadijk); 
- het benutten van de mogelijkheden van het bedrijventerrein Moerdijk; 
- het ontwikkelen van de voorkeurslocaties Klaverpolder en Sabinapolder. 
 
In de conceptnota zijn afstanden opgenomen waarmee bij de realisatie van windturbines reke-
ning gehouden dient te worden. De belangrijkste zijn: 
- minimale afstand tot bebouwing: vier maal de ashoogte; 
- minimale afstand tot waterwegen: 50 m uit de rand van de vaarwegen of ten minste de 

helft van de rotordiameter; 
- minimale afstand tot spoorwegen: 2,85 m + 5 m + halve rotordiameter. 
 
Indien nader onderzoek leidt tot een concrete aanwijzing van locaties voor de realisatie van 
windturbines, dan zal dit planologisch worden geregeld via een herziening van het bestem-
mingsplan. 
 
Op 8 juli 2004 heeft de gemeenteraad de Nota Visie Windenergie besproken en vastgesteld en 
in dat kader besloten dat de zoeklocatie Klaverpolder vervalt waardoor er in de omgeving van 
de A16/HSL geen mogelijkheden worden geboden voor het oprichten van windturbines. De 
zoeklocatie Sabinapolder wordt uitgebreid met het gebied van deze polder ten zuidoosten van 
de A29, gelet ook op de opmerkingen in de provinciale beleidsnota Brabant voor de wind. 
 
 
2.10. Gebiedsplan Brabantse Delta (1e concept, 18 maart 2004) 

Recent is het eerste concept van het Gebiedsplan Brabantse Delta verschenen. Het Gebieds-
plan is na vaststelling door Provinciale Staten een toetsingskader voor de uitwerking en uitvoe-
ring van projecten in het landelijk gebied. Op onderdelen zal het Gebiedsplan naar verwachting 
leiden tot aanpassing van het streekplan. 
In het Gebiedsplan zijn in hoofdlijnen de ambities voor de periode tot 2016 neergezet. Moerdijk 
maakt deel uit van het Kleipolderlandschap. Voor dit gebied wordt het volgende perspectief ge-
schetst. 
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De landbouw heeft voorrang gekregen boven de ruimtevraag van andere functies. Het gebied is 
uitermate geschikt voor vrijwel alle vormen van grondgebonden landbouw zoals de teelten in de 
open grond en de melkveehouderij. Het bijzondere open karakter van het kleigebied is hiermee 
behouden gebleven. Er heeft een versterking van de groen-blauwe dooradering plaats gevon-
den. Op enkele plaatsen is glastuinbouw ontwikkeld (De Langeweg: doorgroeigebied, de Sie-
polder: doorgroei-plusgebied). 
De gebieden binnen- en buitendijks langs het Volkerak en het Hollandsch Diep en binnen de 
kades van de Mark, Dintel en Vliet fungeren als landschappelijke en ecologische dragers van 
het gebied. De kans op overstroming is verkleind door herstel van het oorspronkelijk beek- en 
kreekpatroon, extra inzet van pompen, het verflauwen van oevers van waterlopen en het gelijk-
tijdig bergen van water in het laaggelegen kleigebied.  
De Brabantse Waterlinie is goed zichtbaar, de forten zijn opgeknapt en op sommige plaatsen 
krijgen de vroegere inundatiepolders een nat karakter gecombineerd met natuur. Het netwerk 
van wateren biedt goede mogelijkheden voor recreatie, zowel over land als over water. 
 
De gemeente Moerdijk onderschrijft in hoofdlijnen het Gebiedsplan maar heeft op onderdelen 
een aantal opmerkingen naar voren gebracht die in de verdere procedure betrokken moeten 
worden. 
 
 
2.11. Conclusie 

Het beleid van provincie en gemeente voor het buitengebied van Moerdijk is met name gericht 
op de instandhouding en versterking van de landbouw in de vorm van grootschalige, grondge-
bonden akkerbouw-, vollegrondstuinbouw- en rundveebedrijven. Groei van glastuinbouwbedrij-
ven is alleen mogelijk in de Groote Spiepolder. 
 
De openheid van het landschap wordt als één van de belangrijkste kwaliteiten ervaren. Daar-
naast is bescherming van de landschappelijke en/of natuurlijke waarden van de dijken, kreken, 
buitendijkse gebieden en uiterwaarden gewenst. 
 
Alhoewel recreatie een nevengeschikte activiteit in het plangebied is, wordt gestreefd naar ont-
wikkeling van het toeristisch-recreatief product. Dit dient plaats te vinden door onder andere 
verbetering van het recreatieve voorzieningenniveau, verbetering van de herkenbaarheid van 
cultuurhistorische attracties en ontwikkeling van kleinschalige dag- en verblijfsrecreatie. Klein-
schalig kamperen en agrotoerisme kunnen een bijdrage leveren aan verbrede vormen van 
landbouw. 
 
Om de opvangmogelijkheden van het industrieterrein Moerdijk te vergroten, is de provincie een 
voorstander van een bovenregionaal bedrijventerrein "Moerdijkse Hoek". De gemeente Moerdijk 
is hier echter een tegenstander van. 
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3. Sectorale analyse 25

 
3.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk komen de belangrijkste in het plangebied voorkomende functies en ontwikkelin-
gen aan de orde. Voor elke functie zijn de huidige situatie en mogelijke toekomstige ontwikke-
lingen onderzocht. Per functie wordt afgesloten met een sectoraal wensbeeld. Dit wensbeeld 
geeft weer wat vanuit de functie wenselijke uitgangspunten zijn voor het bestemmingsplanbe-
leid. Bij het opstellen van dit wensbeeld is nog geen of slechts ten dele rekening gehouden met 
het overige ruimtelijke beleid (zie hoofdstuk 2) en heeft nog geen afweging met andere functies 
plaatsgevonden. 
Een afweging tussen de wensbeelden onderling en het bestaande beleid, vindt plaats in hoofd-
stuk 4. 
 
Met het oog op leesbaarheid en doelmatigheid beperkt deze sectorale analyse zich tot de 
meest relevante hoofdlijnen in relatie tot de betekenis voor het bestemmingsplan. Voor nadere 
gegevens en beschouwingen over de aan de orde zijnde functies wordt verwezen naar achter-
liggende beleidsdocumenten en onderzoeksrapporten. 
 
 
3.2. Bodem en water 

3.2.1. Inleiding 
De opbouw en kwaliteit van bodem en water (de abiotische omstandigheden) zijn bepalend 
voor een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de verschillende functies in het plangebied. 
De bodemkundige en hydrologische omstandigheden bepalen in belangrijke mate de gebruiks-
mogelijkheden en de aanwezigheid van natuur- en landschapswaarden. 
 
Op basis van de beschikbare gegevens wordt in deze paragraaf een beeld geschetst van water 
en bodem. Deze paragraaf wordt afgesloten met toekomstige ontwikkelingen en het sectorale 
wensbeeld.  
Bij het opstellen van deze paragraaf is gebruikgemaakt van bodemkaarten, gegevens van de 
waterbeheerders en gegevens ontleend aan de Structuurvisie Plus van de gemeente Moerdijk. 
 
Omdat het Hoogheemraadschap West-Brabant en het Waterschap Land van Nassau beide 
deel uitmaken van de klankbordgroep heeft regelmatig overleg plaats gevonden tussen de wa-
terbeheerders en de gemeente Moerdijk over de wijze waarop het water in het plan dient te 
worden betrokken. Daarnaast hebben beide instanties, in het kader van het overleg ex arti-
kel 10 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening, gereageerd op het voorontwerpbestem-
mingsplan. Deze reacties zijn verwerkt in het plan. 
 
3.2.2. Ontstaansgeschiedenis 
Gedurende de ontstaansgeschiedenis van West-Brabant hebben regelmatig overstromingen 
door de zee plaatsgevonden. Daarbij zijn zeer fijne slibhoudende zand- en kleilagen afgezet. 
Wanneer de zee-invloed afneemt, neemt (vanaf begin van het Pleistoceen) de invloed van de 
rivieren op de vorming van het gebied sterk toe. Door de rivier worden voornamelijk lagen met 
grof zand, maar ook fijne klei afgezet. Tijdens de laatste ijstijd wordt het gebied bedekt met een 
dikke laag (dek)zand, die door de wind is aangevoerd.  
 
Na de laatste ijstijd begint de zeespiegel (en daarmee ook het waterpeil in de rivieren) weer 
langzaam te stijgen. Daarnaast neemt de invloed van zoet kwel (afkomstig uit de hoger gelegen 
zandgronden) toe. Dit heeft tot gevolg dat de grondwaterstanden stijgen. Er ontstaan geschikte 
omstandigheden voor uitgestrekte moerasvorming.  
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De moerassen ondervonden slechts in beperkte mate invloed van de zee, omdat aan de hui-
dige westkust de duinen (het strandwallencomplex) tot ontwikkeling kwamen. Door de voort-
gaande zeespiegelstijging blijft ook het grondwater stijgen, waarmee op grote schaal veen 
wordt gevormd.  
 
Als gevolg van de voortdurende zeespiegelstijging breekt het strandwallencomplex op een aan-
tal plaatsen door (begin van de jaartelling). Delen van het veen worden door de zeeoverstromin-
gen weggeslagen of overdekt met een laag zeeklei. Naar het oosten toe is de zee-invloed be-
perkter, waardoor de kleilaag ook minder dik is.  
 
Door de aanleg van dijken stopt de invloed van de zee en de rivieren grotendeels. De inpolde-
ringen vinden vanuit het zuiden en oosten plaats (begin 16e eeuw). Het meest westelijk deel, de 
Sabina-Henricapolder, wordt pas in de 18e eeuw ingepolderd. De diverse kreekresten in het ge-
bied (met name in het westelijk deel), herinneren nog aan de vroeger zee-invloed. 
 
3.2.3. Huidige situatie 

Bodemopbouw 
De bodem bestaat uit jonge kalkhoudende tot kalkrijke zeeklei. De bodemprofielen zijn opge-
bouwd uit lichte en deels zware klei op zand, waarbij in het zuidoostelijk deel plaatselijk veen-
restanten aanwezig zijn (zware klei met veen). Incidenteel liggen hier ook opduikingen van grof 
zand (oud bouwland). 
De oeverwallen van de kreken bestaan uit zandige en zavelige bodems. De bodemopbouw 
staat weergegeven op figuur 3.1. 
Met uitzondering van het (opgespoten) terrein van het industriegebied Moerdijk, ligt het gehele 
plangebied tussen de 1 m +NAP en 1,5 m -NAP. Het gebied maakt dan ook deel uit van laag-
Nederland. 
 

Waterbeheer 
Rijkswaterstaat is waterbeheerder van het Hollandsch Diep en het Volkerak. Het Hoogheem-
raadschap van West-Brabant is naast waterkwantiteitsbeheerder van de Mark, de Dintel en de 
Roode Vaart (boezemwater), tevens kwaliteitsbeheerder van de oppervlaktewateren in het ge-
bied. Het Hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de waterkerende functie van de dijken. 
Om deze functie te waarborgen gelden voor bepaalde ontwikkelingen in of in de nabijheid van 
deze dijken beperkingen. Hiervoor wordt verwezen naar de Keur van het Hoogheemraadschap.  
Het Waterschap Land van Nassau is kwantiteitsbeheerder van alle overige oppervlaktewateren. 
De provincie Noord-Brabant is beheerder van het grondwater. 
 

Grondwater 
De hoger gelegen zandgronden ten zuiden van het plangebied vormen een infiltratiegebied voor 
neerslag (zie ook figuur 3.2). Het daar geïnfiltreerde grondwater komt na honderden tot duizen-
den jaren binnen de zuidelijke grenzen van de gemeente als kalkrijke diepe kwel naar boven in 
de watergangen en sloten. Vanuit de Mark-Dintel (die de natuurlijke waterafvoer verzorgt vanuit 
Noord-België en Midden-Brabant), is sprake van lokale ondiepe kwel langs de randen van de 
aangrenzende polders. De noordzijde van de gemeente staat onder invloed van rivierkwel van-
uit het Hollandsch Diep.  
In het westelijk deel van de gemeente en rond de kern Moerdijk resteert een historische brakke 
grondwatervoorraad, die bijdraagt aan het licht brakke karakter van het oppervlaktewater. 
Als gevolg van een drainerende werking treedt langs de Mark-Dintel infiltratie op. 
 
De grondwaterstand in het plangebied is relatief laag en fluctueert in het algemeen tussen 40 
en 80 cm onder maaiveld (in natte seizoenen) en meer dan 120 cm in het droge seizoen 
(grondwatertrap VI). De gorzen langs de Dintel en bij Willemstad kennen hogere grondwater-
standen (respectievelijk grondwatertrap V en III).  
 

Oppervlaktewater 
Het oppervlaktewatersysteem in het plangebied bestaat uit het (boven)regionale riviersysteem 
(Hollandsch Diep en Volkerak), de boezem (Mark, Dintel en Roode Vaart) en het ont- en afwa-
teringsstelsel in de polders (diverse oude kreekresten en gegraven waterlopen).  



Ondiepe kwel

Diepe kwel

Brakke kwel

Intermediair gebied

Infiltratiegebied

Grens diepe / ondiepe kwel

Grens kwel- / intermediair gebied

Grens intermediair- / infiltratiegebied

Zavel- of kleigronden

Veen- en moerige gronden

Zandgronden of zand binnen 120 cm

Plangrens

Figuur 3.1:
Waterstructuurplan

Bron: Waterraam Land van Nassau, Lange termijnvisie, Waterschap Land van Nassau en Hoogheemraadschap van West-Brabant, februari 1999
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De waterpeilen in de polders worden gehandhaafd door wateroverschotten met behulp van ge-
malen uit te slaan op boezem of op het Hollandsch Diep/Volkerak. In droge perioden, of ten be-
hoeve van doorspoeling (voor het waarborgen van de waterkwaliteit), wordt in omgekeerde 
richting water ingelaten. De rechte sloten en de grillige oude kreken zijn, behalve een belangrijk 
landschappelijk element, ook de structuren om water aan te voeren, te bergen en/of af te voe-
ren. Het peilbeheer is hierbij afgestemd op de aanwezige grondgebruikfunctie in het gebied.  
 
Het waterpeil wordt niet alleen afgestemd op de eisen van het grondgebruik (landbouw en ste-
delijk gebied), maar ook wordt het peil afgestemd op de belangen van de aanwezige natuur en 
waterbuffering. Voorzover bekend spelen er in het plangebied geen knelpunten met betrekking 
tot de waterkwantiteit. Een uitzondering hierop vormen de laaggelegen delen rondom Fijnaart, 
waar in (zeer) natte perioden water op het land staat.  
In het verleden stond de Mark-Dintel in open verbinding met een aantal kreken en het Volkerak. 
Deze verbindingen zijn in de loop der tijd afgesloten. Hiermee is een onnatuurlijk (min of meer 
gekanaliseerd) systeem ontstaan en is een aantal natuurlijke ecologische verbindingen afge-
sneden.  
 

Waterkwaliteit 
Het diepe grondwater (afkomstig van de hoge zandgronden) heeft een bijzonder goede kwali-
teit. De kwaliteit van de rivierkwel vanuit het Hollandsch Diep staat onder druk vanwege de wa-
terbodemverontreiniging van de rivier. Met name in het westelijk deel van het plangebied is het 
grondwater chloriderijk (brak).  
Het oppervlaktewater in het buitengebied heeft volgens het WHP-2 van de provincie Noord-
Brabant de functie water voor de agrarische hoofdstructuur. De Tonnekreek heeft de functie 
waternatuur en viswater en derhalve een hogere waterkwaliteitsdoelstelling. 
De kwaliteit van het oppervlaktewater in het landelijk gebied wordt grotendeels bepaald door de 
diffuse emissies vanuit de landbouw en lokaal door riooloverstorten. Hier en daar is de bebou-
wing nog niet op het riool aangesloten. 
De waterkwaliteit moet in 2018 voldoen aan de MTR-waarden, zoals omschreven in de Vierde 
Nota Waterhuishouding. Dit wordt een hele opgave, omdat in veel gevallen zelfs de streefwaar-
den, die hoger liggen dan de MTR-waarden, nog niet worden gehaald. 
 
In het plangebied liggen diverse meetpunten van het Hoogheemraadschap van West-Brabant. 
Twee punten behoren tot het permanente meetnet (één meetpunt in de Roode Vaart en één in 
het Breede Gat). De overige meetpunten worden via een roulerend systeem bemonsterd. 
Bij toetsing aan de normen uit de Vierde Nota Waterhuishouding blijkt het volgende. Op vrijwel 
alle meetpunten worden de MTR-waarden voor voedingsstoffen (fosfor en stikstof) overschre-
den. Van de metalen overschrijden koper en nikkel de MTR-waarden. De laatst drie jaar is dit 
echter in mindere mate. Plaatselijk worden ook te lage zuurstofgehalten gemeten. De Ton-
nekreek voldeed de afgelopen 10 jaar aan de normen voor karperachtigen. Uit hydrobiologisch 
onderzoek is gebleken dat de kleisloten in het gebied beneden de gewenste doelstellingen van 
het Hoogheemraadschap scoren. 
 

Waterkeringen 
De dijken en waterkeringen langs het Volkerak en het Hollandsch Diep hebben een primaire 
waterkerende functie. De waterkeringen op de terreinen van Fort Sabina en Fort De Hel maken 
hier ook deel van uit. 
De waterkeringen met een secundaire functie bestaan uit de regionale keringen langs de pol-
ders. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de Drogendijk, de Tonsedijk, de Nieuwe Fijnaartse Dijk, 
de Schansdijk/Koekoeksedijk en de Lapdijk. 
De boezemkaden langs de Mark-Dintel hebben eveneens een waterkerende functie (niet pri-
mair of secundair).  
 
Conform het beleid wordt in de buitendijkse gebieden zeer terughoudend omgegaan met nieu-
we ontwikkelingen. Deze mogen de bergingscapaciteit en de doorstroming van boezem en ri-
vieren niet belemmeren.  
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kwelwater
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Polders

Zeekleigronden Veengronden Zandgronden

Infiltratie
neerslagwater

Aanvoer diep
kwelwater

Bron: Conceptnota Visie Buitengebied, gemeente Moerdijk, Croonen Adviseurs, augustus 2000

Figuur 3.2:
Schema grondwaterstromingen
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3.2.4. Toekomstige ontwikkelingen 
Duurzaam waterbeheer 

Conform het huidige beleid, streven waterbeheerders en de gemeente Moerdijk naar een duur-
zamer waterbeheer in het plangebied. Uitgangspunten daarbij zijn: 
- het bevorderen van de veiligheid (tegengaan van overstromingen en wateroverlast);  
- waterconservering; 
- een optimale verdeling van het schaarse water over de talrijke gebruikers; 
- overal en altijd streven naar de juiste hoeveelheid water van een goede kwaliteit, waarbij 

rekening wordt gehouden met herstel en ontwikkeling van natuurlijke processen; 
- herstellen, bevorderen en benutten van de natuurlijke kwaliteiten van het watersysteem; 
- behoud en versterking van de herkenbaarheid van het water als beeldbepalend en cultuur-

historisch element in het landschap. 
 
In een aantal studies, zoals WaterRaam Land van Nassau (1999), Water op de Kaart (2000) en 
de Structuurvisie Plus (1999), is reeds nagedacht over een concrete invulling van duurzaam 
waterbeheer. De belangrijkste ruimtelijk relevante suggesties uit deze studies zijn de volgende. 
 

1. Behoud boezemgebied langs Mark-Dintel en tussenboezem Keenehaven 
Het Hoogheemraadschap streeft naar behoud van het boezemgebied om wateroverlast in de 
binnendijkse gebieden als gevolg van hogere rivierwaterstanden vanwege klimaatsverandering 
te voorkomen. 
Ruimte voor de boezem kan worden gerealiseerd door: 
- het handhaven van het huidige maaiveld in de uiterwaarden; 
- toestaan dat de lager gelegen delen van de uiterwaarden periodiek mogen overstromen. 
Hierbij is het van belang dat de bestaande bebouwing wordt gevrijwaard van wateroverlast en 
dat zeer terughoudend wordt omgegaan met nieuwe bebouwing in de uiterwaarden van de 
Mark-Dintel. 
Deze extra ruimte kan worden benut voor: 
- het bergen van water ten tijde van wateroverlast; 
- afvoervertraging van de Mark-Dintel; 
- het realiseren van zuiveringsmoerassen, waarmee de waterkwaliteit van de boezem verbe-

terd; 
- het realiseren van natte ecologische verbindingszones.  
Door het Hoogheemraadschap West-Brabant is recent de Toekomstvisie Plus Mark en Vliet op-
gesteld. Dit is een nadere uitwerking van de Toekomstvisie Mark en Vliet (1996). De toekomst-
visie is een plan voor de inrichting, onderhoud en beheer van de ecologische verbindingszone 
langs de Mark en de Vlliet. In de Toekomstvisie plus wordt daarnaast ingespeeld op de ver-
wachte klimaatveranderingen (aftoppen afvoerpieken, oplossen hoogwaterproblematiek, op-
vang van extra afvoer Mark en Vliet, etc.). 
In de Toekomstvisie plus gelden de volgende 3 ontwerpprincipes: 
- het realiseren van een groenblauwe slagader; 
- het realiseren van waterkwaliteitverbeterende maatregelen; 
- het waar relevant realiseren van meervoudig ruimtegebruik (waaronder waterberging). 
 

2. Waarborgen berging en doorstroming Hollandsch Diep en Haringvliet 
Conform de beleidslijn "Ruimte voor de rivier" dient de bergingscapaciteit en het doorstroom-
profiel van het Hollandsch Diep en het Haringvliet zoveel mogelijk te worden gewaarborgd. 
Nieuwe bebouwing is in beginsel alleen toegestaan wanneer deze een rechtstreekse relatie 
heeft met de rivier. Maatregelen die de bergingscapaciteit en de doorstroming verbeteren, zijn 
in combinatie met natuurontwikkeling wenselijk. 
 

3. Zoekgebieden waterconservering 
Een deel van de oude kreken is in trek als zoekgebied voor waterconservering. Deze zoekge-
bieden (maximaal 100 m breed) bieden dezelfde kansen als de tussenboezems, echter wel op 
een kleiner schaalniveau.  
De zones dienen zoveel mogelijk te worden gevrijwaard van nieuwvestiging van agrarische be-
drijven. Het bestaande agrarisch grondgebruik kan worden voortgezet, extensivering wordt 
echter gestimuleerd.  
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Het waterschap streeft een optimaal peil (waar mogelijk peilverhoging) na. Het optimale peil is 
gebaseerd op de maaiveldhoogte, het bodemtype en het grondgebruik. Wanneer de laagste de-
len in een gebied (waaronder de kreekresten) bij hevige neerslag mogen inunderen, wordt bij-
gedragen aan de buffering en conservering van water. Hierdoor kan ook de natuurlijke zuivering 
van het krekensysteem toenemen en wordt de landschappelijke waarde (herkenbaarheid) ver-
groot. 
 

4. Herstellen verbinding kreken met Mark-Dintel 
Het is wenselijk dat, waar mogelijk, de relatie tussen de kreken en de Mark-Dintel wordt her-
steld. Hiermee neemt de bergingscapaciteit van de boezem toe en worden ecologische verbin-
dingen verbeterd.  
 

Waterberging 
De provincie heeft in het streekplan het hele plangebied aangewezen als "zoekgebied voor re-
gionale waterberging" (zie ook paragraaf 2.2). Er is echter nog onvoldoende informatie beschik-
baar om de bergingsgebieden concreet te begrenzen. De definitieve aanwijzing van de regio-
nale waterbergingsgebieden vindt plaats in een uitwerkingsplan "regionale waterberging". Tot 
een dergelijk uitwerkingsplan is vastgesteld, wordt in de zoekgebieden met de ontwikkeling van 
grootschalige kapitaalintensieve functies, zoals uitbreiding van glastuinbouw, alleen ingestemd, 
als uit een watertoets is gebleken dat de geschiktheid van het zoekgebied voor waterberging 
niet verloren gaat. 
Rijkswaterstaat heeft studies uitgevoerd naar waterkwaliteit, veiligheid en klimaatverandering. 
Hieruit is gebleken dat ten gevolge van de klimaatverandering hogere waterstanden op het Vol-
kerak zullen ontstaan. Lozing van Markwater op het Volkerak is hierdoor niet altijd mogelijk. Het 
water van de Mark zal hierdoor gaan stijgen en binnen het stroomgebied geborgen moeten wor-
den om wateroverlast elders te voorkomen. De gebieden gelegen tussen de boezemkades van 
de rivier zijn hiervoor geschikte locaties. 
 

Baggerdepots 
De gemeente heeft het voornemen om twee baggerdepots te realiseren. Een locatie is gelegen 
aan de Schansdijk nabij Zevenbergen, de andere locatie ligt ten westen van Fijnaart. Wanneer 
hierover meer duidelijkheid bestaat, zal hiervoor een planherziening of een zelfstandige project-
procedure worden gestart. 
 

Waterkwaliteit 
Verwacht wordt dat in de toekomst de waterkwaliteit zal verbeteren. Implementatie van de Eu-
ropese Kaderrichtlijn Water zal hieraan bijdragen. Verschillende projecten en maatregelen dra-
gen hieraan bij. Een vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wordt 
verwacht door het project Actief randenbeheer van de provincie. In dit project vindt geen be-
mesting van akkerranden plaats. In het kader van MINAS wordt minder mest op het land ge-
bracht. 
De ecologische kwaliteit van sloten zal verbeteren door bijvoorbeeld de realisatie van ecologi-
sche verbindingszones of uitvoering van het project Actief randenbeheer.  
De gemeente Moerdijk heeft voor het buitengebied een rioleringsplan opgesteld. In dit plan zijn 
maatregelen voorzien om de kwaliteit van het oppervlaktewater te waarborgen en toekomstige 
verontreinigingen te voorkomen. Bij nieuwe bedrijfsactiviteiten (uitbreiding, intensivering of 
nieuwbouw) moet worden voorzien in een goede aansluiting op de rioleringsinfrastructuur. 
 

Realisatie gewenste ontwikkelingen 
Realisatie van de genoemde gewenste ontwikkelingen vergt nader onderzoek en samenwerking 
tussen de gemeente, het waterschap, het Hoogheemraadschap en de agrariërs. Gedacht moet 
worden aan beheersovereenkomsten en vergoedingsregelingen voor het (op basis van vrijwil-
ligheid) meewerken aan een natuurlijker waterbeheer. 
 
3.2.5. Sectoraal wensbeeld 
Voor de sector bodem en water is het volgende wensbeeld geformuleerd: 
- vanuit de faciliterende rol van waterbeheer streven naar een optimale waterhuishoudkun-

dige situatie voor de verschillende grondgebruikfuncties; 
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- realiseren van een zelfvoorzienend watersysteem met flexibel peilbeheer en zonder inlaat 
van gebiedsvreemd (boezem)water; 

- de uiterwaarden en de kreken dienen te worden benut als tussenboezem/waterberging 
voor waterretentie, waar mogelijk in combinatie met natuurontwikkeling en extensief ge-
bruik van weidegronden; met nieuwe bebouwing op deze locaties dient zeer terughoudend 
te worden omgegaan; 

- waar mogelijk versterken van de relatie tussen de kreken en de Mark-Dintel; 
- verbetering van de waterkwaliteit. 
 
 
3.3. Landbouw 

3.3.1. Inleiding 
In deze paragraaf wordt de agrarische sector in de gemeente Moerdijk beschreven. Daarbij 
wordt eerst een beeld gegeven van de huidige situatie, daarna worden de toekomstige ontwik-
kelingen in kaart gebracht en tot slot worden de ruimtelijke wensen van de sector geformuleerd. 
De huidige situatie is beschreven aan de hand van CBS Statline-cijfers uit 2002, de visie van de 
gemeente Moerdijk op de glastuinbouw (2000) en de Structuurvisie Plus (1999). 
 
3.3.2. Huidige situatie 

Algemeen 
In de gemeente Moerdijk komen 310 agrarische bedrijven voor (in het jaar 2001). In 2000 waren 
dit nog 334 bedrijven. In 2001 werden bij 269 bedrijven de agrarische activiteiten als hoofdbe-
roep uitgevoerd. 
Uit de gegevens van het CBS is niet af te leiden of het aantal agrarische bedrijven ook in de ja-
ren vóór 2000 is afgenomen. Door de gemeentelijke herindeling zijn de cijfers van vóór 2000 
niet vergelijkbaar. De verwachting is echter dat net als elders in Nederland, het aantal agrari-
sche bedrijven in de hele gemeente de laatste jaren is afgenomen.  
 
Onderverdeeld naar bedrijfstype, komen de volgende typen en aantallen bedrijven voor. 
 
Tabel 3.1  Bedrijfstypen, onderverdeeld in hoofd- en nevenbedrijven (2001) 
 

bedrijfstype hoofdbedrijf nevenbedrijf 

 Moerdijk Regio West-
Noord-Brabant Moerdijk Regio West-

Noord-Brabant 
 aantal % % aantal %  % 
akkerbouwbedrijven  145  54  19  26 63  29 
tuinbouw- en blijvende 
teeltbedrijven1)  47  18  33  - -  23 

graasdierbedrijven  38  14  31  9 22  31 
hokdierbedrijven  9  3  5  - -  4 
combinaties  30  11  12  6 15  13 
totaal  269    41   

 

Bron: CBS 2002. 
1)  Inclusief fruitteelt en boomkwekerijen. 
 
Uit tabel 3.1 blijkt dat er met name akkerbouwbedrijven in Moerdijk voorkomen. Daarnaast ko-
men tuinbouw-, graasdier- en gemengde bedrijven voor. Ook zijn er enkele hokdierbedrijven. 
Als nevenbedrijf wordt veelal akkerbouw uitgeoefend. In het oostelijk deel van de gemeente is 
een aantal bedrijven succesvol bezig met biologische landbouw. 
Opvallend is dat in vergelijking met de regio er grote verschillen zijn. In de regio West-Noord-
Brabant komen veel minder akkerbouwbedrijven en meer tuinbouw- en graasdierbedrijven voor. 
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Bedrijfsgroottestructuur 
De verdeling van agrarische bedrijven naar productieomvang in respectievelijk zeer kleine, 
kleine, middelgrote, grote en zeer grote bedrijven is weergegeven in tabel 3.2. 
De productieomvang wordt uitgedrukt in nge, Nederlandse Grootte Eenheid. Tegenwoordig 
wordt hiermee de bruto toegevoegde waarde van het agrarisch bedrijf weergegeven in plaats 
van met sbe (standaardbedrijfseenheden)1). 
 
Tabel 3.2  Bedrijfsomvang van hoofd- en nevenberoepbedrijven in nge 
 

   percentage bedrijven per groottecategorie 
jaar absoluut < 32 nge 32-50 nge 50-70 nge 70-150 nge > 150 nge 
1999 345 30% 10% 13% 32% 15% 

2000 334 31% 10% 11% 31% 17% 

gemeente 
Moerdijk 

2001 310 29% 11% 11% 32% 16% 
regio West-
Noord-Brabant 2001  40%  3% 10% 27% 12% 

 

Bron: CBS 2002. 
 

Grote en zeer grote bedrijven (> 70 nge) 
In Moerdijk is ongeveer de helft van de agrarische bedrijven groter dan 70 nge. Van de hoofd-
beroepbedrijven is dat uiteraard een nog groter deel. Over het algemeen worden bedrijven met 
een omvang van 70 nge als volwaardig gezien. Uiteraard is deze norm niet alleen doorslagge-
vend voor het toekomstperspectief van een bedrijf. Andere factoren zoals vermogenssituatie, 
aard en opzet van het bedrijf, deskundigheid, leeftijd, ondernemerscapaciteiten en de marktsi-
tuatie, bepalen mede de kans op een duurzaam voortbestaan. 
De bedrijven die groter zijn dan 70 nge hebben zonder meer een serieus toekomstperspectief.  
Uit de cijfers valt niet op te maken welk bedrijfstype die hoge score haalt, maar naar verwach-
ting gaat het om akkerbouwbedrijven. 
 

Zeer kleine en kleine bedrijven (< 50 nge) 
Bedrijven met een omvang van minder dan 32 nge hebben weinig toekomstperspectief in de 
huidige opzet. Zij zullen of op korte termijn worden beëindigd of als nevenberoepbedrijf (hoofd-
beroep elders) worden voortgezet. Maar ook de bedrijven met een omvang tussen de 32 en 
50 nge zullen in de komende jaren alle zeilen moeten bijzetten om volwaardig te worden.  
Opvallend is dat, in vergelijking met de regio, in Moerdijk relatief minder zeer kleine bedrijven 
voorkomen. 
 

Opvolgingssituatie 
Volgens de gegevens van het CBS zijn er in 2000 in totaal op alle bedrijven in het plangebied 
62 opvolgers bekend. Dat betekent dat op ongeveer een vijfde deel (19%) van de bedrijven een 
opvolger aanwezig is. Voor de regio West-Noord-Brabant geldt ongeveer hetzelfde percentage. 
Van de 62 opvolgers zijn er 55 tussen de 20 en 40 jaar. Zij hebben over het algemeen een mid-
delbare beroepsopleiding achter de rug. Er zijn 57 bedrijven met één opvolger, 6 bedrijven heb-
ben twee opvolgers en 1 bedrijf heeft drie opvolgers. In de Structuurvisie Plus is aangegeven 
dat bij fruitteeltbedrijven het opvolgingspercentage laag is vanwege onzekere toekomstper-
spectieven. 
Van 315 bedrijven is de leeftijd van het bedrijfshoofd bekend: 22% is jonger dan 40 jaar, 33% is 
tussen de 40 en 55 jaar oud en 45% is ouder dan 55 jaar. Een verklaring voor het betrekkelijk 
kleine aantal officieel geregistreerde opvolgers in dit gebied met perspectiefrijke bedrijven kan 
zijn dat de definitieve beslissing om wel of niet op te volgen, later wordt genomen dan vroeger.  
Tegenwoordig wordt er eerst een gedegen opleiding gevolgd, waarmee ook andere mogelijkhe-
den op de arbeidsmarkt ontstaan. Pas daarna wordt de keuze gemaakt het ouderlijk bedrijf wel 
of niet over te nemen.  
 

                                                      
1)  1 nge is ongeveer gelijk aan 2,8 sbe. 
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Verbrede landbouw 
Bij een aantal bedrijven in Moerdijk vinden reeds verbrede vormen van landbouw plaats. Een 
overzicht hiervan staat weergegeven in tabel 3.3. 
 
Tabel 3.3  Aantal agrarische bedrijven met verbrede landbouw in Moerdijk (1999) 
 

 aantal bedrijven 
natuur- en landschapsbeheer/agrarisch natuurbeheer 8 
verwerken van eigen producten (bijvoorbeeld kaasmakerij) 8 
verkoop aan huis van eigen producten 23 
ontvangstmogelijkheden aan huis (bijvoorbeeld rondleidingen, excursies) 1 
opslag/stalling 14 
verhuur van ruimte 1 
 

Bron: CBS 2002. Na 1999 zijn deze gegevens niet meer bekend. 
 
In Moerdijk komt met name verkoop aan huis en stalling als nevenactiviteit voor. Volgens de 
CBS-cijfers zijn er in 1999 geen agrarische bedrijven waar verblijfsrecreatie plaatsvindt (kampe-
ren bij de boer, bed & breakfast) of waar nevenactiviteiten in de zorgsector plaatsvinden (op-
vang gehandicapten, kinderdagverblijf). Sindsdien is echter op enkele bedrijven sprake van 
kamperen bij de boer en is er een "zorgboerderij" totstandgekomen. 
 

Omschrijving per bedrijfstype 
Akkerbouw en vollegrondstuinbouw 

De akkerbouw is het meest voorkomende bedrijfstype en bepaalt in belangrijke mate het land-
schap. Voor de akker- en grondgebonden tuinbouw zijn de productieomstandigheden in Moer-
dijk goed. De kalkrijke poldervaaggronden zijn zeer geschikt voor de teelten en de klimatologi-
sche omstandigheden zijn ook gunstig. 
Alhoewel de gemiddelde oppervlakte van akkerbouwbedrijven in Moerdijk onbekend is, kan in 
het algemeen worden gesteld dat er weinig grond beschikbaar is voor een rendabele bedrijfs-
vergroting in de toekomst. Bovendien kampen veel akkerbouwers met onzekerheden over de 
marktprijzen. Daarom is de verwachting dat de komende jaren diverse akkerbouwbedrijven 
worden beëindigd. Dit wordt ook bevestigd door de cijfers van het CBS. In 1999 waren er 201 
akkerbouwbedrijven in Moerdijk. In 2001 was dit aantal afgenomen naar 171 bedrijven. 
 

Glastuinbouw 
In de gemeente Moerdijk zijn dertien glastuinbouwbedrijven aanwezig. Deze bedrijven telen 
groenten en planten. Negen bedrijven zijn gelegen in het gebied Spiepolder (Groote Spiepol-
der/De Langeweg). De omvang van deze bedrijven varieert van 10.000 m² tot 42.000 m². De 
overige vier solitaire bedrijven liggen verspreid in het buitengebied van de gemeente en hebben 
een gemiddelde omvang van 15.000 m².  
 

Grondgebonden veehouderij (melkveehouderij), intensieve veehouderij, fruitteelt en inten-
sieve kwekerij 

Over deze bedrijfstakken ontbreken specifieke gegevens. Champignonkwekerijen komen met 
name in de kernen voor (buiten het plangebied). 
 
3.3.3. Toekomstige ontwikkelingen 

Algemeen 
Schaalvergroting en intensivering 

Om aan de gevolgen van het markt- en prijsbeleid van de Europese Unie het hoofd te kunnen 
bieden en aan de steeds strengere milieueisen te kunnen voldoen, is de mogelijkheid voor 
schaalvergroting heel belangrijk. Dit betreft zowel vergroting van het bedrijfsoppervlak als van 
de bedrijfsbebouwing.  
Intensivering is met name voor kleinere bedrijven een optie om rendabel te blijven als schaal-
vergrotingsmogelijkheden ontbreken.  
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Door intensief (arbeid- en/of kapitaalintensief) hun relatief beperkte oppervlakte te benutten, 
kunnen ook deze bedrijven hun toekomstperspectief behouden.  
 
Gezien de huidige omvang van de grondgebonden landbouw in het plangebied en de claims 
vanuit andere functies (hoge grondprijzen), zijn de schaalvergrotingsmogelijkheden beperkt, 
tenzij gronden van andere agrarische bedrijven beschikbaar komen en kunnen worden overge-
nomen.  
Schaalvergroting kan wel plaatsvinden door het samenvoegen van bedrijven. Daarbij dient 
echter wel zorgvuldig te worden omgegaan met het hergebruik van de resterende bedrijfsbe-
bouwing (waaronder de voormalige bedrijfswoning), om negatieve gevolgen voor de blijvende 
agrarische bedrijven te voorkomen. 
 

Verbreding 
Het verbreden van de agrarische bedrijfsvoering met neventakken (bijvoorbeeld agrarisch na-
tuurbeheer, verhuur van kano's/fietsen, kampeerboerderij, windenergie, zorgboerderij) kan voor 
bepaalde agrarische bedrijven kansen bieden om de hoofdtak te ondersteunen. De hoofdtak 
dient echter op alle bedrijven ook zelfstandig perspectiefrijk te zijn. 
Elke ondernemer kan voor zichzelf het beste bepalen welke nevenactiviteiten bij hem of haar 
passen. Elke mogelijkheid vraagt om specifieke eigenschappen en vaardigheden. Bovendien 
kan er teveel van hetzelfde in een bepaald gebied ontstaan. Een marktoriëntatie is derhalve 
noodzakelijk. Daarnaast dient ervoor gewaakt te worden dat kansen voor de één, niet omslaan 
in bedreigingen voor anderen (verkeersoverlast, milieuhinder, verstoring door recreanten). 
Uitgangspunt is dat alleen op economisch gezonde bedrijven ruimte (in tijd en geld) aanwezig is 
voor onderhoud van natuur en landschap. Daarnaast is vrijwilligheid in het verweven van na-
tuur- en landschapsbeheer met de agrarische bedrijfsvoering op bedrijfsniveau een belangrijke 
voorwaarde voor een duurzaam evenwicht tussen deze verschillende functies. 
 
Binnen de (glas)tuinbouwsector speelt de trend dat een verbreding van de oorspronkelijke 
teeltactiviteiten plaatsvindt. Naast de op de teelt gerichte activiteiten vinden steeds meer aan-
verwante activiteiten plaats, zoals handel. Globaal zijn hierin de volgende stappen te onder-
scheiden (bron: Bedrijfstypering glastuinbouw, 2000). 
a. Primaire productie en selectie. Om de marktpositie te verbeteren gaat het bedrijf naast de 

primaire productie ook selectie toepassen (specialisatie door kweek van bepaalde bloe-
men/planten). 

b. Primaire productie, selectie en verkoop. Naast productie en selectie gaat men zich ook 
toeleggen op de verkoop van eigen gekweekte producten. 

c. Handelskwekerij. Het bedrijfspakket wordt verder verbreed met neven- of aanvullende pro-
ducten van buiten het eigen bedrijf. 

d. Handelsbedrijf. Uitgroei naar een volwaardig handelsbedrijf (bijvoorbeeld contractteelt in 
Nederland, productie in het buitenland, import en export). 

 
Categorieën a, b en c kunnen als (glas)tuinbouwbedrijven worden gedefinieerd. Categorie d is 
niet meer als agrarisch bedrijf aan te merken en hoort, in overeenstemming met het gemeente-
lijke en provinciale beleid, op een (agrarisch) bedrijventerrein thuis. 
 

Specialisatie 
Specialisatie in de vorm van het produceren van streekeigen, kwaliteits- en/of biologische pro-
ducten, kan eveneens voor enkele bedrijven een mogelijkheid zijn het inkomen aan te vullen. 
Voor wat betreft biologische landbouw verloopt de omschakeling landelijk gezien nog niet op 
grote schaal. Een hogere prijs voor de producten is namelijk niet op voorhand gegarandeerd, 
terwijl de productiewijze wel duurder is (onder andere arbeidsintensiever). Ook is de omschake-
lingstijd onlangs verlengd. In Nederland verloopt de afzet en verwerking van biologische pro-
ducten bovendien niet altijd makkelijk en de overheid heeft tot nu toe (in vergelijking met andere 
landen) weinig gestimuleerd in de vorm van subsidies.  
 

Structuurvisie Plus (1999) 
In de Structuurvisie Plus geeft de gemeente Moerdijk aan te streven naar een duurzame land-
bouw.  
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Gezien de goede productieomstandigheden en de bedrijfsstructuur is voortzetting van de 
grondgebonden landbouw als hoofdtak in het buitengebied gewenst (akkerbouw en volle-
grondstuinbouw). Niet-grondgebonden teelten, zoals glastuinbouw en champignonteelt, worden 
als stedelijke functies beschouwd. 
De Structuurvisie Plus doet geen uitspraken over de (grondgebonden en intensieve) veehoude-
rij. 
 

Akkerbouw en vollegrondstuinbouw 
De Structuurvisie Plus geeft aan dat de gemeente de duurzame grondgebonden landbouw voor 
de toekomst wil waarborgen door deze ontwikkelingsmogelijkheden te bieden. De gemeente 
legt hierbij geen onnodige planologische beperkingen op. De volgende mogelijkheden worden 
onder andere genoemd om duurzame grondgebonden landbouw in Moerdijk mogelijk te maken: 
- verbetering van de productieomstandigheden door schaalvergroting, kavelruil, betere ont-

sluiting en/of bedrijfsverplaatsing; dit dient te worden verwezenlijkt via landinrichting; 
- bedrijfsverplaatsing van agrarische bedrijven vanuit de kernranden naar het buitengebied 

moet mogelijk zijn; 
- verbreding van het bedrijfsinkomen, bijvoorbeeld door diversificatie; onder diversificatie 

wordt de teelt van een breder assortiment aan gewassen op het bedrijf verstaan (bijvoor-
beeld vlas, goudsbloem); 

- genereren van extra inkomsten uit een nevenberoep of niet-agrarische neventak; 
- omschakeling naar biologische productiewijzen; 

financiële vergoeding voor agrariërs die bijdragen aan het beheer van het buitengebied 
(bijvoorbeeld agrarisch natuur- en landschapsbeheer of waterbeheer). 

 
Glastuinbouw en champignonteelt 

Omdat glastuinbouw en champignonteelt als stedelijke functies worden beschouwd, is uitplaat-
sing naar alternatieve vestigingslocaties gewenst.  
De omvang van de glastuinbouwbedrijven in de Spiepolders wordt geconsolideerd. Verplaatsing 
van bestaande champignonkwekerijen uit de Noordhoek is wenselijk om de leefbaarheid van de 
kern te verbeteren. 
 

Visie gemeente Moerdijk op glastuinbouw (2000) 
De gemeente Moerdijk heeft in de "Visie gemeente Moerdijk over glastuinbouw" (oktober 2000) 
haar visie gegeven op de toekomstmogelijkheden voor glastuinbouwbedrijven in de gemeente. 
De notitie gaat over de glastuinbouw, voorzover deze wordt uitgevoerd als volwaardige be-
drijfstak. In het algemeen stelt de notitie dat er sprake is van een niet-volwaardig glastuinbouw-
bedrijf bij een oppervlakte glas van minder dan 0,5 ha. Wil een glastuinbouwbedrijf de komende 
jaren blijven renderen, dan is veelal 2 à 4 ha glas (bloementeelt) of zelfs 6 à 10 ha glas (groen-
teteelt) noodzakelijk. 
 
Binnen de Spiepolder/De Langeweg is alleen uitbreiding van bestaande glastuinbouwbedrijven 
mogelijk. Nieuwvestiging is hier niet aan de orde. De uitbreidingsruimte dient zodanig te zijn dat 
de glastuinbouwbedrijven ook op langere termijn bestaanrecht hebben. De visie geeft aan dat in 
de Spiepolder aanwezige bedrijven zowel in de diepte als in de breedte mogen uitbreiden, mits 
dit aansluitend op de bestaande bedrijfscentra plaatsvindt. De visie stelt voor de glastuinbouw-
bedrijven een directe uitbreidingsruimte tot 6 ha glas te geven. 
 
Voor de ontwikkelingsmogelijkheden van solitaire glastuinbouwbedrijven sluit de gemeente aan 
bij het provinciale beleid, zoals dit in de Beleidsnota Glastuinbouw (augustus 1999) is verwoord. 
Solitaire glastuinbouwbedrijven krijgen beperkte ontwikkelingsmogelijkheden. 
 
In lijn met het concept van de gebiedsvisie Brabantse Delta is de gemeente Moerdijk van me-
ning dat het zogenaamde doorgroeigebied glastuinbouw in de Spiepolder ook ruimte moet bie-
den aan glastuinbouwbedrijven die thans reeds elders in de gemeente gevestigd zijn en op de 
huidige locatie onvoldoende uitbreidingsruimte hebben. Om deze ontwikkeling op termijn moge-
lijk te maken wordt door de ZLTO in overleg met de gemeente en de aanwezige glastuinbouw-
bedrijven een inrichtingsplan opgesteld voor dit gebied. Centraal in dit plan staat een duurzame 
ontwikkeling van het glastuinbouwgebied met oog voor de aan de orde zijnde milieuaspecten. 
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Gegeven de beoogde omvang van het glastuinbouwgebied zal tevens sprake zijn van een mer-
beoordeling of een MER-plicht. 
 

Reparatieherziening Bestemmingsplannen Buitengebied 2002 
Met het oog op enkele actuele knelpunten in de vigerende bestemmingsplannen voor het bui-
tengebied is een Reparatieherziening opgesteld, waarin voor een aantal algemene beleids-
thema's juridische uitgangspunten voor het gehele buitengebied van Moerdijk zijn vastgelegd. 
Twee van deze algemene beleidsthema's zijn de agrarische bedrijfswoningen en de teeltonder-
steunende voorzieningen. 
Voor alle agrarische bedrijfswoningen is in de Reparatieherziening een maximale inhoudsmaat 
van 750 m³ vastgelegd. Voor de bijgebouwen is een maximale oppervlaktemaat van 75 m² op-
genomen. 
 
Voor teeltondersteunende voorzieningen geldt dat in de praktijk de oppervlakte aan perma-
nente, teeltondersteunende voorzieningen vaak meer is dan 1.000 m². In de Reparatieherzie-
ning wordt daarom voorgesteld een maximaal oppervlak aan hoge permanente, teeltondersteu-
nende voorzieningen van 2.000 m² mogelijk te maken. 
 
3.3.4. Sectoraal wensbeeld 
Voor de landbouw geldt dat schaalvergroting en flexibiliteit in de bedrijfsvoering voorwaarden 
zijn voor de continuïteit van agrarische bedrijven. Dit houdt in dat agrariërs voldoende ruimte 
moeten krijgen om in te kunnen spelen op marktontwikkelingen en op de eisen die milieu-, die-
renwelzijns- en gezondheidswetgeving stelt. Dit betekent dat er voldoende bouw- en grondge-
bruiksmogelijkheden moeten worden geboden. Er dienen hergebruiksmogelijkheden te worden 
geboden voor voormalige agrarische bebouwing. Wel staat voorop dat dit hergebruik nooit ten 
koste mag gaan van de omringende agrarische bedrijvigheid. 
 
Samenvattend bestaat het sectorale wensbeeld uit het volgende: 
- behoud en ontwikkeling van alle agrarische productietakken, inclusief glastuinbouw; 
- voldoende ruimte binnen de agrarische bestemming voor: 

⋅ schaalvergroting; 
⋅ het voldoen aan milieu-, dierenwelzijns- en gezondheidseisen; 
⋅ bedrijfsbebouwing en teeltondersteunende voorzieningen; 
⋅ erfverharding; 
⋅ een doelmatige inrichting van bouwpercelen (situering bebouwing ten opzichte van op-

slag-, parkeer- en manoeuvreerruimte) en doelmatige bebouwingsvoorschriften (bouw-
hoogtes); 

- een flexibele, maar zorgvuldige regeling voor neven- en vervolgactiviteiten; 
- een zorgvuldige regeling voor eerste en tweede agrarische bedrijfswoningen; 
- geen beperkingen in het grondgebruik die ondernemers hinderen bij het inspelen op markt-

ontwikkelingen; 
- ruimte om de productieomstandigheden te optimaliseren (verkaveling, ontsluiting). 
 
 
3.4. Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

3.4.1. Inleiding 
In deze paragraaf wordt een analyse gegeven van de landschappelijke en cultuurhistorische 
kwaliteiten van het buitengebied van Moerdijk aan de hand van literatuur, kaartstudies en in-
ventarisaties. Op basis van deze analyse wordt een sectoraal wensbeeld geformuleerd.  
 
De volgende onderwerpen komen aan de orde: 
- de ontginningsgeschiedenis; 
- de huidige situatie voor wat betreft landschapsstructuur, landschapstype(n) en landschaps-

beeld; 
- cultuurhistorie en archeologie. 
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In figuur 3.3 zijn de belangrijkste kenmerken en structuren van het landschap weergegeven. Fi-
guur 3.4 gaat in op cultuurhistorie en archeologie. 
 
3.4.2. Ontginningsgeschiedenis 
De ontginningsgeschiedenis verschaft inzicht in de samenhang tussen het abiotische basis-
systeem (zoals bodemgesteldheid en waterkwaliteit) en de menselijke occupatie. De mate 
waarin de geschiedenis afleesbaar is in het huidige landschap, is medebepalend voor de waar-
dering van het landschap. 
In de landschapsvorming van het gebied hebben zee-invloeden een grote rol gespeeld. Vanuit 
een aantal oude eilandkernen zijn voortdurend nieuwe polders ingedijkt, nadat deze voldoende 
waren opgehoogd door slib dat met het dagelijkse getij werd afgezet. 
In de 15e eeuw werden in het oosten van het plangebied de eerste officiële bedijkingen aange-
legd. In het westen kwam de bedijking later op gang. Aan de oude polders werden kleinere pol-
ders toegevoegd (de zogenaamde aanwaspolders) en in de overgebleven langgerekte tussen-
gebieden werden vervolgens ook polders aangelegd (de halspolders). De halspolders van de 
Keenehaven vormen een samenhangende eenheid in het landschap. 
 
Uiteindelijk ontstond een karakteristieke dijkenstructuur die grotendeels nog in het landschap 
herkenbaar is. Veel oude polders, zoals polder Ruigenhil, Sabina-Henricapolder en polder De 
Oude Appelaer, zijn nog in hun oorspronkelijke staat aanwezig (inclusief oude polderwegen, 
oorspronkelijk verkavelingspatroon en dijken). Van de allereerste veenontginningen uit de 
12e eeuw zijn enkel nog de Hoge Zeedijk en de Reevliet als landschappelijke eenheid waar-
neembaar. Daarnaast zijn nog kreekrestanten herkenbaar, die herinneren aan de vroegere zee-
invloeden op het landschap. 
De zuidrand van een aantal polders wordt gevormd door de Mark, die ter hoogte van Stan-
daardbuiten van naam verandert en als Dintel uitmondt in het Volkerak. Het betreft hier de be-
nedenloop van een bekensysteem, dat in België ontspringt. 
 
De oorspronkelijke structuren zijn de laatste decennia ernstig aangetast. In het kader van de 
ruilverkaveling zijn veel kreekrestanten verdwenen of rechtgetrokken en plaatselijk zijn eeu-
wenoude dijken afgegraven, zoals aan de oostkant van de Henriëttepolder. Ook de aanleg van 
grootschalige bedrijventerreinen, de oprichting van kassen, de uitbreiding van de kernen en de 
doorsnijding met zware infrastructuur, heeft de samenhang en herkenbaarheid van de oor-
spronkelijke dijkenstructuur geen goed gedaan. 
 
3.4.3. Huidige situatie 

Landschap 
Landschapsstructuur 

Het abiotische basissysteem en de daarop geënte eerste vormen van gebruik, werken door in 
de huidige landschapsstructuur. Bepalend is nog altijd het dijkenpatroon waaraan het wegen- 
en bebouwingspatroon is gekoppeld. In tegenstelling tot het gebogen dijkpatroon, worden de 
polders binnen de dijken doorsneden door een rationeel rechtlijnig wegenpatroon. 
 
Oorspronkelijk was ook het beplantingspatroon gekoppeld aan de dijken. Op oude topografi-
sche kaarten is een dijkenstructuur herkenbaar die wordt geaccentueerd door dijkbeplantingen. 
Deze beplantingen zijn inmiddels grotendeels verdwenen. Het beplantingspatroon is tegen-
woordig sterk versnipperd en plaatselijk gekoppeld aan snelwegen en kreekrestanten, die het 
inmiddels open landschap doorsnijden. Verder is het open landschap plaatselijk verdicht door 
een willekeurig patroon van boomgaarden met houtsingels die in de polders zijn verschenen. 
De landschappelijke structuur laat zich daardoor niet meer aflezen uit het beplantingspatroon. 
 
De verschillende soorten landschapselementen (erfbeplantingen, solitaire bomen, boomgroe-
pen) dragen in belangrijke mate bij aan het karakteristieke landschapsbeeld. Sommige beplan-
tingen zijn zeer oud en daarom onvervangbaar. Veel elementen vragen bovendien regelmatig 
beheer en onderhoud. 
 



Figuur 3.3:
Landschap
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Landschapstypen en landschapsbeeld 
Het gehele plangebied kan worden gerekend tot het zeekleigebied. Kenmerkend voor dit land-
schapstype is het ringvormige dijkenpatroon met de daaraan gekoppelde wegen en bebouwing 
en het rechtlijnige wegenpatroon in de polders. Het kavelpatroon is overwegend blokvormig.  
Plaatselijk is het langgerekte slagenverkaveling nog enigszins aanwezig, doch de maatvoering 
van deze kavels is dermate groot dat de langgerekte vorm in het veld nauwelijks meer herken-
baar is. 
Karakteristiek voor het zeekleilandschap zijn verder het open landschapsbeeld in de polders, de 
kreekrestanten en de verspreide boerderijen, soms omgeven door forse erfbeplantingen, waar-
door het beeld ontstaat van groene eilanden in de open ruimte. De buitengrozen van het Hol-
lands Diep en de Sint Antoniegrozen zijn landschappelijk gezien zeer waardevol. Het oorspron-
kelijke patroon van polder Ruigenhil is nog herkenbaar. 
Het oostelijk deel van de gemeente staat meer onder invloed van stedelijke ontwikkelingen (be-
drijventerreinen, infrastructuur, woningbouw) dan het westelijk deel. Om die reden wordt aan de 
landschappelijke openheid van de hier gelegen polders een grotere betekenis toegekend. 
Het grondgebruik bestaat vooral uit akkerbouw. Fruitteelt is in combinatie met de begeleidende 
windsingels zeer opvallend in het open landschap. Het graslandareaal is gering. Opvallend is 
de aanwezigheid van smalle graslandstroken langs de kreekrestanten. Ook de buitendijkse ge-
biedsdelen bestaan geheel uit grasland. 
Opmerkelijk aan het buitengebied is dat de gronden aan de voet van de dijk veelal niet in agra-
risch gebruik zijn, maar dat deze in gebruik worden genomen voor doeleinden als groente- en 
siertuinen en het hobbymatig houden van dieren. Ten behoeve hiervan wordt dan bebouwing 
opgericht zoals stalletjes/dierschuilhutten en tuinhuisjes/bergingsruimte. Dit leidt plaatselijk tot 
een "verrommeling" van het landschap. 
 

Waardering 
De waardering van de onderscheiden landschapstypen kan worden beschreven in termen van 
samenhang, herkenbaarheid en identiteit. Het gaat daarbij om samenhang tussen: 
- abiotisch systeem en grondgebruik (grasland langs de kreekrestanten, dijken en watergan-

gen die samenhangen met de waterhuishouding); 
- grondgebruik en landschapsbeeld (koppeling van dijken-, wegen- en bebouwingspatro-

nen). 
 
Waar deze samenhang visueel ook herkenbaar is draagt deze bij aan de identiteit van het ge-
bied. De herkenbaarheid en identiteit worden verder bepaald door: 
- de herkenbaarheid van oude landschapspatronen als afspiegeling van de ontstaansge-

schiedenis (herkenbaarheid en gaafheid van met name openheid en een samenhangend 
dijken-, wegen- en bebouwingspatroon). 

 
Ten slotte is de mate van zeldzaamheid van dit landschapstype op internationaal niveau van 
belang voor de waardering. 
Op grond van alle genoemde aspecten wordt een hoge waardering toegekend aan bovenge-
noemde kenmerken.  
 

Kwetsbaarheden 
Samenhang, herkenbaarheid en identiteit zijn vooral kwetsbaar voor veranderingen in het 
grondgebruik, de centrale factor in een cultuurlandschap. Behoud of versterking van de land-
schappelijke kwaliteit zal dan ook gestuurd moeten worden via het grondgebruik. Daarnaast is 
het landschap kwetsbaar voor aantasting van elementen en patronen, bijvoorbeeld door dem-
ping of vergraving van kreekrestanten of het verwaarlozen van karakteristieke beplanting en 
bebouwing. 
 

Cultuurhistorie 
De beschrijving van de in het plangebied aanwezige cultuurhistorische waarden vindt plaats op 
hoofdlijnen. Voor een overzicht op gedetailleerder niveau wordt onder andere verwezen naar de 
studie die in het kader van Moerdijkse Hoek is gemaakt door de heer Leenders. 
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Historisch-geografische patronen 
Aan het verkavelingspatroon en het patroon van wegen, waterlopen, dijken en bebouwingslin-
ten kan de ontginningsgeschiedenis van het plangebied worden afgelezen. De huidige patronen 
dateren deels nog uit de ontginningsfase, met name het dijkenpatroon. Daardoor vertegen-
woordigen deze patronen een grote historisch-geografische waarde. 
 
De dijknederzetting Tonnekreek is gelegen in de noordoostelijke hoek van de polder Ruigenhil. 
De lintbebouwing is noord-zuidgericht. De bebouwing bestaat uit boerderijen (1600-1800), een 
uitwateringssluis (1600-1700) en woonhuizen (1800-1950). 
De lintbebouwing van Heijningen (1800-1950) is gelegen aan de Oude Heijningsedijk. De be-
bouwing van dit lint bestaat uit landarbeiders-, dijkwerkerwoningen en keuterboerderijen, mees-
tal eenlaags en vrijstaand, gesitueerd direct op en aan de taluds van de polderdijk. Op enige af-
stand van de dijk komen boerderijen voor van het Westbrabantse type. 
 

Aardkundige waarden 
Het stroomgebied van de Dintel en de Mark is aardkundig waardevol. Het rivierdal is dan ook 
aangeduid als GEA-object (object met geografische en aardkundige betekenis). GEA-objecten 
zijn op nationaal niveau geologisch, geomorfologisch en bodemkundig waardevol. Vooral het 
herkenbare reliëf van het rivierdal is bijzonder. 
 
De provincie heeft voor aardkundig waardevolle gebieden specifiek ruimtelijk beleid geformu-
leerd (zie hoofdstuk 2). 
 

Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing 
Het gebied maakt onderdeel uit van de Brabantse Waterlinie, waarvan enkele forten nog steeds 
aanwezig zijn, waaronder Fort Sabina, Fort de Hel, Fort Bovensluis en Fort Oranje. Deze forten 
zijn aangewezen als rijksmonument. De forten liggen, met uitzondering van Fort Oranje, binnen 
omvangrijke beplantingselementen en worden omringd door een gracht. Een aantal forten is in 
recreatief gebruik. 
 
Het complex Fort Sabina is gelegen op een strategische plek ten zuiden van Willemstad (waar 
Hollandsch Diep, Volkerak en Haringvliet samenkomen). Het complex bestaat uit drie onderde-
len, die allen zijn aangewezen als rijksmonument: 
- het fort zelf; 
- de vaartuigenloods; 
- de inundatiesluis. 
 
Het fort is in 1810-1811 aangelegd ter bescherming van de scheepvaart. Vanaf 1874 heeft het 
gefungeerd als verdediging tegen vijandelijke vlooteenheden. In 1979-1883 heeft het fort zijn 
huidige verschijningsvorm gekregen: een vijfhoekige vorm binnen een omgrachting. De entree 
vindt plaats via een dam en een betonnen wachthuis. Midden op het terrein ligt de voormalige 
verdedigingstoren. Deze maakt nu deel uit van een kazernegebouw, dat een keuken, zieken-
boeg en bergingen bevat. 
Achter de kazerne bevindt zich een kruit- en projectielenmagazijn uit 1881. Voor het vervoer 
werd gebruikgemaakt van een nog steeds aanwezig smalspoor. Tegen de omwalling bevinden 
zich geschutsopstellingen. 
De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft geoordeeld dat Fort Sabina van algemeen be-
lang is. Het heeft cultuurhistorische waarde als uitdrukking van de ontwikkelingen van de lands-
verdediging en de krijgskunst in de 19e eeuw en de plaats die het innam in de Brabantse Water-
linie. Het heeft architectuurhistorische waarden vanwege de complexe bouwgeschiedenis met 
een veelheid aan onderdelen (toren, kazerne, kruitmagazijn). De relatie tussen fort, magazijn en 
het omliggende open poldergebied wordt van groot belang geacht. Het fort is relatief gaaf be-
waard gebleven. 
De vaartuigenloods is tussen 1879 en 1883 totstandgekomen ten noorden van het fort. De 
loods bestaat uit drie parallel liggende en aan elkaar gebouwde hallen. De loods wordt geken-
merkt door een sobere stijl en een eenvoudige traditionele baksteenbouw. 
De inundatiesluis stamt uit 1885 en ligt ten noordwesten van het fort. Het is één van de inunda-
tiesluizen uit de Brabantse Waterlinie. 
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De gemeente Moerdijk heeft Fort Sabina in erfpacht genomen van Staatsbosbeheer. Uitgangs-
punten bij het beheer en gebruik zijn een duurzame instandhouding van het complex en be-
scherming van de aanwezige natuurwaarden. De gemeente Moerdijk streeft naar een mix tus-
sen een natuur-, cultuurhistorische en recreatieve functie voor het fort. 
Met het oog op het gewenste behoud van het fort is ter plaatse in 1997 een werkgelegenheids-
project gestart. In dat kader zijn bestaande loodsen opgeknapt en in gebruik genomen voor het 
uitvoeren van uiteenlopende werkzaamheden. Het is gewenst deze werkzaamheden ook pla-
nologisch mogelijk te maken door middel van een positieve bestemming in het bestemmings-
plan Buitengebied. 
 
In 1747 werd een reeks batterijen aangelegd in verband met de belegering van Bergen op 
Zoom. Een van deze batterijen is in 1812 verbouwd tot fort De Hel, zodat Willemstad kon wor-
den verdedigd bij een eventuele Engelse invasie. Binnen een omgrachting werd een vierkante, 
bakstenen toren opgericht met een platvorm voor kanonnen. Rond het midden van de 19e eeuw 
is het fort vernieuwd. Fort De Hel is volgens de Rijksdienst voor de Monumentenzorg van grote 
landschappelijke betekenis. Het beleid is erop gericht de gebruiksmogelijkheden van dit fort te 
vergroten door kleinschalige recreatieve activiteiten en kleinschalige horeca ter plaatse mogelijk 
te maken. 
 
Fort Oranje bestaat uit een dijkwoning, genaamd "Huis van de Heren der aanwassen onder Fij-
naart c.a.". Het is gelegen op de dijk rond de Oude Heijningse Polder. Fort Bovensluis maakt 
deel uit van een camping. 
 
Om de forten worden zogenaamde schootsvelden gehanteerd (zie figuur 3.4). Bebouwing bin-
nen deze velden werd ten tijde van oorlog niet toegestaan, omdat de vijand zich daarachter kon 
verschuilen. 
Binnen het plangebied zijn enkele oude windmolens aanwezig (in Standaardbuiten, in Zeven-
bergschen Hoek, aan de Oudemolenseweg/Droge Dijk en in Willemstad). 
Om deze molens ligt een zogenaamd "molenbiotoop". Binnen een straal van 100 m om de mo-
len mogen geen gebouwen of bouwsels worden geplaatst. Op een afstand van 100 à 400 m 
mogen geen gebouwen of bouwsels hoger dan 1 à 4 m worden gebouwd. Dit is afhankelijk van 
de afstand tot de molen (bij een afstand van 100 m een bouwhoogte van 1 m, bij een afstand 
van 400 m een hoogte van 4 m). 
Figuur 3.4 geeft de molenbiotopen aan. 
 
Een zone rond Willemstad is sinds 1970 aangeduid als beschermd stadsgezicht. 
 
Verspreid over het plangebied is een aantal gebouwen en objecten aanwezig met grote cultuur-
historische waarde. Een aantal gebouwen is aangewezen als Rijksmonument (zie bijlage 2). 
Vermeldenswaardig zijn de forten en vestingwerken, het voormalige suikerdepot en de muralt-
muren langs de Oostdijk. 
 

Kwetsbaarheden 
De cultuurhistorische elementen en patronen zijn in alle gevallen waardevol, omdat ze in begin-
sel onvervangbaar zijn. De kwetsbaarheden worden vooral bepaald door de ligging en het ge-
bruik van de betreffende elementen en patronen. Zo ligt aantasting van de historisch-geografi-
sche patronen niet voor de hand aangezien deze patronen (wegen, waterlopen, dijken) nog al-
tijd als zodanig functioneren. Aantasting van de herkenbaarheid van de patronen vormt echter 
een bedreiging. In dit verband kan worden gedacht aan nieuwe wegen en bebouwing en om-
vangrijke beplantingen die niet passen binnen de bestaande patronen.  
 

Archeologie 
Verdrag van Malta 

In 1998 is door het Rijk het Verdrag van Malta ondertekend, waarin de bescherming en het be-
houd van archeologische waarden wordt nagestreefd. Aantasting en vernietiging van archeolo-
gische waarden kunnen op basis van het Verdrag van Malta reden zijn tot het onthouden van 
goedkeuring voor een plan.  
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Het criterium voor weigering van goedkeuring houdt mede een beoordeling en afweging in van 
alle bij een goede ruimtelijke ordening spelende belangen, waarbij het belang van het 
archeologisch erfgoed duidelijk meetelt.  
 

Cultuurhistorische Waardenkaart 
De Cultuurhistorische Waardenkaart (2000) van de provincie Noord-Brabant laat zien dat een 
groot deel van het plangebied onderdeel uitmaakt van een structuur met een lage indicatieve 
archeologische waarde. 
Ten zuidoosten van Zevenbergen, in de Grote Spiepolder en de Crauwelgorsche Polder, zijn 
enkele structuren aanwezig die een middelhoge indicatieve archeologische waarde bezitten. Dit 
houdt in dat de kans op het aantreffen van archeologisch belangrijke bodemvondsten gemid-
deld is.  
Wanneer hier ontwikkelingen plaatsvinden waarbij verstoring van de bodem plaatsvindt, zal 
mogelijk een verkennend archeologisch bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd. Dit on-
derzoek dient te bepalen of er waarden aanwezig zijn, welke dit zijn en hoe deze het beste kun-
nen worden beschermd. 
Door de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) is een tweede generatie Indi-
catieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) vervaardigd. Deze indicatieve archeologische 
waarden hebben betrekking op de bovenste 1,2 m van de ondergrond. Vrijwel het gehele plan-
gebied heeft volgens deze kaart een lage trefkans op archeologische waarden. Tussen rijksweg 
A17 en Noordhoek liggen twee gebieden met een hoge trefkans op archeologische waarden. 
Ook ten zuiden van Noordhoek ligt een gebied met deze aanduiding. 
In het Brabantse zeekleigebied spelen de zogenaamde verdronken dorpen een belangrijke rol 
in het bodemarchief. Van de volgende dorpen is bekend dat ze "verdronken" zijn: 
- Niervaart, tussen Klundert en Zevenbergen; 
- Zonzeel, dit dorp lag ten zuidoosten van Langeweg; 
- Valkenburg, dit dorp lag ten zuiden van Willemstad in de omgeving van Helwijk;  
- Broek, verdronken dorp op de zuidwestdijk van de Grote Waard, ongeveer waar thans de 

Moerdijkbruggen zijn; 
- Overdrage, het dorp lag ergens ten oosten van Klundert. 
 
In het kader van het IWAT-project (inventarisatie waardevolle archeologische terreinen) zijn de 
eerste drie locaties onderzocht op de aanwezigheid van archeologische sporen. Naar aanlei-
ding van de resultaten uit dit onderzoekt concludeert de provincie dat er onvoldoende aanwij-
zingen zijn dat in de ondergrond archeologische sporen kunnen worden aangetroffen. Een bij-
zondere regeling in het bestemmingsplan is voor deze locaties dan ook niet noodzakelijk. 
 

Kwetsbaarheden 
De archeologische waarden worden bedreigd door grondwerkzaamheden die samengaan met 
de aanleg van bijvoorbeeld wegen, bebouwing en watergangen. Ook peilverlaging is zeer scha-
delijk aangezien dit leidt tot het oxideren van organisch materiaal in de bodem. De waardevolle 
gebouwde elementen kunnen worden aangetast door onzorgvuldige uitbreiding en restauratie, 
verwijdering of aantasting van omliggende beplantingen. Een andere mogelijke bedreiging 
vormt het oprichten van sterk contrasterende elementen (bijvoorbeeld windturbines) in de nabij-
heid van historische bebouwing. 
 
3.4.4. Toekomstige ontwikkelingen 

Nieuwe elementen 
De verstedelijking in het gebied beperkt zich tot de nieuwbouw van woningen in de dorpen. 
Agrarische bedrijven die ook in de toekomst hun agrarische bedrijfsvoering voortzetten, zullen 
behoefte hebben de agrarische bebouwing uit te breiden of te moderniseren. De aanleg van de 
HSL voegt een nieuw grootschalig infrastructureel element toe aan het landschap. 
 
Als gevolg van nevenactiviteiten of functieverandering bij (vrijkomende) agrarische bedrijfsbe-
bouwing (ten behoeve van niet-agrarische bedrijvigheid of wonen), kan behoefte bestaan aan 
nieuwe elementen zoals maneges, paardenbakken, volkstuinen, kampeermiddelen of windtur-
bines.  
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Deze nieuwe elementen kunnen de identiteit van het voorheen samenhangend agrarisch land-
schap aanzienlijk aantasten ("verrommeling"), met name als gevolg van: 
- de grote diversiteit aan (deel)functies; 
- de grote verscheidenheid aan inrichting en vormgeving van onbebouwde ruimten en ge-

bouwde voorzieningen. 
 

Gewijzigd agrarisch grondgebruik 
Het landschapsbeeld wijzigt zich voorts als gevolg van veranderingen in de agrarische bedrijfs-
voering. Afname van het akkerbouwareaal kan leiden tot een afname van de openheid. Ook kan 
een eventuele toename van fruitteeltareaal de openheid aantasten. Dit heeft niet zozeer te ma-
ken met de teelt zelf (klein fruit, laagstamboomgaarden), maar met de vanggewassen die op 
basis van het Lozingenbesluit Open teelt en veehouderij worden aangeplant. Een vanggewas is 
een barrière van bomen, struiken of andere hoogopgaande gewassen, die het verwaaien van 
gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater beperkt. 
Een verdere ontwikkeling in de richting van sierteelt met bijbehorende glasopstanden en boog- 
en gaaskassen is evenmin uitgesloten. Ten slotte zal ook uitbreiding van het areaal glastuin-
bouw invloed hebben op het open landschap. 
 

Landschapsbeleidsplan 
In het kader van het gemeentelijk Landschapsbeleidsplan (2001) zijn de volgende beleidsdoe-
len vastgelegd: 
- behoud en herstel van dijkbeplantingen; 
- inpassing van grootschalige infrastructuur en industrieterreinen door beplanting; 
- ontwikkeling van groengebied rondom de kernen; 
- ontwikkeling van een groenblauwe dooradering ter plaatse van kreekrestanten; 
- vernatting van de uiterwaarden van Mark-Dintel; 
- behoud en herstel van kleine landschapselementen. 
 

Nieuwe landgoederen/buitenplaatsen 
Ten slotte is er een toenemende belangstelling bij individuele agrariërs en projectontwikkelaars 
voor de ontwikkeling van nieuwe landgoederen of buitenplaatsen. De afgelopen jaren heeft de 
gemeente Moerdijk diverse verzoeken gekregen om medewerking te verlenen aan realisatie 
van landgoederen of buitenplaatsen. Een van deze verzoeken betreft een ontwikkeling ten zui-
den van de kern Standdaarbuiten nabij de Mark. Het plangebied betreft in totaal 22 ha grond 
waarop zich één agrarisch bedrijf bevindt. Op het agrarisch bouwvlak is een woning aanwezig 
en een opslagschuur (400 m²). 
Het plan voorziet in de realisering van een landgoed van 22 ha met 2 woongebouwen met res-
pectievelijk 3 en 2 wooneenheden met een gezamenlijke inhoud van 5.000 m³. Van het nieuwe 
landgoed zal 90% worden opengesteld voor recreatie (wandel- en kanorecreatie). 
Omdat de planvorming voor dit landgoed nog onvoldoende concreet is en nadere besluitvor-
ming nog dient plaats te vinden, is besloten met deze ontwikkeling in dit plan vooralsnog geen 
rekening te houden. Wel is voor de ontwikkeling van landgoederen een wijzigingsbevoegdheid 
opgenomen. 
 
3.4.5. Sectoraal wensbeeld 
Op basis van bovenstaande analyse wordt het navolgende wensbeeld geformuleerd. 
 

Landschap 
- Behoud en herstel van het contrast tussen de openheid (open polders) en beslotenheid 

(besloten dijklinten). Gestreefd dient te worden naar herstel van dijkbeplantingen en het 
tegengaan van verdere verdichting van de polders. 

- Behoud en herstel van kreken- en dijkenpatroon. Nieuwe bebouwing en beplanting dient 
binnen dit patroon te passen. Waar mogelijk dienen verdwenen of verminkte onderdelen 
van het kreken- en dijkenpatroon te worden hersteld. 

- Behoud en bescherming van kleine landschapselementen. Bescherming van deze beplan-
tingen is minimaal gewenst. 

- Respecteren van de landschappelijke waarden en deze gebruiken als inspiratiebron voor 
de verhoging van landschappelijke kwaliteit van het onbebouwde en bebouwde gebied. 
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- Mogelijkheden voor de ontwikkeling van landgoederen. 
 

Cultuurhistorie en archeologie 
- Behoud en/of herstel van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing. 
- Behoud en bescherming van archeologische waarden. 
- Respecteren van de cultuurhistorische en archeologische waarden en deze gebruiken als 

inspiratiebron voor de verhoging van landschappelijke kwaliteit van het onbebouwde en 
bebouwde gebied. 

 
 
3.5. Natuur 

3.5.1. Inleiding 
In deze paragraaf wordt de betekenis van het plangebied voor de natuur gegeven. Enerzijds 
wordt een beeld gegeven van de regionale betekenis van het plangebied voor natuur en de rol 
die de provinciale Groene Hoofdstructuur daarin speelt, anderzijds worden de actuele waarden 
van flora en fauna beschreven. Vervolgens wordt een beschrijving van de te verwachten toe-
komstige ontwikkelingen gegeven, alsmede het sectorale wensbeeld. 
 
3.5.2. Huidige situatie 

Ecologische betekenis 
Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn 

De west- en noordzijde van het plangebied maakt onderdeel uit van twee speciale bescher-
mingszones uit de Europese Vogelrichtlijn1) (zie figuur 3.5): 
- het Volkerak; 
- het Hollandsch Diep (inclusief Buitengorzen). 
 
Beide beschermingszones zijn van internationaal belang als foerageer-, rust- en/of ruigebied 
voor een groot aantal vogelsoorten, waaronder aalscholver, brandgans, grauwe gans, krak-
eend, slobeend, wilde eend, wintertaling, bruine kiekendief, zeearend en ijsvogel.  
De open weidegebieden in het plangebied zijn van betekenis als foerageergebied voor ganzen 
en zwanen, die 's avonds slapen op het Volkerak en Hollandsch Diep.  
 
Het Volkerak is tevens aangemeld als speciale beschermingszone in het kader van de Euro-
pese Habitatrichtlijn. Dit maakt deel uit van een samenhangend Europees ecologisch netwerk, 
Natura 2000 genaamd. 
 
Genoemde gebieden zijn in ecologisch opzicht van (inter)nationale betekenis en dienen der-
halve strikt te worden beschermd. Bij alle gebieden is bovendien sprake van een externe wer-
king. Dit houdt in dat ook ingrepen buiten deze gebieden dienen te worden getoetst op de eco-
logische gevolgen binnen de beschermde gebieden. Bij een significante aantasting zonder 
zwaarwegende (maatschappelijke) redenen, zijn dergelijke ingrepen niet toegestaan.  
 

Ecologische hoofdstructuur 
Een klein buitendijks gebied ten zuiden van Fort Sabina valt onder de Natuurbeschermingswet 
(natuurkerngebied/reservaatgebied). 
De binnendijkse ecologische hoofdstructuur is grotendeels gekoppeld aan de waterlopen en dij-
ken in het gebied. Naast de Mark-Dintel en bijbehorende uiterwaarden gaat het om een aantal 
kreekrestanten. 
In het plangebied zijn drie (nog niet gerealiseerde) ecologische verbindingszones uit de provin-
ciale Groene Hoofdstructuur gesitueerd (zie figuur 3.5). 
- De westelijk gesitueerde verbindingszone verbindt het Breede Gat met het Hollandsch 

Diep via de Amer, Roode Kreek en Tonnekreek. 
- De oostelijke verbindingszone beoogt het realiseren van een verbinding tussen de Dintel 

en het Hollandsch Diep via de Verlamde Vaart, Klundert en de Aalskreek. 

                                                      
1)  Een nadere uitleg van de Europese Vogelrichtlijn staat in bijlage 1. 
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- De zuidelijke verbinding legt via de Mark-Dintel een verbinding tussen het Volkerak en de 
natuurgebieden ten noordwesten van Breda. 

 
Streekplan 

Naast de bovengenoemde ecologische betekenis van het plangebied heeft het Streekplan een 
aantal gebieden een bijzondere betekenis gegeven. 
- Natuurparels: een deel van de Buitengorzen en het Breede Gat, alsmede enkele kleinere 

gebiedjes nabij o.a. Standdaarbuiten, de A16/Mark, de A29/A59, de Roode Kreek en Fij-
naart;  

- Natte natuurparels: de zone langs het Breede Gat, haaks op de A59 en het Riet- en Bie-
zenveld. 

- Leefgebied kwetsbare soorten: het beheersgebied ten zuiden van de Buitengorzen, een 
gebied ten oosten van de kern Moerdijk en het bosgebied Moerdijk ten zuiden van het in-
dustriegebied Moerdijk. Laatstgenoemd gebied valt buiten het plangebied. 

- Overig bos- en natuurgebied: de St. Antoniegorzen , een deel van de Buitengorzen en een 
deel van het bosgebied Moerdijk om industriegebied Moerdijk. Laatstgenoemd gebied valt 
buiten het plangebied. 

- RNLE: de buitendijkse gebieden van het Hollandsch Diep. 
 

Actuele natuurwaarden 
De beschrijving van de actuele natuurwaarden betreft grotendeels vogels. Bijzondere flora is in 
het gebied vrijwel afwezig, hetgeen vooral samenhangt met de voedselrijke kleibodem, in com-
binatie met een intensief agrarische grondgebruik. Het wegvallen van het getij door de afsluiting 
van het Haringvliet in 1970, heeft geleid tot het grotendeels verdwijnen van typische zoute ve-
getaties. 
Met betrekking tot andere diersoorten zijn slechts fragmentarische gegevens beschikbaar. Naar 
verwachting zijn in het hele plangebied algemene zoogdieren, amfibieën en insecten aanwezig. 
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om mollen, hazen, bruine en groene kikkers en gewone pad. Van 
Fort Sabina zijn gegevens bekend over overwinterende vleermuizen (zie hieronder). 
 
De natuurgebieden St. Antoniegorzen en Fort Sabina, Vlaakenhoek, de Buitengorzen en Rui-
genhil liggen binnen de ecologische hoofdstructuur. Daarnaast zijn ook buiten de ecologische 
hoofdstructuur in het agrarisch gebied natuurwaarden aanwezig. 
Ten slotte wordt in deze paragraaf aandacht besteed aan de vloeivelden van Zevenbergen en 
het industrieterrein Moerdijk. Alhoewel deze terreinen niet binnen het plangebied liggen, is het 
mogelijk dat de hier voorkomende soorten zich kunnen uitbreiden naar het plangebied.  
 

St. Antoniegorzen en Fort Sabina 
Beide gebieden vormen relicten van een getijdengors en zijn grotendeels in gebruik als gras-
land, temidden van grootschalige akkers. De gorzen vormen een belangrijk weidevogelgebied: 
grutto, tureluur, kievit, patrijs, slobeend en zomertaling komen in (voor Noord-Brabant) hoge 
dichtheden voor. Daarnaast bieden deze gebieden ruimte aan moerasvogels als bruine kieken-
dief en blauwborst, en overwinteren soorten als brandgans, grauwe gans, rietgans en smient. 
Fort Sabina is van betekenis als winterverblijf voor diverse soorten vleermuizen, waaronder 
watervleermuis, gewone grootoorvleermuis en baardvleermuis.  
 

Vlaakenhoek 
Dit voormalige gorzengebied is na kleiwinning en opspuiting veranderd in een parkachtig land-
schap. Hier komen broedvogels voor als dodaars, krakeend, wintertaling, slobeend, tafeleend 
en tureluur. De oeverzwaluw en de blauwe reiger hebben hier kolonies. 
 

Buitengorzen 
Aan de oever van het Hollandsch Diep bevinden zich de Buitengorzen, met een lengte van 
5,5 km en een breedte variërend tussen de 200 en 450 m. Voor de helft bestaat het gebied uit 
intensief beweid en bemest grasland, voor de andere helft uit verwaarloosde grienden, rietvel-
den en natte ruigten. 
De graslanden worden in het voorjaar, najaar en in de winter gebruikt als foerageergebied door 
onder andere grauwe gans, kolgans, kievit en goudplevier. 
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De grienden, rietvelden en ruigten zijn van waarde voor broedvogels, waaronder kleine karekiet, 
grote karekiet, bosrietzanger, rietzanger en rietgors. Ook komt hier een rijke flora voor, met 
soorten als bitterzoet, dotterbloem, bittere veldkers, heemst en grote engelwortel. 
 

Ruigenhil 
Ruigenhil bestaat uit vier kreekrestanten (Amer, Gat van Boslust/Breede Gat, Roode Kreek en 
Kleine Ton), omgeven door grasland en moeras in een open polderlandschap. Broedvogels be-
treffen onder andere bruine kiekendief en slobeend. 
 

Agrarische gebieden 
De natuurwaarden in de agrarische gebieden zijn laag als gevolg van het intensieve agrarisch 
gebruik van de grond. Plaatselijk zijn soorten als patrijs en graspieper in lage dichtheden aan-
wezig. 
 
In het westelijk deel van het plangebied foerageren 's winters tien- tot twintigduizend ganzen, 
met name brandgans en kolgans en, in kleinere aantallen, toendrarietgans en grauwe gans. 
Tevens worden hier 's winters enkele wilde en kleine zwanen en rotganzen aangetroffen. Ge-
noemde soorten foerageren overdag op oogstresten, gras en wintergewassen en slapen op de 
Ventjagersplaat en Sasseplaat. 
Verspreid door het plangebied liggen enkele kleine weidevogelgebieden met vooral hoge dicht-
heden grutto's. Opvallende concentraties van deze soort bevinden zich in de graslanden 
rondom het gehucht Kwartier, nabij het Breede Gat ter hoogte van de A59 en in de Klaverpolder 
en Ketelpolder ten oosten van Moerdijk. Hier zijn ook kleine aantallen broedende tureluurs 
aanwezig. Beide soorten staan vermeld op de Rode Lijst van landelijk bedreigde vogels. 
 
Verspreid in het plangebied broeden jaarlijks 5 tot 10 paar steenuilen, eveneens een Rode Lijst-
soort. Deze soort broedt vooral op en rond erven en is voor zijn voedsel (muizen, regenwor-
men) afhankelijk van extensief beheerde weilanden en verschillende soorten kleine landschaps-
elementen (zoals ruigten, overhoekjes, houtwallen). 
 

Vloeivelden Zevenbergen (buiten het plangebied) 
Vermeldenswaardig is het terrein van de zuiveringsinstallatie De Eendracht. In het water en in 
de omliggende oevervegetaties en ruigten broeden soorten als geoorde fuut, dodaars en rood-
borsttapuit. Deze soorten staan allemaal vermeld op de Rode Lijst van landelijk bedreigde vo-
gels. 
 

Bosgebied Moerdijk (buiten het plangebied) 
Het bosgebied Moerdijk is gesitueerd ten zuiden, oosten en westen van het industriegebied 
Moerdijk, en is aangelegd in de jaren '70 als buffer tussen het industrieterrein en het landelijk 
gebied (in verband met het tegengaan van luchtturbulentie en visuele verstoring). Het bos be-
staat uit populierenopstanden en ligweiden. Het bos heeft geen bijzondere ecologische waarde. 
Het meest waardevolle binnendijkse natuurgebied binnen de gemeente Moerdijk bevindt zich 
overigens op het industrieterrein Moerdijk. Doordat dit terrein voor een groot deel nog niet is in-
gericht bevinden zich hier honderden hectares ruigte, grasland, open zand, moeras en struweel. 
De broedvogelsamenstelling is hier spectaculair te noemen met Rode Lijstsoorten als rood-
borsttapuit, rietzanger, steenuil, roerdomp, geoorde fuut, dodaars, oeverzwaluw, snor, strand-
plevier, noordse stern, grutto, kluut en baardmees.  
(Uit: Koffijberg, K., Ganzen zwanen in Nederland, 1997). 
Samenvattend kan worden gesteld dat veel van de ecologisch meest waardevolle binnendijkse 
gebieden binnen de gemeente Moerdijk (industrieterrein, vloeivelden Zevenbergen, weidevo-
gelgebied Klaver- en Ketelpolder) niet als zodanig beschermd zijn.  
 

Waardering 
Om te beoordelen welke gebiedsdelen op grond van hun ecologische betekenis in aanmerking 
komen voor bescherming, worden de volgende criteria gehanteerd: 
- kenmerkendheid (de mate waarin de in een gebied voorkomende flora en fauna karakteris-

tiek is voor het delta- en zeekleigebied); 
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- zeldzaamheid (zowel de zeldzaamheid op regionale en nationale schaal als op internatio-
nale schaal); 

- diversiteit (soortenrijkdom per oppervlakte-eenheid); 
- vervangbaarheid (de mate waarin bepaalde ecosystemen kunnen worden hersteld of el-

ders worden vervangen); 
- ligging in bovenlokale ecologische structuren (de mate waarin gebiedsdelen van belang 

zijn voor het ecologisch functioneren van omliggende gebieden). 
 
Op grond van deze criteria zijn de volgende gebiedsdelen geselecteerd, die uit ecologisch oog-
punt als waardevol kunnen worden aangemerkt. 
 

Buitendijkse gebieden 
Deze gebieden zijn van grote betekenis voor broedende, doortrekkende en overwinterende vo-
gels. Om die reden zijn de buitendijkse gebieden ook Europees beschermd.  
 

Kreekrestanten 
De kreekrestanten bestaan grotendeels uit water, riet- en grasland en zijn van grote betekenis 
voor met name vogels. 
 

Gebiedsdelen met een hoge dichtheid aan weidevogels 
Deze soorten zijn karakteristiek voor graslandgebieden en zijn op alle schaalniveaus zeldzaam. 
Gezien de grote plaatstrouw van met name weidevogels zijn goede weidevogelgebieden moei-
lijk vervangbaar. 
 

Ganzenfoerageergebieden 
Dergelijke gebieden zijn momenteel niet zeldzaam, terwijl ook de soortenrijkdom niet bijzonder 
is. Gezien de grote aantallen ganzen en het feit dat de landschappelijke openheid hierbij een 
belangrijke rol speelt, zijn goede ganzenfoerageergebieden wel moeilijk vervangbaar. 
 
3.5.3. Toekomstige ontwikkelingen 
Het toekomstperspectief wordt in belangrijke mate bepaald door de autonome ontwikkelingen in 
de landbouw en door de inspanningen in het kader van natuurbeleid.  
 

Autonome ontwikkelingen in de landbouw 
Door het aangescherpte milieubeleid wordt de agrarische sector aangespoord om de milieube-
lasting terug te dringen, met name door het verminderen van het gebruik van gewasbescher-
mingsmiddelen en mineralenverliezen per bedrijf. Als deze inspanningen succes hebben, neemt 
de waterkwaliteit toe, hetgeen voor alle relevante ecologische processen in het gebied een po-
sitieve ontwikkeling is.  
Daarnaast kan de groeiende belangstelling voor agrarisch natuurbeheer binnen de agrarische 
bedrijven een positieve bijdrage leveren aan de (ontwikkeling van) natuurwaarden in het plan-
gebied. Op het gebied van natuurvriendelijk perceelrandenbeheer kan bijvoorbeeld natuurwinst 
worden geboekt. 
Daar staat tegenover dat een verdere intensivering van het grondgebruik, in de vorm van ver-
betering van de externe productiefactoren voor de landbouw (bijvoorbeeld het dempen van 
sloten of het aanleggen van verhardingen) of uitbreiding van andere teelten dan akker- en 
grasland (bijvoorbeeld glastuinbouw), negatieve gevolgen voor de natuurwaarden in het plan-
gebied kan hebben.  
 

Openstelling Haringvliet 
De beoogde openstelling van het Haringvliet vanaf 2005 zal op lange termijn (bij invoering van 
de variant getemd getij) leiden tot gedeeltelijk herstel van de getijdeninvloeden. De buitendijkse 
gorzen zullen daardoor weer onderhevig worden aan de dagelijkse getijdendynamiek en de 
natuurlijke erosie- en sedimentatieprocessen. Een deel van de sinds 1970 verdwenen natuur-
waarden kan daarmee worden herontwikkeld. 
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Verwezenlijken ecologische hoofdstructuur 
Binnen de gehele ecologische hoofdstructuur zijn de beoogde natuurdoeltypen benoemd in het 
Natuurgebiedplan van de provincie Noord-Brabant. De volgende natuurdoeltypen zijn hierin on-
derscheiden: 
- bos met verhoogde natuurwaarden; 
- essen-iepenbos; 
- ooibos; 
- rietmoeras/grote zeggenmoeras/natte ruigte; 
- bloemrijk grasland; 
- wintergasten- en weidevogelgrasland; 
- beek/rivier/waterloop met natuurvriendelijke oevers; 
- soortenrijk water; 
- multifunctioneel water. 
Voor de realisering van deze natuurdoeltypen worden in het kader van het Programma Beheer 
subsidies beschikbaar gesteld voor zowel terreinbeherende instanties als particulieren.  
 
Realisatie van ecologische verbindingszones en instandhouding dan wel versterking van de be-
staande natuurgebieden, vormen binnen het plangebied de belangrijkste peilers uit de Groene 
Hoofdstructuur.  
Realisering van de beoogde ecologische verbindingszones in het gebied kan het netwerk van 
kreekrestanten onderling verbinden, hetgeen voor de verspreiding van verschillende organis-
men van groot belang is. 
Begin 2003 is de "Toekomstvisie Plus Mark en Vliet" opgesteld door het Hoogheemraadschap. 
Het plan vormt de basis voor de invulling van de natte ecologische verbindingszones langs 
Mark en Vliet. Het voornemen om in de uitwaarden van de Mark, nabij de Groeneweg, natuur-
ontwikkeling mogelijk te maken in samenhang met ontgronding, past in deze visie. 
De ecologische verbindingszone zal bestaan uit drie deelzones: een watergebonden ecologi-
sche verbindingszone, een waterbegeleidende ecologische verbindingszone en een droge 
zone. 
De watergebonden ecologische verbindingszone is gekoppeld aan onder andere de watergan-
gen zelf (open water, stromend water), oude riviermeanders, nevengeulen en uitmondingen van 
beken. De vegetatie bestaat hier met name uit struweel en riet, oevervegetatie en watervegeta-
tie. De breedte van deze zone bedraagt circa 10 m.  
De waterbegeleidende ecologische verbindingszone is verbonden met kreken, riviermeanders 
en natuurvriendelijke oevers. Hier bestaat het ideaalbeeld uit moeras/natte ruigten, struweel, 
riet, natte schraalgraslanden en wilgen- en broekbos, waar roerdomp, blauwborst, waterspits-
muis en weidebeekjuffer voorkomen. Deze zone is minimaal 10 tot 25 m breed. 
De droge zone is gereserveerd voor boezemkaden, dijken en de droge delen van de uiterwaar-
den. Hier vormen struweel en droge graslanden de invulling van de droge zone. Streefbeeld-
soorten zijn sleedoornpage en geelsprietdikkopje. Deze zone hoeft niet aaneengesloten te zijn.  
 
Het Hoogheemraadschap is in januari 2003 gestart met het project "Toekomstvisie dijken". Bin-
nen dit project wordt een plan opgesteld voor de inrichting van ecologische verbindingszones 
op en langs de primaire waterkeringen (de waterkeringen langs het Hollandsch Diep en Volke-
rak, waarvan het Hoogheemraadschap de beheerder is). Het plan is naar verwachting eind 
2003 gereed. Na inspraak zal de uitvoering starten in 2004. 
 

Flora- en faunawet  
Per 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Op basis van deze wet heeft een 
groot aantal planten- en diersoorten een beschermde status. Een groot aantal van deze soorten 
is naar verwachting in het plangebied aanwezig. Hiervan zijn echter weinig tot geen actuele ge-
gevens voorhanden. 
De volgende beschermde soorten komen vermoedelijk in het plangebied voor: 
- planten: zwanebloem; 
- vogels: nagenoeg alle aanwezige broedvogelsoorten; 
- zoogdieren: onder andere egel, wezel, hermelijn, bunzing, haas en alle soorten vleermui-

zen; 
- amfibieën: bruine kikker, "groene" kikker en gewone pad; 
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- diverse vis-, libellen- en vlindersoorten.  
 
In paragraaf 5.3.4 wordt nader ingegaan op de Flora- en faunawet. 
 
3.5.4. Sectoraal wensbeeld 
Op basis van de huidige ecologische kwaliteiten van het plangebied en de autonome- en be-
leidsmatige ontwikkelingen, wordt vanuit natuur het volgende wensbeeld voor het bestem-
mingsplan geformuleerd: 
- Behoud van bestaande natuurgebieden en/of gebieden met natuurwaarden. 
- Ontwikkeling en realisatie van de ecologische verbindingszones. 
- Behoud van de openheid en rust in het agrarisch gebied. 
- Behoud van het graslandareaal in het agrarisch gebied.  
- Behoud van waardevolle weidevogelgebieden (grutto) en ganzenfoerageergebieden. 
- Bescherming van alle dier- en plantensoorten die vallen onder de Flora- en faunawet. 
- Beperking van een verdere intensivering van het grondgebruik in de landbouw.  
 
 
3.6. Recreatie en toerisme 

3.6.1. Inleiding 
In deze paragraaf worden de toeristisch-recreatieve functies in het plangebied beschreven en 
wordt aangegeven in hoeverre de ontwikkeling van een samenhangend toeristisch-recreatief 
product mogelijk en wenselijk is. Waar relevant is ook gekeken naar de recreatieve voorzienin-
gen in de omgeving van het plangebied. Afgesloten wordt met het wensbeeld van de sector re-
creatie en toerisme voor het nieuwe bestemmingsplan. 
Voor dit hoofdstuk is gebruikgemaakt van provinciale gegevens en van de gemeentelijke be-
leidsnotities Toerisme en Recreatie (2000) en Visie Toerisme en Recreatie (2004). 
 
3.6.2. Huidige situatie 

Algemeen 
Het plangebied vormt, als onderdeel van het West-Brabantse kleigebied, een recreatief uitloop-
gebied voor de dorpskernen. De recreatieve mogelijkheden beperken zich momenteel tot water- 
en oeverrecreatie en recreatief medegebruik (wandelen, fietsen) van het agrarisch gebied. Be-
langrijke recreatieve kwaliteiten zijn onder andere de belevingswaarde van het open landschap 
en de Mark-Dintel, de natuurwaarden van de oevers van het Hollandsch Diep en Volkerak en 
de cultuurhistorisch waardevolle elementen (vestingsteden, forten). Een samenhangend toeris-
tisch-recreatief product is momenteel niet aanwezig. De bereikbaarheid van het gebied voor re-
creanten is redelijk, met uitzondering van de oevers van de grote wateren.  
De economische betekenis van de recreatieve functies in het plangebied is momenteel gering. 
Het gebied heeft echter toeristisch-recreatieve potenties, gezien de specifieke kwaliteiten van 
het agrarisch gebied (rust, ruimte) en de nabijheid van omvangrijke watergebieden. 
 
Bij de beschrijving van de huidige situatie is een onderscheid gemaakt in de volgende vormen 
van recreatie: 
- verblijfsrecreatie; 
- dagrecreatie: 

. oeverrecreatie en kleine watersport; 

. recreatief medegebruik (wandelen, fietsen); 

. overige voorzieningen. 
 
Figuur 3.6 geeft aan welke recreatieve structuren en voorzieningen in het plangebied voorko-
men. 
 

Verblijfsrecreatie 
In het plangebied zijn de volgende kampeerterreinen aanwezig (zie tabel 3.4). 
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Tabel 3.4  Campings en kampeerterreinen in Moerdijk 
 

naam kampeerterrein ligging huidig aantal stand-
plaatsen 

na uitbreiding 

  toeristisch vast toeristisch vast 
Camping Bovensluis ten oosten van Willemstad 30 360 30 480 
Camping Jolly bij kern Moerdijk  65 180 70 250 
Camping Markdal bij Standaardbuiten 26 4 26 4 
Camping Lansen ten zuiden van Moerdijk - 30 - 30 
Naturistenterrein Vere-
niging Mens en natuur ten zuiden van Zevenbergen 17 - 17 - 

 
De campings Bovensluis en Jolly hebben plannen voor kwaliteitsverbetering op hun terreinen 
(per standplaats meer ruimte, landschappelijke inpassing). Op camping Bovensluis wordt bo-
vendien een chaletpark gerealiseerd. Minicamping Markdal wil uitgroeien tot een volwaardig 
kampeerterrein. 
In het plangebied komen enkele minicampings voor. Deze zijn niet in tabel 3.4 opgenomen. 
 

Dagrecreatie 
Oeverrecreatie en kleine watersport 

Water- en oeverrecreatie vindt verspreid plaats in het plangebied. De Mark-Dintel is geschikt 
voor roeien, kanoën, zwemmen en vissen. Vanuit Willemstad en Fijnaart kunnen rondvaarten 
worden gemaakt over het Volkerak en het Hollandsch Diep.  
 
Hollandsch Diep, Volkerak en Mark-Dintel maken deel uit van het landelijke toervaartnet. De 
laatste jaren is een duidelijke groei waarneembaar van de waterrecreatie, met name op de 
grote wateren. Dit heeft geleid tot uitbreiding van bestaande en aanleg van nieuwe voorzienin-
gen. 
 
In en nabij het plangebied zijn de volgende jachthavens aanwezig: 
- jachthaven Noordschans (Klundert); 
- jachthaven/watersportcentrum Hollandsch Diep/Roodevaart (Moerdijk); 
- Nolleke Sas (Zevenbergen). 
 
De huidige ligplaatscapaciteit is onvoldoende om aan de vraag te voldoen. Dit geldt voor zowel 
vaste ligplaatsen als voor passanten. Uitbreiding is derhalve gewenst. 
 
Door het plangebied lopen enkele recreatieve vaarroutes: 
- de Vaarroute West-Brabant; 
- kanoroutes over de Mark-Dintel. 
 

Recreatief medegebruik 
Wandel- en fietsroutes zijn in het plangebied ruim voorhanden. 
Wandelroutes zijn met name aanwezig in de kernen en bij de forten. Deze routes richten zich 
vooral op de cultuurhistorische en stedenbouwkundige aspecten van de vestingdorpen en de 
omgeving. Voorbeelden van wandelroutes bij kernen en forten zijn de stadswandelingen te 
Willemstad en Klundert, de route "Tussen Vesting en Fort" en de Sabinatocht. Verder loopt er 
een Lange Afstandwandelpad (LAW) door het plangebied, te weten Muiden - Bergen op Zoom 
(het "Floris V-pad" met een lengte van 226 km).  
 
In het plangebied zijn verschillende fietsroutes gemarkeerd. Deze routes zijn zodanig gelegen 
dat in een fietstocht de landschappelijke afwisseling en de cultuurhistorische elementen in het 
gebied kunnen worden ervaren. In een aantal gevallen is sprake van ontbrekende schakels tus-
sen routes. Voorbeelden van fietsroutes in het plangebied zijn: 
- de Zeedijkenroute; 
- de Fortenroute; 
- het Volkerakroute; 
- route "Zouaven, vruchtbaarheid en suikerbieten"; 
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- route "Kom eens kijken op de boerderij"; 
- de Ruigenhilroute; 
- de Westpolderroute; 
- de Amerlandroute; 
- de Stedenroute. 
 
In Willemstad is het mogelijk om fietsen te huren. Momenteel komen er geen skateroutes in het 
plangebied voor.  
 

Overige voorzieningen 
In en nabij het plangebied is een aantal maneges aanwezig. Het betreft de manege "Oranjerui-
ters" aan de Stadsedijk 81 en manege "De Clundert" aan de Niervaertweg 2. Aan de Langeweg 
15 is stoeterij/hippisch centrum "Mangnus" gevestigd. In de meeste gevallen ontbreekt een 
aansluitend netwerk van ruiterpaden. 
Aan de Drogedijk is een sportterrein aanwezig met een kantine en kleedruimte. 
 
Aan de Hellegatsweg en aan de Schansdijk bevinden zich volkstuinen. Ook zijn in het plange-
bied enkele informatietuinen aanwezig, waar rondleidingen worden verzorgd. 
Voorzieningen voor natuurgerichte recreatie zijn nauwelijks aanwezig. De natuurgebieden langs 
het Hollandsch Diep zijn niet toegankelijk en slechts gedeeltelijk te overzien. 
 
3.6.3. Toekomstige ontwikkelingen 

Toename toeristisch-recreatieve vraag 
De toeristische en recreatieve betekenis en potenties binnen Moerdijk hangen sterk samen met 
landschappelijke aantrekkelijkheid. De verwachting is dat recreatie en toerisme de komende ja-
ren een (bescheiden) groeimarkt vormen met een toenemende behoefte aan kwaliteit. Met 
name het cultuurhistorische erfgoed is in trek. Tevens vertoont de waterrecreatie een boven-
gemiddelde groei en is er een toename van het aantal korte vakanties, veelal in eigen land. Ook 
sportieve recreatie en extensieve, natuurgerichte recreatie (kanoën, fietsen, wandelen, klein-
schalig kamperen) kennen een meer dan gemiddelde groei. Bij de gemeente Moerdijk is een 
aantal verzoeken in behandeling voor het oprichten van nieuwe campings/kampeerterreinen 
(zowel klein- als grootschalig). 
 
Deze ontwikkelingen leiden ertoe dat in het plangebied, vanwege de natuur- en landschaps-
waarden en de situering nabij stedelijke gebieden als Breda en Roosendaal, de recreatieve 
druk zal toenemen. Deze toenemende druk kan conflicteren met de bijzondere waarden (land-
schap, ecologie, cultuurhistorie), zodat moet worden gestreefd naar recreatieve ontwikkelingen 
die de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden in het gebied geen schade 
doen toekomen. Alle recreatievormen binnen het plangebied zijn immers gekoppeld aan deze 
waarden. 
 

Recreatie als neventak 
Als gevolg van de ontwikkelingen in de agrarische sector (zie paragraaf 3.3) is te verwachten 
dat agrariërs in toenemende mate naar (recreatieve) neveninkomsten zullen zoeken. Dit kan 
leiden tot de ontwikkeling van activiteiten als verhuur van volkstuinen, paardrijdactiviteiten of 
kleinschalig kamperen. 
 

Beleidsnotitie Toerisme en Recreatie (2000)/Visie Toerisme en Recreatie (2004) 
In de gemeentelijke beleidsnotities inzake toerisme en recreatie zijn de volgende beleidsuit-
gangspunten geformuleerd: 
- kwaliteitsverbetering van bestaande voorzieningen; 
- versterken en ontwikkelen van voorzieningen voor individuele sporten; 
- versterken en ontwikkelen van routegebonden recreatie; 
- versterken en ontwikkelen van toeristische kampeermogelijkheden; 
- versterken van de recreatieve diversiteit. 
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De notitie Toerisme en Recreatie geeft voor de volgende onderwerpen een toetsingskader 
weer: 
- watersport; 
- vestigingen en forten/cultuurtoerisme; 
- agrarisch gebied/landelijk toerisme; 
- verblijfsrecreatie; 
- routegebonden recreatie/landelijk toerisme; 
- overig. 
 
Het toetsingskader geeft voorwaarden en criteria voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen. 
Veelal is een directe relatie met het bestemmingsplan gelegd. Het toetsingskader is uitgebreid 
en gedetailleerd in de notitie weergegeven. In deze paragraaf wordt volstaan met een verwijzing 
naar deze notitie. In de verdere uitwerking van het bestemmingsplan wordt dit toetsingskader 
uiteraard wel betrokken. 
 
Enkele belangrijke punten uit het toetsingskader zijn: 
- bestaande jachthavens mogen (beperkt) uitbreiden; 
- de aanwezige dag- en verblijfsrecreatieve bedrijven worden positief bestemd en krijgen be-

perkte uitbreidingsmogelijkheden; 
- er mag geen aantasting van het cultuurhistorische karakter van de forten plaatsvinden; 
- parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden. 
 

Reparatieherziening Bestemmingsplannen Buitengebied 2002 
Met het oog op enkele actuele knelpunten in de vigerende bestemmingsplannen voor het bui-
tengebied is een Reparatieherziening opgesteld, waarin voor een aantal algemene beleids-
thema's juridische uitgangspunten voor het gehele buitengebied van Moerdijk zijn vastgelegd. 
Eén van deze beleidsthema's is kleinschalig kamperen. 
Ter verbreding van het aanbod en als aanvulling op het inkomen van agrarische bedrijven, 
wordt kleinschalig kamperen (10 à 15 standplaatsen) binnen het bouwvlak/bouwstede bij alle 
functionerende agrarische bedrijven via vrijstelling toegestaan. Aan deze vrijstelling zijn criteria 
gekoppeld ter bescherming van overige belangen. Kleinschalig kamperen is op grond van de 
reparatieherziening in het hele buitengebied toegestaan, met uitzondering van natuurgebieden, 
multifunctioneel bosgebied en natuurontwikkelingsgebieden. 
 
Op basis van een recente evaluatie van het beleid inzake toerisme en recreatie (tot uitdrukking 
komend in een nieuwe beleidsnota visie Toerisme en Recreatie) wil de gemeente Moerdijk on-
der voorwaarden ook mogelijkheden bieden voor kleinschalig kamperen bij burgerwoningen in 
het buitengebied en hier gevestigde horecabedrijven.  
Ook hiervoor geldt 15 kampeermiddelen als maximum en is het kamperen enkel toegestaan in 
de periode van 15 maart tot en met 31 oktober. Daarnaast moeten er voldoende ruimtelijke mo-
gelijkheden zijn om de kampeerplaatsen op verantwoorde wijze in te passen. Dit houdt in dat de 
ontwikkeling milieuhygiënisch inpasbaar dient te zijn en derhalve rekening wordt gehouden met 
de omliggende, bestaande agrarische bedrijven (dit betreft zowel de bestaande bedrijfsvoering 
als de uitbreidings- en ontwikkelingsmogelijkheden). 
 
3.6.4. Sectoraal wensbeeld 
Ter behoud en bevordering van bij het buitengebied passende recreatieve mogelijkheden zijn 
de volgende sectorale uitgangspunten relevant: 
- behoud van rust en ruimte en de natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden, die 

het gebied voor recreatief medegebruik aantrekkelijk maken; 
- uitbreiding van recreatieve routes door bestaande routes te koppelen aan aantrekkelijke 

gebieden (gebieden met bijzondere natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden) 
en door lacunes en barrières in bestaande of potentiële routes op te lossen; 

- toestaan van bescheiden extensieve recreatieontwikkeling in het agrarisch gebied, in sa-
menhang met verbrede landbouw en recreatief hergebruik van vrijkomende agrarische be-
bouwing; 

- versterken en ontwikkelen van recreatieve voorzieningen en versterken van de recreatieve 
diversiteit; 

- kwaliteitsverbetering op bestaande kampeerterreinen ruimtelijk mogelijk maken. 
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3.7. Verkeer 

3.7.1. Inleiding 
Deze paragraaf gaat in op de infrastructurele voorzieningen in het plangebied. Wat betreft de 
verkeersinfrastructuur gaat het om de huidige situatie met betrekking tot de ontsluiting voor het 
autoverkeer, het openbaar vervoer en het langzaam verkeer. Vervolgens worden toekomstige 
ontwikkelingen en het sectorale wensbeeld beschreven. 
 
3.7.2. Huidige situatie 

Gemotoriseerd autoverkeer 
De ontsluiting van het plangebied kenmerkt zich door de aanwezigheid van een viertal stroom-
wegen die deel uitmaken van het landelijk netwerk van autosnelwegen. Het betreft: 
- de A4/A29 (Rotterdam-Dinteloord) in het westen; 
- de A16 (Rotterdam-Breda) in het oosten; 
- de A17 (Moerdijk-Roosendaal) door het oostelijk deel van het plangebied; 
- de A59 (Den Bosch-Zierikzee) door het westelijk en centrale deel van het plangebied. 
 
Deze wegen hebben een belangrijke functie voor de achterlandverbindingen binnen het plan-
gebied en de regio. Op vrijwel alle autosnelwegen in het plangebied geldt een maximumsnel-
heid van 120 km/h, met uitzondering van de A16, waarop een maximumsnelheid geldt van 
100 km/h. De afstand tot een toe- of afrit van de snelweg bedraagt vanuit het plangebied ner-
gens meer dan 5 kilometer.  
 
Het netwerk van gebiedsontsluitingswegen zorgt voor een verdere ontsluiting en verbindt het 
plangebied met de toe- en afritten van de autosnelwegen. Het netwerk bestaat uit: 
- de N663 (Zevenbergen-Breda); 
- de N640 (Roosendaal-Fijnaart); 
- de N285 (Breda-Zevenbergen-Klundert); 
- de ontsluitingsweg tussen bedrijventerrein Dintelmond en Willemstad. 
De wegen hebben over het algemeen een recht en overzichtelijk karakter en hebben een maxi-
mumsnelheid van 80 km/h (buiten de bebouwde kom). De intensiteiten op deze wegen bedra-
gen naar verwachting in 2012 nergens meer dan 20.000 mvt/etmaal. 
 
De erftoegangswegen ten slotte complementeren de wegenstructuur van het plangebied en 
vormen de verbindingen tussen de kernen en buurtschappen onderling en met de provinciale 
wegen. De erftoegangswegen hebben een maximumsnelheid van 60 km/h en hebben over het 
algemeen een lang en recht karakter. Alleen de (dijk)wegen langs de Dintel en Mark hebben 
een smal en bochtig karakter. 
 
De overige wegen zijn voornamelijk polderwegen binnen een cope-verkaveling. De maximum 
snelheid bedraagt hier, behoudens een enkele uitzonering, 80 km/h. De gemeente heeft het 
voornemen hier 60 km/h-wegen van te maken. De verwachte intensiteiten op deze wegen be-
dragen nergens meer dan 7.500 mvt/etmaal (2012). 
 

Openbaar vervoer 
Het plangebied wordt per openbaar vervoer ontsloten door het spoorwegennet en een aantal 
buslijndiensten. De buslijndiensten worden uitgevoerd door openbaarvervoersmaatschappijen 
BBA en Connexxion.  
 

Treinverbindingen 
Het zuidoostelijk deel van het plangebied wordt doorsneden door de spoorlijn Dordrecht-
Roosendaal en de spoorlijn Dordrecht-Breda van de Nederlandse Spoorwegen. Stations aan 
deze lijnen bevinden zich in de nabijheid van het plangebied alleen in de kernen Zevenbergen 
en Oudenbosch. Het station Lage Zwaluwe ligt wel in het plangebied (ten noorden van Zeven-
bergschen Hoek). De treinen op dit traject geven rechtstreekse verbinding met onder andere 
Roosendaal, Dordrecht, Rotterdam en Den Haag en vanaf station Lage Zwaluwe ook met Am-
sterdam. 
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Busverbindingen 
De hieronder beschreven busdiensten halteren op meerdere plaatsen in het buitengebied. Ge-
zien het grote aantal busdiensten in het plangebied, is een beschrijving van alle aanwezige 
haltes achterwege gelaten. Volstaan wordt met de busverbindingen. 
 
De volgende verbindingen zijn aanwezig: 
1. de noordoostzijde van het plangebied wordt ontsloten door een busverbinding tussen 

Moerdijk en Breda, die eveneens halteert bij het station van Lage Zwaluwe en in Terheijde; 
2. vanuit de kern Zevenbergen, in het zuidoosten van het plangebied, is via het station even-

eens een busverbinding aanwezig naar Breda; 
3. ook vanuit Fijnaart bestaan twee busverbindingen met Breda via verschillende routes. Ge-

halteert wordt in Klundert, Zevenbergen (station) en Langeweg; 
4. tussen Klundert en Oudenbosch (station) wordt een lijndienst onderhouden, die eveneens 

halteert in Noordhoek en Standdaarbuiten; 
5. vanuit Willemstad wordt via onder andere Helwijk, Oude Molen, Fijnaart en Stampersgat 

een verbinding onderhouden met Oud Gastel; 
6. via Heijningen wordt een verbinding onderhouden tussen Willemstad en Dinteloord; 
7. tussen Willemstad en Oud-Beijerland wordt via Numansdorp en Klaaswaal een lijndienst 

onderhouden, die via een overstap aansluiting geeft op bussen naar Rotterdam. 
 

Bereikbaarheid 
Hoewel het plangebied door een groot aantal buslijndiensten en twee spoorlijnen wordt door-
sneden, kan de bereikbaarheid van het gebied per openbaar vervoer worden gekenmerkt als 
zeer wisselend. Sommige delen van het plangebied (omgevingen Langweg, Helwijk en Oude 
Molen) zijn zeer goed ontsloten, terwijl andere kernen zoals Tonnekreek, Zwingelspaan en 
Noordschans helemaal niet worden ontsloten door het openbaar vervoer. Ook zijn sommige 
delen van het plangebied aangewezen op een lage frequentie van de aanwezige lijndiensten. 
Het openbaar vervoer richt zich voornamelijk op de grotere kernen van de gemeente, die zich 
buiten het plangebied bevinden. 
 

Langzaam verkeer  
Parallel aan de autosnelwegen (A4/29, A16, A17 en A59) en provinciale wegen (N663, N640 en 
N285) bevinden zich fietspaden. Het fiets- en wandelverkeer wordt op de erftoegangswegen 
grotendeels samen met het autoverkeer afgehandeld. Hoewel het handvest "Duurzaam Veilig" 
adviseert op erftoegangswegen met een verzamelfunctie buiten de bebouwde kom fiets(sug-
gestie)stroken aan te leggen, ontbreekt in een aantal gevallen de ruimte hiertoe. 
 
In het plangebied is een aantal toeristische fietsroutes uitgezet. Verwezen wordt naar para-
graaf 3.6, Recreatie. 
 

Goederenvervoer 
In het noordoosten van het plangebied bevindt zich een goederenspoorlijn ten behoeve van het 
industrieterrein Moerdijk. Deze spoorlijn takt ter plaatse van het station Lage Zwaluwe af van de 
spoorlijn Dordrecht-Breda. De goederenspoorlijn wordt onder andere gebruikt ten behoeve van 
de (petro-)chemische industrie die gevestigd is op het industrieterrein. Het betreft een enkel 
spoor met een beperkte intensiteit. Daarnaast vindt ook via de overige spoorlijnen goederen-
vervoer plaats. 
 

Duurzaam veilig 
In het kader van het uitvoeringsprogramma "Duurzaam Veilig" is in 1998 in opdracht van de 
gemeente Moerdijk door adviesbureau Kragten een verkeersveiligheidsplan opgesteld. Onder-
deel daarvan is een wegencategoriseringsplan, waarin voor alle wegen binnen de gemeente is 
bepaald of deze een stroomfunctie, gebiedsontsluitende functie of erftoegangsfunctie hebben. 
 
Voor het plangebied betekent dit dat alle wegen binnen de bebouwde kom als erftoegangsweg 
zijn gecategoriseerd en een maximumsnelheid hebben van 30 km/h. 
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De wegen in het plangebied buiten de bebouwde kom zijn (met uitzondering van de provinciale 
wegen en de ontsluitingsweg tussen Dintelmond en Willemstad) gecategoriseerd als erftoe-
gangsweg met een maximumsnelheid van 60 km/h. De provinciale wegen en de ontsluitings-
weg tussen Dintelmond en Willemstad zijn gecategoriseerd als gebiedsontsluitingswegen met 
een maximumsnelheid van 80 km/h (buiten de bebouwde kom). 
 
Met name binnen de kommen, maar ook in het gedeelte buiten de bebouwde kom op de erftoe-
gangswegen, zullen voorzieningen worden getroffen om deze snelheden af te dwingen. Hierbij 
kan onder andere worden gedacht aan snelheidremmende en attentieverhogende maatregelen. 
Een deel van de hierin voorgestelde maatregelen is de afgelopen periode reeds tot uitvoering 
gebracht, een ander deel zal de komende jaren worden uitgevoerd. 
 
3.7.3. Toekomstige ontwikkelingen 

Gemotoriseerd verkeer 
Momenteel wordt op basis van het Tracébesluit A4/A16 gewerkt aan de verbreding van rijksweg 
A16. De verbreding van de A16 houdt een reconstructie in van twee keer twee rijstroken naar 
twee keer drie rijstroken, op het gedeelte tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Galder. 
De verbreding zal naar verwachting in 2006 zijn afgerond. De bestemmingsregeling voor de 
A16 in het bestemmingsplan Buitengebied is afgestemd op het Tracébesluit. Daarbij is rekening 
gehouden met het groenvoorzieningenplan. 
 
De werkzaamheden vinden plaats aan de westzijde van de bestaande snelweg. Ten behoeve 
van de rijbaan in zuidelijke richting wordt een nieuwe weg aangelegd. Op de plaats van de hui-
dige snelweg zal de komende jaren de hogesnelheidslijn (HSL-zuid) worden gerealiseerd.  
 
Tegelijkertijd zal een aantal aansluitingen worden aangepast, waaronder het knooppunt Klaver-
polder. Momenteel kan verkeer afkomstig van de A17, alleen in de richting Breda (A16) rijden, 
door gebruik te maken van de toe- en afritten Moerdijk op deze wegen. Na de reconstructie van 
het knooppunt Klaverpolder zal een volledige aansluiting op autosnelwegniveau mogelijk zijn. 
 
Ten behoeve van de ontbrekende schakel in de A4 tussen Dinteloord en Bergen op Zoom is 
voorzien in de realisatie van een autosnelweg, bestaande uit twee keer twee rijstroken. Dit pro-
ject zal worden uitgevoerd buiten de grenzen van het plangebied en heeft geen invloed op het 
plangebied zelf. 
 
Ten westen van de kern Fijnaart wordt een nieuwe ontsluitingsweg gerealiseerd. Het tracé van 
deze ontsluitingsweg maakt geen deel uit van het bestemmingsplan Buitengebied. 
 

Openbaar vervoer 
Tussen 2000 en 2006 wordt aan de oostzijde van het plangebied de HSL-zuid (Hoge Snel-
heidslijn) aangelegd. De aanleg van deze nieuwe spoorlijn vindt plaats op basis van het Trace-
besluit HSL-Zuid d.d. 15 april 1998. De bestemmingsregeling voor de HSL-Zuid in het bestem-
mingsplan Buitengebied is afgestemd op het Tracébesluit.  
 

Goederenvervoer 
Op de middellange termijn (vanaf 2010) dient rekening gehouden te worden met een aanzien-
lijke intensivering van het goederenvervoer op de spoorlijn Roosendaal-Lage Zwaluwe. Dit als 
gevolg van het project Verbinding Roosendaal-Antwerpen (VERA). VERA voorziet in een 
nieuwe aansluiting van het Nederlandse spoorwegennet met het spoor naar het havengebied 
Antwerpen door het realiseren van een kortsluiting ten zuiden van Bergen op Zoom. 
In het Meerjarenplan Infrastructuur en Transport (MIT) van het Ministerie van Verkeer en Wa-
terstaat staat de aanleg van de goederenspoorlijn vermeld in de planstudiefase. In 2003 wordt 
naar verwachting het Tracébesluit genomen. Tussen 2005 en 2010 worden de werkzaamheden 
naar verwachting uitgevoerd. 
Van het project VERA maken ook mitigerende maatregelen deel uit, zodat mogelijke negatieve 
gevolgen voor met name de kern Zevenbergen, waar mogelijk, worden ondervangen.  
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Hoewel nog geen besluitvorming over de te nemen maatregelen heeft plaatsgevonden, zijn 
mogelijke mitigerende maatregelen bijvoorbeeld de aanleg van geluidsschermen en het 
ondertunnelen/overkluizen van gelijkvloerse spoorwegovergangen rond Zevenbergen.  
 
Parallel aan het project VERA speelt eveneens de planstudie RoBel (Spoorverbinding Rotter-
dam-België). Deze studie verkent mogelijke duurzame oplossingen (op de langere termijn) voor 
het goederenvervoer per spoor tussen de havengebieden van Rotterdam en Antwerpen. Het 
tracé van de (mogelijk) nieuw te realiseren spoorverbinding is nog niet bekend. Wel is de be-
sluitvorming voor RoBel gekoppeld aan de besluitvorming rond het project VERA.  
 

Spoorwegovergangen 
In het kader van het rijksproject "Sanering gelijkvloerse spoorwegovergangen" wordt gestreefd 
naar de opheffing van een aantal gelijkvloerse spoorwegovergangen (en aanpassing van de 
onderliggende infrastructuur) in het buitengebied. Specifiek gaat het om de overwegen Klaver-
polderseweg (bij Hollandsch Diep/Moerdijk/HSL-tracé) en de Molenweg/Schenkeldijk. Naar 
verwachting zal de uitvoering vanaf 2005 gaan plaatsvinden. 
De spoorwegovergang aan de Markdijk (ten zuiden van Zevenbergen) wordt autonoom opge-
pakt door X-pact. 
 

Verkeerslawaai 
Wegverkeerslawaai  

Op grond van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen geluidszones, met uitzonde-
ring van: 
- woonerven; 
- 30 km/h-gebieden; 
- wegen waarvan op grond van de door de gemeenteraad vastgestelde geluidsniveaukaart 

vaststaat dat de geluidsbelasting op de gevels van aanliggende woningen op 10 m uit de 
as van de meest nabijgelegen rijstrook, 50 dB(A) of minder bedraagt. 

 
Binnen de geluidszone van een weg dient de geluidsbelasting aan de gevel van nieuwe ge-
luidsgevoelige bestemmingen aan bepaalde wettelijke normen te voldoen. Deze woningen be-
vinden zich in de meeste gevallen in de geluidszone van één of meerdere gezoneerde wegen. 
Door adviesbureau RBOI is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ter bepaling van de maatge-
vende contouren (50-, 55- en 60 dB(A)-contour van de gezoneerde wegen in het plangebied). 
 
De verbreding van de rijksweg A16 wordt in dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt. De akoes-
tische gevolgen van de verbreding van deze rijksweg voor het plangebied zijn opgenomen in 
het akoestisch onderzoek. 
 
Het akoestisch onderzoek is weergegeven in bijlage 3. 
 

Railverkeerslawaai 
Voor nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen, zoals agrarische bedrijfswoningen, overige be-
drijfswoningen en burgerwoningen, dient te worden onderzocht of wordt voldaan aan de normen 
van de Wet geluidhinder en/of het Besluit Geluidhinder Spoorwegen 2003. Door Croonen advi-
seurs is een akoestisch onderzoek uitgevoerd ter bepaling van de maatgevende contouren (57-, 
62- en 70 dB(A)-contour) van de diverse spoorlijnen in het plangebied. Hierbij is rekening ge-
houden met zowel de aanleg van de HSL-zuid, als met uitbreiding van het goederenvervoer. 
Hieruit blijkt dat bij de meeste van de onderzochte baanvakken nieuwe geluidsgevoelige objec-
ten alleen mogelijk zijn buiten de geluidszones. Deze zones verschillen per baanvak. 
 
Tabel 3.5  Contouren railverkeerslawaai 
 

baan 
vak  

afstand 57 dB(A)-
contour (in me-

ters) 

afstand 62 dB(A)-
contour (in me-

ters) 

afstand 70 dB(A)-
contour (in me-

ters) 
630 Oudenbosch-Zevenbergen 300 300 160 
630 Zevenbergen-Moerdijk 300 300 160 
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baan 
vak  

afstand 57 dB(A)-
contour (in me-

ters) 

afstand 62 dB(A)-
contour (in me-

ters) 

afstand 70 dB(A)-
contour (in me-

ters) 

633 Zevenbergschen Hoek-Wa-
genberg 35 13 binnen 10 m 

620 Dordrecht-Breda + HSL 
(Moerdijkbrug/Ketelpolder) 500 500 235 

623 
Dordrecht-Breda + HSL (Ke-
telpolder tot Zevenbergschen 
Hoek) 

400 400 240 

690 
Dordrecht-Breda + HSL (Ze-
venbergschen Hoek en ver-
der)1) 

400 400 130 

632 Moerdijk-industrieterrein 210 110 30 
 
1)  Exclusief werking geluidsschermen. 
 
Het Rijk heeft het voornemen om het geluidsbeleid zodanig aan te passen, dat gemeenten 
meer beleidsvrijheid krijgen bij het afwijken van grenswaarden (Modernisering Instrumentarium 
Geluidsbeleid). 
Momenteel is het zeer onzeker wanneer dit beleid wordt vastgesteld. 
 
3.7.4. Sectoraal wensbeeld 
Op basis van de huidige verkeerskundige situatie en de ontwikkelingen hierin, wordt het vol-
gende sectorale wensbeeld geformuleerd: 
- behoud en verbetering van de huidige infrastructuur; 
- behoud van het huidige niveau aan openbaar vervoer; 
- barrièrewerking als gevolg van de aanleg van de HSL dient zoveel mogelijk te worden 

voorkomen; 
- overleg met de weg-/spoorwegbeheerder indien nieuwe bebouwing wordt geprojecteerd 

binnen een afstand van 75 m van de weg/spoorweg; 
- indien in het plangebied nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen worden gerealiseerd, 

moet rekening worden gehouden met de normen die de Wet geluidhinder stelt; 
- indien in het plangebied nieuwe (spoor)wegen worden aangelegd dient rekening te worden 

gehouden met de normen die de Wet geluidhinder stelt; 
- het bestemmingsplan dient zich niet te verzetten tegen het realiseren van een Duurzaam 

Veilige verkeersstructuur, bevordering van het openbaar vervoer en het gebruik van de 
fiets. 

 
 
3.8. Milieu 

3.8.1. Inleiding 
In deze paragraaf wordt de huidige milieusituatie beschreven, waaronder de kwaliteit van bo-
dem en lucht, milieubeschermingsgebieden en milieuhinder door niet-agrarische en agrarische 
bedrijven. Vervolgens wordt kort ingegaan op mogelijke toekomstige ontwikkelingen en wordt 
het sectorale wensbeeld beschreven. 
Informatie over geluid is in paragraaf 3.7, Verkeer, weergegeven. 
 
3.8.2. Huidige situatie 

Kwaliteit van bodem, water en lucht 
Bodemkwaliteit 

Volgens artikel 9 van het Besluit op de ruimtelijke ordening zullen burgemeester en wethouders, 
in verband met de uitvoerbaarheid van het plan, onder meer een onderzoek verrichten naar de 
bodemgesteldheid in het plangebied. Bodemverontreiniging kan een belemmering vormen voor 
onder andere het realiseren van bouwplannen, natuurontwikkeling en landbouw.  
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De gemeente Moerdijk beschikt niet over een bodembeleidsplan. Wel zal op korte termijn wor-
den gestart met het opzetten van een bodeminformatiesysteem. Hierin wordt de kwaliteit van de 
bodem (voorzover bekend) vastgelegd en gekoppeld aan kaartmateriaal, zodat een overzicht 
wordt verkregen van de bodemkwaliteit en vervuiling van locaties binnen de gemeente.  
Voor de sanering van waterbodems is in samenwerking met het Waterschap Land van Nassau 
een gemeentelijk baggerplan opgesteld. De gemeente heeft het voornemen om twee bagger-
depots op te richten. In paragraaf 3.2.4 wordt hier nader op ingegaan. 
 

Waterkwaliteit 
De waterkwaliteit is beschreven in paragraaf 3.2.2. 
 

Luchtkwaliteit 
In de nabijheid van wegen kan sprake zijn van lokale luchtverontreiniging als gevolg van de uit-
stoot van wegverkeer. Deze luchtverontreiniging (die onder andere afhankelijk is van de ver-
keersintensiteit, de hoeveelheid zwaar verkeer en de gemiddelde snelheid op de betreffende 
weg) kan negatieve effecten op de gezondheid hebben. 
 
In juli 2001 is een nieuw Besluit luchtkwaliteit (gebaseerd op artikel 5.1 van de Wet Milieube-
heer) in werking getreden, waarin de normen ten aanzien van verschillende stoffen zijn aange-
past aan Europese regelgeving.  
 
Bij nieuwe gevoelige functies langs wegen mag er geen sprake zijn van een overschrijding van 
de grenswaarden van de verschillende stoffen zoals opgenomen in het Besluit.  
 
Het Besluit luchtkwaliteit heeft betrekking op zwaveldioxide, stikstofdioxide, stikstofoxiden, zwe-
vende deeltjes en lood. Hierbij wordt stikstofdioxide (NO2) als maatgevende stof beschouwd. Dit 
is de stof waarbij het snelst een overschrijding van de grenswaarde plaatsvindt als gevolg van 
de aanwezigheid van wegverkeer in de omgeving. 
 

Milieubeschermingsgebieden/Stiltegebied 
Een deel van het plangebied is in het Provinciaal Milieubeleidsplan 1995-1999 aangegeven als 
stiltegebied. Het stiltegebied Tonnekreek ligt in het noorden van het plangebied (zie figuur 3.7). 
Het doel van een stiltegebied is het voorkomen van verstoring van de natuurlijke geluiden in het 
gebied. In een dergelijk gebied geldt op grond van de provinciale milieuverordening een verbod 
voor het gebruik van toestellen, zodat de waarneming van natuurlijke geluiden niet wordt ver-
stoord. Dit verbod geldt niet voor toestellen die worden gebruikt voor de uitoefening van land-, 
tuin- of bosbouw of beroepsmatige visserij. 
 

Milieuhinder niet-agrarische bedrijven 
Algemeen 

Om te kunnen bepalen of de mogelijke milieubelasting van een bedrijf hoog of laag is, wordt 
veelal gebruikgemaakt van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. De Staat van Bedrijfsactiviteiten is 
een lijst waarin de meest voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten zijn gerangschikt naar 
toenemende milieubelasting. Met behulp van een indeling in categorieën wordt aangegeven 
hoe groot de mogelijke milieubelasting van een bedrijf is. 
De Staat van Bedrijfsactiviteiten geeft een vrij grove indeling van de milieuhinderlijkheid van be-
drijven. De situatie bij een specifiek bedrijf kan daarvan afwijken. 
Voor een toelichting op de Staat van Bedrijfsactiviteiten wordt verwezen naar bijlage 5. 
De in het plangebied aanwezige niet-agrarische bedrijven zijn geïnventariseerd en ingeschaald 
volgens de Staat van Bedrijfsactiviteiten (zie bijlage 6). De meeste bedrijven in het buitengebied 
van de gemeente Moerdijk vallen binnen categorie 2 of 3. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld 
garagebedrijven, aannemersbedrijven, (groot)handels- en opslagbedrijven en mechanisatiebe-
drijven. 
 



Risicocontour van 18 m ter weerszijden van A16 (indicatieve weergave)

Risicocontour van 80 m ter weerszijden van A17 (indicatieve weergave)

Risicocontour van 29 m ter weerszijden spoorweg (indicatieve weergave)

Zoeklocatie windenergie

Verzuringsgevoelige natuurgebieden (concept)

250 meter zone rondom verzuringsgevoelige natuurgebied (concept)

Stiltegebied

Plangrens

Laagvliegroute

Navigatietolerantiezone

Industrieterrein Moerdijk

zones industrielawaai
Figuur 3.7:
Milieu
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In het plangebied worden, gelet op het gemengde karakter van het gebied (landelijk gebied met 
een mix van niet-agrarische bedrijvigheid) bedrijven tot en met categorie 2 van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten algemeen toelaatbaar geacht. Dit zijn bedrijven die gelet op hun aard en in-
vloed op de omgeving direct toelaatbaar zijn tussen of naast woonbebouwing in gebieden met 
gemengde functies. 
 
Alleen op het industrieterrein Hazeldonk geldt (op een grotere afstand van woningen) een ho-
gere algemene toelaatbaarheid: hier zijn bedrijven tot en met categorie 3 toelaatbaar. Bij de zo-
nering op het terrein is rekening gehouden met een richtafstand van 100 m ten opzichte van 
(agrarische bedrijfs)woningen in de omgeving. 
 

Industrielawaai 
Industrieterreinen 

Binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Moerdijk en in de directe omgeving van de ge-
meente zijn verschillende industrieterreinen gevestigd. Op enkele van deze terreinen zijn inrich-
tingen gevestigd die "in belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken", zoals bedoeld in 
artikel 41 van de Wet geluidhinder. Volgens artikel 53 van de Wet geluidhinder dienen bedrij-
venterreinen waarop dergelijke bedrijven zijn of binnen worden gevestigd te worden gezoneerd.  
Het betreft de volgende industrieterreinen: 
a. industrie- en haventerrein Moerdijk (geluidszone bij Koninklijk Besluit vastgesteld op 

22 juni 1993); 
b. industrieterrein Dintelmond/Cebeco (geluidszone bij Koninklijk Besluit vastgesteld op 

22 juni 1993); 
c. industrieterrein Suikerunie (geluidszone bij Koninklijk Besluit 93.005154 vastgesteld op 

17 juni 1993); 
d. industrieterrein Schansdijk/de Koekoek (geluidszone vastgesteld op 11 september 1992 

door Gedeputeerde Staten); 
e. industrieterrein Hazeldonk/Zwartenberg (geluidszone bij Koninklijk Besluit 92.000273 vast-

gesteld op 15 januari 1992); 
f. industrieterrein de Mark (geluidszone bij Koninklijk Besluit 93.004823 vastgesteld op 

15 juni 1993). 
 
De zones industrielawaai zijn in figuur 3.7 en op plankaart 11 aangegeven. 
 

Zones industrielawaai 
Buiten zones industrielawaai mag de geluidsbelasting als gevolg van de bedrijven op het bedrij-
venterrein niet meer bedragen dan 50 dB(A). De zones industrielawaai die voor deze terreinen 
zijn vastgesteld zijn (gedeeltelijk) binnen het plangebied voor het buitengebied gelegen. 
 
Binnen zones industrielawaai gelden beperkingen voor nieuwbouw van woningen en andere 
gevoelige bestemmingen, vanwege een voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) op de gevel. 
Nieuwe woningen en andere gevoelige bestemmingen binnen de zone zijn slechts toelaatbaar 
in bijzondere situaties, zoals het opvullen van een open plek in de bestaande bebouwing of bij 
stads- en dorpsvernieuwing. Dit is in de meeste gevallen alleen mogelijk buiten de 55 dB(A)-
contour. Daarbinnen is geen nieuwbouw toegestaan. 
 
Om nieuwe geluidsgevoelige functies binnen de zonegrens industrielawaai mogelijk te maken, 
dient een verzoek hogere grenswaarden bij de provincie te worden aangevraagd. 
 

Sanering van industrielawaai 
Voor verschillende industrieterreinen zijn saneringsprogramma's opgesteld en in uitvoering, 
waardoor de geluidsbelasting in de afgelopen jaren is afgenomen of in de toekomst zal afne-
men. 
Voor industrieterrein Schansdijk/de Koekoek is op 19 december 1997 door Gedeputeerde Sta-
ten het saneringsprogramma vastgesteld (besluit nr. 477671). De minister van VROM heeft bij 
beschikking op 11 maart 1999 de Maximaal Toelaatbare Geluidbelasting (MTG) voor woningen 
binnen de geluidszone vastgesteld (MBG 98024646/840).  
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Gedeputeerde Staten hebben op 23 december 1997 een saneringsprogramma voor de indu-
strieterreinen Dintelmond en Cebeco vastgesteld (nr. 485570). Op 19 oktober 1998 heeft de 
minister van VROM de hoogst toelaatbare waarde van de geluidsbelasting vanwege de indu-
strieterreinen Dintelmond en Cebeco vastgesteld van de gevels van de woningen die liggen 
binnen de geluidszone rond de genoemde industrieterreinen. 
 
Voor industrieterrein Hazeldonk/Zwartenberg hebben Gedeputeerde Staten bij besluit op 19 de-
cember 1997 een saneringsprogramma vastgesteld. Op 12 augustus 1998 heeft de minister 
van VROM de maximaal toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van woningen die binnen 
deze geluidszone gevestigd zijn (MBG 98017168/777) vastgesteld.  
 
De sanering van de bovengenoemde industrieterreinen heeft ten doel de geluidsbelasting op de 
gevels van de huidige woningen binnen de zonegrens te reduceren. De zonegrenzen van de 
betreffende industrieterreinen zullen hierbij niet aangepast worden. Derhalve worden de vige-
rende zonegrenzen op de plankaart aangegeven.  
 
Ook voor industrie- en haventerrein Moerdijk is er sprake van een saneringssituatie. Aan de 
rand van het industrieterrein Moerdijk ligt een aantal woningen, dat in de toekomst in verband 
met de geluidshinder worden gesaneerd. Voor de meeste bestaande woningen binnen de ge-
noemde geluidszone geldt een grenswaarde van 50 dB(A). Voor een aantal bestaande wonin-
gen is evenwel een hogere grenswaarde van 55 dB(A) door Gedeputeerde Staten vastgesteld 
omdat ten tijde van het vaststellen van de geluidszone reeds sprake was van een hogere ge-
luidsbelasting dan 50 dB(A). Voorwaarde daarbij is dat deze woningen over een geluidsluwe 
gevel beschikken. 
 
Als gevolg van de verdere ontwikkeling van het industrie- en havengebied Moerdijk is uitbrei-
ding van de beschikbare geluidsruimte noodzakelijk. Om vast te kunnen stellen wat de gevol-
gen van het verruimen van de geluidszone heeft voor de in de nabijheid van het industrieterrein 
gelegen woningen is in 2003 een uitgebreid akoestisch onderzoek uitgevoerd. 
Uit dit onderzoek is gebleken dat het noodzakelijk is de geluidszone te vergroten aan met name 
de zuid- en oostzijde van het plangebied. Omdat een verruiming van de geluidszone alleen 
wenselijk en mogelijk is voorzover dat aantoonbaar noodzakelijk is binnen een bestemmings-
planperiode van 10 jaar, is op basis van verwachte ontwikkelingen besloten uit te gaan van een 
nieuwe middellange termijn geluidscontour.  
Het vaststellen van een nieuwe geluidscontour dient plaats te vinden in het kader van een be-
stemmingsplanprocedure. Met het oog op een zorgvuldige procedure heeft de gemeente Moer-
dijk er voor gekozen hiervoor een 6e herziening op te stellen van het bestemmingsplan Indu-
strieterrein Moerdijk 1993. Geoordeeld wordt dat het bestemmingsplan Buitengebied niet het 
geëigende plan is om de problematiek van het industrieterrein Moerdijk op juiste wijze te rege-
len.  
Met het oog hierop wordt in het bestemmingsplan Buitengebied vooralsnog uitgegaan van de 
thans geldende geluidscontour. Wel dient te zijner tijd een herziening van dit bestemmingsplan 
plaats te vinden om de nieuwe korte termijn geluidscontour ook in het plan Buitengebied te ver-
ankeren. 
 
Uitgaande van de nieuwe middellange termijn geluidscontour is bepaald welke bestaande wo-
ningen nabij het industrieterrein wel en niet kunnen worden gehandhaafd, al dan niet na vast-
stelling van een Verzoek hogere grenswaarde. 
De woningen, gelegen in het bestemmingsplan Buitengebied die kunnen worden gehandhaafd 
zijn in dit bestemmingsplan positief bestemd. De woningen waarvan vaststaat dat zij niet ge-
handhaafd kunnen worden zijn niet in het bestemmingsplan Buitengebied opgenomen. Deze 
woningen zullen te zijner tijd deel uitmaken van de 6e herziening van het bestemmingsplan In-
dustrieterrein Moerdijk 1993. 
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Externe veiligheid 
Algemeen 

Voor externe veiligheid zijn in het algemeen twee aspecten van belang, te weten het plaatsge-
bonden risico (PR, voorheen individueel risico) en het groepsrisico (GR). Het plaatsgebonden 
risico is de kans per jaar dat een persoon dodelijk wordt getroffen door een ongeval, indien hij 
zich onafgebroken (dat wil zeggen vierentwintig uur per dag en gedurende het gehele jaar) en 
onbeschermd op een bepaalde plaats zou bevinden. Het PR wordt weergegeven met risico-
contouren rondom de inrichting. De grenswaarde voor het plaatsgebonden risico wordt voor ge-
voelige objecten gesteld op een niveau van 10-6 per jaar. De norm van 10-6 per jaar betekent dat 
de kans op een dodelijke situatie door een ongeval met gevaarlijke stoffen op een te bebouwen 
plek maximaal één op de miljoen per jaar mag zijn. Binnen de 10-6-contour mogen dan ook 
geen nieuwe gevoelige functies mogelijk worden gemaakt. Het groepsrisico (GR) drukt de kans 
per jaar uit dat een groep mensen van minimaal een bepaalde omvang overlijdt als direct ge-
volg van een ongeval in een inrichting waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. De normen 
voor het GR hebben een oriënterende waarde (inspanningsverplichting).  
In dit bestemmingsplan wordt ten aanzien van externe veiligheid aandacht besteed aan vervoer 
van gevaarlijke stoffen (infrastructuur, waarbij in paragraaf 3.9 aandacht is besteed aan leidin-
gen) en aan bedrijfsactiviteiten. 
 

Infrastructuur 
In het plangebied zijn verschillende verkeerswegen, spoorwegen en vaarwegen aanwezig 
waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt, namelijk: 
- verkeerswegen: A16, A17, A29, A59, N285 en N640; 
- spoorwegen; 
- vaarwegen: Hollandsch Diep, Volkerak en Volkeraksluizen.  
Voor informatie over de situatie met betrekking tot externe veiligheid langs wegen en water is 
gebruikgemaakt van het rapport Evaluaties risico's gevaarlijke stoffen van de provincie Noord-
Brabant (2003). 
 

- Verkeerswegen 
Voor de verkeerswegen zijn plaatsgebonden risicocontouren berekend die gelden vanaf de 
wegas van deze wegen. Voor de A17 ligt de 10−6-contour tussen knooppunt Klaverpolder en 
Moerdijk op 80 m. Vanaf knooppunt Noordhoek tot aan knooppunt De Stok ligt de 10−6-contour 
op 45 m. Voor de A16 ligt de 10−6-contour voor het plaatsgebonden risico vanaf knooppunt 
Zonzeel (tot Prinsenbeek) op 18 m. Voor de A59 is er geen sprake van een 10−6-contour. Dit 
geldt tevens voor de N268 (A29-Dinteloord), de N285/A59 (Terheijden-Zevenbergen) en de 
N640 (A59 Fijnaart-N268). 
 
Voor de A17 ligt de 10−8-contour tussen knooppunt Klaverpolder en Moerdijk op 700 m. Vanaf 
knooppunt Noordhoek tot aan knooppunt De Stok ligt de 10-8-contour op 600 m. Voor de A16 
ligt de 10−8-contour vanaf knooppunt Zonzeel (tot Prinsenbeek) op 250 m. De 10−8-contour van 
de A59 ligt tussen knooppunt Zonzeel en knooppunt Hooipolder op 200 m. Tussen het knoop-
punt Sabina en knooppunt Noordhoek ligt deze op 220 m. Voor de N268 en de N268 (A29-
Dinteloord) ligt de 10−8-contour op 200 m. Voor de N285/A59 bedraagt deze afstand 170 m. De 
N640 (A59 Fijnaart-N268) heeft geen 10−8-contour. 
 
In het plangebied wordt de oriënterende waarde van het groepsrisico bij de A17 niet overschre-
den. Bij de A17 (tussen knooppunt Noordhoek en knooppunt De Stok), N285 (Zevenbergen-
A17/A59), A59 (knooppunt Zonzeel-knooppunt Hooipolder) en A16 (knoopunt Zonzeel-Prinsen-
beek) vormt een kilometervlak een bijna-aandachtspunt. Dit betekent dat het groepsrisico groter 
is dan de oriënterende waarde gedeeld door 10.  
 

- Spoorwegen 
Met betrekking tot de bestaande spoorlijn blijkt uit de Risicoatlas spoor (AVIV, gegevens 1998) 
en het rapport van de provincie het volgende. 
Voor het spoortraject Roosendaal-Lage Zwaluwe ligt de 10-6-contour voor het plaatsgebonden 
risico op 12 m. De 10-8-contour (de streefwaarde) ligt op 300 m. 



Sectorale analyse 67  
 

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 

264.10404.00

 

Voor het traject Dordrecht-Lage Zwaluwe liggen deze contouren op respectievelijk 29 en 500 m. 
Dit geldt eveneens voor de Moerdijk Raccordement aansluiting. 
 
Ook ter plaatse van het emplacement Lage Zwaluwe dient rekening te worden gehouden met 
externe veiligheid. In het kader van een revisievergunningprocedure is voor het emplacement 
de Notitie "Quickscan Externe veiligheid Lage Zwaluwe" opgesteld (SAVE, d.d. 14 augustus 
2002, nr. 021033-L38). Uit deze notitie en de aanvraag voor de revisievergunning blijkt dat het 
plaatsgebonden risico maximaal 10-7/jr bedraagt, een factor 10 lager dan de norm. Railinfrabe-
heer geeft in de revisievergunningaanvraag aan dat het vervoer van gevaarlijke stoffen niet leidt 
tot een overschrijding van de grenswaarde van 10-6 voor het plaatsgebonden risico op de grens 
van de inrichting. In de Notitie van SAVE wordt aangegeven dat de omgeving van het empla-
cement her en der een enkele woning bevat: in de huidige situatie is er dan ook geen sprake 
van een groepsrisico dat niet zou voldoen aan de oriënterende waarde. 
 

- Vaarwegen 
Zowel voor het Hollands Diep als het Volkerak is er geen sprake van een 10−6-contour. De 10−8-
contour ligt voor het Hollands Diep op 170 m en voor de Volkerakssluis Zuidervoorhaven op 
15 m (afstand die tot de oever in acht moet worden genomen). Door geen van de vaarwegdelen 
wordt de oriënterende waarde van het groepsrisico overschreden, mede gelet op de geringe 
bevolkingsdichtheid in het plangebied. 
 

- Conclusie infrastructuur 
Binnen de 10-6-contouren van de verkeers- en spoorwegen worden geen nieuwe gevoelige 
functies mogelijk gemaakt. Met betrekking tot het groepsrisico wordt deze op geen enkele loca-
tie in het plangebied overschreden.  
 

Bedrijven 
- Bedrijven vallend onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen 

Dit besluit, waarvan in februari 2002 het ontwerp is gepubliceerd, is op 27 oktober 2004 in wer-
king getreden. Het besluit bevat normen voor het risico rondom inrichtingen die gevaar voor de 
omgeving met zich meebrengen. 
In het besluit wordt onderscheid gemaakt tussen kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten. 
Kwetsbare objecten zijn woningen (met uitzondering van verspreid liggende woningen met een 
dichtheid van maximaal twee per hectare en dienst- of bedrijfswoningen) en andere objecten 
waar zich gedurende een groot deel van de dag grote groepen mensen bevinden of (een deel 
van de dag) kwetsbare groepen mensen. Ook kampeer- en andere recreatieterreinen bestemd 
voor het verblijf van meer dan 50 personen gedurende meerdere aaneengesloten dagen van 
het jaar zijn aangemerkt als kwetsbaar object.  
Onder beperkt kwetsbare objecten worden verstaan woningen, kantoorgebouwen, hotels, res-
taurants, winkels, bepaalde vormen van sportieve/recreatieve voorzieningen en bedrijfsgebou-
wen, voorzover deze objecten niet tot de kwetsbare objecten behoren, en hiermee vergelijkbare 
objecten, alsook objecten met een hoge infrastructurele waarde. 
De grenswaarde voor het plaatsgebonden risico is voor kwetsbare objecten (op enkele uitzon-
deringssituaties na) gesteld op een niveau van 10-6 per jaar. Voor beperkt kwetsbare objecten is 
deze waarde een richtwaarde, wat wil zeggen dat hiervan alleen om gewichtige redenen kan 
worden afgeweken.  
Voor bestaande kwetsbare objecten moet het PR (op een enkele uitzondering na) binnen 3 jaar 
na de inwerkingtreding van het besluit op een niveau van maximaal 10-5 per jaar zijn gelegen en 
zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk in 2010 op een niveau van maximaal 10-6 per jaar. Voor een 
reeds in het vigerende bestemmingsplan geprojecteerd, maar nog niet gerealiseerd, kwetsbaar 
object gelden deze verplichtingen vanaf het tijdstip dat de bouwvergunning voor dat object on-
herroepelijk is geworden. Het groepsrisico wordt vertaald in een dichtheid van personen per 
hectare. De normen voor het GR hebben een oriënterende waarde. Bedrijven die onder het be-
sluit vallen, zijn onder andere een deel van de BRZO-bedrijven en LPG-tankstations. 
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- BRZO-bedrijven 
Dertien bedrijven binnen de gemeente vallen onder het Besluit risico's zware ongevallen 
(BRZO). Een deel van deze bedrijven valt ook onder het Besluit externe veiligheid vallen. 
Rondom deze bedrijven zijn externe risicocontouren aangegeven. De PR-risicocontouren van 
de betreffende bedrijven lopen niet over het plangebied heen, behalve voor 1 bedrijf op indu-
strieterrein Dinteloord (AD chemicals). De risicocontour loopt slechts voor een zeer klein deel 
over het plangebied heen. Binnen deze risicocontour zijn in het plangebied geen kwetsbare of 
beperkt kwetsbare objecten gelegen of geprojecteerd. 
 

- LPG-tankstations 
In het Besluit externe veiligheid inrichtingen wordt, afhankelijk van de jaarlijkse LPG-doorzet 
van het tankstation, uitgegaan van een minimale afstand van 45 m (doorzet tot 1.000 m³), 
110 m (doorzet tot 1.500 m³) of een nader te berekenen afstand bij een doorzet boven 
1.500 m³. Daarnaast dient volgens het besluit binnen 150 m rekening te worden gehouden met 
het groepsrisico. 
Binnen het plangebied is een vijftal benzineservicestations waar verkoop van LPG mogelijk is 
dan wel plaatsvindt. Deze zijn gelegen langs de A16, A17 en A59. Daarnaast is een LPG-tank-
station buiten het plangebied gelegen (in Fijnaart), waarvan het LPG-vulpunt nabij de grens van 
het plangebied is gelegen. De milieucirkel rondom het LPG-vulpunt is derhalve wel gedeeltelijk 
in het plangebied gelegen.  
In de wijde omgeving van de tankstations langs de snelwegen zijn geen kwetsbare of beperkt 
kwetsbare objecten aanwezig of nieuw geprojecteerd. Het Bevi heeft voor deze tankstations 
dan ook geen gevolgen. 
Voor het tankstation aan de Lapdijk is van belang dat hier nog geen verkoop van LPG plaats-
vindt. Bij het eventueel starten van verkoop, dient rekening te worden gehouden met het Bevi. 
 

Milieuhinder bij agrarische bedrijven 
Verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen 

In het plangebied bevindt zich een aantal glastuinbouwbedrijven. Met name als gevolg van het 
gebruik van bestrijdingsmiddelen, kunnen in de directe omgeving van glastuinbouwbedrijven 
milieuhinder en gezondheidsrisico's optreden. Het is daarom gewenst om in nieuwe situaties 
een zekere afstand tussen gevoelige bestemmingen en kassen aan te houden. 
In het Besluit glastuinbouw (2002) is aangegeven dat glastuinbouwbedrijven vergunningplichtig 
zijn, tenzij bepaalde afstanden in acht worden genomen. Deze afstanden zijn afhankelijk van de 
soort bebouwing in de omgeving van de glastuinbouwbedrijven. Tabel 3.6 geeft hier een over-
zicht van.  
 
Tabel 3.6  Aan te houden afstand tussen glastuinbouwbedrijf en object 
 

aan te houden afstand 
soort bebouwing  indien glastuinbouwbedrijf vóór 

1 mei 1996 is opgericht1) 
indien glastuinbouwbedrijf 
na 30 april 1996 is opgericht 

categorie I: aaneengesloten woonbe-
bouwing, gevoelige objecten 25 m 50 m 

categorie II: overige woningen van 
derden, restaurants 10 m 25 m 

 
1)  De genoemde afstand geldt met inbegrip van eventuele uitbreidingen na dit tijdstip. 
 
Bij nieuwe ontwikkelingen zijn minimumafstanden zoals aangegeven in de laatste kolom van ta-
bel 3.6 wenselijk. 
 
In het plangebied zijn meerdere fruitteeltbedrijven en boomkwekerijen aanwezig. Als gevolg van 
bespuitingen met gewasbeschermingsmiddelen kan hierbij luchtverontreiniging optreden. Op 
basis van jurisprudentie wordt een afstand van 50 m aangeraden tussen dit type bedrijven en 
woningen.  
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Verstoring door licht 
Uit onderzoek is gebleken dat het lichamelijk en psychisch functioneren van de mens negatief 
wordt beïnvloed, wanneer de natuurlijke afwisseling tussen licht en donker wordt verstoord. In 
Nederland wordt veel licht geproduceerd, bijvoorbeeld straatverlichting en schijnwerpers op 
sportvelden. In de glastuinbouw wordt gebruikgemaakt van assimilatiebelichting om de groei 
van gewassen in kassen te bevorderen. In het Besluit glastuinbouw zijn regels opgenomen voor 
assimilatiebelichting.  
In het algemeen dient de gevel van een kas waar assimilatiebelichting wordt toegepast, op een 
dusdanige manier te worden afgeschermd, dat op een afstand van ten hoogste 10 m de lichtuit-
straling met minstens 95% wordt gereduceerd en de gebruikte lampen buiten de inrichting niet 
zichtbaar zijn. 
In het plangebied komt een aantal paardenbakken (buitenrijbakken) voor. Lichthinder kan voor-
komen wanneer lichtmasten bij paardenbakken zijn geplaatst. Lichtmasten bij paardenbakken 
komen niet in het plangebied voor. 
 

Verstoring door stank 
In het gebied zijn enkele melkveehouderijen gevestigd. Bij uitbreiding en nieuwvestiging van 
veehouderijbedrijven dient vanwege geurhinder een toetsing plaats te vinden aan de Richtlijn 
Veehouderij en Stankhinder. De Richtlijn Veehouderij en Stankhinder (1996) is opgesteld om de 
stankhinder in de omgeving van veehouderijbedrijven te kunnen beoordelen (in het kader van 
vergunningverlening). Ook bij het mogelijk maken van nieuwe stankgevoelige functies in de 
omgeving van veehouderijen dient rekening te worden gehouden met deze Richtlijn, om de 
aanwezige agrarische bedrijven niet in hun bedrijfsvoering te belemmeren. De Richtlijn geldt 
niet voor melkveehouderijen die onder het Besluit melkrundveehouderijen Milieubeheer vallen: 
de Richtlijn geldt alleen voor bedrijven die vergunningplichtig zijn. 
Bij de beoordeling van stankhinder bij veehouderijen wordt de omgeving in vier categorieën on-
derverdeeld. Voor de categorie-indeling dient als gevolg van jurisprudentie teruggegrepen te 
worden op de Brochure veehouderij en hinderwet (1985). Categorie 1 is de meest gevoelige 
bebouwing en betreft de bebouwde kom en stankgevoelige objecten, categorie 4 is het minst 
gevoelig en betreft agrarische bedrijven in een agrarische omgeving. 
 
Afhankelijk van de aard van de veehouderij dient een bepaalde afstand in acht te worden ge-
nomen. 
Voor melkveehouderijen geldt een vaste afstand. Melkrundveehouderijen gelegen in omge-
vingscategorie I en II (directe omgeving van de bebouwde kom, niet-agrarische bebouwing ge-
concentreerd in lintbebouwing buiten de bebouwde kom) geldt een stankcirkel van 100 m. Voor 
de overige melkveehouderijen in het buitengebied (omgevingscategorie III en IV) is de stankcir-
kel 50 m. Binnen deze cirkels mogen geen nieuwe gevoelige objecten, waaronder woningen, 
voorkomen of totstandkomen. 
Voor andere veehouderijen, zoals varkens, rundvee en kippen, zijn de aan te houden afstanden 
afhankelijk van het aantal dieren, het soort dieren en het staltype (wel of geen Groen-Label-
stallen).  
In 2003 zijn nieuwe omrekeningsfactoren voor landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden 
vastgesteld. Aangezien het plangebied echter geen reconstructiegebied is, heeft deze regeling 
geen gevolgen voor het plangebied. 
 
Aan de Stadsedijk 81 is een manege met binnenbak gevestigd en aan de Langeweg 15 is een 
typisch centrum/stoeterij. Een manege kan voor milieuoverlast zorgen in de vorm van stof, 
stank en licht. Stankhinder kan plaatsvinden bij het uitmesten van stallen en het afvoeren van 
de mest. 
Op basis van de oude richtlijn Veehouderij en hinderwet en recente jurisprudentie moet 
mestopslag en/of paardenstalling in geval van bedrijfsmatige activiteiten op tenminste 50 m af-
stand van woningen van derden zijn gelegen om stankhinder te voorkomen.  
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Verstoring door stof 
Stofhinder kan plaatsvinden bij paardenbakken (buitenrijbakken). Om stofhinder te voorkomen 
wordt een afstand van 50 m tussen rijbak en woningen en andere gevoelige objecten voldoende 
geacht om deze hinder te voorkomen. Ook het aanhouden van deze afstand tot stapmolens 
wordt gewenst geacht.  
 

Verzuring 
De Wet ammoniak en veehouderij is in mei 2002 in werking getreden. In het algemeen geldt dat 
een vergunning voor de oprichting en/of uitbreiding van stallen wordt geweigerd, indien de stal 
van het bedrijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in een kwetsbaar gebied, dan wel in een zone 
van 250 m rondom het kwetsbare gebied. Artikel 7 van de Wet ammoniak en veehouderij geeft 
aan dat uitbreiding/wijziging van een veehouderij binnen de zone van 250 m is toegestaan, mits 
de vergunde ammoniakemissie niet wordt overschreden. 
 
De kwetsbare gebieden die in de wet worden genoemd, zijn gebieden die voldoen aan de vol-
gende voorwaarden: 
- de gebieden behoren tot de ecologische hoofdstructuur, zoals deze begrensd is door de 

provincie; 
- de gebieden zijn volgens de Interim-wet ammoniak en veehouderij als "voor verzuring ge-

voelige gebied" aangewezen; 
- de gebieden waarvoor een convenant in het kader van de Uitvoeringsregeling ammoniak 

en veehouderij van toepassing is. 
 
De zone langs het Hollandsch Diep en het Volkerak valt binnen de door de provincie vastge-
stelde ecologische hoofdstructuur (zie figuur 3.7, Milieu).  
Binnen deze zone heeft de provincie in concept enkele voor verzuring gevoelige gebieden aan-
gegeven. Als deze, voor verzuring gevoelige gebieden, definitief worden aangewezen, is binnen 
een afstand van 250 m van de voor verzuring gevoelige gebieden, nieuwvestiging of uitbreiding 
van veehouderijen in principe niet toegestaan.  
De provincie heeft in het streekplan aangegeven dat er onder het regime van de Wet ammoniak 
en veehouderij voor bestaande bedrijven mogelijkheden bestaan om in dierenaantal en bebou-
wingsomvang uit te breiden, mits het bedrijfsemissieplafond niet wordt overschreden. De uit-
stoot van ammoniak kan namelijk door technische aanpassingen van stallen verder worden be-
perkt. De provincie is echter van mening dat in de zone van 250 m rond kwetsbare bos- en na-
tuurgebieden, uitbreiding van het aantal dieren en uitbreiding van de bebouwing vanuit ruimtelijk 
oogpunt ongewenst is. In aanvulling op de Wet ammoniak en veehouderij heeft de provincie 
daarom grenzen gesteld aan nieuwvestiging van, omschakeling naar of uitbreiding van inten-
sieve veehouderijbedrijven binnen 250 m rondom kwetsbare bos- en natuurgebieden. 
 

Intensieve kwekerijen 
In het plangebied zijn enkele intensieve kwekerijen gelegen, waaronder champignonkwekerijen. 
Voor champignonkwekerijen geldt een richtafstand (tot woningen) van 30 m in verband met ge-
luid, gevaar en geur en 50 m indien het een champignonkwekerij met mestfermentie is (in ver-
band met het aspect geur). Zie hiervoor ook de Staat van Bedrijfsactiviteiten behorende bij dit 
bestemmingsplan.  
 
3.8.3. Toekomstige ontwikkelingen 

Kwaliteit van bodem, water en lucht 
Bodemkwaliteit 

Nieuwe bestemmingen dienen bij voorkeur op schone grond te worden gerealiseerd. Mocht er 
bij functiewijzing een vermoeden van bodemverontreiniging aanwezig zijn, dan dient middels 
een onderzoek nader te worden bekeken in hoeverre de bodem op deze locaties verontreinigd 
is en moet er, afhankelijk van de risico's voor de gebruikers en/of het milieu, mogelijk worden 
gesaneerd.  
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Luchtkwaliteit 
Er worden geen nieuwe gevoelige functies rechtstreeks mogelijk gemaakt. Door middel van een 
vrijstellingsbevoegdheid worden nieuwe woningen (in cultuurhistorisch waardevolle gebouwen 
of via woningsplitsing of nieuwe agrarische bedrijfswoningen) toegestaan. Hierbij hoeft pas op 
het moment dat van deze vrijstellingsbevoegdheid gebruik wordt gemaakt, te worden aange-
toond dat aan de grenswaarden van het Besluit luchtkwaliteit is voldaan. Derhalve wordt gecon-
cludeerd dat het aspect luchtkwaliteit vooralsnog geen belemmering vormt voor de ruimtelijke 
ontwikkelingen die in dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt.  
 

Waterkwaliteit 
Toekomstige ontwikkelingen met betrekking tot waterkwaliteit zijn beschreven in para-
graaf 3.2.4. 
 

Milieuhinder niet-agrarische bedrijven 
Industrielawaai 

Binnen de verschillende op de plankaart aangegeven zonegrenzen industrielawaai worden 
geen nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk gemaakt. 
 

Externe veiligheid 
De komende jaren wordt een sterke groei verwacht van het goederenvervoer van Rotterdam via 
Roosendaal naar Antwerpen (zie paragraaf 3.7, Verkeer). Er is een Trajectnota/MER VERA 
(Milieueffectrapport VERA) opgesteld, waarin mogelijke oplossingen voor capaciteitsproblemen 
en overlast voor omwonenden zijn aangegeven. Hieruit is gebleken dat in de omgeving van de 
spoorlijn Roosendaal-Lage Zwaluwe het aantal kwetsbare bestemmingen binnen de 10-6-con-
tour voor het plaatsgebonden risico, in vergelijking met de autonome ontwikkeling, afneemt van 
110 naar 108.  
 
Wanneer de ministers een ontwerptracébesluit zullen nemen, is nog niet bekend. Daarnaast is 
in 2002 het eindbeeldonderzoek RoBel (goederenspoor Rotterdam-België) gestart, om vast te 
stellen hoe de goederenspoorverbinding er op de langere termijn (tot 2050) uit moet zien. Het 
eindbeeldonderzoek is in 2003 aan bestuurders in de regio aangeboden. Uit de studie blijkt dat 
de risico's rond gevaarlijke stoffen in 2050 minder groot zullen zijn dan in de uitgangssituatie. 
Naar aanleiding van de eindbeeldstudie en de adviezen van bestuurders en organisaties in de 
regio, zullen de ministers laten weten hoe de goederenspoorverbinding er in 2050 uit moet zien. 
Aanpassingen aan de spoorverbinding worden niet in dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt. 
Derhalve hebben deze ontwikkelingen ten aanzien van de spoorverbinding geen gevolgen voor 
de ruimtelijke ontwikkelingen die in dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. 
 
Er worden in dit bestemmingsplan geen gevoelige functies mogelijk gemaakt binnen de plaats-
gebonden risicocontour van 10-6 voor de eerder aangegeven spoor-, verkeers- en vaarwegen 
en het bedrijf AD Chemicals (industrieterrein Dinteloord). 
 
In het bestemmingsplan worden in de omgeving van het emplacement geen nieuwe gevoelige 
functies mogelijk gemaakt, zeker niet op een dusdanig grote schaal dat dit van invloed is op het 
groepsrisico van het emplacement. De externe veiligheid van het emplacement heeft dan ook 
geen gevolgen voor de ruimtelijke ontwikkelingen die in dit bestemmingsplan mogelijk worden 
gemaakt. 
 
Bij het toestaan van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zal rekening worden gehouden met de 
conform het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) aan te houden afstanden in verband 
de aanwezigheid van LPG-vulpunten in (de omgeving van) het plangebied. 
 
3.8.4. Sectoraal wensbeeld 
Voor milieu geldt het volgende sectorale wensbeeld: 
- nieuwe functies dienen op schone grond te worden gerealiseerd; 
- het bestemmingsplan dient bij het toelaten van nieuwe functies of bij uitbreiding van be-

staande functies rekening te houden met het stiltegebied Tonnekreek; 
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- bij het toelaten van nieuwe gevoelige functies dient rekening te worden gehouden met de 
vastgestelde zones industrielawaai; 

- het bestemmingsplan dient bij het toelaten van nieuwe gevoelige functies rekening te hou-
den met de externe veiligheidscontouren die rondom bedrijven en infrastructuur gelden; 

- het bestemmingsplan dient bij het toelaten van nieuwe gevoelige functies en de nieuw-
bouw of uitbreiding van agrarische bedrijven rekening te houden met afstandsnormen in 
verband met verspreiding van gewasbeschermingsmiddelen en stank-, licht- en stofhinder; 

- het bestemmingsplan dient bij het toestaan van nieuwvestiging of uitbreiding van veehou-
derijen rekening te houden met de voor verzuring gevoelige gronden. 

 
 
3.9. Overige functies 

3.9.1. Inleiding 
In deze paragraaf wordt kort ingegaan op overige functies die in het landelijk gebied voorko-
men, namelijk niet-agrarische bedrijvigheid, wonen, windenergie en kabels en leidingen. Eerst 
wordt de huidige situatie beschreven, daarna wordt ingegaan op de toekomstige ontwikkelin-
gen. Afgesloten wordt met het sectorale wensbeeld. 
Voor dit hoofdstuk is gebruikgemaakt van verschillende bronnen, waaronder de door de ge-
meente uitgevoerde veldinventarisatie. 
 
3.9.2. Huidige situatie 

Wonen 
In het plangebied komen zowel burgerwoningen als (agrarische) bedrijfswoningen voor. De 
woonbebouwing in het plangebied bevindt zich in kleine kernen, verspreidt door het plangebied 
of plaatselijk in lintbebouwing. De grote kernen (zoals Willemstad, Zevenbergen, Klundert, Fij-
naart en Moerdijk) vallen buiten het plangebied. 
De kleine kernen in het plangebied waren van oorsprong dijkdorpen. De Oude Heijningsedijk, 
de Stadsedijk en de knooppunten Oude Molen en Zwingelspaan vormen bebouwingslinten. 
Een aantal burgerwoningen was oorspronkelijk voormalige agrarische bedrijfswoningen. 
Incidenteel komen woonboten voor. 
 

Niet-agrarische bedrijvigheid 
De niet-agrarische bedrijvigheid in het plangebied is veelzijdig en verspreid over diverse loca-
ties in de hele gemeente. Met name het voorkomen van enkele grote/zware bedrijven is in het 
buitengebied opvallend. Het gaat bijvoorbeeld om een betonfabriek en een mestdistributiebe-
drijf. Ten zuidoosten van Zevenbergen ligt tussen de Mark en de Zuiddijk het bedrijventerrein 
Hazeldonk. 
De aard van de bedrijfsactiviteiten is zeer divers. Er komen aan de agrarische sector gerela-
teerde bedrijven voor, zoals handel in agrarische producten en loonbedrijven. Ook niet aan het 
buitengebied gebonden bedrijven komen voor, zoals machine- en constructiebedrijven, mecha-
nisatiebedrijven, aannemersbedrijven, garagebedrijven, timmerbedrijven, caravanstalling en 
transportbedrijven.  
 
De volgende horecabedrijven komen voor: 
- café De Delta aan de Stadsedijk 149; 
- café-restaurant Het Zwarte Schaap aan de Achterdijk 109; 
- een café/pension aan de Oude Molensedijk 22-24; 
- een hotel-restaurant aan de Schansdijk 3; 
- hotel-restaurant De Gouden Leeuw aan de Lapdijk, nabij de A16. 
 
Naast de bovengenoemde (horeca)bedrijven zijn ook enkele detailhandelsbedrijven in het plan-
gebied aanwezig. Zo is er een winkel in boten en scheepsbenodigdheden bij de Volkeraksluizen 
en een koopcentrum aan de A59. Nabij Fijnaart is een nieuwe bouwmarkt geprojecteerd die 
vanuit de kern verplaatst wordt (zie ook bijlage 9). 
Overige voorkomende functies zijn kantoren, een school en een zorgboerderij. 
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Een actuele ontwikkeling ten aanzien van niet-agrarische bedrijvigheid is de voorgenomen ver-
plaatsing van de bouwmarkt Sanders naar de percelen Molenstraat 137,139 en 141 te Fijnaart. 
Met het oog op een spoedige realisering van de plannen voor deze locatie heeft de gemeente in 
2003 besloten een afzonderlijk bestemmingsplan voor te bereiden voor deze locatie. Aangeno-
men werd dat het voorontwerp van dit bestemmingsplan begin 2004 beschikbaar zou zijn en 
derhalve ruim voor het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied ter inzage gelegd zou kunnen 
worden. In het bestemmingsplan Buitengebied zou dan het bestemmingsplan voor de locatie 
Sanders geïntegreerd kunnen worden. 
Door onvoorziene omstandigheden heeft het afronden van het ontwerpbestemmingsplan Loca-
tie Sanders meer tijd gekost dan kon worden voorzien. Dit heeft ertoe geleid dat het ontwerpbe-
stemmingsplan Buitengebied en het ontwerpbestemmingsplan Locatie Sanders gelijktijdig wa-
ren afgerond en beschikbaar voor terinzagelegging.  
Omdat het nagenoeg gelijktijdig ter inzage leggen van beide plannen tot onduidelijkheden en 
misverstanden aanleiding kan geven, is besloten de procedure van het plan Locatie Sanders 
stop te zetten en dit plan volledig te integreren in het bestemmingsplan Buitengebied.  
Gegeven de specifieke afwegingen die aan de orde zijn, is besloten om de toelichting bij het 
ontwerpbestemmingsplan Locatie Sanders als bijlage 9 op te nemen in de toelichting van het 
bestemmingsplan Buitengebied. 
 

Windenergie 
In het streekplan Noord-Brabant 2002 is aangegeven dat de provincie de energieproductie door 
windturbines actief wil bevorderen. Hierbij heeft bundeling van windturbines bij bedrijventerrei-
nen of langs infrastructuur in de stedelijke regio's de voorkeur. Ook in landelijke regio's zijn 
windturbineparken toegestaan, mits de windturbines qua plaatsing en vormgeving zodanig wor-
den ingepast, dat wordt aangesloten bij de karakteristiek van het landschap en de aanwezige 
cultuurhistorische landschapswaarden. Binnen regionale natuur- en landschapseenheden 
(RNLE's) zijn windturbines in principe niet toelaatbaar. 
De provincie streeft naar het plaatsen van windturbines in clusters ("parken") of in lijnopstellin-
gen. De provincie is terughoudend bij het toestaan van solitaire windturbines. In RNLE's zijn 
deze niet toegestaan. De noordelijke zone van het plangebied behoort tot een RNLE. Windtur-
bines zijn hier niet mogelijk. 
 
Momenteel zijn op twee locaties in het plangebied reeds windmolens aanwezig, namelijk nabij 
de Volkeraksluizen en langs de Sabinadijk. Beide windmolenparken worden beheerd door Es-
sent. De hier aanwezige windturbines zullen op termijn worden vergroot tot een ashoogte van 
75 m. Ten behoeve hiervan is in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid opgenomen 
in welk kader een nadere afweging kan worden gemaakt ten opzichte van de belangen van na-
tuur (vogelrichtlijn, habitatgebied) en de laagvliegzone.  
In de periode 2003-2004 heeft onderzoek plaatsgevonden naar mogelijk geschikte locaties voor 
realisatie van nieuwe windturbines. Op basis van dit onderzoek heeft de gemeenteraad van 
Moerdijk in juli 2004 bepaald dat er geen nieuwe windturbines geplaatst gaan worden nabij Kla-
verpolder, maar dat het zoekgebied voor windturbines nabij de Sabinapolder wordt uitgebreid. 
Indien naar aanleiding van dit onderzoek concrete locaties worden aangewezen voor deze ont-
wikkeling, dan zal dit planologisch mogelijk worden gemaakt door middel van een herziening 
van dit bestemmingsplan. 
 

Vliegroutes 
In het zuidelijk deel en in het noordelijk deel van het plangebied zijn laagvliegroutes aanwezig. 
Deze routes starten vanuit de vliegbasis Woensdrecht.  
Krachtens de regeling "VFR-nachtvluchten en minimumvlieghoogten voor militaire luchtvaartui-
gen" van de Luchtvaartwet is het voor helikopters (en voor opleidingsdoeleinden ook voor pro-
pellervliegtuigen) toegestaan om ter plaatse van de laagvliegroute op een minimumhoogte van 
30 m (of zoveel lager als de opdracht vereist) te vliegen. Aan weerszijden van de hartlijn van de 
laagvliegroute geldt een navigatie-tolerantiezone van 926 m. In figuur 3.7 zijn de laagvliegroutes 
met bijbehorende navigatie-tolerantiezone aangegeven. 
Een planologische regeling in de voorschriften wordt vanuit het Ministerie van Defensie niet no-
dig geacht. Wel poogt het Ministerie van Defensie het ontwikkelen van obstakels, hoger dan 
30 m, in de laagvliegroute actief te ontmoedigen. 
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Leidingen 
In het plangebied zijn verschillende planologisch relevante leidingen aanwezig. Deze zijn, inclu-
sief diameter, druk en aan te houden afstanden, in tabel 3.7 vermeld. 
 
De in de tabel genoemde afstanden worden aan weerszijden van de leiding gemeten, vanaf het 
hart van de leiding. Bij de leidingenstrook wordt echter zowel de toetsingsafstand als de veilig-
heidsafstand aan weerszijden vanaf de rand van de strook gemeten.  
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Tabel 3.7  Leidingen en aan te houden afstandsmaten 
 

soort leiding diameter 
(in inch) 

druk (in 
bar) 

toetsings-
afstand 
(in m) 1) 

bebouwingsafstand/veilig
heidsafstand (in m) 2) 

zakelijk 
rechtstrook 

(in m) 3) 
waterleiding (Biesbosch-
leiding) 

onbekend - - - 5 

waterleiding (delta) onbekend - - - 5 
afvalwaterpersleiding onbekend - - - 5 
bovengrondse hoogspan-
ningsleiding 380 kV 

- - - - 36 

bovengrondse hoogspan-
ningsleiding 150 kV 

- - - - 25 

buisleidingenstraat - - 175 55 - 
productenleiding Pernis-
Venlo (benzine, naphta, 
diesel, vliegtuigbenzine), 
K1 

24 62 180 60 5 

ruweoliepijpleiding Euro-
poort-Venlo, K1 

36 43 180 60 5 

leiding voor transport van 
vloeibare koolwaterstoffen 
SABIC-pipelines, K15) 

8 72 180 60 4 

DPO brandstofleiding, K1, 
K2, K3 

8 80 27 5 5 

    tot woon-
wijk, flatge-

bouw en 
bijzondere 
objecten 

categorie I 
4) 

tot inciden-
tele woonbe-
bouwing en 
bijzondere 
objecten 

categorie II 4) 

 

aardgastransportleidin-
gen/gastransportservices  4 40 20 4 4 4 

 8 40 20 7 4 4 
 12 40 30 14 4 4 
 16 67 55 20 5 5 
aardgastransportleidin-
gen Zebra  30 79,9 95 30 5 5 

 28 79,9 95 30 5 5 
 10 79,9 35 10 5 5 

 
1)  De toetsingsafstand is de afstand die zoveel mogelijk dient te worden aangehouden tot kwetsbare objecten. Alleen 
 indien er planologische, technische of economische argumenten zijn, mogen binnen de toetsingsafstand kwetsbare 
 objecten worden gerealiseerd. Als kwetsbare objecten zijn aangemerkt: woonbebouwing, bijzondere objecten, 
 recreatieterreinen en industrieterreinen.  
2)  Indien van de toetsingsafstand wordt afgeweken, dient in ieder geval ten minste de bebouwingsafstand in acht te 
 worden genomen.  
 Bij K1-, K2- of K3-leidingen (zoals leidingen voor ruwe olie en naphta) is de bebouwingsafstand van toepassing op 
 woonbebouwing, bijzondere objecten (zie voetnoot 4), recreatieterreinen en industrieterreinen. Bij aardgasleidingen 
 heeft de bebouwingsafstand betrekking op woonbebouwing en bijzondere objecten, waarbij een onderscheid is 
 aangebracht in verschillende typen woonbebouwing en bijzondere objecten. 
 Voor de leidingenstraat wordt niet gesproken over bebouwingsafstanden, maar over veiligheidsafstanden. Binnen 
 de veiligheidsafstand zijn geen woonwijken, flatgebouwen en bijzonder objecten categorie I toegestaan. Incidentele 
 woonbebouwing is in principe wel toegestaan binnen de veiligheidsafstand. Bijzondere objecten categorie II, 
 recreatieterreinen en industrieterreinen zijn binnen de veiligheidsafstand onder voorwaarden toegestaan.  
3)  Binnen de zakelijk rechtstrook is in beginsel geen bebouwing toegestaan. De zakelijk rechtstrook vormt het uit- 
 gangspunt voor de bestemmingslegging. 
4)  Bijzondere objecten zijn: 
 categorie I: bejaardentehuizen, verpleeginrichtingen, scholen, winkelcentra, hotels bestemd voor meer dan 50 

personen, kantoorgebouwen bestemd voor meer dan 50 personen, objecten met een hoge infra-
structurele waarde en objecten die door secundaire effecten een verhoogd risico met zich meebren-
gen (bijvoorbeeld een bovengrondse installatie of een opslagtank voor brandbare, explosieve en/of 
giftige stoffen); 

 categorie II: sporthallen, zwembaden, weidewinkels en hotels, kantoorgebouwen en industriegebouwen die niet 
onder categorie I vallen.  
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5)  De leidingbeheerder heeft daarnaast aangegeven dat naast deze afstanden (die gelden volgens het Structuur-
 schema Buisleidingen) er sprake is van een toetsingsafstand van 27 m en een minimale bebouwingsafstand van 
 5 m in verband met de Nota “Bekendmaking van beleid ten behoeve van de zonering langs transportleidingen voor 
 brandbare vloeistoffen van de K1, K2 en K3-categorie”. In de tabel is uitgegaan van de grootste aan te houden 
 afstand. De leidingbeheerder heeft aangegeven dat de zakelijke rechtstrook 4 m bedraagt. 
 
Naast de in het plangebied gelegen leidingen zijn er direct ten zuiden van het plangebied nog 
twee aardgasleidingen gelegen met een druk van 40 bar en een diameter van respectievelijk 8" 
en 12". Deze leidingen hebben een toetsingsafstand van respectievelijk 20 en 30 m. De zakelijk 
rechtstrook van de leidingen bedraagt 4 m en de minimale bebouwingsafstand tot woonwijken 
bedraagt respectievelijk 7 en 14 m. In elk geval de zakelijk rechtstroken vallen buiten het plan-
gebied. 
 
3.9.3. Toekomstige ontwikkelingen 

Wonen 
De woonfunctie in het gebied zal ook in de toekomst blijven voortbestaan. Er is veel belangstel-
ling voor wonen in het landelijk gebied (rust, ruimte, groen). Voor wonen geldt dat het in het ka-
der van het bestemmingsplan wenselijk is voldoende mogelijkheden te bieden om de woning en 
het erf te kunnen moderniseren en aan te passen aan de huidige eisen voor wooncomfort. 
Voormalige (agrarische) bedrijfswoningen worden veelal verkocht als burgerwoning.  
Als een voormalige agrarische bedrijfswoning in gebruik is genomen als burgerwoning, zijn er 
veelal ook nog veel voormalige bedrijfsgebouwen aanwezig (schuren, stallen). Omdat deze be-
bouwing hun agrarische functie heeft verloren, is het de vraag wat er met deze bebouwing ge-
beurt. De stallen en schuren zijn veelal te omvangrijk om als bijgebouw voor een burgerwoning 
in gebruik te worden genomen. Deze gebouwen komen daarom vaak leeg te staan (met het ri-
sico op verpaupering) of worden verhuurd ten behoeve van bedrijfsmatige activiteiten. 
 
Ook kan het na het beëindigen van het agrarisch bedrijf voorkomen dat de voormalige onder-
nemer op de boerderij blijft wonen, waarbij hobbymatig nog wat agrarische activiteiten (het hou-
den van dieren) worden uitgevoerd. Bovendien combineert een toenemend aantal burgers het 
"buiten wonen" met het houden van paarden of ander vee voor hobbydoeleinden. Mede om die 
reden betrekken zij veelal vrijkomende agrarische bedrijfscomplexen.  
Om een passend antwoord te kunnen geven op de toenemende vraag naar huisvesting ten be-
hoeve van mantelzorg heeft de provincie Noord-Brabant een voorbeeldregeling opgesteld ten 
behoeve van het toestaan van "afhankelijke woonruimte". Uitgangspunt hierbij is dat voorzien 
wordt in de behoefte aan een meer zelfstandige woonvorm (eigen toegang, eigen voorzienin-
gen) in een vrijstaand of aangebouwd bijgebouw. Op het perceel blijft sprake van één huishou-
den en er is nooit sprake van een extra zelfstandige woning. Het betreft een tijdelijke situatie die 
wordt opgeheven wanneer de noodzaak uit een oogpunt van mantelzorg niet meer aanwezig is. 
 

Niet-agrarische bedrijven 
Voor niet-agrarische bedrijven geldt dat deze in moeten kunnen spelen op ontwikkelingen in de 
markt. Dit betekent dat modernisering van de bedrijfsvoering of groei van de activiteiten in de 
toekomst gewenst kan zijn. Dit resulteert vaak in een uitbreiding van de bedrijfsbebouwing en/of 
intensivering van productieprocessen. 
 
In het buitengebied is de trend waar te nemen dat steeds meer niet-agrarische bedrijven zich 
vestigen in voormalige agrarische bedrijfsgebouwen.  
Redenen hiervoor zijn bijvoorbeeld de bereikbaarheid (langs snelwegen of nabij stedelijk ge-
bied), de (relatief) lage kosten van het vrijkomende pand of een representatieve situering in het 
landschap. 
Aan deze vestiging van niet-agrarische bedrijven zijn voor- en nadelen verbonden. Zo kan de 
nieuwe functie extra hinder opleveren voor de directe omgeving (verkeersdruk, milieubelasting) 
en voor natuur en landschap (milieubelasting, verschijningsvorm). Er kunnen naast deze hinder 
ook voordelen aan de aanwezigheid of vestiging van niet-agrarische bedrijven verbonden zijn. 
Zo blijft de bebouwing onderhouden en in stand, wat met name in het geval van cultuurhisto-
risch waardevolle bebouwing wenselijk is. Ook kan niet-agrarische bedrijvigheid het econo-
misch draagvlak versterken (meer investeringen in het plangebied, toename van het voorzie-
ningenniveau, toename van werkgelegenheid). 
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Industrieterrein Moerdijkse Hoek 
De provincie heeft in haar streekplan de Moerdijkse Hoek aangeduid als te ontwikkelen bedrij-
venterrein. De gemeente Moerdijk heeft richting de provincie aangegeven dat hiervoor geen 
draagvlak binnen de gemeente bestaat. In de gemeente is immers al het bovenregionale indu-
strie- en industrieterrein Moerdijk aanwezig, waar nog gronden braak liggen. Daarnaast zijn 17 
locale bedrijventerreinen aanwezig. Omdat wordt gestreefd naar het herstellen dan wel behou-
den van de leefbaarheid in de kernen, is de realisatie van een nieuw bedrijventerrein onwense-
lijk. Realisatie van de Moerdijkse Hoek zal naar verwachting ook dichtslibbing van de A16 en de 
A17 tot gevolg hebben. Bovendien heeft de gemeente Moerdijk al voor tal van andere bovenre-
gionale ontwikkelingen ruimte geboden (waaronder de aanleg van de hogesnelheidslijn, verbre-
ding van de A16, realisatie baggerslibdepot in het Hollandsch Diep, aanleg goederenspoorlijn 
Rotterdam-Antwerpen). 
 
Om het (lokale) bedrijfsleven toch ontplooiingsmogelijkheden te bieden, wordt gestreefd naar 
het beter benutten van de ruimte op bestaande bedrijventerreinen door middel van herinrichting 
en herstructurering. De herstructurering van een aantal bedrijventerreinen is reeds in voorberei-
ding. 
De gemeente is van oordeel dat het huidige landbouwkundig gebruik in de Moerdijkse Hoek 
moet worden behouden. Het bestemmingsplan steekt dan ook in op voortzetting van het agra-
risch gebruik. Er worden geen nieuwe functies toegelaten. 
 
Een grootschalige projectvestiging voor glastuinbouw in de Moerdijkse Hoek zou alleen in com-
binatie met het nieuwe bedrijventerrein plaats kunnen vinden. Omdat de gemeente niet achter 
de plannen voor een nieuw bedrijventerrein staat, is de nieuwvestiging van glastuinbouw in 
Moerdijkse Hoek eveneens ongewenst. 
De gemeente Moerdijk heeft in december 2002 een visie op de industriegebieden en bedrij-
venterreinen vastgesteld. Deze visie heeft geen consequenties voor het bestemmingsplan Bui-
tengebied. 
 

Windenergie 
In de gemeentelijke nota Windenergie in Moerdijk zijn belemmeringen en mogelijkheden voor 
windenergie in beeld gebracht. Daarbij is een aantal zoekgebieden aangegeven. 
Het gemeentelijk beleid is gericht op: 
- het optimaliseren van de bestaande locaties (Sluizencomplex Willemstad en Sabinadijk); 
- het benutten van de mogelijkheden van het bedrijventerrein Moerdijk; 
- het ontwikkelen van de voorkeurslocaties Klaverpolder en Sabinapolder. 
 
Momenteel vinden verschillende onderzoeken plaats naar het oprichten van windturbines. Has-
koning voert een onderzoek uit naar de mogelijkheden voor windenergie op het bedrijventerrein 
Moerdijk. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de effecten op de natuur (Habitatricht-
lijn/Vogelrichtlijn). Essent voert samen met de ZLTO een onderzoek uit naar de mogelijkheden 
voor nieuwe windturbines in de Sabina-Henricapolder. Ook voert de ZLTO een onderzoek uit 
naar het oprichten van een windturbinepark bij de nieuwe HSL-brug (Klaverpolder).  
 
Ten slotte heeft Essent het voornemen de bestaande windturbines op het sluizencomplex van 
het Volkerak te moderniseren door deze te verhogen naar minimaal 80 m. 
 
Inmiddels heeft de gemeenteraad van Moerdijk in juli 2004 besloten dat er nabij Klaverpolder 
geen mogelijkheden worden geboden voor nieuwe windturbines. Het zoekgebied nabij de Sabi-
napolder is wel uitgebreid. 
 

Leidingen 
De zakelijke rechtstrook van alle leidingen is opgenomen op de plankaart. Bij het mogelijk ma-
ken van ruimtelijke ontwikkelingen is rekening gehouden met deze zakelijke rechtstrook en met 
de minimale bebouwingsafstand. De realisatie van agrarische bedrijfswoningen en de splitsing 
van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen worden (via een binnenplanse vrijstelling) in ver-
band met economische argumenten binnen de toetsingsafstand toegestaan. 
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3.9.4. Sectoraal wensbeeld 
Voor wonen, niet-agrarische bedrijvigheid, windenergie, kabels en leidingen en externe veilig-
heid is het volgende wensbeeld opgesteld. 
 

Wonen 
- Het bieden van voldoende uitbreidingsmogelijkheden voor de woning en het erf ten be-

hoeve van een groter woongenot. 
- Behoud en versterking van de kwaliteit van de woonomgeving en de bestaande groen- en 

waterstructuren. 
- Het bieden van gebruiksmogelijkheden voor vrijkomende agrarische bebouwing. 
 

Niet-agrarische bedrijven 
- Bestaande, niet-agrarische bedrijven moeten kunnen blijven voortbestaan en uitbreidings-

ruimte krijgen om het voortbestaan van deze bedrijven in de toekomst te garanderen. 
- Een functiewijziging van voormalige agrarische bedrijfscomplexen in niet-agrarische bedrij-

vigheid of wonen moet mogelijk zijn. 
- Het bestemmingsplan houdt geen rekening met realisatie van het industrieterrein Moer-

dijkse Hoek. 
 

Windenergie 
- Het bestemmingsplan dient rekening te houden met locaties waar realisatie van windturbi-

nes (in clusterverband of in een lijnopstelling) gewenst is. 
 

Kabels en leidingen 
- Er dient bij de realisatie van nieuwe functies rekening te worden gehouden met de aan te 

houden afstanden die gelden voor de verschillende planologisch relevante leidingen in het 
gebied.  
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4.1. Inleiding 

In het voorgaande hoofdstuk zijn voor de belangrijkste functies in het landelijk gebied, de hui-
dige situatie, de verwachtte ontwikkelingen en sectorale wensbeelden beschreven. Deze secto-
rale wensbeelden kunnen elkaar versterken, maar ook strijdig zijn met elkaar. Ze dienen 
daarom met elkaar geconfronteerd te worden en in geval van strijdigheid, zullen beleidskeuzen 
moeten worden gemaakt. Bij dergelijke keuzen moet het beleid van rijk en provincie in acht 
worden genomen en worden geïntegreerd tot een samenhangende beleidsvisie voor het plan-
gebied. Dit beleid moet sturing geven aan de ontwikkelingen in het plangebied, zowel in de zin 
van het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen (verbieden of stellen van randvoorwaarden) 
als in de zin van het stimuleren van gewenste ontwikkelingen (het scheppen van randvoorwaar-
den). In dit hoofdstuk wordt de integrale ruimtelijke beleidsvisie voor het plangebied beschre-
ven. Deze visie is niet voor het hele plangebied hetzelfde. Daarom resulteert de visie in een zo-
nering (gebiedsindeling). 
 
Op basis van de sectorale analyse worden in paragraaf 4.2 de doelstellingen voor het bestem-
mingsplan beschreven. In de paragraaf "Afweging sectorale wensbeelden" (paragraaf 4.3) 
wordt ingegaan op deze onderlinge afstemming van de sectorale wensbeelden. Op basis van 
de confrontatie en integratiestap is een gebiedsvisie opgesteld (paragraaf 4.4, Zonering). Deze 
gebiedsvisie is nader uitgewerkt in hoofdstuk 5. 
 
 
4.2. Doelstellingen voor het bestemmingsplan 

Op basis van het beleidskader van rijk en provincie, het vigerende gemeentelijke beleid en de 
instrumentele mogelijkheden van het bestemmingsplan voor het buitengebied, kan de volgende 
hoofddoelstelling worden geformuleerd voor het bestemmingsplan Buitengebied Moerdijk. 
 
Behoud en ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied, waarbij wordt 
gestreefd naar behoud en ontwikkeling van de grondgebonden landbouw in samenhang 
met het behoud van de openheid en waardevolle landschappelijke en cultuurhistorische 
elementen. 
 
Gelet op het karakter van het plangebied, is het beleid primair gericht op de aan het landelijk 
gebied gebonden functies: water, landbouw, natuur en landschap, recreatief medegebruik en 
cultuurhistorie (de primaire functies). Daarnaast wordt in de beleidsvisie ook ingegaan op de 
overige functies in het plangebied. Veelal is het beleid voor deze functies echter ondergeschikt 
aan het beleid voor de primaire functies. Dat neemt echter niet weg dat ook de belangen van 
deze afgeleide functies in veel gevallen dienen te worden veiliggesteld. Dat kan zelfs betekenen 
dat randvoorwaarden aan de primaire functies worden gesteld. 
 
Op basis van de hoofddoelstelling kunnen de volgende beleidsuitgangspunten worden gefor-
muleerd: 
1. behoud en duurzame ontwikkeling van de grondgebonden landbouw; 
2. behoud en duurzame ontwikkeling van de glastuinbouw in het doorgroeigebied voor glas-

tuinbouw (Spiepolder/De Langeweg); 
3. behoud van aanwezige niet-grondgebonden agrarische bedrijven; 
4. behoud en versterking van de landschappelijke kwaliteiten in samenhang met een duur-

zame landbouw; 
5. behoud van cultuurhistorische waarden; 
6. behoud van de aanwezige natuurgebieden en ontwikkeling van de ecologische verbin-

dingszones; 
7. het benutten van kansen om sectorale ontwikkelingen, waar mogelijk, in onderlinge sa-

menhang tot ontwikkeling te brengen (verbrede plattelandsontwikkeling); 
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8. versterking van het recreatieve medegebruik. 
 
Een samenhangend, richtinggevend ruimtelijk beleid is nodig om te kunnen bewerkstelligen dat 
ontwikkelingen in het plangebied bijdragen aan deze doelstellingen. Daarnaast zijn belangrijke 
hulpmiddelen voor het bereiken van de doelstellingen het afstemmen van ruimtelijk, milieu- en 
waterbeleid, het bevorderen van draagvlak bij bewoners en gebruikers van het gebied en een 
duidelijke en heldere bestemmingsregeling, die voldoende flexibel is om recht te doen aan toe-
komstige ontwikkelingen in het plangebied, maar tegelijkertijd rechtszekerheid biedt. 
 
 
4.3. Afweging sectorale wensbeelden 

4.3.1. Duurzaam waterbeheer in relatie tot de verschillende hoofdfunc-
ties 

Eisen vanuit duurzaam waterbeheer 
Het rijk, de provincie en het waterschap streven naar een duurzaam waterbeheer. Daarin is de 
samenhang tussen het watersysteem en de functies in het plangebied belangrijk, maar ook het 
voorkomen dat problemen met betrekking tot de waterhuishouding (zowel kwalitatief als kwan-
titatief) worden afgewenteld op andere gebieden of naar de toekomst. 
 
Voor het plangebied betekent dit dat het watersysteem en het bijbehorende waterbeheer zoveel 
mogelijk dienen aan te sluiten op de natuurlijke omstandigheden. Zoveel mogelijk aansluitend 
bij de natuurlijke omstandigheden betekent in dit kader, dat de mate van regulering waar moge-
lijk beperkt wordt, waardoor een veerkrachtiger watersysteem ontstaat, dat tevens rekening 
houdt met de bestaande functies in het plangebied. Daarnaast wordt gestreefd naar een goede 
waterkwaliteit. 
 
Een ander belangrijk uitgangspunt van een meer natuurlijk watersysteem, is het zoveel mogelijk 
aansluiten bij de peilfluctuaties van de seizoenen. Hierdoor is men in droge perioden minder af-
hankelijk van wateraanvoer en hoeft er in natte perioden minder water uit het gebied te worden 
gemalen. Daarbij is voldoende waterbergend vermogen van belang.  
De natuurlijke situatie hangt nauw samen met het watersysteem in het plangebied. De grond-
waterstand in het plangebied is relatief laag (40-120 cm -mv) en fluctueert met de seizoenen.  
 
Er zijn verschillende ideeën over het verwezenlijken van een meer duurzaam watersysteem in 
het plangebied. Paragraaf 3.2.4 gaat hier uitgebreid op in. Het gaat om onder andere de reali-
satie van een tussenboezem langs de Mark/Dintel, zoekgebieden voor waterconservering en 
het herstellen van de verbindingen tussen de kreken en de Mark/Dintel. Daarbij is het van be-
lang dat de buitendijkse gebieden langs Mark en Dintel gevrijwaard blijven van nieuwe bebou-
wing. 
 
Overigens is de rol van het waterbeheer binnen het bestemmingsplan beperkt. In de beleids-
matige afweging tussen functies en het waterbeheer speelt het bestemmingsplan wel een rol. In 
de zin van concrete beheersmaatregelen zijn de Keur en de peilbesluiten de aangewezen in-
strumenten. Afstemming met het bestemmingsplan is een vereiste. Een belangrijk onderscheid 
tussen beide instrumenten is de breedte van de belangenafweging: het bestemmingsplan be-
trekt alle belangen in haar afweging terwijl bijvoorbeeld de Keur primair de belangen van het 
waterbeheer dient. 
 

Eisen vanuit de verschillende hoofdfuncties 
De waterhuishouding is van grote invloed op zowel landbouw als natuur. Ook speelt de water-
huishouding een rol bij het voorkomen van wateroverlast. 
 
Het grootste deel van het plangebied is in agrarisch gebruik. Veranderingen in de waterhuis-
houding zullen dus hun weerslag hebben op de teeltomstandigheden.  
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Met name de grondgebonden landbouw (akkerbouw) is voor haar opbrengst afhankelijk van de 
kwaliteit en kwantiteit van het water. Voor de akkerbouw is met name het bodemtype 
(vruchtbare kleigronden) en de ontwatering of drooglegging van belang.  
 
Voor de natuur geldt dat deze afhankelijk is van de grondwaterstand en een goede waterkwali-
teit. Zo zijn de natuurwaarden van de gorzen onlosmakelijk verbonden met het hoge grondwa-
terpeil ter plaatse. Ingrijpen in de waterhuishouding (verlagen peilen, afname waterkwaliteit, in-
laat gebiedsvreemd water) zullen de samenstelling van vegetaties doen veranderen. Zeldzame 
plantensoorten zullen in aantal afnemen en de algemenere soorten nemen toe. Ook zijn meer 
kritische weidevogels (zoals grutto, tureluur) en andere vogelsoorten (slobeend, zomertaling) 
afhankelijk van vochtige abiotische omstandigheden. 
Voor wat betreft landschap geldt dat de landschappelijke waarden afhankelijk zijn van de mate 
van samenhang met het patroon van waterlopen (kreken, sloten, Mark-Dintel). 
 

Versterking van functies onderling 
Waterconservering is nodig om in droge perioden de landbouw van voldoende water te kunnen 
voorzien. Hierdoor wordt verdroging tegengegaan en de aanvoer van gebiedsvreemd water be-
perkt. Dit is ook voor andere functies van belang (natuur, landschap, cultuurhistorie). Waterber-
ging kan zeer goed samengaan met behoud en ontwikkeling van natuur. Waterberging kan bij-
dragen aan het tegengaan van wateroverlast, veroorzaakt door zware regenval. 
 

Strijdigheid van functie-eisen 
Het fluctueren van het waterpeil met de seizoenen is wenselijk voor natuurbeheer omdat dit 
beter aansluit bij de natuurlijke omstandigheden. Een fluctuerend peil betekent ook dat in de 
praktijk minder gebiedsvreemd water hoeft te worden ingelaten, wat een positief effect heeft op 
de waterkwaliteit. Voor de landbouw kan een fluctuerend peil echter een verslechtering van de 
productieomstandigheden betekenen (onzekerheid omtrent het grondwaterpeil). Hierbij moet 
naar een optimum worden gezocht. Een ander gevolg van het realiseren van meer waterber-
ging betekent dat de gronden voor waterberging gevrijwaard dienen te blijven van bebouwing.  
 
Het dempen van sloten en kreken is niet gewenst en op grond van het Keur van het waterschap 
in principe ook niet mogelijk. Het waterbergend vermogen neemt hierdoor af en de landschap-
pelijke waarde van de waterlopen gaat verloren. Het dempen van sloten en kreken kan echter 
wenselijk zijn vanuit een zo optimaal mogelijk agrarisch grondgebruik. 
 

Afweging en conclusie 
Het bestemmingsplan heeft een beperkte invloed op het waterbeheer. Het peil wordt vastge-
steld door de waterbeheerder. Voor activiteiten die het waterbeheer kunnen beïnvloeden zijn de 
Keur en het peilbesluit van toepassing. 
Het bestemmingsplan dient rekening te houden met en aan te sluiten bij de uitgangspunten van 
de waterbeheerder. Waar mogelijk wordt gestreefd naar een meer duurzaam waterbeheer. 
Met betrekking tot de waterhuishouding kunnen in het bestemmingsplan regels worden gesteld. 
Om dubbele regelgeving zoveel mogelijk te voorkomen wordt dit tot een minimum beperkt. Al-
leen in het geval dat een bredere afweging aan de orde is dan in het kader van het waterbeleid 
mogelijk is, zal een afwegingsmogelijkheid in het bestemmingsplan worden opgenomen. 
 
4.3.2. Behoud en ontwikkeling van natuur, landschap en cultuurhistorie 

versus ontwikkeling van de landbouw 
Eisen vanuit natuur, landschap en cultuurhistorie 

Natuur, landschap en cultuurhistorie zijn laagdynamische functies met een grote gevoeligheid 
voor veranderingen in het gebruik. 
 

Natuur 
De (voormalige) gorzen en kreken en een aantal graslanden herbergen een diversiteit aan na-
tuurwaarden, waaronder met name vogels (weidevogels, moerasvogels, broedvogels). Voor de 
vogels is het van belang dat aan de volgende eisen wordt voldaan: 
- het handhaven van de openheid en de rust; 
- behoud van de graslanden (met een hoog waterpeil voor de weidevogels en ganzen); 
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- het tegengaan van verstoring, met name door geluidshinder (broedvogels, weidevogels, 
vleermuizen). 

 
Landschap en cultuurhistorie 

De waarden voor landschap en cultuurhistorie houden met name verband met het contrast tus-
sen de open polders en de beslotenheid van de lintdijken. Instandhouding van dit contrast is 
dan ook vanuit landschap en cultuurhistorie het streven. Dit betekent dat aan de volgende eisen 
moet worden voldaan: 
- behoud van de akker- en weidegronden en de daarmee samenhangende openheid; 
- behoud van het kreken-, dijken- en slotenpatroon; 
- behoud van de doorzichten vanaf de dijken naar de omliggende polders; 
- zorgvuldige inpassing van nieuwe landgoederen. 
 

Cultuurhistorie 
Voor wat betreft cultuurhistorie is de herkenbaarheid van de ontginningsgeschiedenis van be-
lang. Dit betekent dat het ontginnings- en verkavelingspatroon van de polders herkenbaar moet 
blijven. Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing (zoals oude boerderijen) dient behouden te 
blijven. Voor de forten en molens vormt behoud en bescherming het uitgangspunt.  
Daarnaast moet worden gestreefd naar de bescherming van locaties met een hoge en middel-
hoge archeologische (verwachtings)waarde. 
 

Eisen vanuit de landbouw 
Voor de grondgebonden agrarische functies zijn met name de externe productiefactoren van 
belang. In paragraaf 3.2 is op het waterbeheer ingegaan. Ook de verkaveling en de ontsluiting 
van de kavels is van invloed op de efficiëntie van de productie. Verbetering van deze externe 
productiefactoren betekent vaak een verbetering voor de agrarische bedrijfsvoering. 
Bij de grondgebonden agrarische bedrijven kan om diverse redenen behoefte bestaan aan 
slootdemping, waardoor de landbouwgronden beter kunnen worden benut. 
Voor de glastuinbouw geldt dat met name de verkaveling en de ontsluiting van belang zijn. Voor 
de verkaveling geldt dat relatief grote, blokvormige kavels wenselijk zijn om deze zo optimaal 
mogelijk voor kassen te kunnen benutten. Een kavelbreedte van ten minste 80 m is veelal ver-
eist voor een efficiënte bedrijfsvoering. Voor wat betreft de ontsluiting geldt dat in verband met 
de beperkte houdbaarheid van vele producten deze zo snel mogelijk afgevoerd en afgezet 
moeten kunnen worden.  
 

Versterking van functies onderling 
In het plangebied versterken met name de akkerbouw, de vollegrondtuinbouw en de grondge-
bonden veehouderij de openheid van het landschap. Behoud en ontwikkeling van de akkerbouw 
en grondgebonden veehouderij is zelfs gewenst om de openheid van het landschap zoveel mo-
gelijk te waarborgen. Ook is behoud van het huidige graslandareaal van belang voor de weide-
vogels. Vrijkomende landbouwgronden kunnen worden aangewend ten behoeve van het reali-
seren van nieuwe landgoederen. 
 

Strijdigheid van functie-eisen 
Omdat de natuurwaarden met name in die gebiedsdelen voorkomen waar geen sprake is van 
een intensief agrarisch gebruik, is er geen sprake van strijd tussen de natuur en de grondge-
bonden landbouw. Een uitzondering hierop zijn de verspreid gesitueerde graslandpercelen, die 
van belang zijn voor weidevogels. Weidevogels zijn kwetsbaar voor omzetting van graslanden 
in een andere grondgebruik, verstoring door geluid en veranderende abiotische omstandighe-
den (daling grondwaterpeil). Met name een ander grondgebruik en verlaging van grondwater-
peilen kunnen vanuit landbouweconomisch oogpunt echter wenselijk zijn. 
Bij een verbetering van de productieomstandigheden voor de landbouw kan strijdigheid met de 
landschapsbelangen ontstaan. Door bijvoorbeeld het dempen van sloten of kreken verdwijnt de 
herkenbaarheid van de landschapsstructuur (ontginningspatroon). Bovendien vormt het dem-
pen van waterlopen een bedreiging voor het waterbergend vermogen in het plangebied. 
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Afweging en conclusie 
Grondgebruik 

Omdat de grondgebonden landbouw de landschappelijke openheid versterkt, zal het bestem-
mingsplan erop zijn gericht de grondgebonden landbouw in het gebied, met inachtname van de 
landschapskenmerken en bestaande milieuwet- en regelgeving, ontwikkelingsruimte te bieden. 
Deze ruimte is ook gewenst om de concurrentiepositie van de landbouw te behouden (schaal-
vergroting). 
Nieuwe, niet-grondgebonden agrarische bedrijven, zoals glastuinbouwbedrijven, zullen veelal 
de bestaande openheid aantasten en zijn daarom ongewenst in het plangebied. 
 

Externe productieomstandigheden 
Het dempen van sloten en kreken is uit het oogpunt van behoud van het ontginningspatroon 
niet gewenst. Ook gaat slootdemping ten koste van het waterbergend vermogen. Vanwege de 
nadelige gevolgen voor landschap, cultuurhistorie en duurzaam waterbeheer wordt deze activi-
teit in het plangebied niet rechtstreeks toegelaten. 
 
4.3.3. Nieuwe bebouwing versus landschap en cultuurhistorie 

Eisen vanuit bebouwing 
Om diverse redenen kan nieuwe bebouwing in het landelijk gebied noodzakelijk zijn. De belang-
rijkste redenen zijn het bouwen ten behoeve van agrarische en andere bedrijfsactiviteiten (mo-
dernisering, schaalvergroting, uitbreiding, milieueisen) en ter vergroting van het woongenot 
(vergroten woonruimte, extra bijgebouwen zoals schuurtjes en garages). 
Ook als de functie van een gebouw verandert kan dit aanleiding geven tot het oprichten van ex-
tra bebouwing of het aanpassen van de uiterlijke verschijningsvorm (bijvoorbeeld het hergebruik 
van vrijkomende agrarische bebouwing voor wonen of kleinschalige bedrijvigheid). 
 

Eisen vanuit landschap en cultuurhistorie 
Landschappelijke en cultuurhistorische waarden komen door het hele plangebied voor. Vanuit 
landschap en cultuurhistorie is met name behoud van bestaande structuren en patronen van 
belang. Voorkomen moet worden dat de landschappelijke openheid en structuur en aanwezige 
cultuurhistorische waarden in onevenredige mate worden verstoord door nieuwbouw of uitbrei-
ding en aanpassing van bestaande bebouwing. Een aandachtspunt is ook het behoud van door-
zichten vanuit de bebouwingslinten. 
 

Versterking van functies onderling 
In het kader van "kwaliteitsverbetering" kunnen landschap, cultuurhistorie en bebouwing elkaar 
versterken. Met kwaliteitsverbetering wordt het toekennen van extra bouwmogelijkheden (geen 
woningen) bedoeld, mits dit gepaard gaat met de sanering van ongewenste bebouwing. Er kun-
nen verschillende redenen zijn waarom bebouwing ongewenst is, bijvoorbeeld vanwege de on-
geschiktheid voor een bepaalde functie of vanwege de visueel-ruimtelijke uitstraling. Een voor-
waarde voor kwaliteitsverbetering is dat de omgevingskwaliteit substantieel moet verbeteren.  
Verspreid door het plangebied komen solitaire glastuinbouwbedrijven voor, die de landschappe-
lijke structuur aantasten (openheid, doorzichten, aantasting ontginningspatroon). In het kader 
van landschappelijke kwaliteitsverbetering dient gestreefd te worden naar sanering of verplaat-
sing van deze bedrijven. Ter plaatse van vrijkomende agrarische complexen biedt het realiseren 
van landgoederen mogelijkheden om de kwaliteiten van landschap en natuur te versterken. 
 

Strijdigheid van functie-eisen 
Een uitbreiding van het aantal bedrijfsgebouwen, het oprichtingen van woningen (waaronder 
een tweede agrarische bedrijfswoning), het verplaatsen van bedrijven of het op een ongewen-
ste locatie oprichten van bebouwing, kan ten koste gaan van de openheid en het landschappe-
lijk patroon. Onzorgvuldig geplaatste bebouwing kan in het algemeen een verrommeling van het 
landschap veroorzaken. 
Uitbreiding of aanpassing van cultuurhistorisch waardevolle panden kan ten koste gaan van de 
cultuurhistorische waarde. 
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Afweging en conclusie 
Nieuwvestiging agrarische bedrijven 

Binnen de planperiode (10 jaar) zullen mogelijk enkele nieuwe agrarische bedrijven zich in het 
plangebied willen gaan vestigen (nieuwe bouwstede).  
Voor grondgebonden veehouderijbedrijven geldt dat in het kader van de Reconstructie Zand-
gronden uitplaatsing vanuit oost-Brabant naar west-Brabant denkbaar is. Deze bedrijven kun-
nen gebruikmaken van vrijgekomen agrarische bedrijfscomplexen. 
Het is echter realistischer om te veronderstellen dat een nieuw grondgebonden veehouderijbe-
drijf met een bedrijfsruimte wil starten die modern is en is afgestemd op de huidige normen met 
betrekking tot milieu en dierenwelzijn. In vrijkomende agrarische complexen is dit veelal niet het 
geval. 
Om een verdere verstening van het buitengebied te voorkomen en nieuwe bedrijven te dwingen 
zoveel mogelijk gebruik te maken van vrijkomende agrarische bedrijfscomplexen, is het van 
belang in dit bestemmingsplan geen directe of indirecte mogelijkheden voor nieuwvestiging te 
bieden, noch voor grondgebonden, noch voor niet-grondgebonden agrarische bedrijven. 
 
In het streekplan Noord-Brabant en in de Handleiding duurzame locaties en duurzame project-
locaties voor intensieve veehouderij is aangegeven onder welke voorwaarden er naar het oor-
deel van de provincie mogelijkheden zijn voor vestiging of uitbreiding van intensieve veehoude-
rijbedrijven. 
De gemeente is binnen de kaders van dit bestemmingsplan van oordeel dat het niet gewenst in 
het buitengebied nieuwe intensieve veehouderijbedrijven toe te staan, noch als hoofdtak, noch 
als neventak. Met name de milieueffecten van deze bedrijven zijn reden om op deze wijze in-
vulling te geven aan het ruimtelijk beleid. 
Het is wel gewenst te voorzien in een mogelijkheid om bestaande agrarische bedrijven, die op 
de huidige vestigingslocatie geen mogelijkheden hebben zich verder te ontwikkelen, onder 
voorwaarden binnen het plangebied te verplaatsen. 
 

Doorgroei en verplaatsing van glastuinbouwbedrijven 
In de Spiepolder en op de locatie De Langeweg is ruimte aanwezig voor ontwikkeling van de 
hier reeds gevestigde glastuinbouwbedrijven. Met verplaatsing van thans elders in het plange-
bied gevestigde bedrijven naar de locatie Spiepolder kan nog geen rekening worden gehouden 
omdat het provinciaal beleid zich hiertegen nog verzet en er voor de Spiepolder nog geen in-
richtingsplan aanwezig is.  
 
Door concentratie van glastuinbouwbedrijven kon een glastuinbouwlocatie van formaat ontstaan 
met een eigen landschappelijke identiteit en uitstraling. 
 

Nieuwvestiging niet-agrarische bedrijven 
Gegeven de hoofddoelstelling van het plangebied is verspreide nieuwvestiging (nieuwbouw) 
van niet-agrarische bedrijven in het landelijk gebied niet aanvaardbaar. Vestiging van niet-agra-
rische bedrijvigheid dient in principe op een bedrijventerrein plaats te vinden. Wel kan een niet-
agrarisch bedrijf zich onder voorwaarden vestigen in reeds bestaande, vrijkomende agrarische 
bedrijfsgebouwen. In paragraaf 5.5 wordt hier nader op ingegaan. Verder zijn kleinschalige be-
drijfsactiviteiten aan huis onder voorwaarden toegestaan. 
 

Uitbreiding bebouwing 
Uitbreiding van agrarische en niet-agrarische bebouwing is veelal noodzakelijk voor de continu-
ering van het bedrijf (bijvoorbeeld in het kader van milieuwet- en regelgeving). 
In het open landschap van Moerdijk zijn er landschappelijke bezwaren tegen een toename van 
de bebouwing. Daarom wordt dit alleen toegestaan op een bouwvlak of op een bouwstede. In 
paragraaf 5.2.1 wordt hier nader op ingegaan. Bebouwing dient in principe zoveel mogelijk 
achter of in aansluiting op bestaande bebouwing en in de richting van de bestaande verkaveling 
te worden geplaatst, zodat plaatselijke doorzichten naar het achtergelegen landschap zo min 
mogelijk worden aangetast. Daarbij dient wel gelet te worden op het verloop van het bebou-
wingslinten, waardoor er vaak meerdere zichtlijnen naar de open polder mogelijk zijn.  
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Ook dient te worden gelet op het vrijlaten van de kreken en (lengte)sloten, zodat dit karakteris-
tieke patroon herkenbaar blijft. Woningen dienen op de "kop" van de bouwkavels te worden ge-
realiseerd. 
 

Nieuwe woningen 
Vanwege het ontbreken van binding met het buitengebied en het rijks-, provinciale en gemeen-
telijke beleid, wordt de bouw van nieuwe burgerwoningen in het plangebied niet toegestaan. 
Voor agrarische bedrijfswoningen geldt de volgende beleidslijn. De meeste agrarische bedrijven 
beschikken reeds over een eerste bedrijfswoning. Om verstening tegen te gaan en omdat de 
noodzaak van wonen bij het agrarisch bedrijf veelal niet meer aanwezig is, wordt een nieuwe, 
eerste agrarische bedrijfswoning niet rechtstreeks toegelaten. Dit geldt ook voor een tweede 
agrarische bedrijfswoning. Nieuwe agrarische bedrijfswoningen kunnen op termijn leiden tot een 
ongewenste toename van het aantal burgerwoningen in het buitengebied. Paragraaf 5.2.2 gaat 
hier nader op in. 
 

Extra bebouwing ten behoeve van kwaliteitsverbetering 
Zowel de ruimtelijke als de milieukwaliteit in het plangebied kan incidenteel substantieel verbe-
teren als op specifieke locaties extra bebouwing in het plangebied wordt gerealiseerd. Dit wordt 
ook wel ruimte-voor-ruimte genoemd. Een voorbeeld is de bouw van een woning in ruil voor de 
sanering van (vrijkomende) bedrijfsbebouwing. Het bestemmingsplan dient met initiatieven 
hieromtrent rekening te houden. Ook dient rekening te worden gehouden met de realisering van 
landgoederen ter plaatse van vrijkomende agrarische complexen. 
 
4.3.4. Vervolgfuncties in vrijkomende agrarische bebouwing en omge-

vingskwaliteit 
Eisen vanuit vervolgfuncties in vrijkomende agrarische bebouwing 

Gegeven de ontwikkelingen in de Nederlandse landbouw beëindigt 2 tot 3% van de agrarische 
ondernemers jaarlijks het bedrijf. De agrarische bedrijfsgebouwen worden veelal overgenomen 
door niet-agrarische bedrijven. De bedrijfswoning wordt vaak in gebruik genomen als burgerwo-
ning. 
 
Voor wat betreft wonen als vervolgfunctie is het met name van belang dat de kwaliteiten van het 
landelijk gebied behouden blijven (rust, ruimte) en dat geen overlast wordt ondervonden van 
agrarische en niet-agrarische bedrijven (stankhinder, verkeersoverlast) of recreatie (recreatief 
verkeer). 
 

Eisen vanuit de omgevingskwaliteit 
Om de leefbaarheid van het landelijk gebied te behouden is het van belang dat de kwaliteit van 
de omgeving niet afneemt. De kwaliteit van de omgeving heeft zowel betrekking op de milieu-
aspecten (stank, geluid, veiligheid) als op de beeldkwaliteit. Voor wat betreft de milieuaspecten 
wordt dit grotendeels ondervangen door de milieuwet- en regelgeving. Voor wat betreft beeld-
kwaliteit wordt verwezen naar het gemeentelijk welstandsbeleid. 
 

Versterking van functies onderling 
Nieuwe functies kunnen enerzijds een belangrijke bijdrage leveren aan de economie van het 
plangebied en daarmee aan de leefbaarheid daarvan. Daarnaast kan een nieuwe economische 
functie het behoud van cultuurhistorisch waardevolle panden veiligstellen. 
 

Strijdigheid van functie-eisen 
Nieuwe functies kunnen hinderlijk zijn voor reeds bestaande functies. Hinder kan op de vol-
gende manieren plaatsvinden: 
- de nieuwe functie is milieubelastend voor de omgeving (bijvoorbeeld door geluidshinder, 

stankoverlast, veiligheidsrisico's); 
- de nieuwe functie is milieugevoelig (bijvoorbeeld burgerwoningen) en levert beperkingen 

op voor de uitbreidings- en ontwikkelingsmogelijkheden van (agrarische) bedrijven; 
- de nieuwe functie is zelf niet milieuhinderlijk, maar het verkeer dat door de nieuwe functie 

wordt aangetrokken is dat wel. 
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Afweging en conclusie 
Met het oog op leefbaarheid van het landelijk gebied en het behoud van cultuurhistorisch waar-
devolle gebouwen, dient flexibel te worden omgegaan met het toestaan van nieuwe functies in 
vrijkomende agrarische bedrijfscomplexen.  
 
In het kader van het bestemmingsplan dient te worden bepaald welke nieuwe functies kunnen 
worden toegelaten binnen voormalige agrarische bedrijfscomplexen. Als een functie milieu- of 
verkeersbelastend is voor de omgeving, kunnen hier in het kader van de milieuvergunningver-
lening regels aan worden gesteld. In het bestemmingsplan wordt hierop ingespeeld door be-
paalde bedrijven uit te sluiten of alleen in de nabijheid van grotere bevolkingsconcentraties toe 
te laten (dorpsrandzone).  
Indien de vervolgfunctie milieugevoelig is, kan dit gevolgen hebben voor toekomstige uitbrei-
dingsmogelijkheden van milieubelastende bedrijven (zoals agrarische bedrijven). In het kader 
van de milieuregelgeving wordt getoetst aan de milieugevoeligheid. Om dubbele regelgeving te 
voorkomen, gaat het bestemmingsplan hier niet nader op in. 
Bij functies met een sterk verkeersaantrekkende werking zal ook een afweging gemaakt moeten 
worden tussen het toelaten van de nieuwe functie en de capaciteit en de functie van de ontslui-
tingswegen.  
 
4.3.5. Recreatie en natuur, landschap en landbouw 

Eisen vanuit recreatie 
Door de toename van vrije tijd neemt de behoefte aan recreatiemogelijkheden "dicht bij huis" 
toe. Dit betekent dat de recreatieve kwaliteiten van het gebied in ieder geval behouden moeten 
blijven en waar mogelijk ontwikkeld kunnen worden. De huidige recreatieve kwaliteiten zijn met 
name gekoppeld aan het Hollandsch Diep, Volkerak en Mark-Dintel (water in combinatie met 
een fraai landschap), aan recreatief medegebruik van het agrarisch landschap (rust, openheid) 
of houden verband met de cultuurhistorie van het gebied (forten, oude vestigingswerken, 
cultuurhistorisch waardevolle gebouwen). 
De huidige recreatieve routestructuren en -voorzieningen dienen in ieder geval in stand te wor-
den gehouden en waar mogelijk verder te worden ontwikkeld. 
 

Eisen vanuit natuur, landschap en landbouw 
Met name vanuit natuur en landschap is behoud, herstel en ontwikkeling van de bestaande 
waarden van belang. Voor de aanwezige natuurlijke en landschappelijke waarden geldt dat 
voorkomen moet worden dat deze worden aangetast of verstoord. Een aandachtspunt hierbij is 
de externe werking van de Vogelrichtlijn en Habitatricht (Volkerak, Hollandsch Diep). Ingrepen 
die in de nabijheid van deze gebieden plaatsvinden en een mogelijke verstoring van de natuur-
waarden teweeg brengen, moet worden getoetst op het effect van de ingreep. 
Ook de landbouw wil geen hinder ondervinden van recreanten, bijvoorbeeld als recreatieve 
routes langs het erf lopen. 
 

Versterking van functies onderling 
Voor recreatie geldt dat deze functie voor een belangrijk deel afhankelijk is van de kwaliteiten 
van natuur, landschap en cultuurhistorie. Een mooie omgeving zal meer recreanten aantrekken. 
Kleinschalig kamperen en agrotoerisme kunnen goed worden gecombineerd met verbrede 
landbouw. Recreatie kan een aanvulling op het inkomen van de agrariër betekenen (bijvoor-
beeld verhuur van kano's of fietsen, bed & breakfast). Vrijkomende agrarische bebouwing biedt 
mogelijkheden voor kleinschalige dag- en verblijfsrecreatie. 
 

Strijdigheid van functie-eisen 
Natuur en landschap kunnen door een te intensief recreatief gebruik onder druk komen te 
staan. Natuur en landschap kunnen ongewenste gevolgen ondervinden van bijvoorbeeld ge-
luidsoverlast, verstoring, zwerfvuil of vertrapping van vegetaties. 
Recreatie kan ook hinderlijk zijn voor burgers en bedrijven in het landelijk gebied (bijvoorbeeld 
door de aanwezigheid van paden of voorzieningen langs/aan erven of door aantasting van de 
privacy). 
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Afweging en conclusie 
Dag- en verblijfsrecreatie 

Voor dag- en verblijfrecreatie geldt dat dit in het hele plangebied aantrekkelijk kan zijn. De aan-
wezigheid van dag- en verblijfsrecreatie hangt samen met de recreatieve waarden van het 
plangebied. In paragraaf 3.6, Recreatie, is al aangegeven dat de recreatieve waarden met 
name samenhangen met de rust, ruimte, landschappelijke (openheid, ontginningspatroon), na-
tuur- en cultuurhistorische waarden. 
Agrarische bedrijven kunnen een rol spelen bij het aanbieden van recreatieve voorzieningen. 
Dit heeft als gevolg dat de recreatieve waarde van het gebied toeneemt en agrarische bedrijven 
extra inkomsten kunnen vergaren. De recreatieve ontwikkelingen mogen echter geen bedrei-
ging vormen voor natuur, landschap, cultuurhistorie en landbouw.  
 
Bij het toestaan van dag- en verblijfsrecreatie dient de capaciteit van de ontsluitingswegen (in-
clusief de waterwegen) te worden betrokken in de afweging. 
Het oprichten van nieuwe bouwvlakken is niet gewenst, ook niet ten behoeve van een recrea-
tieve functie. Bestaande recreatiebedrijven dienen enige ontwikkelingsruimte te krijgen om een 
gewenste kwaliteitsverbetering mogelijk te maken. Voor recreatie bij een (voormalig) agrarisch 
bedrijf geldt dat onder voorwaarden vrijkomende voormalige agrarische bebouwing voor recrea-
tiedoeleinden kan worden gebruikt. In de gevallen dat nieuwe bebouwing noodzakelijk is, zal dit 
alleen na sanering van de voormalige bedrijfsbebouwing worden toegestaan (kwaliteitsverbete-
ring). 
 

Recreatief medegebruik 
Recreatief medegebruik bestaat voornamelijk uit routegebonden recreatie, waarvoor de nood-
zaak voor voorzieningen beperkt is. Voorzieningen voor recreatief medegebruik zijn kleinschalig 
(bijvoorbeeld picknickbankjes, routeborden) en kunnen na afweging tussen de recreatieve en 
landschappelijke belangen worden toegelaten. Voor recreatief medegebruik in het kader van 
verbrede landbouw dient het bestemmingsplan mogelijkheden te bieden. Behoud van de open-
heid in het plangebied vormt te allen tijde het uitgangspunt.  
 
4.3.6. Windenergie, landschap en leefmilieu 

Eisen vanuit windenergie 
De overheid (rijk, provincie) wil meer schone, duurzame energie opwekken. Met het oog op 
schone energieopwekking is het zaak windturbines te plaatsen op locaties met voldoende wind-
aanbod. 
Een windturbine heeft ruimte nodig. Het windaanbod moet voldoende zijn, waardoor hoge be-
bouwing op korte afstand van de windturbine ongewenst is. 
Door technische ontwikkelingen worden windturbines steeds hoger. Een reguliere windturbine 
heeft inmiddels een ashoogte van circa 80 m (110 m inclusief rotorhoogte) en naar verwachting 
zal de hoogte in de toekomst verder toenemen. Als een windturbine een totale hoogte van 50 à 
80 m heeft, is plaatsing van meerdere turbines wenselijk met het oog op de financiële haalbaar-
heid. 
Bij particulieren bestaat er nog steeds belangstelling voor het oprichten van een (solitaire) 
windturbine, maar de realiseringskansen zijn veelal beperkt (onder andere financiering). 
 

Eisen vanuit landschap en leefmilieu 
De openheid van het buitengebied is kenmerkend voor Moerdijk. Deze openheid dient behou-
den te blijven. Dit houdt in dat er geen elementen moeten worden gebouwd die qua schaal en 
omvang niet passen in de huidige landschappelijke opbouw en structuur. Grote aantallen wind-
turbines kunnen een aantasting van de beleving van het landschap betekenen. 
De eisen voor een goed leefmilieu hebben in dit kader met name betrekking op beperking van 
de geluidsoverlast, verstoring voor vogels, schaduwwerking en visuele hinder. Bovendien eisen 
de milieuregels een zekere afstand tot woningen. 
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Versterking van functies onderling 
Indien bij de plaatsing van windturbines wordt aangesloten bij grootschalige structuren (bijvoor-
beeld de autosnelwegen, de HSL of het industrieterrein Moerdijk), is er sprake van bundeling 
van "gebiedsvreemde elementen" die de openheid en de structuur van het landschap niet meer 
aantasten dan al het geval is. Er kan zelfs sprake zijn van een versterking van de landschaps-
structuur. Windturbines markeren de hoogdynamische elementen die kenmerkend zijn voor 
deze tijd (zoals infrastructuur) en begrenzen daarmee het landschap. 
 

Strijdigheid van functie-eisen 
Het plaatsen van veel windturbines met een beperkte hoogte verdraagt zich niet met het be-
houd van de openheid. Plaatsing van windturbines in de directe omgeving van woningen kan 
voor geluidsoverlast zorgen. Ook zijn windturbines ongewenst in de nabijheid van Vogelrichtlijn- 
en Habitatrichtlijngebieden (Hollandsch Diep, Volkerak). Andere nadelen zijn verstoring voor 
weide- en broedvogels, schaduwwerking en visuele hinder. 
 

Afweging en conclusies 
De gemeente Moerdijk heeft een zoekgebied voor windenergie geselecteerd (zie paragraaf 
3.9.3 en figuur 3.7), de Sabina-Henricapolder. Het is niet op voorhand aan te geven of op deze 
locatie ook daadwerkelijk nieuwe windturbines tot stand zullen komen. Voor deze locatie dient 
nog nader te worden bepaald welke mogelijkheden er zijn. In het kader van dit bestemmings-
plan zijn er om die reden nog geen mogelijkheden opgenomen. Ook solitaire windturbines zijn 
niet gewenst. 
 
 
4.4. Gebiedsvisie 

4.4.1. Inleiding 
De afweging tussen de sectorale wensbeelden, zoals in paragraaf 4.3 heeft plaatsgevonden, is 
niet voor het hele plangebied hetzelfde. Afhankelijk van bodemtype, waterhuishouding, de aan-
wezigheid van landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden en agrarisch 
grondgebruik, is nuancering van het beleid op zijn plaats. Het streekplan geeft hier een indicatie 
voor in de vorm van de indeling in de Agrarische HoofdStructuur (AHS) en Groene Hoofd-
Structuur (GHS). De verschillen leiden tot een gebiedsdifferentiatie, ofwel zonering van het 
plangebied. Deze zonering is weergegeven in figuur 4.1. 
 
4.4.2. Motivering zonering 
In hoofdstuk 3 is aangegeven dat het voorgestane ruimtelijk beleid in het buitengebied van 
Moerdijk verband houdt met de mate waarin bepaalde waarden aanwezig zijn en de intensiteit 
van het grondgebruik. Op locaties waar waardevolle en kwetsbare functies (zoals landschap, 
natuur en/of cultuurhistorie) voorkomen, heeft bescherming en behoud van deze waarden de 
voorkeur. In het plangebied hangen de landschappelijke en cultuurhistorische waarden onlos-
makelijk samen met de grondgebonden landbouw. Op andere locaties is meer ruimte voor ont-
wikkelingsgerichte, aan het landelijk gebied gelieerde functies aanwezig, waaronder de glas-
tuinbouw. 
De hoofddoelstelling voor het plangebied en de daaruit afgeleide beleidsuitgangspunten (zie pa-
ragraaf 4.2) en de afweging van sectorale wensbeelden (zie paragraaf 4.3) leidt tot een zone-
ring van het plangebied in vier zones. In relatie tot het streekplan worden binnen de Agrarische 
Hoofdstructuur drie zones onderscheiden: ALO (Agrarisch gebied met verweving van landbouw 
en landschaps- en cultuurhistorische waarden, alsmede kenmerkende openheid), AG (Agra-
risch gebied, doorgroei glastuinbouw) en ARWN (Gebied met verweving van landbouw, recrea-
tie, water en natuur). Binnen de Groene Hoofdstructuur wordt een zone onderscheiden: NRL 
(Gebied met verweving van natuur-, recreatie- en landschapswaarden).  
 
 



ALO : agrarisch gebied met verweving van landbouw en landschaps- en cultuurhistorische waarden,
alsmede kenmerkende openheid

AG : agrarisch gebied, doorgroei glastuinbouw

ARWN : gebied met verweving van landbouw, recreatie, water en natuurwaarden

NRL : gebied met verweving van natuur- , recreatie- en landschapswaarden

Plangrens

Figuur 4.1:
Zonering
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Zone ALO 
Het plangebied kan worden omschreven als een dynamisch agrarisch gebied, met in het hele 
buitengebied karakteristieke landschappelijke en cultuurhistorische waarden, waarvan met 
name de openheid van belang is. Het gebied valt grotendeels binnen de agrarische hoofd-
structuur (AHS), zoals deze is weergegeven in het streekplan. Een gebiedsbestemming ALO, 
agrarisch gebied met verweving van landbouw en landschaps- en cultuurhistorische waarden 
alsmede kenmerkende openheid, is voor het grootste deel van het buitengebied passend. Deze 
gebiedsbestemming komt overeen met de zone AHS-landbouw, zoals dit door de provincie is 
aangeduid. 
 
De gronden rond Willemstad, die in het streekplan zijn aangeduid als AHS-landschap, maken 
deel uit van de zone ALO. Het huidige grondgebruik is hier de grondgebonden landbouw en er 
is geen sprake van bijzondere natuur- en landschapswaarden anders dan de landschappelijke 
openheid. Omdat deze gronden ook deel uitmaken van het beschermd stadsgezicht van Wil-
lemstad, zijn de aanwezige waarden reeds in voldoende mate beschermd.  
 
De in de AHS-landschap gevestigde agrarische bedrijven krijgen wel beperkte uitbreidingsmo-
gelijkheden. 
 
Ook de gronden nabij Moerdijk/Klaverpolder die in het streekplan zijn aangewezen als onder-
deel van de Groene Hoofdstructuur, landbouw maken deel uit van het ALO gebied. Deze gron-
den worden intensief agrarisch gebruikt en maken ruimtelijk gezien deel uit van grotere, naast-
gelegen eenheden. De hier aanwezige waarden (weidevogels) worden beschermd door middel 
van een aanlegvergunningenstelsel en de hier aanwezige agrarische bedrijfscomplexen krijgen 
in principe slechts beperkte uitbreidingsmogelijkheden. 
Voor de zone ALO geldt dat de geprojecteerde ecologische verbindingszones vooralsnog in 
agrarisch gebruik blijven. Zodra de desbetreffende eigenaar de gronden aan een natuurbehe-
rende instantie heeft verkocht, zal de hoofdfunctie van deze gronden echter veranderen van 
agrarisch naar natuur. In het bestemmingsplan zal met het oog hierop een wijzigingsbevoegd-
heid worden opgenomen om deze ecologische verbindingszones mogelijk te maken.  
 
In het hele agrarische gebied is het daarnaast mogelijk om op basis van vrijwilligheid beheers-
overeenkomsten af te sluiten. Deze beheersgebieden blijven in agrarisch gebruik. Door deze 
vrijwilligheid bestaat over de toename van de natuurwaarden geen zekerheid. Een blijvende 
agrarische bestemming is hiermee in overeenstemming. 
 

Zone AG 
De gemeente Moerdijk heeft twee aaneengesloten gebieden aangewezen waar ontwikkelings-
ruimte wordt geboden aan hier reeds gevestigde glastuinbouwbedrijven. Door de aanwezigheid 
van kassen is er geen sprake meer van openheid en is het oorspronkelijke ontginningspatroon 
niet meer in het landschap herkenbaar. Voor dit gebied is een agrarische bestemming passend, 
waarbij dit gebied exclusief wordt gereserveerd voor de ontwikkeling van de glastuinbouw. Een 
gebiedsbestemming AG, Agrarisch gebied, doorgroei glastuinbouw is hier gewenst en verant-
woord. 
 

Zone ARWN 
Voor het boezemgebied van de Mark-Dintel worden door het Hoogheemraadschap samen met 
andere partijen plannen voorbereid waarin in onderlinge samenhang ruimte wordt geboden aan 
waterberging, recreatie, natuur en landbouw. De betekenis van de landbouw in dit gebied is ge-
ringer dan in de naastgelegen grootschalige polders.  
Het is gewenst het streefbeeld voor dit gebied tot uitdrukking te brengen in een aparte zone 
ARWN, gebied met verweving van landbouw, recreatie, water en natuur. 
 

Zone NRL 
In de buitendijkse gebieden langs het Hollandsch Diep en het Volkerak zijn belangrijke natuur- 
en landschappelijke waarden aanwezig. Hier is en blijft natuur, ook in de toekomst, de hoofd-
functie. De zonering dient recht te doen aan de hiermee samenhangende kwetsbare waarden.  
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Daarnaast heeft deze zone ook recreatieve waarden (water- en oeverrecreatie). Deze recrea-
tieve waarden dienen in samenhang met de natuur- en landschappelijke waarden behouden te 
blijven en kunnen waar mogelijk en wenselijk worden ontwikkeld.  
Door de onderlinge verweving van deze waarden is een gebiedsbestemming NRL, gebied met 
verweving van natuur-, recreatie- en landschapswaarden gewenst en verantwoord. 
 
4.4.3. Agrarische hoofdstructuur 
De agrarische hoofdstructuur bestaat uit drie zones: ALO, AG en ARWN. In deze paragraaf 
worden deze zones beschreven. 
 

Zone ALO: Agrarisch gebied met verweving van landbouw en landschaps- en 
 cultuurhistorische waarden, alsmede kenmerkende openheid 
Ligging 

Deze zone heeft betrekking op het gehele buitengebied van Moerdijk, met uitzondering van de 
buitendijkse gebieden langs Hollandsch Diep, Volkerak en Mark/Dintel en de doorgroeigebieden 
voor glastuinbouw. 
 

Kenmerken 
Dit gebied bestaat overwegend uit klei- en zavelgronden, die hoofdzakelijk in gebruik zijn bij de 
grondgebonden landbouw, met name akkerbouw. Andere functies komen hier alleen incidenteel 
voor (recreatie, niet-agrarische bedrijvigheid). De externe productieomstandigheden zijn hier in 
zijn algemeenheid goed. Bijzondere ecologische waarden zijn hier afwezig, met uitzondering 
van het plaatselijk voorkomen van weidevogels en bijzondere landschapselementen (onder an-
dere kreken). Binnen het gebied is sprake van een kenmerkend landschappelijk contrast tussen 
het open agrarisch gebied en de meer verdichte dijken (laanbeplanting, lintbebouwing). De her-
kenbaarheid van het landschap wordt bepaald door de bochtige dijken met bebouwing/beplan-
ting en de rationele, rechte verkaveling hierbinnen. Ook de situering van de bebouwing ten op-
zichte van de weg is beeldbepalend. De cultuurhistorische waarde komt tot uitdrukking in de 
historische (lintvormige) bebouwing en het ontginningspatroon. 
 

Toekomstperspectief 
Het toekomstperspectief voor deze zone is gericht op behoud en ontwikkeling van de grondge-
bonden landbouw, met in acht name van het behoud van de landschaps- en cultuurhistorische 
waarden. De agrarische bedrijven dienen waar mogelijk de ruimte te krijgen om ook op de lan-
gere termijn te kunnen blijven voortbestaan. Dit kan enerzijds via schaalvergroting worden ge-
realiseerd, maar anderzijds zullen er ook bedrijven zijn die middels "verbrede landbouw" naar 
mogelijkheden zoeken om het inkomen uit de landbouw aan te vullen met agrarische of niet-
agrarische nevenactiviteiten. Het bestemmingsplan dient hier mogelijkheden voor te bieden, 
mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan (waaronder ontsluiting en milieuregelgeving). 
Bestaande niet-grondgebonden agrarische bedrijven en niet-agrarische bedrijven kunnen wor-
den gehandhaafd, maar zullen beperkte ontwikkelingsmogelijkheden krijgen. Het bestemmings-
plan dient nieuwvestiging van volwaardige grondgebonden agrarische bedrijven (akker- en tuin-
bouw, fruit- en sierteelt, grondgebonden veehouderij) mogelijk te maken. 
Behoud en bescherming van de landschaps- en cultuurhistorische waarden wordt voorgestaan 
door het verbouwen van cultuurhistorisch waardevolle panden en het dempen van waardevolle 
waterlopen (kreken, sloten) aan nadere regels te verbinden. 
 

Beleidslijnen 
Met het oog op het geschetste toekomstperspectief gelden in de zone ALO de volgende be-
leidslijnen: 
- behoud en ontwikkeling van de grondgebonden landbouw; 
- het bieden van mogelijkheden voor verbrede landbouw (onder voorwaarden); 
- behoud van landschappelijke waarden (behoud dijken met beplanting, behoud van het 

contrast tussen open polders en meer besloten dijken en wegen); 
- behoud van zichtlijnen vanuit de bebouwingslinten naar de achterliggende polders; 
- behoud van waardevolle landschapselementen (kreken, bosjes); 
- behoud van de cultuurhistorische waarden (behoud molens en overige rijksmonumenten, 

behoud ontginningspatroon); 
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- behoud van natuurwaarden (weidevogelgebied); 
- het bieden van mogelijkheden voor kleinschalige dag- en verblijfsrecreatie; 
- ontwikkeling en verbetering van het recreatief medegebruik onder andere door verbetering 

van routestructuren. 
 

Zone AG: Agrarisch gebied, doorgroei glastuinbouw 
Ligging 

Deze zone omvat delen van de Spiepolder en het gebied De Langeweg (ten zuidoosten en 
oosten van Zevenbergen), die op grond van gemeentelijk en provinciaal beleid zijn aangewezen 
als doorgroeigebied voor glastuinbouw. De begrenzing van deze zone sluit aan op de gemeen-
telijke Visie Glastuinbouw. 
 

Kenmerken 
Dit gebied is hoofdzakelijk in gebruik bij de (glas)tuinbouw. Sinds begin jaren '90 heeft zich hier 
een aantal glastuinbouwbedrijven gevestigd. Daarnaast vindt hier akkerbouw en vollegronds-
tuinbouw plaats. Niet-agrarische functies komen hier niet of nauwelijks voor. Bijzondere ecolo-
gische, landschappelijke en cultuurhistorische waarden zijn afwezig. 
 

Toekomstperspectief 
Het toekomstperspectief voor deze zone is gericht op behoud en ontwikkeling van de be-
staande glastuinbouw. De aanwezige glastuinbouwbedrijven moeten waar mogelijk de ruimte 
krijgen om de bedrijfsvoering zo efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren, zodat de concurrentie-
positie behouden blijft. Schaalvergroting is hier veelal een voorwaarde voor. Nieuwvestiging van 
glastuinbouwbedrijven is niet gewenst om de kansen voor de bestaande bedrijven te optimalise-
ren. In lijn met het concept Gebiedsplan Brabantse Delta is de gemeente Moerdijk echter van 
oordeel dat de Spiepolder ook ruimte moet bieden aan de vestiging van reeds in het buitenge-
bied van Moerdijk aanwezige solitaire glastuinbouwbedrijven. Deze bedrijven hebben op hun 
huidige locatie slechts beperkte uitbreidingsmogelijkheden en kunnen zich in de Spiepolder wel 
optimaal ontwikkelen. Omdat het huidige streekplan deze mogelijkheid nog niet biedt en voor 
het betreffende gebied nog een inrichtingsplan en milieueffectrapport dient te worden opgesteld, 
is met deze ontwikkeling in het bestemmingsplan thans nog geen rekening gehouden. Door de 
ZLTO wordt thans in samenspraak met de hier gevestigde agrarische bedrijven een inrichtings-
plan voorbereid dat de basis kan vormen voor verdere planvorming. 
Gezien de afwezigheid van bijzondere natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waar-
den in deze zone, dient de bedrijfsvoering van glastuinbouwbedrijven zo min mogelijk te worden 
beperkt. Overige, reeds bestaande agrarische activiteiten kunnen worden gehandhaafd. 
 
Om wateroverlast als gevolg van een toename aan verhard oppervlak te voorkomen, moet in de 
planvorming voor nieuw glas en uitbreiding van bestaand glas rekening worden gehouden met 
voldoende waterberging. Het waterschap gaat er daarbij van uit dat een bui met een kans op 
voorkomen van 1 maal in de 10 jaar in het gebied zelf kan worden opgevangen. De benodigde 
berging zal per ontwikkeling in overleg met het waterschap moeten worden bekeken. 
Uiteraard dient de glastuinbouw aan de milieuwet- en regelgeving te voldoen. Beperkingen 
vloeien vooral voort uit milieugevoelige functies nabij glastuinbouwbedrijven. Nieuwe situaties 
die beperkingen voor de glastuinbouw kunnen opleveren, dienen zoveel mogelijk te worden 
voorkomen. 
 
Om de glastuinbouw zoveel mogelijk ontwikkelingsruimte te bieden, is het niet gewenst om bij 
beëindiging van de (glas)tuinbouwactiviteiten niet-agrarische vervolgfuncties toe te staan. 
Nevenactiviteiten zijn wel toegestaan, mits deze qua aard passen bij de (glas)tuinbouwactivitei-
ten en ondergeschikt zijn en blijven aan de hoofdactiviteit. 
 

Beleidslijnen 
Met het oog op het geschetste toekomstperspectief gelden in de zone AG de volgende beleids-
lijnen: 
- behoud, ontwikkeling en versterking van bestaande glastuinbouwbedrijven; 
- aan glastuinbouwbouwbedrijven worden zo min mogelijk beperkingen opgelegd; 
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- de maatvoering voor kassen en bedrijfsgebouwen uit de "Visie gemeente Moerdijk over 
glastuinbouw" wordt aangehouden; deze maatvoering biedt ruime ontwikkelingsmogelijk-
heden voor bestaande glastuinbouwbedrijven; 

- indien een bestaand glastuinbouwbedrijf stopt, zijn niet-agrarische bedrijven als vervolg-
functie niet toegestaan; dit houdt onder andere in dat de vestiging van agrarische handels-
bedrijven (als hoofdtak) niet is toegestaan; bij bedrijfsbeëindiging wordt overname door 
een ander (glas)tuinbouwbedrijf voorgestaan. 

 
Zone ARWN: Gebied met verweving van landbouw, recreatie, water en natuurwaar-
den 
Ligging 

De zone ARWN bestaat uit de Mark/Dintel en de bijbehorende uiterwaarden. 
 

Kenmerken 
Deze zone kenmerkt zich door een overwegend agrarisch gebruik (akkerbouw, veehouderij). 
Plaatselijk zijn natuurwaarden aanwezig. Daarnaast zijn in deze zone enkele recreatieve func-
ties aanwezig. De zone is aangewezen als te ontwikkelen ecologische verbindingszone en er 
zijn plannen in voorbereiding om nieuwe functies toe te laten (waterberging, landgoederen) en 
bestaande functies verder te ontwikkelen (natuur, recreatie). 
 

Toekomstperspectief 
Voor deze zone geldt dat het beleid gericht is op voortzetting van het huidige (agrarische) ge-
bruik, al dan niet verweven met andere functies (waterberging, landgoederen, recreatie, natuur). 
Het Hoogheemraadschap wenst in de toekomst de buitendijkse gebieden van de Mark/Dintel te 
benutten als waterberging om wateroverlast te voorkomen. Plannen hiervoor worden uitgewerkt 
in het kader van een studie naar de toekomstige inrichting van de ecologische verbindingszone 
langs de Mark/Dintel. 
De gemeente wenst recreatieve mogelijkheden van de Mark/Dintel verder te ontwikkelen. Hier-
bij moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid en de eisen van andere functies. 
  

Beleidslijnen 
Met het oog op het geschetste toekomstperspectief gelden in de zone ARWN de volgende be-
leidslijnen: 
- behoud van de bestaande agrarische bedrijven/agrarisch grondgebruik; 
- behoud van de aanwezige aardkundige waarden; 
- behoud en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden; 
- behoud en ontwikkeling van recreatief medegebruik; 
- ruimte bieden voor waterberging en landgoederen. 
 
4.4.4. Groene hoofdstructuur 
Binnen de groene hoofdstructuur is één zone aanwezig, namelijk de zone NRL. In deze para-
graaf wordt deze zone nader beschreven. 
  

Zone NRL: Gebied met verweving van natuur-, recreatie- en landschapswaarden 
Ligging 

Zone NRL omvat het buitendijkse gebied, inclusief de natuurgebieden: 
- het Volkerak en het Hollandsch Diep, inclusief de gorzen; 
- het reservaatgebied ten westen van de Sabina-Henricapolder; 
- de St. Antoniegorzen; 
- Vlaakenhoek; 
- de Buitengorzen. 
 

Kenmerken 
De zone bestaat uit de buitendijkse gebieden. De hier aanwezige, verspreid gelegen natuurge-
bieden maken deel uit van de ecologische hoofdstructuur. In de zone NRL komen niet of nau-
welijks bebouwing en wegen voor. 
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Toekomstperspectief 
Het toekomstperspectief voor deze zone is gericht op behoud en ontwikkeling van natuur- en 
landschapswaarden met recreatief medegebruik. Daarbij dient voorkomen te worden dat de 
ecologische kwaliteiten afnemen door bijvoorbeeld een te intensieve recreatieve druk of een te 
intensief agrarisch gebruik (in de omgeving). 
Activiteiten of ingrepen die dit toekomstperspectief nadelig kunnen beïnvloeden, zoals het dem-
pen van water, zijn niet toegestaan. Nieuwe bebouwing en de aanleg van paden is alleen toe-
gestaan als deze ten dienste staat van natuur en landschap en het recreatief medegebruik (bij-
voorbeeld ten behoeve van natuurbeheer of -educatie). 
 

Beleidslijnen 
Met het oog op het geschetste toekomstperspectief gelden in de zone NRL de volgende be-
leidslijnen: 
- behoud en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden en het tegengaan van versto-

ring hiervan; 
- behoud van het recreatief medegebruik; 
- bebouwing en de aanleg van paden is alleen toegestaan ten behoeve van natuur en land-

schap en recreatief medegebruik. 
 
4.4.5. Relatie met aanwezige functies 
De in dit bestemmingsplan opgenomen regeling in kaart en voorschriften is gebaseerd op de 
bovengenoemde gebiedsvisie en de nadere uitwerking hiervan in hoofdstuk 5. In algemene zin 
is daarbij verder het uitgangspunt gehanteerd dat legaal totstandgekomen bebouwing en ge-
bruik in dit nieuwe bestemmingplan positief worden bestemd. De basis hiervoor vormen de ge-
biedsinventarisatie en de gemeentelijke archieven. 
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5. Nadere uitwerking 95

 
5.1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt de gebiedsvisie nader uitgewerkt. Aangegeven wordt hoe de gebiedsvisie 
en de daarbijbehorende zonering is vertaald in het bestemmingsplan. Er is aangesloten bij de 
systematiek van het Voorbeeldbestemmingsplan Landelijk Gebied Groene Hart (1997/2000).  
De uitwerking heeft betrekking op de onderwerpen landbouw (paragraaf 5.2), natuur en land-
schap (paragraaf 5.3), cultuurhistorie en archeologie (paragraaf 5.4), recreatie (paragraaf 5.5), 
niet-agrarische bedrijven (paragraaf 5.6), wonen en tuin (paragraaf 5.7), water en milieu (para-
graaf 5.8) en overige onderwerpen (paragraaf 5.9).  
 
 
5.2. Landbouw 

In deze paragraaf komen de volgende onderwerpen aan de orde: 
- bouwsteden en bouwvlakken; 
- bouwmogelijkheden algemeen; 
- nieuwvestiging, omschakeling en agrarische neventakken; 
- niet-agrarische nevenfuncties bij agrarische bedrijven; 
- niet-agrarische vervolgfuncties bij voormalige agrarische bedrijven. 
 
5.2.1. Bouwsteden en bouwvlakken 

Bouwsteden 
Wat is een bouwstede? 

Alle bestaande agrarische bedrijven zijn positief bestemd. De grondgebonden agrarische be-
drijven hebben een bouwstede toegewezen gekregen. Een bouwstede is een aaneengesloten 
oppervlakte, waarbinnen agrarische bedrijfsbebouwing is toegestaan. Door middel van een aan-
duiding op de plankaart (een ster) is aangegeven dat zich op die locatie een bouwstede bevindt. 
De begrenzing van het oppervlak van de bouwstede, waarbinnen de bebouwing is toegestaan, 
is echter niet op de bestemmingsplankaart aangegeven, maar in de voorschriften geregeld. 
Hierdoor ontstaat een grotere flexibiliteit dan met een vaste belijning op de plankaart kan wor-
den verkregen. De bouwstede biedt de betrokken agrariër een grote mate van vrijheid bij het 
bepalen van de uitbreidingsrichting van zijn bedrijf.  
 

Omvang en vorm bouwstede 
De vorm van de bouwstede is een denkbeeldige rechthoek. De bouwstede heeft bij recht een 
maximaal oppervlak van 1,5 ha (15.000 m²). Binnen de bouwstede dienen gebouwen zoveel 
mogelijk aaneengesloten te worden gebouwd. De lengte of de breedte van de bouwstede mag 
niet meer dan 150 m bedragen. Figuur 5.1 geeft dit schematisch weer. Bouwsteden mogen met 
inachtneming van de van toepassing zijnde bebouwingsregels, in principe volledig worden be-
bouwd. 
 
Indien de maat van 1,5 ha niet toereikend is, is via vrijstelling een verruiming van de opper-
vlakte van de bouwstede tot maximaal 2 ha mogelijk. Er moet dan wel een positief advies van 
de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen (AAB) zijn, waarin wordt aangetoond dat ver-
ruiming van de bouwstede voor het duurzaam voortbestaan van het agrarisch bedrijf noodzake-
lijk is. Het bestemmingsplan biedt geen mogelijkheden voor nog grotere bouwsteden. 
 
In totaal 7 agrarische bedrijven zijn gelegen in de, in het streekplan vastgelegde Groene Hoofd-
structuur landbouw (omgeving Klaverpolder/Moerdijkbruggen) en de Agrarische Hoofdstructuur 
landschap (omgeving Willemstad). Voor deze bedrijven geldt dat de bouwstede na vrijstelling 
met maximaal 15% mag worden uitgebreid of tot een omvang van 1,5 ha als de bouwstede na 
toepassing van dit percentage kleiner zou zijn. Aan deze bouwsteden is in het bestemmings-
plan een nadere aanwijzing "beperkte uitbreiding" gegeven op basis waarvan de uitbreidings-
mogelijkheden beperkt worden. 
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Figuur 5.1  Schematische weergave bouwstede 
 
De feitelijke vorm van een bouwstede, zoals deze "zichtbaar" is in het veld, kan afhankelijk zijn 
van: 
- de aard van de agrarische bedrijfsvoering; 
- eigendomsgrenzen; 
- openheid en doorzichten; 
- de aanwezigheid van specifieke natuur- en landschapswaarden; 
- het historisch-geografisch patroon (wegenpatroon, verkaveling); 
- de aanwezigheid van milieugevoelige functies in de directe omgeving. 
 

Bebouwing 
Bij het oprichten van nieuwe bedrijfswoningen dient een afstand van ten minste 10 m tot de zij-
kant van de openbare weg te worden aangehouden. Nieuwe bedrijfsgebouwen dienen op een 
afstand van ten minste 20 m uit de zijkant van de openbare weg te worden opgericht. Bedrijfs-
woningen dienen op de "kop" van de bouwstede te worden gerealiseerd, voor de overige be-
drijfsgebouwen. 
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De in het bestemmingsplan opgenomen afstanden en maten (zie artikel 2, lid 4) zijn erop ge-
richt om een goede ruimtelijke inrichting van bouwsteden en bouwvlakken te waarborgen. In het 
plan is een vrijstellingsbepaling opgenomen op basis waarvan van deze afstanden en maten 
kan worden afgeweken, bijvoorbeeld wanneer dit noodzakelijk is voor een doelmatige bedrijfs-
voering of wanneer van toepassing zijnde milieuregels hier aanleiding toe geven. 
 

Bouwvlakken 
Alle bestaande glastuinbouw-, intensieve veehouderij- en intensieve kwekerijbedrijven hebben 
een bouwvlak toegewezen gekregen. Ook agrarische bedrijven waar intensieve veehouderij 
een neventak is hebben een bouwvlak toegewezen gekregen. De bouwvlakken zijn op de plan-
kaart begrensd. Hierbinnen dienen, naast de bedrijfswoning en de bedrijfsgebouwen, ook de 
kassen (bij glastuinbouwbedrijven) te worden opgericht. Bouwvlakken mogen met inachtneming 
van de van toepassing zijnde bebouwingsregels, in principe volledig worden bebouwd. 
 
De bovengenoemde agrarische bedrijven hebben geen bouwstede toegekend gekregen, omdat 
ze niet grondgebonden zijn en in de regel meer bedrijfsgebouwen in gebruik hebben dan an-
dere agrarische bedrijven. Een bouwvlak schept bij dit type bedrijven meer duidelijkheid over 
waar wel en niet bebouwing is toegestaan hetgeen ook in het milieuspoor van betekenis is. 
 

Bouwvlakken glastuinbouwbedrijven 
In de gemeentelijke Visie over Glastuinbouw (oktober 2000) is aangegeven dat in het nieuwe 
bestemmingsplan een onderscheid wordt gemaakt tussen de glastuinbouwbedrijven in de Spie-
polder en het gebied De Langeweg (zone AG) en de solitaire glastuinbouwbedrijven in het ove-
rige gebied (zone ALO). 
Aan de glastuinbouwbedrijven in de zone ALO is per bedrijf een bouwvlak toegekend, waarbij 
de feitelijke situatie bepalend is voor de werkelijke maatvoering (maatwerk). Via een wijzigings-
bevoegdheid kan dit bouwvlak worden uitgebreid naar maximaal 3,5 ha. Een verdere vergroting 
van het bouwvlak is niet toegestaan. Binnen deze bouwvlakken kan maximaal 3 ha glas (na uit-
breiding) worden opgericht. 
 
Agrarische bedrijven die gebruikmaken van glas om producten te kweken, maar in de gemeen-
telijke nota Visie over Glastuinbouw niet zijn benoemd als glastuinbouwbedrijf, komen niet in 
aanmerking voor een bestemming Agrarische doeleinden glastuinbouw (AG) en de daarbijbeho-
rende bouwmogelijkheden voor glas. 
 
Ook aan de glastuinbouwbedrijven in de zone AG is per bedrijf een bouwvlak toegekend. Ook 
hier is de feitelijke situatie bepalend voor de werkelijke maatvoering. Via een wijzigingsbe-
voegdheid kan uitbreiding naar een oppervlakte van maximaal 7 ha plaatsvinden, waarbinnen 
maximaal 6 ha glas kan worden gerealiseerd (naast waterbassins en overige bedrijfsbebou-
wing). 
Door het gestelde maximum van 7 ha wordt, gegeven het in het gebied aanwezige aantal be-
drijven, voorkomen dat in het kader van dit bestemmingsplan een m.e.r.-beoordeling voor het 
AG-gebied moet worden uitgevoerd. 
Bij de uitbreiding van glastuinbouwbedrijven (vergroting glasoppervlak) moet rekening worden 
gehouden met de eis van het waterschap om voldoende oppervlak voor waterberging te reser-
veren. Daarnaast dienen de kassen te worden aangesloten op riolering en dienen ze land-
schappelijk te worden ingepast. In overleg met de gemeente stelt de ZLTO momenteel voor de 
Spiepolder een inrichtingsplan. In dit plan zal ook nadere invulling worden gegeven aan het as-
pect duurzaamheid.  
 
Uitgangspunt van het waterschap Brabantse Delta is dat bij een substantiële uitbreiding van 
verharding (inclusief glas), rekening moet worden gehouden met een berging van 40 mm (re-
gen)water. Bij een toelaatbare peilstijging van het oppervlaktewater van 40 cm, komt dit over-
een met 10% open water. In het bestemmingsplan is de realisering van 10% open water, inge-
val van uitbreiding van glasopstallen, dan ook het uitgangspunt. Indien in overleg met het wa-
terschap kan worden voorzien in aanvullende maatregelen op basis waarvan 40 mm berging 
kan worden gerealiseerd met een beperkter ruimtebeslag, kan van het percentage van 10% 
worden afgeweken.  



Nadere uitwerking 98  
 

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 

264.10404.00

 

In die gevallen kan het percentage van 10% naar beneden worden bijgesteld. Waterberging kan 
ook buiten de bouwvlakken met de bestemming Agrarische doeleinden, Glastuinbouw (Ag) 
worden gerealiseerd, zodat dit niet ten koste gaat van de mogelijkheden voor het oprichten van 
glas.  
Het oprichten van waterbassins wordt niet gezien als waterberging en deze dienen dan ook 
binnen de bouwvlakken opgericht dienen te worden. Bij de calamiteitenberekening wordt ervan 
uitgegaan dat deze bassins vol zijn met gietwater en daardoor het watersysteem niet ontlasten 
bij een regenbui. 
 

Bouwvlakken intensieve veehouderijen/intensieve kwekerijen 
De omvang van de bouwvlakken voor de bestaande intensieve veehouderijen en intensieve 
kwekerijen is individueel bepaald (maatwerk), waarbij is gekeken naar de huidige omvang van 
de bebouwing, landschappelijke kenmerken, ecologische waarden en milieuregelgeving.  
In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen ten behoeve van een ver-
groting van bouwvlakken voor intensieve veehouderijen/intensieve kwekerijen. Een voorwaarde 
bij de toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid is in de eerste plaats de agrarische nood-
zaak. Deze noodzaak wordt beoordeeld door de agrarisch deskundige. Daarnaast geldt als 
voorwaarde voor het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheid dat landschappelijke waarden 
door vergroting van het bouwvlak niet onevenredig mogen worden aangetast (behoud van 
waardevolle doorzichten). 
De toegestane vergroting van het bouwvlak bedraagt 15% dan wel de oppervlakte die noodza-
kelijk is met het oog op dierwelzijn of milieuwetgeving. 
 

Verplaatsen van bouwsteden 
In het bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om verplaatsing van reeds 
aanwezige agrarische bedrijven die over een bouwstede beschikken onder voorwaarden moge-
lijk te maken. Van betekenis is daarbij dat het betrokken bedrijf op de huidige vestigingslocatie 
onvoldoende mogelijkheden heeft voor een duurzame bedrijfsontwikkeling en verplaatsing per 
saldo leidt tot een betere ruimtelijke kwaliteit. Op basis van een concreet verplaatsingsplan zal 
per geval bezien worden of van deze wijzigingsbevoegdheid gebruik kan worden gemaakt. Bij 
toepassing van deze wijzigingsbevoegdheid wordt de bestemming van de huidige agrarische 
bouwstede gewijzigd in de bestemming Woondoeleinden, Tuinen en Agrarische doeleinden 
zonder bebouwingsmogelijkheden. 
 
5.2.2. Bouwmogelijkheden algemeen 

Eerste agrarische bedrijfswoning 
De maximale inhoudsmaat voor een agrarische bedrijfswoning (exclusief aanbouwen) bedraagt 
750 m³. Per bedrijfswoning is maximaal 75 m² aan aanbouwen en bijgebouwen toegestaan.  
Er wordt van uitgegaan dat verzoeken voor de bouw van een nieuwe, eerste agrarische be-
drijfswoning niet of nauwelijks zullen voorkomen, aangezien de meeste agrarische bedrijven 
reeds over een bedrijfswoning beschikken. Om die reden wordt de oprichting van nieuwe, eer-
ste agrarische bedrijfswoningen in het bestemmingsplan niet rechtstreeks mogelijk gemaakt, 
maar dient dit via vrijstelling plaats te vinden. In het kader van deze vrijstelling wordt beoordeeld 
of er sprake is van een volwaardig agrarisch bedrijf, waarvoor de woning wordt gevraagd (toets 
door agrarisch deskundige). 
 

Tweede agrarische bedrijfswoning 
Op agrarische bedrijven kan de wens ontstaan voor het oprichten van een tweede agrarische 
bedrijfswoning. Tweede bedrijfswoningen worden vaak gedurende een overgangsperiode ge-
bruikt, waarin bijvoorbeeld het bedrijfshoofd en de opvolger gezamenlijk het bedrijf uitoefenen, 
tot de opvolger het bedrijf alleen voortzet. In veel gevallen wordt de voormalige tweede be-
drijfswoning daarna aan derden verkocht als burgerwoning. Een dergelijke ontwikkeling levert 
een ongewenste toename van burgerwoningen op, die vanuit milieuwet- en regelgeving voor 
belemmeringen bij omliggende agrarische bedrijven kunnen zorgen.  
Een tweede agrarische bedrijfswoning is alleen noodzakelijk bij zeer grote bedrijven waar mini-
maal twee volwassen arbeidskrachten als bedrijfshoofd werkzaam zijn en waar permanent toe-
zicht door twee werknemers vereist is. Een dergelijke situatie zal in het plangebied alleen in uit-
zonderingsgevallen aan de orde zijn.  
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In het bestemmingsplan worden daarom geen rechtstreekse mogelijkheden geboden voor het 
oprichten van een tweede bedrijfswoning, maar kan dit alleen via vrijstelling plaatsvinden. Hier-
bij wordt advies ingewonnen bij de agrarisch deskundige over de agrarische noodzaak van 
deze tweede bedrijfswoning. 
 

Voorwaarden nieuwe woningen 
Bij het oprichten van nieuwe eerste en/of tweede agrarische bedrijfswoningen dient rekening te 
worden gehouden met in acht te nemen afstanden ten opzichte van niet-agrarische bedrijven en 
bedrijventerreinen, wegen en spoorwegen, leidingen, kassen, veehouderijbedrijven, fruitteeltbe-
drijven en maneges. 
In een aantal gevallen kan van geldende afstandsmaten worden afgeweken indien in voldoende 
mate wordt rekening gehouden met de belangen van de functie waarvoor de afstandsmaat is 
opgenomen. In andere gevallen is een afzonderlijke procedure noodzakelijk (bijvoorbeeld het 
toekennen van een verzoek hogere waarde in geval van wegverkeerslawaai). 
 

Regeling mantelzorg 
Om in voorkomende gevallen huisvesting te kunnen bieden ten behoeve van mantelzorg is door 
de provincie Noord-Brabant een voorbeeldregeling opgesteld.  
De bedoelde regeling maakt ook deel uit van dit bestemmingsplan. Op basis hiervan kan een 
“afhankelijke woonruimte” binnen de vigerende regeling voor bijgebouwen worden ingepast met 
een maximale oppervlakte van 80 m². Een hierop afgestemde regeling is als vrijstelling opge-
nomen binnen de van toepassing zijnde bestemmingen (o.a. Woondoeleinden, Agrarische 
doeleinden, zie artikel 53, lid 4). 
 

Bedrijfsgebouwen en kassen 
Algemeen 

In het bestemmingsplan wordt voor agrarische bedrijfsgebouwen en kassen een maximale 
goothoogte van 8 m gehanteerd en een maximale bouwhoogte van 10 m. Kassen mogen alleen 
binnen het bouwvlak/de bouwstede worden opgericht. 
 

Grondgebonden agrarische bedrijven 
Bouwsteden ten behoeve van grondgebonden agrarische bedrijven mogen in principe volledig 
worden bebouwd met in achtneming van de van toepassing zijnde voorwaarden. 
 

Bedrijfsgebouwen intensieve veehouderij 
De bedrijfsbebouwing in gebruik voor intensieve veehouderij als hoofdtak of neventak mag met 
15% worden uitgebreid dan wel de oppervlakte die noodzakelijk is uit een oogpunt van milieu of 
dierwelzijn. Is sprake van een intensieve neventak, dan mag de bedrijfsbebouwing in gebruik 
voor de grondgebonden hoofdtak wel verder uitbreiden, een en ander met in achtneming van de 
overige van toepassing zijnde ruimtelijke randvoorwaarden. 
Indien een verdergaande uitbreiding van intensieve veehouderijbedrijven aan de orde is, zal de 
gemeente deze verzoeken van geval tot geval beoordelen. Daarbij zal de provinciale Handlei-
ding duurzame locaties en duurzame projectlocaties voor intensieve veehouderij als toetsings-
criterium worden gehanteerd. Indien noodzakelijk en verantwoord, zal in het verlengde daarvan 
een herziening van het bestemmingsplan worden voorbereid. 
 

Intensieve kwekerijen 
Voor intensieve kwekerijen geldt in principe dat een maximaal oppervlak van 2.000 m² aan be-
drijfsbebouwing wordt toegestaan. Aan de reeds in het plangebied aanwezige intensieve kwe-
kerijen met een bebouwingsoppervlak van meer dan 1.670 m² worden echter uitbreidingsmoge-
lijkheden geboden tot maximaal 15% van de bestaande bebouwing.  
 

Glastuinbouwbedrijven 
Ter plaatse van glastuinbouwbedrijven mogen de bouwvlakken volledig worden bebouwd. 
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Waterbassins en warmtebuffers 
Glastuinbouwbedrijven maken gebruik van waterbassins en warmtebuffers. Deze voorzieningen 
moeten binnen het bouwvlak worden gerealiseerd. Maximale bouwhoogte van warmtebuffers 
en waterbassins wordt afgestemd op de toelaatbare bouwhoogte van kassen, dat wil zeggen 
10 m. 
 

Teeltondersteunende voorzieningen 
Wat zijn teeltondersteunende voorzieningen? 

Teeltondersteunende voorzieningen zijn constructies waarmee weerinvloeden worden gematigd 
en die met name worden gebruikt bij de vollegrondstuinbouw en fruit- en sierteelt. Daarnaast 
kunnen dergelijke voorzieningen worden opgericht ter bestrijding van ziekten en plagen, ter be-
vordering van de arbeidsomstandigheden, ter verbetering van de middeleninzet en om de pro-
ductiekwaliteit te verbeteren.  
Voor teeltondersteunende voorzieningen wordt in dit bestemmingsplan in aansluiting op het 
provinciaal beleid, een onderscheid gemaakt in: 
- hoge, permanente teeltondersteunende voorzieningen; 
- hoge, tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen; 
- lage, permanente teeltondersteunende voorzieningen; 
- lage, tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen. 
In tabel 5.1 is aangegeven wat hieronder wordt verstaan.  
Of een teeltondersteunende voorziening als tijdelijk wordt aangemerkt, is afhankelijk van de 
duur van de periode waarin de voorziening geplaatst is (minder dan acht maanden).  
 
Tabel 5.1  Indeling teeltondersteunende voorzieningen 
 

hoge, teeltondersteunende voorzieningen 
(> 1,5 m) 

lage, teeltondersteunende voorzieningen 
(< 1,5 m) 

permanent tijdelijk permanent tijdelijk 

kassen (tunnelkassen, 
rolkassen, gaaskassen) 
stellingen 
regenkappen 

hagelnetten 
schaduwhallen 
wandelkappen 
regenkappen 

containerteelt afdekfolies en acryldoek 
lage tunnels 
insectengaas 
 

 

Toelichting bij tabel 5.1 
Een tunnelkas (kweekkas of kweektunnel) is een halfronde constructie van lichtdoorlatend materiaal (geen 
glas), die wordt gebruikt voor het voortrekken, opkweken of veredelen van gewassen. Een gaaskas is ge-
maakt van gaasdoek, een rolkas is verrijdbaar vanuit een vaste basis. 
In de aardbeienteelt worden om arbeidstechnische redenen en ook om aantasting van de vrucht te voor-
komen, bakken in stellingen gehangen, meestal op ooghoogte. De bakken kunnen zijn voorzien van re-
genkappen. Na de oogst worden de bakken (en regenkappen) verwijderd, de stellingen blijven doorgaans 
staan. 
Regenkappen dienen de oogst te beschermen tegen zware regenval en hagel en dienen vogelvraat-
schade en schimmelvorming tegen te gaan. Regenkappen zijn niet door wanden omsloten (alleen een 
overkapping). 
Hagelnetten bestaan uit netten die gewassen beschermen tegen hagelschade. 
Een schaduwhal is een overkapping/beschutting, die in de boomteelt wordt gebruikt om schade door de 
zon tegen te gaan en gewassen te harden. 
Bij de aardbeien-, bloemen- en boomteelt wordt gebruikgemaakt van menstoegankelijke wandelkappen. In 
verband met teelt- en oogsthandelingen hebben deze kappen een hoogte van minimaal 2 à 2,5 m. 
Containerteelt is de teelt in bakken of de teelt op een verharde (betonnen) ondergrond. Hierbij is sprake 
van een gesloten watersysteem. 
Afdekfolies bestaan uit materiaal (bijvoorbeeld gaas, plastic) dat het gewas afdekt. Hierdoor wordt schade 
door insecten en wind- en vorstschade voorkomen. Tevens kan zo de oogst worden vervroegd. Bij toe-
passing van acryldoek is in tegenstelling tot andere afdekfolies nog luchtuitwisseling mogelijk en kan nog 
regenwater doordringen. 
Lage tunnels bestaan uit halfronde bogen tot circa 50 cm hoogte, waarover plastic of gaasdoek wordt ge-
spannen. Van deze lage, tijdelijke tunnels wordt vooral in de boom- en aardbeienteelt gebruikgemaakt. 
Insectengaas wordt bij kwekerijen aangebracht om aantasting door luizen te voorkomen. 
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Teeltondersteunende voorzieningen binnen bouwsteden/bouwvlakken 
Binnen de agrarische bouwsteden zijn alle teeltondersteunende voorzieningen rechtstreeks 
toelaatbaar zijn. Voor de ondersteunende kassen en overige hoge permanente teeltondersteu-
nende voorzieningen geldt een maximale oppervlaktemaat van 1.000 m², per bedrijf. 
Alhoewel deze maatvoering afwijkt van het provinciale beleid, geldt hiervoor de volgende moti-
vering. Reguliere bedrijfsgebouwen zijn binnen de bouwstede of het bouwvlak rechtstreeks toe-
laatbaar. De ruimtelijke effecten van teeltondersteunende voorzieningen verschillen niet met die 
van bedrijfsgebouwen. Er zijn dan ook geen ruimtelijke motieven om het toestaan van deze 
voorzieningen in belangrijke mate te beperken. In lijn met het provinciale beleid kan in de zone 
ALO de oppervlakte van ondersteunende kassen via vrijstelling worden vergroot naar 2.500 m² 
(zie artikel 30, lid 13). In zone AG is via vrijstelling uitbreiding van het oppervlak van kassen en 
andere hoge permanente teeltondersteunende voorzieningen mogelijk tot 5.000 m². 
Voor de zone NLR geldt dat hier geen agrarische bouwsteden/bouwvlakken voorkomen. Binnen 
de zone ARWN worden geen mogelijkheden buiten de bouwvlakken geboden met het oog op 
de aanwezige natuur- en landschappelijke waarden. 
 

Teeltondersteunende voorzieningen buiten agrarische bouwsteden/bouwvlakken 
In principe zijn in geen enkele zone permanente teeltondersteunende voorzieningen buiten 
agrarische bouwsteden/bouwvlakken rechtstreeks toegestaan. In de zone NLR wordt hiermee 
voorkomen dat de aanwezige en potentiële natuur- en landschapswaarden worden aangetast. 
Voor de zone ARWN geldt dat het oprichten van bebouwing buiten de bouwstede of het bouw-
vlak ongewenst is vanwege de ligging in/nabij de ecologische verbindingszone en omdat deze 
bebouwing ongewenst is gezien de mogelijke functie als waterbergingsgebied. Voor de zone 
ALO geldt dat permanente teeltondersteunende voorzieningen buiten de bouwstede of het 
bouwvlak een aantasting van de openheid kunnen betekenen. Ten slotte hebben in de zone AG 
de bouwsteden/bouwvlakken een zodanige omvang dat de noodzaak voor het plaatsen van 
teeltondersteunende voorzieningen hierbuiten doorgaans ontbreekt.  
Buiten de bouwsteden/bouwvlakken kan in de zones ALO en AG vrijstelling worden verleend 
voor het in aansluiting op de bouwsteden/bouwvlakken realiseren van lage permanente voor-
zieningen (containerteelt) tot 2 ha in de zone ALO en 4 ha in de zone AG, van hoge tijdelijke 
voorzieningen (wandelkappen) tot 1 ha in de zones ALO en AG en van hoge permanente voor-
zieningen (stellingen) tot een oppervlakte van 1 ha in de zone ALO en 2 ha in de zone AG. 
Deze vrijstelling wordt niet verleend voor agrarische bedrijven gelegen in de GHS landbouw of 
AHS landschap, die op de plankaart zijn voorzien van de nadere aanwijzing “beperkte uitbrei-
ding). 
 
Tabel 5.2  Schema toelaatbaarheid teeltondersteunende voorzieningen 
 

binnen bouwstede/bouwvlak buiten bouwstede/bouwvlak 
hoog laag hoog laag zone 

permanent tijdelijk permanent tijdelijk permanent tijdelijk permanent tijdelijk 

ALO ja ja ja ja ja1) ja2) ja3) ja 

AG ja ja ja ja ja1) ja2) ja3) ja 

ARWN ja ja ja ja nee nee nee nee 

NLR n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. nee nee nee nee 
 

1)  Alleen voor omkeerbare voorzieningen (stallingen) in aansluiting op de bouwstede/het bouwvlak. 
2) Alleen voor wandelkappen tot maximaal 1 ha/2 ha. 
3) Alleen voor containervelden tot maximaal 2 ha/4 ha. 
 
Bij het toepassen van de vrijstellingsregeling worden, in overeenstemming met het provinciale 
beleid, de volgende aspecten beoordeeld: 
- het bedrijfseconomisch belang van de teeltondersteunende voorziening (noodzaak/doel-

matigheid; 
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- het al dan niet definitief of tijdelijk aantasten van landschappelijke waarden. 
 

Schuilgelegenheden voor vee 
Schuilgelegenheden voor vee, die buiten de agrarische bouwstede worden opgericht, zijn alleen 
na vrijstelling in de zones ALO en ARWN toelaatbaar. Daarbij wordt gelet op de agrarische 
noodzaak en de landschappelijke gevolgen. De schuilgelegenheden mogen een oppervlakte 
van maximaal 50 m² beslaan1). Het gebruik van deze schuilgelegenheden voor andere doelein-
den (zoals opslag van werktuigen) is nadrukkelijk niet toegestaan. Voor stalletjes die ten be-
hoeve van particulieren buiten bouwsteden/bouwvlakken worden opgericht, gelden de regels 
die in paragraaf 5.7.3 worden genoemd. 
 
5.2.3. Nieuwvestiging, omschakeling en agrarische neventakken 

Definiëring agrarische productietakken 
Onder akkerbouw wordt de teelt van akkerbouwgewassen (bijvoorbeeld aardappelen, bieten, 
granen) op open grond verstaan.  
Onder vollegrondstuinbouw wordt de teelt van tuinbouwgewassen op open grond verstaan.  
Onder glastuinbouw wordt de teelt van tuinbouwgewassen en/of siergewassen verstaan, met 
dien verstande dat daarbij geheel of nagenoeg geheel gebruik wordt gemaakt van glazen kas-
sen.  
 
Grondgebonden veehouderij is het houden van melk- en ander vee, waarbij de veehouderij af-
hankelijk is van de grond als productiemiddel. Dit beperkt zich dus niet tot melkrundveehouderij, 
ook (bijvoorbeeld) paardenfokkerij maakt hier deel van uit. In paragraaf 5.5.2 wordt nader inge-
gaan op paardenhouderijen. Ook biologische pluimveehouderijbedrijven, waarbij het pluimvee 
in principe buiten loopt, worden gerekend tot de grondgebonden agrarische bedrijven. 
Intensieve veehouderij is het houden van slacht-, fok-, leg- of pelsdieren zonder of nagenoeg 
zonder weidegang en/of zonder afhankelijk te zijn van de grond als productiemiddel. 
 
Fruit- en sierteelt is het telen van fruit- en/of siergewassen, zonder hiervoor gebruik te maken 
van kassen. 
Een intensieve kwekerij is de teelt van gewassen of dieren zonder of nagenoeg zonder gebruik 
te maken van daglicht. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld witlof, champignons, wormen, 
slakken en vissen. 
Onder boomkwekerij wordt verstaan een bedrijf gericht op het telen van bomen al dan niet ge-
combineerd met de verhandeling daarvan. 
Onder bosbouw wordt boomteelt verstaan ten behoeve van de houtproductie. 
 

Nieuwvestiging en bedrijfsverplaatsing 
Onder nieuwvestiging of bedrijfsverplaatsing wordt de oprichting van een nieuw of de verplaat-
sing van een bestaand agrarisch bedrijf verstaan. Om verstening van het landelijk gebied zo-
veel mogelijk te voorkomen kiest de gemeente in navolging van het provinciaal beleid ervoor 
om nieuwvestiging of verplaatsing van agrarische bedrijven alleen te laten plaatsvinden op of 
naar een reeds bestaand agrarisch bouwvlak/bouwstede. In tabel 5.3 is dit schematisch per 
zone weergegeven. 
 
Om in te kunnen spelen op specifieke knelpunten is in het bestemmingsplan wel een wijzi-
gingsbevoegdheid opgenomen op basis waarvan bestaande agrarische bedrijven voorzien van 
een bouwstede verplaatst kunnen worden. Voorwaarde is dat op de huidige vestigingslocatie 
onvoldoende mogelijkheden aanwezig zijn voor een duurzame bedrijfsontwikkeling en verplaat-
sing per saldo leidt tot een betere ruimtelijke kwaliteit. 
 
Nieuwvesting of verplaatsing van een intensief veehouderijbedrijf (als hoofdtak of als neventak) 
is enkel mogelijk op of naar een zogenaamde duurzame locatie. Of er sprake is van een duur-
zame locatie kan worden beoordeeld aan de hand van een aantal criteria die zijn opgenomen in 

                                                      
1) De uiterlijke verschijningsvorm van bouwwerken, waaronder containers, kan niet in een bestemmingsplan worden 

geregeld. Het welstandsbeleid dient hierop toe te zien. 
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de door de provincie opgestelde "Handleiding duurzame locaties en duurzame projectlocaties 
voor de intensieve veehouderij".  
De beoordeling of nieuwvestiging kan worden toegestaan zal bij een concrete aanvraag worden 
gemaakt met behulp van de provinciale nota. Indien besloten wordt aan de nieuwvestiging me-
dewerking te verlenen, zal dit mogelijk worden gemaakt door middel van een herziening van het 
bestemmingsplan. Nieuwvestiging ten behoeve van intensieve veehouderij op een bestaande 
bouwstede betekent dat de bouwstede wordt omgevormd tot een bouwvlak zodat duidelijkheid 
ontstaat vanuit welk punt stankcirkels getrokken moeten worden. 
Nieuwvestiging van intensieve kwekerijen in de vorm van een nieuw agrarisch bouwvlak is niet 
toegestaan. Wel kan een intensieve kwekerij zich als vervolgfunctie vestigen op bestaande 
agrarische bouwsteden/bouwvlakken in zone ALO. Ingeval van een hoofdtak bedraagt de maxi-
male oppervlaktemaat voor bedrijfsgebouwen 2.000 m², ingeval van een neventak 1.000 m². In-
geval van vestiging op een bouwstede zal deze bouwstede worden gewijzigd in een bouwvlak. 
 
Bosbouw als agrarische productietak zal niet rendabel zijn binnen het landelijk gebied van 
Moerdijk en heeft vergaande consequenties voor de beleving en het karakter van het landelijk 
gebied. Daarom wordt bosbouw in het gehele plangebied uitgesloten. De aanleg van groen-
structuren ten behoeve van natuur en landschap of van windsingels bij fruitteeltbedrijven wordt 
niet als bosbouw beschouwd. 
 
Tabel 5.3 Nieuwvestiging, omschakeling naar nieuwe hoofdtak en agrarische neventak-

ken bij agrarische bedrijven 
 

 ALO AG ARWN NRL 

nieuwvestiging (nieuwe bouwstede of nieuw bouwvlak) 

akkerbouw en vollegrondstuinbouw nee nee nee nee 

glastuinbouw nee nee nee nee 

grondgebonden veehouderij (inclusief paardenfokkerij) nee nee nee nee 

intensieve veehouderij  nee nee nee nee 

fruit- en sierteelt en boomkwekerij nee  nee nee nee 

intensieve kwekerij nee nee nee nee 

bosbouw nee nee nee nee 

omschakeling naar nieuwe hoofdtak (op bestaande bouwstede/bouwvlak) 

akkerbouw en vollegrondstuinbouw ja ja ja n.v.t. 

glastuinbouw nee nee nee n.v.t. 

grondgebonden veehouderij (inclusief paardenfokkerij) ja ja ja n.v.t. 

intensieve veehouderij nee nee nee n.v.t. 

fruit- en sierteelt en boomkwekerij ja ja ja n.v.t. 

intensieve kwekerij ja nee nee n.v.t. 

bosbouw nee nee nee n.v.t. 

inpassing nieuwe agrarische neventak (op bestaande bouwstede/bouwvlak) 

akkerbouw en vollegrondstuinbouw ja ja ja n.v.t. 

glastuinbouw nee nee nee n.v.t. 

grondgebonden veehouderij (inclusief paardenfokkerij) ja ja ja n.v.t. 

intensieve veehouderij nee nee nee n.v.t. 

fruit- en sierteelt en boomkwekerij ja ja ja n.v.t. 

intensieve kwekerij ja1) nee nee n.v.t. 

bosbouw nee nee nee n.v.t. 
 

 

1) Maar niet bij bedrijven voorzien van de andere aanwijzing "beperkte uitbreiding". 
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Omschakeling naar nieuwe hoofdtak 
Uitgangspunt in de gebiedsvisie is het behoud van de kenmerkende ruimtelijke kwaliteiten van 
het landschap. De grondgebonden landbouw is de beheerder van dit landschap en dient daar-
om behouden te blijven. Tabel 5.3 biedt een overzicht van mogelijkheden voor omschakeling. 
Overeenkomstig het streekplanbeleid is omschakeling naar bijna iedere agrarische productietak 
in de zone ALO mogelijk. Een uitzondering hierop vormen glastuinbouw, intensieve veehouderij 
en bosbouw, omdat deze agrarische productietakken een te grote nadelige invloed op de bele-
ving van het landschap hebben. Omschakeling naar intensieve veehouderij is enkel toelaatbaar 
indien dit plaatsvindt op een zogenaamde duurzame locatie (zie ook nieuwvestiging). Een her-
ziening van het bestemmingsplan is noodzakelijk om dit planologisch mogelijk te maken. Bij 
deze herziening zal de bouwstede (indien aanwezig) worden gewijzigd in een bouwvlak zodat 
duidelijkheid ontstaat vanuit welk punt stankcirkels getrokken moeten worden. In de zone AG is 
het beleid gericht op behoud en groei van de bestaande glastuinbouwbedrijven. Reeds aanwe-
zige, andersoortige grondgebonden agrarische bedrijven kunnen zonder beperkingen omscha-
kelen, echter niet naar de glastuinbouw. Om een dergelijke ontwikkeling mogelijk te maken 
dient eerst beschikt te worden over een inrichtingsplan voor het AG-gebied en een daarbijbeho-
rend milieueffectrapport. Overigens is de gemeente Moerdijk van oordeel dat het wel gewenst is 
een dergelijke omschakeling mogelijk te maken. Niet-grondgebonden agrarische bedrijven zijn 
hier niet gewenst. 
In de zone ARWN zijn de mogelijkheden voor omschakeling beperkt, omdat de ruimtelijke ge-
volgen hiervan de gewenste openheid van de zone en de functie voor natuur en waterberging 
beperken. 
 

Agrarische neventakken 
Onder een agrarische neventak worden de onderdelen van het agrarisch bedrijf verstaan, 
waarvan de gezamenlijke productieomvang een ondergeschikt deel (minder dan de helft) uit-
maakt van de totale productieomvang van het betrokken agrarisch bedrijf. Hierbij geldt als rand-
voorwaarde dat de productieomvang van de agrarische neventak(ken) afzonderlijk in geen ge-
val meer dan 70% mag bedragen van de minimale omvang van een zelfstandig volwaardig be-
drijf in de desbetreffende bedrijfstak. Bij twijfel over de ondergeschiktheid van de agrarische ne-
ventak wordt advies ingewonnen bij de agrarisch deskundige. 
 
Een agrarische neventak bij een agrarisch bedrijf is in de zones ALO, AG en ARWN te allen 
tijde toegestaan, met uitzondering van: 
- bosbouw (te grote aantasting van de openheid); 
- glastuinbouw (op termijn alleen in zone AG mogelijk als voor dit gebied een inrichtingsplan 

beschikbaar is en de milieueffecten afdoende onderzocht zijn); 
- intensieve veehouderij (alleen op duurzame projectlocaties en op basis van een planher-

ziening); 
- intensieve kwekerij in de zone AG (een te groot en permanent ruimtebeslag in de vorm van 

gebouwen). 
Voor intensieve kwekerijen als neventak geldt dat een maximaal oppervlak van 1.000 m² aan 
bedrijfsbebouwing is toegestaan. 
 
5.2.4. Niet-agrarische nevenfuncties bij agrarische bedrijven 

Inleiding 
Het bestemmingsplan biedt mogelijkheden om op agrarische bedrijven een niet-agrarische ne-
venfunctie te ontwikkelen. 
Het bieden van dergelijke mogelijkheden kan leiden tot extra inkomensverwerving. Hierdoor kan 
de afname van het aantal bedrijfsbeëindigingen verminderen, wat bij kan dragen aan de in-
standhouding van het open agrarisch karakter van het buitengebied. Gelet hierop geeft ta-
bel 5.4 weer welke nevenfuncties toelaatbaar zijn. 
 

Toelaatbaarheid agrarisch verwante en niet-agrarische nevenfuncties 
In tabel 5.4 is weergeven welke agrarisch verwante en niet-agrarische functies als nevenactivi-
teit aanvaardbaar zijn. Het wel of niet toestaan van nevenactiviteiten is afhankelijk van het 
ruimtelijke beleid voor de zones (zie hoofdstuk 4). 
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Een niet-agrarische nevenfunctie is alleen toegestaan bij een agrarisch bedrijf als er sprake is 
van ondergeschiktheid van de nevenfunctie in relatie tot de agrarische bedrijfsvoering.  
 
Voor een aantal functies (aangeduid met "&" in de tabel) is op voorhand niet te zeggen of dit wel 
of niet toelaatbaar is. Dit hangt onder meer af van de specifieke locatie, de aard van de activiteit 
en de verkeersaantrekkende werking. De volgende voorwaarden worden gesteld: 
- nevenfuncties dienen milieuhygiënisch inpasbaar te zijn; er mogen geen beperkingen voor 

omliggende, bestaande agrarische bedrijven optreden (dit betreft zowel de bestaande be-
drijfsvoering als de uitbreidings- en ontwikkelingsmogelijkheden); 

- bestaande landschappelijke en natuurwaarden in de omgeving mogen niet onevenredig 
worden aangetast; 

- er mag geen sprake zijn van een onevenredige vergroting van de publieks- en/of verkeers-
aantrekkende werking, dit in relatie tot de functie van de weg waaraan het bedrijf is gele-
gen. 

 
Dorpsrandzone 

De dorpsrandzone is een gebied, grenzend aan de bebouwde kom van de grotere kernen in de 
gemeente Moerdijk (Willemstad, Fijnaart, Standdaarbuiten, Klundert, Zevenbergen en Moer-
dijk). De omvang van de dorpsrandzone is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de 
dichtheid van de bebouwing, de aanwezige functies, de landschappelijke kwaliteiten en de ont-
sluiting. De aanwijzing dorpsrandzone heeft alleen gevolgen voor de in deze zone gelegen 
agrarische bedrijven.  
In de dorpsrandzone worden, vanwege de nabijheid van de bebouwde kom, ruimere mogelijk-
heden geboden voor neven- en vervolgfuncties bij agrarische bedrijven. In de dorpsrandzone 
zijn ook de volgende nevenactiviteiten toegestaan: sociale activiteiten (resocialisatie, therapie, 
kinderdagverblijf, zorgboerderij), kinderboerderijen en bedrijven gericht op het stallen, verzor-
gen, trainen en dresseren van paarden en pony's. In de dorpsrandzone is bovendien ook een 
tuincentrum als vervolgfunctie toegestaan. 
De dorpsrandzone heeft geen relatie met de kernrandzone uit het streekplan. 
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Tabel 5.4  Nevenfuncties bij agrarische bedrijven 
 

 zone ALO zone AG zone ARWN zone NLR

 in dorpsrand-
zone 

buiten dorps-
randzone 

   

agrarisch verwante bedrijfsactiviteiten:      
kassenbouw, glashandel - - - - n.v.t. 
agrarisch handels- en exportbedrijf in categorie 1 en 2 van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten + + + - n.v.t. 

agrarisch hulp- en nevenbedrijf in categorie 1 en 2 van de Staat van Be-
drijfsactiviteiten + + + - n.v.t. 

kenniscentrum, laboratorium - - - - n.v.t. 
opslag en stalling van agrarische producten, goederen, werktuigen of mate-
rialen in de bestaande bebouwing1) + + & + n.v.t. 

verkoop aan huis van streekeigen producten + + + + n.v.t. 
agrarische loonbedrijven in categorie 1 of 2 van de Staat van Bedrijfsacti-
viteiten + + + - n.v.t. 

veehandelsbedrijven, africhtingsbedrijven voor paarden, foeragehandel, 
paardenhandel & & - - n.v.t. 

veearts + + - - n.v.t. 
hoefsmederij + + - - n.v.t. 
ambachtelijke be- en verwerking van agrarische producten (kaasmakerij, 
imkerij, riet- en vlechtwerk, klompenmakerij) + + - + n.v.t. 

niet-agrarische bedrijfsactiviteiten:      
hoveniersbedrijf  + + + - n.v.t. 
tuincentrum - - - - n.v.t. 
opslag en stalling van niet-agrarische producten, goederen, werktuigen of 
materialen (bijv. boten, caravans) in categorie 1 en 2 van de Staat van Be-
drijfsactiviteiten in de bestaande bebouwing 

& & & & n.v.t. 

overige bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactivi-
teiten & & - - n.v.t. 

recreatieve functies:      
kinderboerderij + - - - n.v.t. 
paardenstalling/paardenpension + + - + n.v.t. 
manege/rijschool + - - - n.v.t. 
kano-, roeiboot- of fietsenverhuur + + - + n.v.t. 
kleinschalige horecagelegenheid (waaronder theetuin) + + - + n.v.t. 
bed and breakfast + + - + n.v.t. 
overige horeca - - - - n.v.t. 
kampeerboerderij + + - + n.v.t. 
kleinschalig kamperen + + - + n.v.t. 

overige dienstverlening:      
aan-huis-gebonden beroep + + + + n.v.t. 
sociale functie (resocialisatie, therapie, kinderopvang, zorgboerderij) + + - + n.v.t. 
museum/tentoonstellingsruimte + + - + n.v.t. 
niet-agrarisch verwante detailhandel (bijv. kunst- en antiekhandel)  - - - - n.v.t. 
dierenpension, hondenfokkerij &/-2) &/-2) - - n.v.t. 
 

1)  Voorzover dit meer is dan de reguliere opslag van producten ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering. 
2) Indien gelegen in het stiltegebied niet toelaatbaar. 
+  Toelaatbaar. 
- Niet toelaatbaar. 
& Alleen toelaatbaar onder voorwaarden (via vrijstelling). 
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Toelichting op tabel 5.4 
Binnen de glastuinbouw is sprake van een trend waarbij er verbreding van de oorspronkelijke 
teeltactiviteiten plaatsvindt. Naast de op de teelt gerichte activiteiten vinden steeds meer aan-
verwante activiteiten plaats, waaronder handel. 
Om binnen zone AG de glastuinbouw ook voor de toekomst te behouden, zijn nevenactiviteiten 
alleen toegestaan, voorzover deze ondergeschikt zijn aan de teeltactiviteiten (primaire produc-
tie), verwant zijn aan de agrarische hoofdactiviteit en op de eigen teelt betrekking hebben. 
Voorbeelden van dergelijke nevenactiviteiten zijn bijvoorbeeld selectie en specialisatie en ver-
koop van streekeigen producten.  
 
Veehandelsbedrijven, africhtingsbedrijven voor paarden, foeragehandel en paardenhandel kun-
nen relatief veel zwaar verkeer genereren. Deze activiteiten passen in eerste instantie binnen 
het karakter van de zone ALO. Omdat niet alle wegen in de zone ALO geschikt zijn voor dit 
zware verkeer, wordt dit alleen onder voorwaarden mogelijk gemaakt. Dit zware verkeer is on-
gewenst in de nabijheid van de kernen. 
 
Opslag en stalling van goederen zal alleen toelaatbaar zijn, voorzover het goederen betreft die 
geen toename van de verkeersaantrekkende werking van bedrijven met zich meebrengen. Aan 
opslag wordt bovendien als voorwaarde gesteld dat er geen opslag wordt toegestaan van stof-
fen/producten die gevaar of milieuoverlast kunnen opleveren. Opslag dient ook in alle gevallen 
in de bestaande bebouwing plaats te vinden. 
 

Bouwmogelijkheden nevenfuncties 
Alle nevenactiviteiten die in tabel 5.4 zijn genoemd, dienen binnen de bouwstede of op het 
bouwvlak plaats te vinden, óók paardenbakken. Bovendien dienen de bovengenoemde activitei-
ten te allen tijde ondergeschikt te zijn aan de hoofdfunctie.  
 
Voor nevenfuncties is de maximale toegestane oppervlakte aan bebouwing 400 m². Door deze 
maximummaat wordt voorkomen dat teveel nieuwe bebouwing wordt opgericht, die later moge-
lijk benut gaat worden voor niet aan het buitengebied gerelateerde activiteiten. Via vrijstelling 
kan in incidentele gevallen hiervan worden afgeweken tot maximaal 1.000 m².  
Voor een aantal nevenfuncties gelden bovendien maximumoppervlaktematen ten aanzien van 
het gebruik. Het brutovloeroppervlak, in gebruik voor een kleinschalige horecagelegenheid en 
voor museum/tentoonstellingsruimte, mag niet meer dan 100 m² bedragen. Voor verkoop aan 
huis van streekeigen producten geldt een maximale verkoopvloeroppervlakte van 50 m², zodat 
geen concurrentie met het voorzieningenniveau in de kernen ontstaat. Voor agrarische loonbe-
drijven geldt dat, gezien de aard en omvang van deze activiteit, een maximaal bedrijfsoppervlak 
van 500 m² is toegestaan. 
De gezamenlijke productieomvang van de niet-agrarische nevenfuncties moet een onderge-
schikt deel (minder dan de helft) blijven vormen van de totale productieomvang van het betref-
fende agrarisch bedrijf. Hierbij geldt daarnaast als randvoorwaarde dat de productieomvang van 
de niet-agrarische nevenfuncties afzonderlijk in geen geval meer dan 70% mag bedragen van 
de minimale omvang van een zelfstandig volwaardig bedrijf in de desbetreffende bedrijfstak. 
Bij twijfel over de ondergeschiktheid van de nevenfunctie(s) wordt advies ingewonnen bij de 
agrarisch deskundige. 
 
Bij het ontwikkelen van een niet-agrarische nevenfunctie dient voorzover relevant zorg te wor-
den gedragen voor een goede landschappelijke inpassing. Parkeren dient op eigen terrein 
plaats te vinden binnen de bouwstede of het bouwvlak. 
 
5.2.5. Niet-agrarische vervolgfuncties bij voormalige agrarische bedrij-

ven 
Inleiding 

Gezien de te verwachten ontwikkelingen in de agrarische sector, is het waarschijnlijk dat in de 
loop van de planperiode een aantal agrarische bedrijven wordt beëindigd. De vrijkomende pan-
den in het plangebied zijn onder andere gewild voor bewoning (woonboerderijen) en niet-agrari-
sche bedrijfsactiviteiten. Deze aantrekkingskracht heeft verschillende oorzaken: 
- goedkope vestigingslocatie (vergeleken met bedrijventerreinen); 
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- ligging in de directe nabijheid van rijkswegen en stedelijke agglomeraties (Rotterdam, 
Breda, Roosendaal); 

- situering in een landschappelijke en cultuurhistorisch interessante omgeving met de moge-
lijkheid van landelijk wonen;  

- meer ruimte ("vrijheid") en minder milieubelemmeringen dan in stedelijke gebieden. 
 
Gevolg is dat − wanneer adequaat beleid ter zake ontbreekt − veel functies die niet in het plan-
gebied thuishoren, zich hier toch vestigen. Deze functies kunnen leiden tot de aantasting van de 
agrarische, landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden van het plangebied. Ook kan 
er sprake zijn van het aantrekken van veel verkeer over wegen die daarvoor niet geschikt zijn 
en van parkeer- en milieuproblemen. 
Rijk en provincie voeren een terughoudend beleid ten aanzien van functies die niet gebonden 
zijn aan het buitengebied. 
 

Toelaatbaarheid vervolgfuncties 
Teneinde enerzijds ongewenste ontwikkelingen te voorkomen en anderzijds tegemoet te komen 
aan de behoefte om passende vervolgfuncties mogelijk te maken, zijn in het bestemmingsplan 
mogelijkheden opgenomen voor niet-agrarische vervolgfuncties na beëindiging van agrarische 
bedrijven. Tabel 5.5 geeft aan welke mogelijkheden in welke zone toelaatbaar worden geacht. 
 
Deze vervolgfuncties zijn alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 
- het agrarisch gebruik is beëindigd en agrarisch hergebruik is aantoonbaar niet mogelijk; 
- volledige sanering van de agrarische bedrijfsgebouwen kan in redelijkheid niet worden ver-

langd; 
- vervolgfuncties dienen milieuhygiënisch inpasbaar te zijn; er mogen geen beperkingen 

voor omliggende, bestaande agrarische bedrijven optreden (dit betreft zowel de bestaande 
bedrijfsvoering als de uitbreidings- en ontwikkelingsmogelijkheden); 

- bestaande landschappelijke en natuurwaarden in de omgeving mogen niet onevenredig 
worden aangetast; 

- er mag geen sprake zijn van een onevenredige vergroting van de publieks- en/of verkeers-
aantrekkende werking, dit in relatie tot de functie van de weg waaraan het bedrijf is gele-
gen. 

 
De toelaatbaarheid van opslag (in de bestaande bebouwing) is afhankelijk van de ontsluiting ter 
plaatse. In de voorschriften is aangegeven welke wegen als goed en welke wegen als ma-
tig/slecht ontsloten zijn gekwalificeerd (zie themakaart ontsluiting).  
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Tabel 5.5  Vervolgfuncties bij agrarische bedrijven 
 

 zone ALO zone AG zone 
ARWN 

zone 
NLR 

 in dorpsrand-
zone 

buiten dorps-
randzone 

   

woonfuncties:      
wonen/hobbyboer W W W W n.v.t. 

agrarisch verwante bedrijfsactiviteiten:      

kassenbouw, glashandel - - - - n.v.t. 
agrarisch handels- en exportbedrijf in categorie 1 of 2 van de 
Staat van Bedrijfsactiviteiten - - - - n.v.t. 

agrarisch hulp- en nevenbedrijf - - - - n.v.t. 
kenniscentrum, laboratorium - - - - n.v.t. 
opslag en stalling van agrarische producten, goederen, werktui-
gen of materialen in de bestaande bebouwing1) W W - W n.v.t. 

verkoop aan huis van streekeigen producten - - - - n.v.t. 
agrarische loonbedrijven in categorie 1, 2 of 3 van de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten2) W W - - n.v.t. 

veehandelsbedrijven, africhtingsbedrijven voor paarden, foerage-
handel, paardenhandel W W - - n.v.t. 

veearts  W W - W n.v.t. 
hoefsmederij W W - W n.v.t. 
ambachtelijke be- en verwerking van agrarische producten 
(kaasmakerij, imkerij, riet- en vlechtwerk, klompenmakerij) W W - W n.v.t. 

niet-agrarische bedrijfsactiviteiten:      
hoveniersbedrijf  W W - - n.v.t. 
tuincentrum W - - - n.v.t. 
opslag en stalling van niet-agrarische producten, goederen, 
werktuigen of materialen (bijv. boten, caravans) in categorie 1 en 
2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten in de bestaande bebouwing 

W W - W n.v.t. 

overige bedrijven in de categorieën 1 en 2 van de Staat van Be-
drijfsactiviteiten W - - - n.v.t. 

recreatieve functies:      
kinderboerderij W - - - n.v.t. 
paardenstalling/pensionstalling W W - W n.v.t. 
manege/rijschool W - - - n.v.t. 
kano-, roeiboot- of fietsenverhuur W W - W n.v.t. 
kleinschalige horecagelegenheid (waaronder theetuin) - - - - n.v.t. 
bed and breakfast - - - - n.v.t. 
overige horeca - - - - n.v.t. 
kampeerboerderij - - - - n.v.t. 
kleinschalig kamperen - - - - n.v.t. 

overige dienstverlening:      
sociale functie (resocialisatie, therapie, kinderopvang, zorgboerde-
rij) W - - - n.v.t. 

museum/tentoonstellingsruimte - - - - n.v.t. 
niet-agrarisch verwante detailhandel (bijv. kunst- en antiekhandel) - - - - n.v.t. 
dierenpension, hondenfokkerij  W/-3) W/-3) - - n.v.t. 
 

1) Voorzover dit meer is dan de reguliere opslag van producten ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering. 
2) Categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten laten een maximaal bedrijfsoppervlak van 500 m² voor loonbedrijven toe. 

Dit is onvoldoende voor een loonbedrijf als hoofdfunctie. Door (via vrijstelling) ook loonbedrijven uit categorie 3 toe te laten is een 
groter oppervlak van toepassing. 

3) Indien gelegen in het stiltegebied niet toelaatbaar. 
- Niet toelaatbaar. 
W Na planwijziging toelaatbaar (onder voorwaarden). 
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Bouwmogelijkheden vervolgfuncties 
Niet-agrarische vervolgfuncties dienen gevestigd te worden binnen de bouwstede/het bouwvlak 
in de bestaande bedrijfsgebouwen. Bij omschakeling naar een vervolgfunctie wordt de bouwste-
de altijd vervangen door een bouwvlak. Maximaal 1.000 m² aan bedrijfsgebouwen mag worden 
hergebruikt. Een uitzondering hierop geldt voor agrarische loonbedrijven, waar een maximaal 
oppervlak aan bedrijfsgebouwen van 1.250 m² mag worden hergebruikt.  
De vervolgfuncties dienen voorzover relevant binnen een goede landschappelijke inpassing 
plaats te vinden. 
 
Nieuwbouw ten behoeve van de in tabel 5.5 genoemde functies is in beginsel niet aan de orde. 
Ingeval van planwijziging ten behoeve van niet-agrarische bedrijven geldt in afwijking hiervan 
de mogelijkheid voor nieuwbouw in ruil voor sanering. 
Indien de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen in een bouwvallige staat verkeren of indien 
hiervan geen zinvol ander gebruik meer kan worden gemaakt, kan worden besloten tot sanering 
van de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen. De sanering dient op zodanige wijze plaats te 
vinden dat een aanzienlijke kwaliteitsverbetering wordt bereikt. In dat geval mag de oppervlakte 
van de nieuw op te richten bedrijfsbebouwing maximaal 50% bedragen van de oppervlakte van 
de bebouwing die wordt afgebroken. 
Voor de saneringsregeling ten behoeve van extra woonmogelijkheden wordt verwezen naar pa-
ragraaf 5.7.5. 
 

Hobbyboer 
Na het beëindigen van het agrarisch bedrijf blijft de voormalige ondernemer vaak op de boerde-
rij wonen, waarbij hobbymatig nog wat agrarische activiteiten (bijvoorbeeld het houden van die-
ren) worden uitgevoerd. Bovendien combineert een toenemend aantal niet-agrariërs het "buiten 
wonen" met het houden van paarden of ander vee voor hobbydoeleinden. Mede om die reden 
betrekken zij veelal vrijkomende agrarische bedrijfscomplexen. Deze ontwikkeling leidt tot kan-
sen voor het noodzakelijke beheer van het agrarisch gebied omdat "hobbyboeren" hun gronden 
veelal extensief beheren. 
Bij vrijkomende agrarische bebouwing zijn hobbymatige agrarische activiteiten te prefereren bo-
ven veel andere vormen van gebruik. Om die reden wordt de hobbymatige landbouw niet uitge-
sloten. Hobbyboeren worden echter niet gelijkgesteld met agrarische bedrijven. Zij krijgen een 
woonbestemming en zullen gebruik moeten maken van de daarbijbehorende bouwmogelijkhe-
den. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 5.7. Het creëren van nieuwe bouwvlakken voor 
hobbymatige agrarische activiteiten is niet aan de orde. 
Ingeval van het houden van paarden kan behoefte zijn aan de realisatie van paardenbakken. 
Met betrekking tot paardenbakken wordt verwezen naar paragraaf 5.5.2. 
 
 
5.3. Natuur en landschap 

5.3.1. Bestaande natuurgebieden 
Op perceelsniveau zijn de aanwezige natuur- en bosgebieden en het reservaatgebied, waarvan 
de gronden in bezit zijn bij een natuurbeherende instantie, voorzien van de bestemming Na-
tuurdoeleinden. 
 
5.3.2. Nieuwe natuur 

Beheersgebied 
De beheergebieden zijn en blijven in agrarisch gebruik (grondgebonden veehouderij). Hier kan 
op vrijwillige basis door het afsluiten van beheersovereenkomsten worden bijgedragen aan het 
realiseren van natuurwaarden. Omdat het hoofdgebruik van de beheersgebieden agrarisch 
blijft, vallen deze gronden niet binnen de zone NLR, maar binnen de zones ALO en ARWN. 
 

Ecologische verbindingszones 
In het plan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de realisatie van ecologische verbin-
dingszones. Hieraan kan toepassing worden gegeven indien de betreffende gronden voor ge-
noemde doeleinden (op vrijwillige basis) zijn verworven.  
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De ecologische verbindingszones dienen een doorgaande verbinding tot stand te brengen in de 
vorm van bijvoorbeeld natuurlijke oeverzones, houtsingels en bosjes. De aanleg van deze ge-
noemde elementen ten behoeve van ecologische verbindingen zal uitsluitend plaatsvinden op 
vrijwillige basis, in overleg met de betreffende grondeigenaren.  
De wijzigingsbevoegdheid strekt zich uit over een breedte van 25 m ter weerszijden van de op 
de kaart aangegeven aanduiding. Gegeven de aard van de te nemen maatregelen en de kop-
peling van ecologische verbindingszones aan aanwezige waterbegingen, wordt geoordeeld dat 
binnen deze zone voldoende ruimtelijke mogelijkheden aanwezig zijn om een robuuste ecologi-
sche verbinding te realiseren. Dat kan zowel in de vorm van aaneengesloten zones als van zo-
genaamde "stepping stones", die tezamen een kralenketting van natuurelementen vormen. Een 
uitzondering op de genoemde breedte vormt de Mark-Dintelzone. De wijzigingsbevoegdheid 
voor realisatie van ecologische verbindingszones geldt voor het gehele ARWN-gebied. 
Binnen de gebieden met een wijzigingsbevoegdheid voor een ecologische verbindingszone 
worden geen nieuwe ontwikkelingen toegelaten die het functioneren van de ecologische verbin-
dingszone kunnen belemmeren. Nieuwvestiging van agrarische bedrijven is hier niet toege-
staan. Overschrijding van bouwvlakken/vergroting van bouwsteden en de bouw van schuilgele-
genheden voor vee zijn hier evenmin toegestaan. 
 

Nieuwe landschapselementen 
In het hele plangebied kunnen, onder afweging van bepaalde voorwaarden, gebiedskenmer-
kende landschapselementen worden aangelegd. Dit ten behoeve van biotoopverbetering en 
ontwikkeling of verbetering van de ecologische en landschappelijke hoofdstructuur.  
Als nieuwe landschapselementen op gronden in particulier worden aangelegd, vindt er geen 
planwijziging plaats en zal er ook geen zwaarder planologisch regime gaan gelden ("nieuw 
groen is vrij groen"). Indien nieuwe landschapselementen worden gerealiseerd op gronden in 
eigendom van een (natuur)terreinbeherende instantie, kan wel een bestemmingswijziging 
plaatsvinden (bijvoorbeeld naar een bestemming "landschapselement").  
Er is voor gekozen om de inventarisatiekaart bij het Landschapsbeleidsplan als nulsituatie voor 
nieuw groen te hanteren. Landschapselementen, aangelegd na 1 september 2001, worden der-
halve als nieuw groen beschouwd. 
Als het gaat om landschappelijke inpassing van bijvoorbeeld bebouwingselementen, gaat de 
gemeente in het algemeen uit van realisatie van groensingels van minimaal 10 m breed, die be-
staan uit inheemse, streekeigen beplanting. Ook hiervoor geldt "nieuw groen is vrij groen".  
 

Landgoederen en buitenplaatsen 
De aanleg van nieuwe buitenplaatsen in Moerdijk is uitgesloten, omdat het provinciale beleid 
voorschrijft dat deze in een stedelijke omgeving dienen te worden gerealiseerd.  
De gemeente kiest er vooralsnog voor om geen concrete zoeklocaties aan te wijzen voor de re-
alisering van nieuwe landgoederen. Concrete aanvragen zullen aan het nieuwe provinciale be-
leid, dat in ontwikkeling is, worden getoetst (maatwerk). Om de realisering van landgoederen 
mogelijk te maken, is in het bestemmingsplan wel een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. In 
paragraag 5.7.5 wordt hier nader op ingegaan. 
 
5.3.3. Aanlegvergunningen 

Algemeen 
Behoud en bescherming van waardevolle ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische 
kwaliteiten is een belangrijk speerpunt in het ruimtelijk beleid van provincie en gemeente. In het 
streekplan is aangegeven welke gebieden en landschapselementen een specifieke bescher-
ming behoeven. Voor het buitengebied van de gemeente Moerdijk betreft dit onder andere wei-
devogelgebieden, stiltegebieden, kreekrestanten, historische groenstructuren en schootsvelden. 
Daarnaast is in het streekplan aangegeven dat in bestemmingsplannen rekening moet worden 
gehouden met het realiseren van de ecologische verbindingszones. Rondom verzuringsgevoe-
lige natuurgebieden dient volgens het streekplan uitstoot van ammoniak door intensieve vee-
houderijen te worden voorkomen. 
Aan het behoud en de bescherming van de aanwezige en geprojecteerde ecologische, land-
schappelijke en cultuurhistorische waarden wordt in dit bestemmingsplan op verschillende wijze 
inhoud gegeven. 
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Natuurgebieden die reeds bij natuurbeherende instanties in eigendom en beheer zijn, zijn voor 
Natuurdoeleinden (N) bestemd. In een aantal gevallen is agrarisch en/of recreatief medegebruik 
mogelijk. 
 
Open water en watergangen die van betekenis zijn voor de waterhuishouding, maar daarnaast 
ook in landschappelijk, ecologisch en cultuurhistorisch opzicht waardevol zijn, zijn bestemd als 
Water (W). 
 
In het plangebied is door de provincie een aantal verzuringsgevoelige natuurgebieden aange-
wezen die bescherming behoeven tegen de uitstoot van ammoniak van intensieve veehouderij-
bedrijven. Het gemeentelijk beleid is erop gericht om in de toekomst intensieve veehouderij al-
leen mogelijk te maken op zogenaamde duurzame projectlocaties. In geval van concrete aan-
vragen hiertoe zal in het kader van een planherziening verkend worden waar mogelijkheden 
aanwezig zijn. Daarbij wordt rekening gehouden met de aanwezigheid van de verzuringsgevoe-
lige gebieden. Ook intensieve veehouderij als nieuwe neventak is alleen mogelijk in het kader 
van een planherziening. Bestaande intensieve veehouderijbedrijven zijn als zodanig bestemd. 
 
Landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden die samenvallen met gronden die 
agrarisch of anderszins in gebruik zijn, worden beschermd door het opnemen van een toepas-
selijk aanlegvergunningenstelsel (zie artikel 35). Om te voorkomen dat deze waarden worden 
aangetast door het uitvoeren van werken en werkzaamheden die samenhangen met het agra-
risch of andere gebruik, is per te beschermen gebied en/of landschapselement bepaald dat met 
name genoemde werken en werkzaamheden alleen mogen worden uitgevoerd als hiervoor een 
aanlegvergunning is verkregen.  
Bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van de beoogde ingreep worden de belangen die 
met de ingreep zijn gediend (veelal het agrarisch belang) en de aan de orde zijnde belangen 
van landschap, natuur en cultuurhistorie onderling gewogen. Bezien wordt of de ingreep leidt tot 
onevenredige schade of dat door het stellen van nadere voorwaarden voorkomen kan worden 
dat schade wordt toegebracht. Ter zake kunnen burgemeester en wethouders zich zonodig la-
ten adviseren. 
 
Een aanlegvergunning is niet noodzakelijk voor werken en werkzaamheden die betrekking heb-
ben op normaal beheer en onderhoud overeenkomstig de toegekende bestemming. Dit bete-
kent dat de reguliere agrarische bedrijfsvoering niet belemmerd wordt door het van toepassing 
zijnde aanlegvergunningenstelsel. Alleen voor met name genoemde werken en werkzaamhe-
den die geen deel uitmaken van normaal beheer en onderhoud geldt het aanlegvergunningstel-
sel. 
 

Regeling 
Het volgende aanlegvergunningenstelsel is in het bestemmingsplan opgenomen. 
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Tabel 5.6  Aanlegvergunningenstelsel 
 

binnen 
zone 
NRL 

buiten zone NRL 
 

 weidevo-
gelgebied 
(kaartblad 
11) 

bestemming 
Natuurdoel-
einden 
(kaartblad 1 
t/m 10) 

kreekres-
tant 
(kaartblad 
11) 

historische 
groenstruc-
tuur (kaart-
blad 11) 

waardevolle 
historisch-geo-
grafische lijn 
(kaartblad 11) 

bestemming 
Fort (kaart-
blad 1 t/m 
10) 

beschermd 
stadsge-
zicht 
(kaartblad 
11) 

schoots-
velden 
(kaartblad 
11) 

1.  Dempen van sloten nee 

 

A nee 

 

A n.v.t n.v.t. n.v.t. 

 
A ja 

2.  Aanleggen van dammen nee 

 

A nee 

 

A n.v.t. n.v.t. n.v.t. A ja 

3.  Aanbrengen oeverbe-
schoeiing 

nee A nee 

 

A 

 

n.v.t. n.v.t. A A ja 

4.  Scheuren grasland nee A nee ja  n.v.t. n.v.t. n.v.t. ja ja 

5. Ophogen/afgraven/egali-
 seren gronden en grond
 bewerkingen in de onder
 grond 

A 

 

A A 

 

A A 

 

A A A ja 

6.  Graven van watergan-
gen/vijvers 

A 

 

A A 

 

A A 

 

A A A ja 

7.  Verwijderen opgaande 
beplanting, vellen/rooien 
houtopstanden 

A 

 

ja A 

 

A nee 

 

A A A ja 

8.  Aanbrengen opgaande 
beplanting (geen erfbe-
planting) 

A A A A A A A A A 

9.  Aanleg wandel- of fiets-
paden1) 

A A 

 

A A ja ja A A ja 

10.  Aanleg van andere 
verhardingen (geen ka-
velpaden) 

nee 

 

A nee nee 

 

nee ja A A ja 

11.  Aanleg kavelpaden nee 

 

ja nee ja n.v.t. n.v.t. n.v.t. ja ja 

12. Aanbrengen onder-
grondse leidingen en 
daarbijbehorende con-
structies 

A A A A A A A ja ja 

13. Kleinschalige natuuront-
wikkeling 

ja A ja ja A A A ja ja 

 
1)  Tevens aanlegvergunningplichtig op niet in de tabel genoemde gronden binnen de zones ALO, AG en ARWN. 
 
Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen: 
- aanlegvergunning vereist: A; 
- activiteit rechtstreeks toegestaan: ja; 
- activiteit verboden: nee; 
- activiteit niet van toepassing (reeds op basis van doeleindenomschrijving binnen bestem-

ming verboden): n.v.t. 
Een aanlegvergunningplicht of gebruiksverbod geldt niet voor activiteiten die plaatsvinden bin-
nen bouwvlakken of binnen een afstand van 100 m vanaf het hart van de op een bouwstede 
aanwezige gebouwen. Om de aanwezige natuurwaarden voldoende te beschermen is het stel-
sel van aanlegvergunningen altijd van toepassing voor gronden met de bestemming Gebied 
met verweving van natuur-, recreatie- en landschapswaarden (NRL) en Gebied met verweving 
van landbouw, recreatie, water en natuur (ARWN). Om de mogelijk aanwezige archeologische 
waarden niet te vernietigen, is een aanlegvergunning verplicht gesteld voor werken of werk-
zaamheden ter plaatse van gronden met de bestemming Archeologische waardevol gebied. 
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Op kaartblad 11 (Gebiedsbestemmingen) zijn gebiedsdelen aangegeven met specifieke kwets-
baarheden, waarnaar in de tabel wordt verwezen. 
 
Ter toelichting is nog het volgende van belang. 
 

"Nieuw groen" 
De gemeente wil het beginsel van "nieuw groen is vrij groen" (zie paragraaf 5.3.2) toepassen 
om te voorkomen dat hierop een onnodig zware planologische bescherming van toepassing 
wordt. Nieuw groen maakt daarom geen deel uit van het aanlegvergunningstelsel. 
 

Water 
Ingrepen die uitsluitend te maken hebben met waterhuishoudkundige aspecten zijn niet opge-
nomen in het aanlegvergunningenstelsel. De regeling via de Keur voorziet hierin. Ingrepen die 
behalve waterhuishoudkundig ook ruimtelijk relevant zijn, omdat zij bijvoorbeeld landschappe-
lijke waarden beïnvloeden, zijn wel in het aanlegvergunningenstelsel opgenomen. 
 

Graven, dempen en verruimen van sloten 
Het graven en dempen van sloten kan leiden tot onevenredige aantasting van de aanwezige 
landschappelijke, cultuurhistorische, natuurlijke of (bij het graven van sloten) van archeologi-
sche waarden.  
In de zone NRL is het beleid onder meer gericht op behoud en ontwikkeling van de natuur. Hier 
zijn geen (landbouwkundige) redenen aanwezig voor het graven of dempen van sloten. In de 
zone NRL is dit dan ook uitgesloten.  
Buiten de zone NRL kunnen, naast agrarische belangen, ook andere belangen (natuur, land-
schap, cultuurhistorie) spelen. Daarom is voor een aantal bijzondere gebieden een aanlegver-
gunningvereiste opgenomen. 
Overigens is bij ingrepen in de waterhuishouding, ongeacht het bestemmingsplanbeleid, altijd 
instemming van de waterbeheerder noodzakelijk. 
Het dempen van sloten en kreken is op basis van de Keur van het waterschap in principe niet 
mogelijk. 
 

De aanleg van dammen 
Het aanleggen van dammen kan vanuit landbouwkundig oogpunt gewenst zijn, vanuit het oog-
punt van duurzaam waterbeheer en natuurbehoud is dit echter mogelijk ongewenst. Om alle 
belangen die hierbij spelen af te kunnen wegen, is in een aantal gevallen een aanlegvergunning 
vereist. Voor de aanleg van dammen moet de waterbeheerder eveneens goedkeuring geven.  
 

Aanleg van verhardingen 
Om de grondgebonden landbouw optimale ontwikkelingsmogelijkheden te bieden, worden op 
dit punt zo min mogelijk beperkingen opgenomen. Uiteraard geldt wel dat de aanleg van ver-
hardingen noodzakelijk moet zijn voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering. De aanleg 
van kavelpaden is zomin mogelijk aan banden gelegd. De aanleg van kavelpaden is kostbaar 
en agrariërs zullen derhalve niet meer paden aanleggen dan bedrijfseconomisch verantwoord 
is. Bovendien zijn kavelpaden uit een oogpunt van natuurbehoud wenselijk en − soms − zelfs 
noodzakelijk om "vertrappingschade" te voorkomen. Een minimale afstand van 2 m tot sloot-
kanten is van belang om oevers met waardevolle vegetatie te beschermen.  
 
5.3.4. Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en Flora- en faunawet 

Vogelrichtlijn 
De aanwijzing van het Hollandsch Diep als Vogelrichtlijngebied betekent dat een aantal hande-
lingen, waarbij de (leefgebieden van) de kwalificerende vogelsoorten (zie paragraaf 3.5) nadelig 
wordt beïnvloedt, moet worden voorkomen. Dit heeft de volgende consequenties: 
- uitsluiting van verstoring van de leefgebieden door een te grote recreatieve druk of andere 

verstorende activiteiten; 
- handhaven en verbeteren van de huidige kwaliteit van de leefgebieden door het continue-

ren van het huidig grondgebruik en het zeer terughoudend omgaan met uitbreiding van 
functies in de beschermingszone die niet aan de bescherming van de betreffende vogel-
soorten bijdragen. 
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Naleving van de Vogelrichtlijn vergt maatwerk. Elke handeling die mogelijk kan leiden tot nade-
liger leefomstandigheden voor de te beschermen vogelsoorten, zal moeten worden getoetst op 
het daadwerkelijke effect. In het kader van het toepassen van vrijstellings- en wijzigingsbe-
voegdheden door burgemeester en wethouders, alsmede bij voorschriften met betrekking tot 
aanlegvergunningen die direct of via de externe werking betrekking hebben op het Vogelricht-
lijngebied, zal deze toets moeten plaatsvinden. 
 

Habitatrichtlijn 
Het Volkerak is aangewezen als Habitatrichtlijn-gebied. Door deze aanwijzing is er sprake van 
een zogenaamde "externe werking". Dit betekent dat in de omgeving van het Volkerak geen ac-
tiviteiten mogen plaatsvinden die de kwaliteiten van dit gebied doen afnemen. 
In het bestemmingsplan worden deze activiteiten binnen de zone NRL dan ook uitgesloten. 
Bij het toepassen van vrijstellings- of wijzigingsbevoegdheden of bij het aanvragen van aanleg-
vergunningen, in zowel de zone NRL als in de zone ALO, zal telkens worden getoetst op de ef-
fecten op het Habitatrichtlijn-gebied. 
 

Flora- en faunawet 
Het bestemmingsplan is grotendeels consoliderend van aard. Er wordt bijvoorbeeld geen ruimte 
geboden voor grootschalige nieuwbouw of er vinden geen ingrijpende wijzigingen plaats van het 
agrarische grondgebruik. Een normaal agrarisch gebruik blijft mogelijk. De natuurwaarden die 
op dit moment aanwezig zijn, zijn voor een belangrijk deel gerelateerd aan het agrarisch gebruik 
van de grond. Formeel dient echter voor alle nieuwe (bouw)werkzaamheden (bijvoorbeeld sloot-
demping, nieuwe agrarische bebouwing) vrijstelling te worden aangevraagd op grond van de 
Flora- en faunawet. Op welke soorten deze aanvraag betrekking heeft hangt af van de situatie 
ter plaatse en dient direct voorafgaand aan de ingreep te worden vastgesteld. 
 
 
5.4. Cultuurhistorie en archeologie 

5.4.1. Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing 
Algemeen 

Uitgangspunt is het behoud van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing. Het bestemmings-
plan is in beginsel echter niet het instrument om waardevolle bebouwing te beschermen. Beleid 
hiervoor kan vastgelegd worden in een gemeentelijk monumentenbeleid of de gemeentelijke 
welstandsnota. Omdat er thans geen middelen beschikbaar zijn om eigenaren van cultuur-histo-
risch waardevolle panden te ondersteunen in het onderhoud van hun panden, zijn in het beste-
mingsplan vooralsnog geen beschermende regels opgenomen.  
Om het behoud van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing te stimuleren is wel een vrijstelling 
opgenomen voor het onderbrengen van een extra woning in cultuurhistorisch waardevolle pan-
den, die hoofdgebouwen zijn. Voorwaarde voor toepassing van deze vrijstelling is dat daadwer-
kelijk moet worden bijgedragen aan het herstel en/of behoud van deze panden. Deze vrijstel-
lingsregeling is van toepassing op de panden die in bijlage 3 zijn opgenomen. De gemeente 
heeft ervoor gekozen om alleen rijksmonumenten, die door de rijksoverheid zijn geselecteerd, 
deze mogelijkheid te bieden. 
 

Forten 
In het plangebied liggen vier forten, die in het verleden deel uitmaakten van de Noord-Bra-
bantse Linie.  
De forten zijn bestemd door middel van een daarop toegesneden bestemming (maatwerk). De 
basis voor deze bestemmingen vormen de bestaande afspraken die tussen de gemeente en de 
eigenaren/gebruikers van de forten gelden. De bestemming neemt de bescherming van de 
grote cultuurhistorische, natuurlijke en landschappelijke waarde van de forten als uitgangspunt, 
maar biedt ook mogelijkheden voor het vergroten van de economische basis. 
De schootsvelden dienen waar mogelijk gevrijwaard te blijven van opgaande beplanting en 
nieuw te realiseren bebouwing. 
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Molens 
Aan de molens is een specifieke bestemming toegekend. Teneinde vrije windvang en het zicht 
op de molen te garanderen, zijn in het plan molenbeschermingszones (molenbiotoop) opgeno-
men. Binnen deze zone gelden beperkingen voor het oprichten van bebouwing. 
 

Beschermd stadsgezicht 
Een deel van het buitengebied van Willemstad is aangewezen als beschermd stadsgezicht. Dit 
heeft als gevolg dat de gemeente ter bescherming van dit beschermd stadsgezicht regels in het 
bestemmingsplan dient vast te stellen. 
In een bestemmingsplan kunnen verschillende methoden worden gebruikt om de waarden van 
het beschermde stadsgezicht zoveel mogelijk te beschermen. In bebouwde gebieden kan bij-
voorbeeld gebruikgemaakt worden van gevelwandtekeningen en kappenkaarten. Gegeven de 
aard van het hier te beschermen gebied wordt in dit bestemmingsplan gebruikgemaakt van een 
beschrijving in hoofdlijnen en een aanlegvergunningstelsel.  
De beschrijving in hoofdlijnen is het referentiekader bij de toetsing van vergunningaanvragen, 
bij hantering van vrijstellings- en wijzigingsbevoegdheden en bij de beoordeling van het gebruik 
van de gronden, anders dan voor bebouwing. 
 
5.4.2. Cultuurhistorisch waardevolle wegen, waterlopen en dijken 
De in het plangebied voorkomende historisch-geografische waarden bestaan uit het patroon 
van wegen, waterlopen en dijken. Deze zijn via de bestemmingslegging op perceels- en ge-
biedsniveau en via het aanlegvergunningenstelsel beschermd.  
Aan de landschappelijk waardevolle dijken is een specifieke bestemming toegekend, hetzij bin-
nen de bestemming Verkeersdoeleinden (subbestemming Vd) hetzij binnen de bestemming 
Agrarische doeleinden (subbestemming Ale).  
 
5.4.3. Archeologie 
In het plangebied komen terreinen met een lage trefkans op archeologische waarden, een mid-
delhoge trefkans op archeologische waarden en een hoge trefkans op archeologische waarden 
voor (zie figuur 3.4). 
Het gebied met een lage archeologische waarde vereist geen nadere bescherming. 
Voor het gebied met de middelhoge en hoge trefkans op archeologische waarden geldt het vol-
gende. Alhoewel een verwachtingswaarde niet garandeert dat er ook daadwerkelijk archeologi-
sche waarden aanwezig zijn, wordt er belang gehecht aan de bescherming van gebieden met 
een archeologische (verwachtings)waarde, mede gezien de nieuwe archeologiewet die binnen-
kort van kracht wordt. Met het oog hierop is in het plan een passende bestemming opgenomen. 
 
 
5.5. Recreatie 

In het bestemmingsplan is een onderscheid gemaakt in verblijfsrecreatie en dagrecreatie. 
Verblijfsrecreatie zijn die vormen van recreatie waarbij minimaal één overnachting plaatsvindt. 
Dagrecreatie is bijvoorbeeld wandelen, fietsen, zwemmen, kanoën of natuurobservatie. Ook de 
jachthaven is bij de dagrecreatie ondergebracht, hoewel hier ook overnachting kan plaatsvin-
den. 
 
5.5.1. Verblijfsrecreatie 

Algemeen 
Wat betreft de bestaande verblijfsrecreatieve voorzieningen is de huidige situatie uitgangspunt 
voor de bestemmingsregeling. De bestaande kampeerterreinen/campings zijn als zodanig be-
stemd. Het aantal standplaatsen wordt (uitgezonderd camping Markdal) niet via het bestem-
mingsplan, maar via de exploitatievergunning gereguleerd.  
De bebouwingsmogelijkheden zijn afgestemd op de voor het kampeerterrein benodigde maat-
voering (maatwerk). Daarbij is tevens rekening gehouden met eventuele milieubeperkingen die 
vanuit de omgeving op het perceel van toepassing zijn. 
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Voor de te plaatsen kampeermiddelen zijn maximale bouwmaten opgenomen. In het gemeente-
lijk beleid voor de verblijfsrecreatieterreinen wordt bewust een onderscheid gemaakt tussen 
stacaravans en chalets. Stacaravans dienen transporteerbaar te zijn om welke reden het maxi-
male oppervlak op 45 m² is gesteld. De oppervlaktemaat voor chalets is op 75 m² gesteld om te 
voorkomen dat deze chalets gebruikt gaan worden voor permanente bewoning. Daarnaast moet 
worden voorkomen dat chalets zich manifesteren als reguliere zomerhuizen.  
 
Aanvullend is bepaald dat in totaliteit maximaal 30% van het bestemmingsvlak bebouwd mag 
worden. Dit bebouwingspercentage heeft ten doel een evenwichtige inrichting van de recrea-
tieterreinen te realiseren. 
Met het oog op een goede landschappelijke inpassing is rond (delen van) de kampeerterrei-
nen/campings een groenzone geprojecteerd met een breedte van 5 m. 
 
Uitbreiding van verblijfsrecreatie buiten het toegekende bestemmingsvlak wordt niet toege-
staan. Een aantal campings in het plangebied heeft echter uitbreidingsplannen. Met de gewen-
ste uitbreidingen is in het bestemmingsplan rekening gehouden als er een bedrijfsplan aanwe-
zig is, waarin de noodzaak van de kwaliteitsverbetering en uitbreiding tot uitdrukking is gebracht 
en tevens in voldoende mate inzicht wordt gegeven in de gevolgen hiervan voor aanwezige 
waarden en kwaliteiten. 
 
Het bestemmingsplan voorziet niet in de mogelijkheid tot nieuwvestiging van campings. Indien 
nieuwvestiging van verblijfsrecreatieve complexen aan de orde is, zal dit in het kader van een 
partiële herziening worden beoordeeld op de mogelijke gevolgen voor aanwezige waarden en 
kwaliteiten. 
 

Kleinschalig kamperen 
Op basis van de Wet op de Openluchtrecreatie beschikt het gemeentebestuur over een aantal 
bevoegdheden voor het creëren van mogelijkheden voor onder andere kleinschalig kamperen. 
De wet biedt thans de mogelijkheid om in beginsel gedurende het hele jaar op alle percelen 
kampeeractiviteiten tot een maximum van 10 kampeermiddelen toe te staan, op voorwaarde dat 
het bestemmingsplan zich daartegen niet verzet. Gedurende een beperkte periode mag het 
aantal kampeermiddelen worden verhoogd tot 15. 
 
Met name vanwege het belang van een duurzame landbouw kan kleinschalig kamperen bijdra-
gen aan extra inkomensvorming en daarmee aan de instandhouding van het agrarische karak-
ter van het landelijk gebied. Verder sluit het "kamperen bij de boer" aan op specifiek aan het 
landelijk gebied gerelateerde recreatiebehoeften (rust, contact met het agrarische bedrijf en de 
natuur, soberheid). Daarom is slechts in beperkte mate sprake van concurrentie met reguliere 
kampeerterreinen.  
Verwacht wordt dat recreatie en toerisme in de toekomst een groeimarkt zal vormen, ook in 
West-Brabant. Om te voorzien in een toenemende vraag wordt kleinschalig kamperen daarom 
niet alleen bij agrarische bedrijven, maar ook bij burgerwoningen en horecabedrijven in het 
plangebied toegestaan indien op de betreffende percelen voldoende ruimtelijke ontwikkelings-
mogelijkheden zijn om de kampeerplaatsen op een verantwoorde wijze in te passen. Zowel bij 
agrarische complexen als bij woningen en horecabedrijven geldt dat de ontwikkeling milieuhygi-
ënisch inpasbaar dient te zijn en dat er derhalve rekening wordt gehouden met de omliggende, 
bestaande agrarische bedrijven (dit betreft zowel de bestaande bedrijfsvoering als de uitbrei-
dings- en ontwikkelingsmogelijkheden). 
Mogelijkheden voor kleinschalig kamperen worden voor agrarische bedrijven geboden via vrij-
stelling (zie artikel 34, lid 10). De agrarische bestemming blijft daarbij als hoofdbestemming in 
stand. Voor woningen en horecabedrijven is kleinschalig kamperen mogelijk na toepassing van 
een daartoe opgenomen wijzigingsbevoegdheid. Aan het betrokken perceel wordt een subbe-
stemming toegekend op basis waarvan kleinschalig kamperen mogelijk wordt. Bij toepassing 
van zowel de vrijstellingsbevoegdheid als de wijzigingsbevoegdheid dienen de genoemde 
ruimtelijke randvoorwaarden in acht te worden genomen. 
Het kleinschalig kamperen, zoals omschreven in het bestemmingsplan, wordt door de Wet 
openluchtrecreatie niet gezien als zijnde een gevoelige bestemming en levert derhalve geen 
belemmeringen op ten aanzien van de bedrijfsvoering voor nabijgelegen bedrijven. 
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Ook het document Veehouderij en de Hinderwet geeft aan dat kamperen bij de boer geen in-
vloed heeft op de werking van de Hinderwet. Kleinschalig kamperen levert vanuit de Richtlijn 
geen beperkingen op aan agrarische activiteiten. 
 
Voorwaarde voor het toestaan van kleinschalig kamperen is dat rond een complex randbeplan-
ting wordt gerealiseerd met een breedte van 5 m bestaande uit streekeigen soorten, als visuele 
afscherming. Voorts is het kleinschalig kamperen alleen toegestaan in de periode van 15 maart 
tot en met 31 oktober. Op deze wijze wordt voorkomen dat mogelijkheden voor kampeermid-
delen gecreëerd worden voor permanent aanwezige kampeermiddelen. Gedurende de gehele 
periode worden maximaal 15 kampeermiddelen toelaatbaar geacht. 
 
In de voorschriften is geregeld dat: 
- in de periode van 15 maart tot en met 31 oktober maximaal 15 kampeermiddelen mogen 

worden geplaatst; 
- het plaatsen van stacaravans is uitgesloten (vanwege landschappelijke redenen); 
- de kampeermiddelen alleen mogen worden geplaatst binnen de bouwstede/bouwvlak; 
- sanitaire voorzieningen uitsluitend binnen het bouwvlak kunnen worden opgericht. 
In aanvulling op het kleinschalig kamperen zijn ook kampeerboerderijen en "bed and breakfast" 
mogelijk gemaakt (zie paragraaf 5.2.4). 
 
5.5.2. Dagrecreatie 

Algemeen 
Recreatieve ontwikkelingen dienen de agrarische gebruikswaarde van het plangebied zo min 
mogelijk te hinderen. Verder dienen recreatieve ontwikkelingen getoetst te worden aan de ge-
volgen voor natuur en landschap, hetgeen onder meer betekent dat met name extensieve re-
creatievormen mogelijk zijn (wandelen, fietsen, kanoën, schaatsen, vissen). 
 
Kleinschalige recreatieve voorzieningen zoals een informatiebord, routeaanwijzers en een pick-
nickbank, zijn rechtstreeks mogelijk gemaakt. Openbare steigers mogen uitsluitend na vrijstel-
ling worden gerealiseerd. De aanwezige natuur- en landschapswaarden mogen niet onevenre-
dig worden geschaad. Voor de maatvoering gelden specifieke voorwaarden. 
 

Paardenhouderij 
In dit bestemmingsplan wordt een onderscheid gemaakt in hobbymatige paardenhouderijactivi-
teiten en bedrijfsmatige paardenhouderijactiviteiten. Bedrijfsmatige paardenhouderijactiviteiten 
zijn voorzien van een specifieke bestemming (zie artikel 6), met uitzondering van paardenfokke-
rijen (bestemming Agrarische doeleinden). Bij bedrijfsmatige paardenhouderijactiviteiten worden 
structureel activiteiten verricht voor en diensten verleend aan derden. 
 
Maneges/rijscholen, paardenhandel, paardenafrichtingsbedrijven, pensionstalling, stalhoude-
rijen en paardenfokkerijen worden aangemerkt als bedrijfsmatige paardenhouderijactiviteiten. 
Hieronder worden deze begrippen kort toegelicht. 
 

Manege/rijschool 
Een manege/rijschool is een bedrijf dat zich richt op het geven van instructie over het paardrij-
den en het opleiden van ruiters. Bij een manege kunnen diverse voorzieningen aanwezig zijn, 
zoals kantine/foyer en verenigingsaccommodatie. Soms is er gelegenheid voor particulieren om 
paarden op het manegebedrijf te stallen. 
In veel gevallen wordt een manege gecombineerd met een rijschool. Er vinden dan meestal ook 
wedstrijden plaats. Het lesgeven in paardrijden aan derden kan ook als apart bedrijf voorkomen.  
In het bestemmingsplan vallen maneges/rijscholen onder recreatiebedrijven (dRm). Bestaande 
maneges/rijscholen worden positief bestemd. 
De ruimtelijke gevolgen en met name de verkeersaantrekkende werking van maneges kunnen 
zeer ingrijpend zijn. In het bestemmingsplan worden om die reden alleen in de dorpsrandzone 
voor nieuwe maneges mogelijkheden opgenomen. In het buitengebied aanwezige paardenbak-
ken mogen niet worden overkapt om een ontwikkeling in de richting van maneges te voorko-
men. 
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Paardenhandel/paardenafrichtingsbedrijf 
Bij een paardenhandel worden paarden aangekocht, tijdelijk gestald en daarna doorverkocht.  
Bij een paardenafrichtingsbedrijf worden paarden getraind en/of afgericht. Om dit jaarrond te 
kunnen doen is vaak een binnenrijbaan aanwezig. Als nevenactiviteit wordt soms aan derden 
de gelegenheid gegeven om gebruik te maken van de accommodatie. 
Paardenhandel vindt veelal plaats in combinatie met een paardenafrichtingsbedrijf. 
Paardenhandel/paardenafrichtingsbedrijf wordt binnen dit bestemmingsplan opgevat als een 
agrarisch verwant bedrijf. Voor het beleid hieromtrent wordt verwezen naar paragraaf 5.6. 
 

Paardenpension/paardenstalling 
Een pensionstalling (paardenstalling) is een bedrijf dat is gericht op het bieden van gelegenheid 
aan derden om hun paarden en pony's in pension te stallen en te weiden. Bij een pensionstal-
ling kan een paardenbak deel uitmaken van de inrichting. Ook een paardenpension is een agra-
risch verwant bedrijf. Omdat de ruimtelijke gevolgen van een pensionstalling/paardenstalling 
minder ingrijpend zijn als bij een manege, biedt het bestemmingsplan hiervoor ruimere moge-
lijkheden.  
 

Stalhouderij 
Stalhouderijen richten zich op het verhuren van aanspanningen voor bijzondere gelegenheden, 
zoals trouwkoetsen of paardentrams. In het algemeen is sprake van bebouwing van een rede-
lijke omvang voor het stallen van paarden en rijtuigen. Daarnaast zijn één of meerdere vracht-
auto's noodzakelijk voor het vervoer van paarden en rijtuigen. Een stalhouderij is een agrarisch 
verwant bedrijf. Het beleid uit paragraaf 5.6 is hierop van toepassing. 
 

Paardenfokkerij/stoeterij 
Een paardenfokkerij of stoeterij is een bedrijf dat zich richt op het fokken van paarden. In de re-
gel beschikt men over veel stalruimte en ruimte voor weidegang. Daarnaast is, om fokmerries in 
conditie te houden, vaak een stapmolen of binnen- of buitenbaan aanwezig. Een paardenfokke-
rij komt vaak voor in combinatie met andere activiteiten, zoals het africhten en/of het verhande-
len van paarden. 
Hengstenhouderijen en dekstations vallen ook binnen de definitie van een paardenfokkerij. 
Deze kunnen in een grote verscheidenheid voorkomen, van een klein dekstation met enkele 
hengsten tot een groot centrum met verschillende veterinaire en andere faciliteiten. 
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft aangegeven dat een bedrijf dat 
in overwegende mate gericht is op het fokken van paarden, moet worden aangemerkt als agra-
risch bedrijf (Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, RO3.94.0300). Verwezen wordt 
naar paragraaf 5.2. 
 

Paardenbakken 
Vanwege de grote vraag naar voorzieningen voor de paardensport, wordt verwacht dat er veel 
behoefte zal zijn aan de aanleg van "paardenbakken". Hieronder worden niet-overdekte rijba-
nen verstaan met een bodem van zand, hout of boomschors, of een ander materiaal om de on-
dergrond te verstevigen. Paardenbakken kunnen de ruimtelijke kwaliteit van een gebied aan-
tasten, niet alleen door het aanbrengen van bovengenoemd materiaal, maar ook door de plaat-
sing van lichtmasten en omheiningen. Bovendien kunnen paardenbakken (stof)hinder veroorza-
ken. Derhalve zijn paardenbakken alleen toelaatbaar gesteld binnen de bouwsteden/bouwvlak-
ken. Uitbreiding van bouwsteden/bouwvlakken ten behoeve van paardenbakken is uitsluitend 
aan de orde in het geval dat er sprake is van een nevenfunctie bij agrarische bedrijven en als 
de betreffende bouwstede op een juiste wijze landschappelijk wordt ingepast (harmoniërend 
met de omgeving, gebruikmakend van gebiedseigen beplanting). 
Paardenbakken passen niet binnen het voorgestane beleid in de zone NRL en zijn hier uitge-
sloten. 
 

Volkstuinen 
Op de aanwezige volkstuincomplexen is sprake van gebruikstuinen. Het verblijven gedurende 
de nacht is hier verboden. Het beleid inzake volkstuinen is erop gericht om de omvang van de 
bebouwing te beperken.  
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Per volkstuin mag maximaal 6 m² worden bebouwd met een maximale hoogte van 2,5 m. Ter 
plaatse mogen naast kweekkassen en gereedschapskisten ook schuurtjes en hobbykassen 
worden gebouwd. 
 

Overige dagrecreatieve voorzieningen 
De jachthavens, sportvelden en informatietuinen hebben een op de functie toegesneden be-
stemming gekregen. Het bestaande bebouwingsoppervlak kan enigszins worden uitgebreid. 
 
 
5.6. Agrarisch verwante bedrijven, niet-agrarische bedrijven, horeca en 

detailhandel 

In dit bestemmingsplan wordt een onderscheid gemaakt tussen agrarisch verwante bedrijven 
(bestemming AD) en niet-agrarische bedrijven (bestemming B). Agrarisch verwante bedrijven 
verwerken of bewerken agrarische producten of leveren diensten aan agrarische bedrijven 
(loonbedrijf, groothandel, etc). Laatste genoemde bedrijven zijn door de aard van hun bedrijfs-
voering in zekere mate gebonden aan het buitengebied (afstand tot afnemers/leveranciers). 
In dit bestemmingsplan wordt voor beide categorieën gebruikgemaakt van een zogenaamde 
Staat van Bedrijfsactiviteiten.  
Met behulp van een indeling in categorieën wordt aangegeven of de milieubelasting van een 
bedrijf of bedrijfsactiviteit toelaatbaar kan worden geacht. Voor een toelichting op de Staat van 
Bedrijfsactiviteiten wordt verwezen naar bijlage 5. Gelet op de aard van het plangebied is het 
niet wenselijk om bedrijven uit hogere categorieën dan 1 en 2 uit de Staat van Bedrijfsactivitei-
ten toe te laten. Op het bedrijventerrein Hazeldonk zijn bedrijven tot en met categorie 3 alge-
meen toelaatbaar. Reeds aanwezige bedrijven uit een hogere categorie zijn in dit bestemmings-
plan voorzien van een specifieke subbestemming. Op basis hiervan kan zich ter plaatse een 
bedrijf vestigen uit de categorieën 1, 2 of 3 alsmede een soortgelijk bedrijf als het thans aanwe-
zige bedrijf. 
 

Horeca 
De in het plangebied aanwezige horecabedrijven zijn positief bestemd door middel van een 
specifieke, op het huidige gebruik toegesneden bestemming. Daarbij wordt gebruik gemaakt 
van de Staat van Horeca-activiteiten. Voor een toelichting op de Staat van Horeca-activiteiten 
wordt verwezen naar bijlage 7. 
 

Detailhandel 
De in het plangebied aanwezige detailhandelsbedrijven zijn positief bestemd en voorzien van 
de bestemming Detailhandelsdoeleinden. Ten behoeve van de verplaatsing van een in de kern 
Fijnaart gevestigde bouwmarkt inclusief productgroep dier en tuin, is aan de locatie van een 
voormalige meel- en veevoederfabriek een hierop afgestemde bestemming toegekend. Ter 
plaatse wordt tevens een verkooppunt voor motorbrandstoffen gerealiseerd alsmede de opslag 
en verkoop van consumentenvuurwerk. Voor een toelichting op en onderbouwing van deze ver-
plaatsing wordt verwezen naar bijlage 9. 
 
5.6.1. Oprichten nieuwe bedrijven 
Het toekennen van een nieuw bouwvlak ten behoeve van niet-agrarische bedrijven in het bui-
tengebied is niet gewenst vanwege het restrictieve beleid van rijk en provincie, de aantasting 
van de openheid in het ALO-gebied en het ontbreken van binding van deze bedrijven met het 
landelijk gebied.  
 
Het bestemmingsplan biedt wel de mogelijkheid dat, na sanering en na planwijziging niet-agra-
rische bedrijven zich vestigen op vrijkomende agrarische bedrijfscomplexen. Het gaat dan uit-
sluitend om bedrijven uit categorie 1 en 2 van Staat van Bedrijfsactiviteiten. Verwezen wordt 
naar paragraaf 5.2.5. 
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5.6.2. Voortzetting huidige bedrijven 
De niet-agrarische bedrijven die in vigerende bestemmingsplannen positief zijn bestemd en be-
drijven die al gedurende langere tijd in het plangebied zijn gevestigd en aldus zijn gedoogd, zijn 
in principe positief bestemd. Uitgangspunt daarbij is dat het om ruimtelijk-planologische motie-
ven niet noodzakelijk is en om financieel-economische motieven niet haalbaar is om deze be-
drijven te verplaatsen naar een bedrijventerrein. In algemene zin worden alleen bedrijven die 
gerekend worden tot de categorieën 1 en 2 van de Staat van bedrijfsactiviteiten in het plange-
bied toelaatbaar geacht. Op het bedrijventerrein Hazeldonk geldt een algemene toelaatbaarheid 
voor bedrijven tot en met categorie 3. Reeds aanwezige niet-agrarische bedrijven, die behoren 
tot een hogere categorie dan 2 of 3 (zoals aannemers-, grondverzet- en mechanisatiebedrijven, 
zie bijlage 5), zijn ook positief bestemd door middel van een op de betreffende activiteiten toe-
gesneden subbestemming. Het is om milieuhygiënische en financiële redenen niet noodzakelijk 
en gewenst deze bedrijven te saneren of te beëindigen.  
In een enkel geval is gekozen voor een zeer stringente bestemming, afgestemd op thans 
plaatsvindende en expliciet toegestane activiteiten. Indien deze activiteiten worden beëindigd 
zal in het kader van een planherziening worden bezien welk ander gebruik ter plaatse toelaat-
baar is. 
 
Uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening dient aan de bestaande en positief be-
stemde bedrijven in het gebied enig ontwikkelingsperspectief te worden geboden. Een bepaalde 
mate van uitbreiding van de aanwezige bebouwing is in algemene zin mogelijk wanneer reke-
ning wordt gehouden met de eventuele extra hinder die dit oplevert voor de onmiddellijke omge-
ving (verkeersdruk, milieubelasting) en voor landschap en natuur (milieubelasting, verschij-
ningsvorm).  
Bij een positieve bestemming van bedrijfsactiviteiten geldt voor de uitbreiding van de bebouwing 
het volgende. Op basis van jurisprudentie kan niet zonder meer worden volstaan met het vast-
leggen van de bestaande bebouwing. Met het oog op het toekomstperspectief dient te worden 
getoetst in hoeverre enige uitbreidingsmogelijkheden kunnen worden geboden. Voor de be-
bouwing wordt daarbij uitgegaan van een uitbreiding van 15%, tenzij ingevolge de vigerende 
regeling aanzienlijk ruimere bebouwingsmogelijkheden aanwezig zijn. De 15% uitbreidings-
ruimte heeft uitsluitend betrekking op het bebouwingsoppervlak en niet op het bouwvlak. De 
vorm van de bouwvlakken is zodanig gekozen dat doorzichten zo min mogelijk worden aange-
tast. 
Aan agrarische aanverwante bedrijven worden ook uitbreidingsmogelijkheden toegekend tot 
maximaal 15% van de bestaande bebouwing. 
 
Gegeven het bijzondere karakter van het bedrijventerrein Hazeldonk, worden aan de hier ge-
vestigde bedrijven bebouwingsmogelijkheden geboden tot maximaal 70 % van het bij het bedrijf 
behorende bouwperceel. 
Indien het bouwvlak niet is voorzien van een bebouwingspercentage of een maximale opper-
vlaktemaat, mag het gehele bouwvlak worden bebouwd. 
 
5.6.3. Vervolgfuncties ter plaatse van agrarisch verwante en niet-agrari-

sche bedrijven 
Algemeen 

Het is mogelijk dat agrarisch verwante en niet-agrarische bedrijfsactiviteiten binnen de planperi-
ode worden beëindigd, terwijl de betreffende locatie niet geschikt is voor nieuwe gelijksoortige 
bedrijfsactiviteiten. Daarom biedt het bestemmingsplan mogelijkheden voor alternatieve functies 
ter plaatse. De volgende functies zijn in het bestemmingsplan toelaatbaar gesteld, hetzij recht-
streeks, hetzij na planwijziging. Voor een volledig overzicht wordt verwezen naar artikel 35, ta-
bel 5.2. 
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Tabel 5.7 Vervolgfuncties bij agrarisch verwante en niet-agrarische 
 bedrijven 
 

B AD 

burgerwoning (in de voormalige bedrijfswoning, geen extra woning), inclusief hobby-
boerachtige activiteiten W W 

opslag/stalling van goederen in bestaande bebouwing R W 
agrarisch groothandelsbedrijf R W 
agrarisch hulp- en nevenbedrijf R W 
agrarisch loonbedrijf R W 
veearts W W 
hoefsmederij W W 
ambachtelijk be- en verwerking van agrarisch producten (kaasmakerij, imkerij, riet- en 
vlechtwerk, klompenmakerij) R W 

overige bedrijven in categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten R X 
horeca X X 
dierenpension, hondenfokkerij W1) X 

 

 
1)  Indien gelegen in stiltegebied, niet toelaatbaar. 
 
R: Rechtstreeks toelaatbaar. 
W: Na planwijziging toelaatbaar (onder voorwaarden). 
X :  Niet toelaatbaar. 
B : Bouwvlakken met de bestemming Bedrijfsdoeleinden. 
AD: Bouwvlakken met de bestemming Agrarisch aanverwante doeleinden. 
 

Seksinrichtingen 
In de gemeente is één locatie aangewezen waar prostitutie wordt toegestaan. Deze locatie 
(Club A-16 aan de Steenweg), die in het plangebied is gelegen, is voorzien van een toepasse-
lijke bestemming.  
 
 
5.7. Wonen en tuin 

5.7.1. Wonen 
Algemeen 

Aan bestaande (legale) burgerwoningen met de bijbehorende erven is een bestemming Woon-
doeleinden (W) toegekend. Nieuwbouw van burgerwoningen in het buitengebied is uitgesloten. 
Nieuwe woonschepenligplaatsen worden niet mogelijk gemaakt. 
In de vigerende plannen van de voormalige afzonderlijke gemeenten werden diverse maten 
voor de maximale inhoud van de woning gehanteerd. Uit het oogpunt van rechtsgelijkheid is nu 
bepaald dat bestaande woningen mogen worden vergroot tot een maximum van 600 m³. Wo-
ningen groter dan 600 m³ mogen niet verder worden vergroot.  
Indien sprake is van beeldbepalende bebouwing mag vergroting van de woning niet ten koste 
gaan van deze kwaliteit. 
Per woning mag maximaal 75 m² aan aanbouwen en bijgebouwen worden opgericht binnen de 
bestemming Woondoeleinden. 
 
Voor de kernen Tonnekreek, Zwingelspaan en Oudemolen is een bijzondere regeling van toe-
passing. Voor deze kernen is aangesloten bij de bestemmingsregeling in de plannen voor de 
overige kernen. Verwezen wordt naar paragraaf 6.3. 
 

Beroep aan huis/bedrijf aan huis 
Bij burgerwoningen en (agrarische) bedrijfswoningen is beroep aan huis toegestaan (zie artikel 
56, lid 5, sub f). Dit houdt in dat zogenaamde vrije beroepen en kleinschalige bedrijfsmatige ac-
tiviteiten, waarvoor geen melding- of vergunningplicht op grond van het Inrichtingen- en vergun-
ningbesluit milieubeheer geldt, zonder meer vanuit de woning kunnen worden uitgeoefend.  
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Hierbij geldt als uitgangspunt dat de woonfunctie als primaire functie gehandhaafd blijft en dat 
maximaal 60 m² van het vloeroppervlak van de woning (inclusief aanbouwen en bijgebouwen) 
wordt benut ten behoeve van het beroep of bedrijf aan huis. Er mag één werkkamer worden ge-
realiseerd in de woning zelf (inpandig) of in een bijgebouw. De volgende voorwaarden zijn 
eveneens van toepassing: 
- groei van de activiteiten, waardoor een tweede werknemer moet worden aangenomen, 

dient te worden voorkomen; 
- er mag geen bedrijfsmatige uitstraling ontstaan; 
- er mag niet of nauwelijks aanloop van klanten plaatsvinden; 
- reclame-uitingen dienen van ondergeschikte aard te zijn. 
 
Onder bepaalde voorwaarden worden ook bedrijfsmatige activiteiten toegestaan, die ten hoog-
ste vallen binnen de categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten (bedrijf aan huis). 
Hiervoor is binnen de bestemmingen op gebiedsniveau (zie artikel 34) een vrijstellingsbevoegd-
heid opgenomen. De bevoegdheid is opgenomen voor gebruik van het hoofdgebouw inclusief 
aanbouwen en bijgebouwen voor bedrijfsmatige activiteiten behorende tot ten hoogste catego-
rie 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten. De volgende voorwaarden zijn daarbij van toepas-
sing: 
- de woonfunctie blijft als primaire functie gehandhaafd; 
- er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan het woon- en leefmilieu in de omgeving; 
- ten hoogste 60 m² van het vloeroppervlak (van het hoofdgebouw, aanbouwen en bijgebou-

wen) mag worden gebruikt voor bedrijfsmatige activiteiten; 
- ten behoeve van de gewijzigde functie wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid; 
- het gebruik heeft geen nadelige invloed op de normale afwikkeling van het verkeer; 
- er mag geen horeca of detailhandel plaatsvinden, uitgezonderd een beperkte verkoop on-

dergeschikt aan de uitoefening van de bedrijfsmatige activiteiten. 
 
5.7.2. Tuin 
Tuinen behorende bij de burgerwoningen in het buitengebied zijn in dit bestemmingsplan in het 
algemeen geregeld binnen de bestemming Woondoeleinden. Gebouwen zijn binnen deze be-
stemming in principe niet toegestaan. 
Uitzonderlijk grote tuinen, die veelal buiten het bebouwingslint zijn gelegen, zijn voorzien van de 
nadere aanwijzing +. In een aantal gevallen betreft het enkele zogenaamde agrarische "rest-
stukjes", die zodanig zijn gelegen dat er geen sprake meer kan zijn van een doelmatig agrarisch 
gebruik. Op deze gronden mogen hobbymatig dieren worden gehouden en een gebouwtje wor-
den opgericht met een oppervlakte van maximaal 12 m² (bijvoorbeeld een dierenverblijf of een 
tuinhuisje).  
Het bestemmingsplan bevat een wijzigingsbevoegdheid om de bestemming Agrarische doel-
einden, voorzover deze grenst aan de bestemming Woondoeleinden, te wijzigen in de bestem-
ming Tuinen, met de nadere aanwijzing +. 
 
5.7.3. Particuliere stalletjes 
Bij burgers in het buitengebied bestaat soms de behoefte aan het oprichten van een "stalletje" 
op agrarische gronden, bijvoorbeeld ten behoeve van het hobbymatig houden van vee. Het is 
toegestaan om op gronden met de bestemming Agrarische doeleinden dan wel op gronden met 
de bestemming Verkeersdoeleinden, subbestemming Vd, per burgerwoning maximaal één 
stalletje op te richten en te gebruiken voor het hobbymatig houden van vee. Binnen de zone 
NRL wordt dit uitgesloten. De maximale oppervlaktemaat bedraagt 12 m². De goothoogte mag 
maximaal 2 m bedragen, de nokhoogte maximaal 2,5 m.  
Een particulier stalletje op gronden met de bestemming Agrarische doeleinden dient binnen 
20 m van de openbare weg te worden geplaatst.  
 
5.7.4. Sanering voormalige bedrijfsgebouwen 
In het bestemmingsplan zijn twee vrijstellingsregelingen opgenomen voor het saneren van 
voormalige bedrijfsgebouwen. In ruil voor de sanering worden extra bouwmogelijkheden gebo-
den.  
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De eerste saneringsregeling biedt als bonus het vergroten van de oppervlaktemaat van aan-
bouwen en bijgebouwen. De tweede saneringsregeling biedt de mogelijkheid de inhoudsmaat 
van een woning (exclusief aanbouwen) te vergroten. Hieronder wordt deze regeling toegelicht. 
 

1. Vergroten oppervlaktemaat aanbouwen en bijgebouwen 
Indien een deel van de bedrijfsgebouwen wordt gesloopt mag in ruil voor het oppervlak ge-
sloopte bebouwing 20% van het gesloopte oppervlak worden toegevoegd aan de bestaande 
aanbouwen/bijgebouwen of mag 20% van het gesloopte oppervlak als nieuwe aanbouw/nieuw 
bijgebouw worden opgericht. In totaal mag echter nooit meer dan 200 m² aan aanbouwen en 
bijgebouwen bij de woning aanwezig zijn. 
Bijvoorbeeld: bij een woning is 300 m² aan voormalige bedrijfsgebouwen aanwezig. Men wil 
hiervan 200 m² slopen. In ruil voor de sloop mag 40 m² aan aanbouwen/bijgebouwen worden 
opgericht.  
 

2. Vergroten inhoudsmaat woning (exclusief aanbouwen) 
Indien een deel van de bedrijfsgebouwen wordt gesloopt mag in ruil 5% van de inhoudsmaat 
van de gesloopte gebouwen worden benut voor het vergroten van de woning (exclusief aan-
bouwen). In totaal mag echter nooit een woning groter dan 750 m³ ontstaan. 
Bijvoorbeeld: een woning is 650 m³ groot en er is 1.500 m³ aan voormalige bedrijfsgebouwen 
aanwezig. Men wil hiervan 1.000 m³ slopen. In ruil voor de sloop mag de woning met 50 m³ 
worden vergroot.  
Alle overtollige bebouwing dient vooraf aan de vergrotingen te worden afgebroken. 
 
5.7.5. Landgoederen 
De gemeente Moerdijk staat niet afwijzend tegenover het ontwikkelen van landgoederen in het 
buitengebied, maar is van oordeel dat eventuele ontwikkelingen ruimtelijk goed onderbouwd 
moeten zijn en dat een zorgvuldige afweging van belangen dient plaats te vinden. In het kader 
van het bestemmingsplan Buitengebied heeft nog geen onderzoek plaatsgevonden naar de 
mogelijkheden om landgoederen ruimtelijk in te passen.  
Mede naar aanleiding van de zienswijzen is besloten in het plan een algemene wijzigingsbe-
voegdheid op te nemen op basis waarvan landgoederen gerealiseerd kunnen worden. Deze 
wijzigingsbevoegdheid is van toepassing binnen de gebiedsbestemmingen ALO en ARWN. 
Bij het invullen van die wijzigingsbevoegdheid heeft de gemeente aansluiting gezocht bij de 
voorwaarden en criteria die zijn opgenomen in de provinciale nota Rood voor Rood, nieuwe 
landgoederen in Brabant (juli 2004).  
Indien concrete verzoeken zich aandienen, zullen deze beoordeeld worden op basis van de op-
genomen voorwaarden. 
 
 
5.8. Water en milieu 

Waterkeringen 
De kernzone en de beschermingszone van de primaire waterkeringen, de regionale waterkerin-
gen en de boezemkering zijn voorzien van een specifieke bestemming. Deze gronden zijn pri-
mair bestemd voor dijken, kaden, dijksloten en andere voorzieningen ten behoeve van de wa-
terkering. Samenvallende bestemmingen zijn ondergeschikt. 
 

Windturbines 
De gemeente heeft een zoekgebied voor windenergie in het plangebied aangewezen, die in 
aanmerking kan komen voor het geclusterd plaatsen van windturbines. Als deze locatie ook in 
een op te stellen (haalbaarheids)onderzoek als geschikt wordt aangemerkt, zal op basis van 
een partiële herziening, het bestemmingsplan windenergie mogelijk maken. Aspecten die in dit 
onderzoek in ieder geval aan de orde moeten komen zijn het geluid, slagschaduw, afstemming 
met de Vogel- en Habitatrichtlijn en landschappelijke inpassing. 
Solitaire windmolens zijn vanwege de aantasting van de openheid van het landschap niet toe-
gestaan. 
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Voor de aanwezige windturbines is de bestaande maat (ashoogte) vastgelegd als maximaal 
toelaatbaar. Door middel van een wijzigingsbevoegdheid kan de ashoogte verhoogd worden tot 
75 m indien in voldoende mate is rekening gehouden met de belangen van natuur (vogelricht-
lijn, habitatgebied) en de laagvliegzone van het ministerie van Defensie. 
 

Stiltegebieden 
In het plangebied bevindt zich een stiltegebied. In stiltegebieden mogen geen nieuwe functies 
worden toegelaten die de natuurlijke geluidssituatie verstoren. In dit bestemmingsplan zijn om 
die reden geen nieuwe functies toegestaan die kunnen leiden tot aantasting van de natuurlijke 
geluidssituatie. Er worden op dit punt dan ook geen aanvullende voorschriften opgenomen. 
Daarnaast vindt bescherming van dit stiltegebied plaats in het kader van de Provinciale Milieu-
verordening. 
 
 
5.9. Overige onderwerpen 

Kabels en leidingen 
In het bestemmingsplan moet bij de realisatie van kwetsbare objecten tevens rekening worden 
gehouden met de toetsingsafstand en de bebouwingsafstand/veiligheidsafstand die gelden voor 
leidingen waardoor transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt (zie tabel 3.7 in paragraaf 
3.9.2). De enige kwetsbare objecten die volgens dit bestemmingsplan in de nabijheid van der-
gelijke leidingen mogen worden opgericht zijn nieuwe (incidentele) woningen (via vrijstelling). 
Dit betreft uitsluitend eerste of tweede (agrarische) bedrijfswoningen en een extra woning in 
rijksmonumenten.  
Zoals is aangegeven in paragraaf 3.9.2 mogen kwetsbare objecten alleen binnen de toetsings-
afstand worden opgericht als er planologische, technische of economische argumenten zijn. Als 
voorwaarde voor het toepassen van de genoemde vrijstellingsbevoegdheden voor nieuwe wo-
ningen geldt reeds een "noodzaakcriterium"1). Als hieraan wordt voldaan, kan worden gesteld 
dat er planologische argumenten zijn voor de realisering van de woningen. Een aparte voor-
waarde voor het bouwen binnen de toetsingsafstand is daarom niet nodig.  
Voor de aardgasleidingen valt de relevante bebouwingsafstand samen met de zakelijk recht-
strook. Deze heeft de medebestemming Leidingen en is afdoende geregeld. Voor de K1-leidin-
gen is de bebouwingsafstand echter een stuk groter dan de zakelijk rechtstrook. Daarom wordt 
in het bestemmingsplan geregeld dat nieuwe woningen niet binnen de betreffende bebouwings-
afstand mogen worden opgericht.  
Ten aanzien van het bouwen van woningen binnen de veiligheidsafstand die geldt voor de 
buisleidingenstraat is geen aanvullend voorschrift nodig, omdat hierbinnen in principe geen be-
perkingen gelden voor incidentele woonbebouwing. 
 

Antenne-installaties  
Het bestemmingsplan maakt nieuwe antenne-installaties voor mobiele telecommunicatie uitslui-
tend mogelijk boven en langs rijkswegen. De bouwhoogte van vrijstaande antenne-installaties 
voor mobiele telecommunicatie mag maximaal 40 m bedragen.  
 

Spoorwegdoeleinden 
Ter zake van de in het plangebied aanwezige spoorwegen is het van belang dat onderdelen 
van de Spoorwegwet en de RDHL (Reglement Dienst Hoofd en Lokale spoorwegen) van toe-
passing zijn, waarin is bepaald in welke gevallen vergunning of ontheffing van deze regelgeving 
moet worden gevraagd. 
 

                                                      
1)  Een nieuwe (agrarische) bedrijfswoning is uitsluitend toegestaan als deze daadwerkelijk noodzakelijk en doelmatig 
 is. Een extra woning in een rijksmonument is uitsluitend toegestaan indien daadwerkelijk wordt bijgedragen aan 
 herstel en/of behoud van het pand. 
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6. Planvorming en bestemmingsregeling 127

 
6.1. Inleiding 

De aanpak die tot een gebiedsvisie heeft geleid, vraagt om een planopzet waarbij de ontwikke-
lingsdimensie van het beleid goed tot uitdrukking komt en van toepasselijke regelgeving wordt 
voorzien. Hierbij moet uiteraard rekening worden gehouden met de reikwijdte van het bestem-
mingsplaninstrumentarium ("wat kan en moet geregeld worden"). Verder dienen relaties te wor-
den gelegd met uitvoering, toepassing en handhaving van beleid en met afstemming op ander 
relevant instrumentarium om de gebiedsdoelstellingen te realiseren. Denk hierbij onder andere 
aan voorkoming of beperking van peilverlaging, verbetering van waterkwaliteit en toepassing 
van milieuwetgeving. 
 
In veel bestemmingsplannen komen deze elementen − min of meer − impliciet tot uitdrukking, al 
dan niet met behulp van een beschrijving in hoofdlijnen. In dit plan wordt hieraan expliciet aan-
dacht besteed. Dit is mogelijk doordat in het bestemmingsplan (plankaart en planvoorschriften) 
als het ware met drie "lagen" is gewerkt: bestemmingen op perceelsniveau, bestemmingen op 
gebiedsniveau (zones) en een beschrijving in hoofdlijnen. In figuur 6.1 zijn deze drie lagen gevi-
sualiseerd. 
 

 
Figuur 6.1  Bestemmen in drie lagen 
 
Deze aanpak leidt tot een ontwikkelingsgericht bestemmingsplan waarbij samenhangen en 
doelstellingen op duidelijke wijze zichtbaar zijn gemaakt en waarbij ook goed rekening is ge-
houden met bouw- en gebruiksmogelijkheden op perceelsniveau, doordat de bestaande func-
ties met een toepasselijke bestemming zijn vastgelegd. Daarbij biedt de beschrijving in hoofdlij-
nen bij uitstek mogelijkheden de beleidsintenties die verband houden met afstemming en hand-
having een plaats in de regelgeving te geven. 
 
In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze aan deze aanpak gevolg is gegeven. 
 
 
6.2. Aanpak in drie lagen 

Laag 1. Bestemmingen op perceelsniveau 
Op 10 afzonderlijke kaartbladen (schaal 1:5.000) zijn bestemmingen toegekend aan de diverse 
aanwezige functies, overeenkomstig het huidige gebruik, zoals grondgebonden agrarische be-
drijven, glastuinbouwbedrijven, intensieve veehouderijen, intensieve kwekerijen, agrarisch aan-
verwante bedrijven, niet-agrarische bedrijven, woningen, natuurgebieden, water en wegen.  
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De bestemmingen van gronden met een hoge bebouwingsdichtheid zijn weergegeven op 
afzonderlijke detailbladen met schaal 1:2.500. Voor de kernen Tonnekreek, Zwingelspaan en 
Oudemolen is gekozen voor een kaartschaal 1:1000. De bestemmingen op perceelsniveau zijn 
voorzien van een "basispakket" aan bouwvoorschriften, waarbij op de plankaart bouwsteden of 
bouwvlakken zijn aangegeven.  
 

Laag 2. Bestemmingen op gebiedsniveau 
Op de gebiedsbestemmingenkaart (schaal 1: 25.000) zijn bestemmingen toegekend aan gebie-
den. Dit op basis van de zonering ingevolge paragraaf 4.4 en figuur 4.1. Het betreft hier de be-
stemmingen: 
- agrarisch gebied met verweving van landbouw en landschaps- en cultuurhistorische waar-

den, alsmede kenmerkende openheid (zone ALO); 
- agrarisch gebied, doorgroei glastuinbouw (zone AG); 
- gebied met verweving van landbouw, recreatie, water en natuurwaarden (zone ARWN); 
- gebied met verweving van natuur, recreatie en landschapswaarden (zone NRL). 
 
In hoofdstuk III van de voorschriften wordt van deze bestemmingen per gebied de gewenste 
ontwikkelingsrichting tot uitdrukking gebracht inzake agrarische productierichtingen, natuuront-
wikkeling, recreatie en neven- en vervolgfuncties op bouwvlakken/bouwsteden.  
 
In de doeleindenomschrijving van de gebiedsbestemming wordt aangegeven welke functies bij 
wijze van medebestemming dan wel na vrijstelling of planwijziging zijn toegestaan. In geval van 
een medebestemming binnen een op de plankaart aangegeven bouwvlak mag zowel ten be-
hoeve van de bestemming op perceelsniveau als ten behoeve van de medebestemming wor-
den gebouwd. Voor het bouwen gelden zowel de bouwvoorschriften behorende bij de perceels-
bestemming als de bouwvoorschriften behorende bij de bestemming welke als medebestem-
ming toelaatbaar is. De aanduidingen op de plankaart blijven gelden als randvoorwaarden voor 
het bouwen (bijvoorbeeld omvang bouwvlak en goot- en bouwhoogten). 
 
Bij neven- en vervolgfuncties gaat het om mogelijkheden voor agrarisch verwante en niet-agra-
rische functies, hetzij in combinatie met agrarische bedrijfsvoering (nevenfuncties), hetzij om 
gebruiksmogelijkheden van agrarisch verwante en niet-agrarische functies in voormalige agrari-
sche bedrijfsgebouwen (vervolgfuncties). Per zone wordt aangegeven welke functies onder 
welke voorwaarden toelaatbaar zijn.  
Uit het per gebied opgestelde overzicht van passende functies mag niet worden afgeleid dat 
voor iedere nieuwe functie in de niet-agrarische sfeer ook nieuwe bebouwing mag worden op-
gericht. Uitgangspunt is dat daarbij gebruik wordt gemaakt van aanwezige bebouwing. Zo zullen 
ingeval van beëindiging van de agrarische bedrijfsvoering de bouwmogelijkheden "bevroren" 
worden op het moment dat de "oude" functie een einde neemt. Voor de nieuwe functies kunnen 
dan geen extra gebouwen worden opgericht. Van dit algemene principe kan wel worden afge-
weken indien (een deel van) de bestaande bebouwing (overbodige agrarische en niet-bedrijfs-
gebouwen) wordt gesaneerd.  
 
Op de gebiedsbestemmingenkaart zijn tevens gebiedsdelen aangegeven waar een specifieke 
regeling geldt, in de vorm van bijvoorbeeld aanlegvoorschriften en specifieke voorwaarden ten 
aanzien van het toepassen van vrijstellings- of wijzigingsbevoegdheden. Het betreft de vol-
gende gebiedsdelen: 
- weidevogelgebieden; 
- kreekrestanten; 
- historische groenstructuur; 
- waardevolle historisch-geografische lijnen; 
- schootsvelden; 
- beschermd stadsgezicht Willemstad; 
- zones industrielawaai; 
- stiltegebied; 
- dorpsrandzones; 
- gebieden met wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van ecologische verbindingszones; 
- vogelrichtlijngebied; 
- vogelrichtlijngebied tevens habitatrichtlijngebied. 
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Laag 3. Beschrijving in hoofdlijnen 
In de beschrijving in hoofdlijnen is vastgelegd welke gemeentelijke beleidsvisie en beleidsinten-
ties aan het plan ten grondslag liggen en hoe deze doorwerken in planuitvoering/toepassing, af-
stemming en handhaving. De beschrijving in hoofdlijnen vormt aldus een samenhangend be-
leidsprogramma met betrekking tot de plandoelstellingen en een "bindmiddel" tussen bestem-
mingsplan en andere ruimtelijk relevante beleidsinstrumentarium. 
 
 
6.3. Artikelsgewijze toelichting planvoorschriften 

Hoofdstuk I  Begripsbepalingen 
Artikel 1: Definities 

In dit artikel worden de begrippen gedefinieerd, die in de voorschriften worden gehanteerd 
voorzover deze begrippen van het "normale" spraakgebruik afwijken of een specifiek juridische 
betekenis hebben. Bij de toetsing aan het bestemmingsplan zal moeten worden uitgegaan van 
de in dit artikel aan de betreffende begrippen toegekende betekenis.  
 

Hoofdstuk II  Bestemmingen op perceelsniveau 
Artikelen 2 tot en met 28: diverse bestemmingen op basis van het huidige gebruik 

In deze artikelen zijn de gronden bestemd overeenkomstig het huidige gebruik (daaronder be-
grepen voorgenomen gebruik waarvoor concrete, te honoreren plannen bestaan). De functies 
zijn waar nodig nader gespecificeerd door middel van subbestemmingen. 
Ter toelichting op diverse bestemmingsartikelen op perceelsniveau wordt voorts het volgende 
opgemerkt. 
 

Artikelen 2 t/m 5: Agrarische doeleinden (A), Agrarische doeleinden, glastuinbouw (Ag), 
Agrarische doeleinden, intensieve veehouderij (Aiv) en Agrarische doeleinden, intensieve 
kwekerij (Aik) 

De aanwezige agrarische bedrijfscentra zijn weergegeven door middel van bouwsteden (voor 
grondgebonden bedrijven) of bouwvlakken (voor overige bedrijven). De gebouwen − waaronder 
kassen − en de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zoals sleufsilo's, mestsilo's, kuilvoerpla-
ten, alsmede de erfverharding dienen in principe binnen de bouwsteden/bouwvlakken te worden 
gerealiseerd. Een aantal bedrijven beschikt over twee, ruimtelijk van elkaar gescheiden bouw-
steden/bouwvlakken. Deze bouwsteden/bouwvlakken zijn op de plankaart met elkaar verbon-
den door middel van een koppelteken. Dit koppelteken geeft aan dat het om één bedrijf gaat en 
niet om twee bedrijven. De ontwikkelingsmogelijkheden op beide locaties worden dus bepaald 
door het feit dat het hier om één bedrijf gaat. 
Ter plaatse van bouwsteden/bouwvlakken met de bestemming Agrarische doeleinden (A) geldt 
een maximale oppervlaktemaat van 1.000 m² voor de kassen en overige hoge permanente 
teeltondersteunende voorzieningen. Ter plaatse van bouwvlakken met de bestemming Agrari-
sche doeleinden, intensieve kwekerij (Aik) en intensieve veehouderij (Aiv) is de maximale op-
pervlaktemaat voor bedrijfsgebouwen op de kaart ingeschreven. Voor het overige zijn geen 
maximale oppervlaktematen voor bedrijfsgebouwen binnen de bouwsteden/bouwvlakken opge-
nomen en mag het bouwvlak in zijn geheel worden bebouwd. 
Enkele kleine glastuinbouwbedrijven die niet als zodanig zijn benoemd in de Nota Visie ge-
meente Moerdijk over glastuinbouw komen niet in aanmerking voor een uitbreiding van de aan-
wezige glasopstallen. Deze bedrijven zijn voorzien van een nadere aanwijzing. 
 
Niet op alle agrarische bedrijven is een bedrijfswoning aanwezig. Binnen de perceelsbestem-
mingen is een vrijstellingsbevoegdheid opgenomen voor de bouw van een bedrijfswoning in ge-
vallen waarin nog geen bedrijfswoning aanwezig is. Bouwvlakken waarop een bedrijfswoning 
niet toelaatbaar wordt geacht, zijn voorzien van de nadere aanwijzing (zw). Een vrijstellingsbe-
voegdheid voor een eventuele tweede bedrijfswoning is binnen de gebiedsbestemmingen on-
dergebracht. 
 
Wanneer sprake is van een volwaardige, agrarisch verwante neventak op een agrarisch bedrijf, 
is gekozen voor het toekennen van een daarop toegesneden subbestemming. 
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Artikel 6: Agrarisch aanverwante doeleinden (AD) 
In het plangebied bevinden zich veel bedrijven die aan de agrarische sector verwant zijn. Hierbij 
gaat het bijvoorbeeld om agrarische handelsbedrijven en agrarische loonbedrijven. Voor de 
agrarisch aanverwante bedrijven is een afzonderlijke bestemming, met bijbehorende subbe-
stemmingen, opgenomen.  
 

Artikel 7: Bedrijfsdoeleinden (B) 
De bestemming Bedrijfsdoeleinden is gegeven aan de bedrijven die niet agrarisch en niet-agra-
risch aanverwant zijn. Er is gebruikgemaakt van een zogenaamde Staat van Bedrijfsactiviteiten 
(milieucategorieën). Verwezen wordt naar paragraaf 5.6 en bijlage 4. 
De bebouwingsmogelijkheden per bouwvlak zijn op de plankaart aangegeven door middel van 
een maximale oppervlaktemaat die is gebaseerd op de thans aanwezige bebouwing en een 
toegestane uitbreiding met 15%. Voor het bedrijventerrein Hazeldonk is in afwijking hiervan een 
regeling opgenomen met bebouwingspercentages. Ontbreekt een bebouwingspercentage en 
een maximale oppervlaktemaat, dan mag het bouwvlak volledig bebouwd worden. 
 

Artikelen 11, 12 en 18: Woondoeleinden (W), Woondoeleinden* ( W*) en Tuinen (T) 
Alle burgerwoningen zijn tot Woondoeleinden bestemd. Wat de juridische regeling betreft is on-
derscheid gemaakt in woningen in de kernen Tonnekreek, Zwingelspaan en Oudemolen en de 
overige woningen.  
De regeling voor de drie kernen komt overeen met de bestemmingsregeling in de plannen voor 
de overige kernen in de gemeente. De woningen hebben de bestemming Woondoeleinden* 
(W*) gekregen. Verder is een tweetal bouwgrenzen aangegeven. Per hoofdgebouw mag 90 m² 
aan aanbouwen en bijgebouwen, tot een maximum van 50% van het erf, worden gerealiseerd. 
Indien reeds een groter oppervlak aan aanbouwen en bijgebouwen aanwezig is, is een sane-
ringsregeling van toepassing. 
 
De overige woningen zijn bestemd tot Woondoeleinden (W). De inhoudsmaat van het hoofdge-
bouw (exclusief aanbouwen) mag worden uitgebreid tot een maximum van 600 m³. De aan-
bouwen en bijgebouwen mogen gezamenlijk een oppervlak van maximaal 75 m² beslaan.  
Een aantal panden dat voorzien is van de bestemming Woondoeleinden (W) betreft voormalige 
agrarische of niet-agrarische bedrijven. In dergelijke gevallen is vaak een grote oppervlakte 
voormalige bedrijfsbebouwing aanwezig, die geen passende functie meer kan vervullen. De 
mogelijkheden voor sanering van overbodige voormalige agrarische of niet-agrarische bedrijfs-
gebouwen zijn weergegeven in hoofdstuk III, bestemmingen op gebiedsniveau, tabel 5.2, voor-
schrift 3. 
 
Voor enkele bestaande functies die positief bestemd kunnen worden, zijn toepasselijke subbe-
stemmingen opgenomen. Het betreft onder andere een minicamping en de opslag van cara-
vans in bestaande gebouwen. 
 
Binnen de bestemmingen Woondoeleinden en Woondoeleinden* is het uitoefenen van een be-
roep aan huis binnen bepaalde randvoorwaarden direct toegestaan. Datzelfde geldt voor klein-
schalige bedrijfsmatige activiteiten. 
 
Delen van bij de woningen behorende gronden zijn bestemd tot Tuinen. Binnen de bestemming 
Tuinen zijn in principe uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan. Daar waar 
binnen de bestemming Tuinen de nadere aanwijzing + op de plankaart is vermeld, mag echter 
een gebouwtje (bijvoorbeeld een dierenverblijf of tuinhuisje) van ten hoogste 12 m² worden op-
gericht en is het hobbymatig houden van vee toegestaan. Ten behoeve van het hobbymatig 
houden van vee waaronder paarden mogen ter plaatse onoverdekte paardenbakken worden 
gerealiseerd. Van belang daarbij is dat de rijbakken niet worden gebruikt door derden en dat 
geen aanvullende voorzieningen aanwezig zijn. 
Het plan bevat een wijzigingsbevoegdheid om de bestemming Agrarische doeleinden, voorzo-
ver deze grenst aan de bestemming Woondoeleinden, te wijzigen in de bestemming Tuinen, 
met de nadere aanwijzing +. 
 



Planvorming en bestemmingsregeling 131  
 

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 

264.10404.00

 

Artikelen 19 en 20: Natuurdoeleinden (N) en Groenvoorzieningen (GR) 
De bestemming Natuurdoeleinden is op perceelsniveau gegeven aan natuurgebieden die in het 
bezit zijn bij een natuurbeherende organisatie en enkele bosgebieden die ook specifieke natuur-
waarden herbergen. Groenelementen van formaat zijn voorzien van de bestemming Groenvoor-
zieningen. 
 

Artikel 21: Water (WA) 
Deze bestemming is gegeven aan de hoofdwatergangen. Andere in het plangebied aanwezige 
watergangen zijn niet apart bestemd.  
 

Artikelen 22 en 23: Verkeersdoeleinden (V)/Spoorwegdoeleinden (S) 
De openbare wegen zijn voorzien van de bestemming Verkeersdoeleinden. Aan de in het plan-
gebied aanwezige spoorlijnen, waaronder de HSL, is de bestemming Spoorwegdoeleinden toe-
gekend. Binnen de bestemming Verkeersdoeleinden zijn antenne-installaties ten behoeve van 
mobiele telecommunicatie toegestaan. 
 
Ten aanzien van het realiseren van voorzieningen langs rijkswegen, voert de gemeente een 
volgend beleid. Van betekenis daarbij is dat het Rijk en de wegbeheerder de ruimtelijke moge-
lijkheden bepalen en ter zake concessies uitgeven. Met het realiseren van deze voorzieningen 
wordt in het plan geen rekening gehouden. 
 

Artikel 24: Leidingen 
De planologisch relevante leidingen en de leidingenstrook zijn als zodanig bestemd. Bouwen 
ten behoeve van samenvallende bestemmingen is alleen na vrijstelling toegestaan. Alvorens 
burgemeester en wethouders over een verzoek om vrijstelling beslissen, winnen zij schriftelijk 
advies in bij de desbetreffende leidingbeheerder(s). Ter bescherming van aanwezige leidingen 
zijn aanlegvoorschriften opgenomen. 
 

Artikelen 25 t/m 27: Primair waterkeringsdoeleinden/Primair waterstaatsdoeleinden/Water-
staatsdoeleinden 

De primaire waterkeringen langs het Volkerak en het Hollandsch Diep, de regionale keringen en 
de boezemkering langs de Mark/Dintel zijn bestemd tot Primair waterkeringsdoeleinden. Delen 
van het Volkerak en het Hollandsch Diep hebben de bestemming Primair waterstaatsdoelein-
den toegekend gekregen. Het bebouwen van deze gronden ten behoeve van samenvallende 
bestemmingen is uitsluitend toegestaan als hiervoor vrijstelling is verleend door burgemeester 
en wethouders. Burgemeester en wethouders zijn verplicht advies in te winnen bij de beheerder 
van de waterkering respectievelijk watergang, voordat ze beslissen over het verzoek om vrijstel- 
ling. Er dient tevens ontheffing van de Keur te worden gevraagd. 
Het sluizencomplex en de omgeving daarvan zijn – voorzover de gronden niet samenvallen met 
andere perceelsbestemmingen – bestemd tot Waterstaatsdoeleinden. Binnen deze bestemming 
is voor de aanwezige windturbines een specifieke subbestemming opgenomen. 
 

Artikel 28: Molenbiotoop 
Teneinde vrije windvang voor de aanwezige molens te kunnen garanderen, gelden beperkingen 
voor de hoogte van de bebouwing in een cirkel van 400 m rondom de molen. 
 

Artikel 29  Archeologisch waardevol gebied 
Om de archeologische waardevolle gebieden veilig te stellen, is in dit artikel bepaald dat op 
deze locaties een vrijstelling voor bouwen voor daarmee samenvallende bestemmingen slechts 
mag worden verleend voorzover de archeologische waarden niet worden geschaad. Daarnaast 
geldt er een aanlegvergunning voor het uitvoeren van bepaalde werken of werkzaamheden. 
 
De regeling is niet van toepassing op bestaande bouwwerken voorzover in geval van herbouw 
gebruik wordt gemaakt van de bestaande fundamenten. In alle overige gevallen is de regeling 
van toepassing op het oprichten van nieuwe bebouwing. 
Een aanlegvergunning is niet noodzakelijk voor werken en werkzaamheden die betrekking heb-
ben op normaal beheer en onderhoud overeenkomstig de toegekende bestemming.  
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De gemeente is van oordeel dat deze werkzaamheden niet kunnen leiden tot aantasting van ar-
cheologische waarden. In het verlengde daarvan is een uitsluiting niet noodzakelijk. 
 

Hoofdstuk III  Bestemmingen op gebiedsniveau 
Artikelen 30 tot en met 33:  

Dit betreft de bestemmingen: 
- agrarisch gebied met verweving van landbouw en landschaps- en cultuurhistorische waar-

den, alsmede kenmerkende openheid (zone ALO); 
- agrarisch gebied, doorgroei glastuinbouw (zone AG); 
- gebied met verweving van landbouw, recreatie, water en natuurwaarden (zone ARWN); 
- gebied met verweving van natuur, recreatie en landschapswaarden (zone NRL). 
De invulling van de gebiedsbestemmingen wordt hieronder nader geconcretiseerd.  
 

Tabellen 
De bestemmingen op gebiedsniveau leiden − binnen het kader van de hoofddoelstelling die in 
de bestemmingsomschrijving tot uitdrukking is gebracht − tot diverse ontwikkelingsmogelijkhe-
den. In deze vier artikelen is aangegeven welke functies aldus toelaatbaar en passend zijn. Een 
en ander is in de bij deze artikelen behorende tabellen tot uitdrukking gebracht.  
Aanwezige functies (huidig gebruik) die – als nieuwe functie – niet passend worden geacht, zijn 
uitsluitend toelaatbaar voorzover de bestemmingen op perceelsniveau daartoe mogelijkheden 
bieden (zie kaartbladen 1 tot en met 10 en hoofdstuk II van de voorschriften). Dit geldt bijvoor-
beeld voor glastuinbouwbedrijven en intensieve veehouderijen binnen de zone ALO, voorzover 
het een hoofdtak betreft (zie artikel 30, tabel 1). Voor deze aanwezige functies leidt dit tot con-
solidatie. Dit wil zeggen dat de desbetreffende functie alleen toelaatbaar is op de plaats waar 
deze zich thans bevindt, met slechts beperkte uitbreidingsmogelijkheden. 
In veel gevallen zal het echter om nieuwe functies gaan. Met "nieuwe functies" worden functies 
bedoeld die afwijken van de desbetreffende (sub)bestemming ingevolge hoofdstuk II. Nieuwe 
functies zijn alleen toelaatbaar als ze in de tabellen 1 tot en met 4 als zodanig worden aange-
duid, of als een verwijzing naar de tabellen 5.1 en 5.2 daarop duidt.  
 

Uitbreiding glastuinbouw 
In tabel 1 en de bijbehorende voorschriften is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen om bin-
nen de zone ALO bouwvlakken met de bestemming Agrarische doeleinden, glastuinbouw (Ag) 
tot maximaal 3,5 ha te kunnen vergroten. Binnen de zone AG kunnen bouwvlakken met de be-
stemming Agrarische doeleinden, glastuinbouw (Ag) met toepassing van een wijzigingsbe-
voegdheid worden vergroot tot maximaal 7 ha (zie tabel 2 en de bijbehorende voorschriften). 
Binnen dit bouwvlak dienen zowel de kassen als de overige gebouwen te worden gebouwd. 
De wijzigingsbevoegdheden worden alleen onder voorwaarden toegepast. 
 

Overschrijden bouwvlakken en vergroten bouwsteden 
Er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het vergroten van bouwvlakken. Het bouw-
vlak mag met maximaal 15% worden vergroot, dan wel met de oppervlakte die minimaal beno-
digd is in verband met milieuwetgeving dan wel uit oogpunt van dierwelzijn. Bouwsteden kun-
nen met toepassing van een vrijstellingsbevoegdheid tot maximaal 2 ha worden vergroot. Voor 
bedrijven met de nadere aanduiding "beperkte uitbreiding" geldt een maximaal oppervlak van 
1,5 ha. Dit oppervlak mag met 15% worden vergroot indien op het tijdstip van de terinzageleg-
ging van het ontwerp van dit plan het oppervlak van de bouwstede al meer dan 1,5 ha bedraagt.  
De vrijstellings- en wijzigingsbevoegdheid mogen alleen worden toegepast als vergroting nood-
zakelijk is voor een doelmatige bedrijfsvoering (bijvoorbeeld om aan de milieuvoorschriften te 
kunnen voldoen of om kleinschalig kamperen als neventak mogelijk te maken). Voorwaarde is 
dat aanwezige landschaps- of natuurwaarden niet onevenredig worden geschaad.  
 
 Ontwikkeling natuurwaarden 
Kleinschalige natuurontwikkeling is mogelijk voorzover het natuurontwikkeling in de vorm van 
riet- en schraallanden, moerasjes, poelen, plas-draszones en de realisatie van natuurvriende-
lijke oevers betreft. Kleinschalige natuurontwikkeling is gedefinieerd in de begripsbepalingen. 
Grootschalige natuurontwikkeling is niet mogelijk gemaakt.  
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Voor de realisatie van ecologische verbindingszones zijn wijzigingsbevoegdheden opgenomen, 
omdat het hier zal gaan om een geheel andere inrichting van een (deel van een) perceel over 
een grotere oppervlakte dan ingeval van kleinschalige natuurontwikkeling. Daar waar ingevolge 
de perceelsbestemmingen reeds de bestemming Natuurdoeleinden is toegekend, is uiteraard 
de aanduiding "wijzigingsbevoegdheid ecologische verbindingszone" achterwege gelaten. 
 
 Recreatie 
De aanleg van fiets-, wandel- en ruiterpaden is aanlegvergunningplichtig, voorzover ze op basis 
van de perceelsbestemmingen niet rechtstreeks toelaatbaar zijn.  
Kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen in de vorm van bijvoorbeeld picknickplaatsen en 
informatieborden buiten bouwvlakken/bouwsteden zijn in de zones ALO, AG en ARWN bij wijze 
van medebestemming toelaatbaar. Openbare steigers buiten bouwvlakken/bouwsteden mogen 
in deze zones uitsluitend na vrijstelling worden gerealiseerd. In de zone NRL zijn kleinschalige 
dagrecreatieve voorzieningen niet toegestaan.  
 

Artikelen 34 en 35: Neven- en vervolgfuncties ter plaatse van bouwvlakken/bouwsteden 
In deze artikelen is in de tabellen 5.1 en 5.2 in samenhang met de tabellen 1 tot en met 4 aan-
gegeven welke nieuwe niet-agrarische functies op bouwvlakken/bouwsteden toelaatbaar zijn en 
welke voorschriften daarbij gelden. Onderscheid wordt gemaakt in nevenfuncties en vervolg-
functies (respectievelijk tabel 5.1 en 5.2).  
 
De bouwmogelijkheden voor nevenfuncties zijn aan een maximummaat van 400 m² (na vrijstel-
ling 1.000 m²) gekoppeld. Uitgangspunt is dat niet-agrarische nevenfuncties binnen de agrari-
sche bedrijfsvoering ondergeschikt blijven. Verwezen wordt naar artikel 1. Er mogen géén ge-
bouwen voor opslag van goederen worden gebouwd.  
 
Indien ter plaatse van agrarische bouwvlakken/bouwsteden de agrarische functie een einde 
heeft genomen, zijn alternatieve functies (onder andere agrarische loonbedrijven, opslag en 
stalling van agrarische en niet-agrarische goederen in bestaande bebouwing, paardenstalling, 
wonen) toelaatbaar na toepassing van planwijziging met inachtneming van de daarbij geldende 
voorschriften. 
In geval van vervolgfuncties op agrarische bouwvlakken/bouwvlakken mag hiervoor maximaal 
1.000 m² aan bestaande bedrijfsgebouwen worden gebruikt. Op dit uitgangspunt kan alleen een 
uitzondering worden gemaakt indien sprake is van sanering van overbodige voormalige agrari-
sche bedrijfsbebouwing. In dat geval mag de nieuw op te richten bebouwing maximaal 50% be-
dragen van de oppervlakte van de bebouwing die wordt afgebroken. 
Er mogen geen nieuwe woningen bijkomen, met uitzondering van één extra woning in panden 
die rijksmonument zijn.  
 
Het plan voorziet niet alleen in niet-agrarische functies in combinatie met agrarische bedrijfs-
voering of in de plaats hiervan. Artikel 35 voorziet ook in de mogelijkheid van vervolgfuncties ter 
plaatse van bouwvlakken met een andere dan een agrarische bestemming.  
 

Artikel 36: Aanlegvoorschriften 
Om te voorkomen dat een terrein minder geschikt wordt voor de daaraan gegeven bestemming 
en om een reeds gerealiseerde bestemming te beschermen, kunnen bepaalde werken, geen 
bouwwerken zijnde, of werkzaamheden aan een vergunning worden gebonden (aanlegvergun-
ning). Aanlegvoorschriften zijn zinvol voor activiteiten, waarbij niet bij voorbaat vaststaat of zij 
wel of niet in strijd met de bestemming zijn. De aanlegvoorschriften maken het dan mogelijk om 
de voorgenomen ingreep van geval tot geval te beoordelen. Maar aanlegvoorschriften zijn al-
leen effectief wanneer zij op draagvlak steunen en − ook daardoor − handhaafbaar zijn. Het op-
nemen van aanlegvoorschriften dient derhalve selectief te gebeuren, aangezien in de praktijk is 
gebleken dat een veelheid aan aanlegvoorschriften voor alle mogelijke activiteiten de hand-
haafbaarheid (en dus ook de geloofwaardigheid van beleid) niet ten goede komt. 
Verder dient alleen een aanlegvergunning te worden voorgeschreven voor ingrepen die voor-
waardelijk toelaatbaar zijn te stellen. Indien een absoluut verbod op zijn plaats is, behoort de 
desbetreffende ingreep onder de gebruiksverboden van het bestemmingsplan te vallen. 
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In dit verband is ook van belang dat het bestemmingsplan één van de instrumenten is die kun-
nen worden ingezet ter bevordering van ecologische, landschappelijke en cultuurhistorische 
kwaliteiten. Gezien de beschikbaarheid van verschillend instrumentarium is het gewenst het be-
stemmingsplan slechts in te zetten waar andere instrumenten niet beschikbaar zijn of − gelet op 
de belangen die aan de orde zijn − tekortschieten. 
 
Overigens wordt verwezen naar artikel 36 en tabel 6. Er is bij de aanlegvoorschriften uitdrukke-
lijk rekening gehouden met de diverse kwetsbaarheden en − in relatie daarmee − met de belan-
gen van de landbouw (zie tabel 6). 
Hierdoor ontstaat een concreet afwegingskader bij de beoordeling van de toelaatbaarheid van 
de desbetreffende ingreep. 
 
Ter toelichting op de gehanteerde begrippen is overigens nog het volgende van belang. 
- egaliseren is het vereffenen van beperkte verschillen in maaiveldhoogte op korte afstand; 
- diepwortelende beplanting is meerjarige beplanting met houtige wortels, welke onder alge-

mene omstandigheden dieper wortelt dan 30 cm. 
 

Hoofdstuk IV  Beschrijving in hoofdlijnen 
Artikel 37: Beschrijving in hoofdlijnen 

In de beschrijving in hoofdlijnen is in lid 1 door middel van een beschrijving per zone aangege-
ven wat voor referentiekader gehanteerd wordt bij de toepassing van vrijstellings- en wijzigings-
bevoegdheden en het verlenen van aanlegvergunningen. In lid 2 is aangegeven waaraan en op 
welke wijze agrarische initiatieven worden getoetst. 
In lid 3 is aangegeven welke maatregelen het gemeentebestuur nastreeft om buiten het be-
stemmingsplan om de beleidsintenties te realiseren. 
De leden 4, 5 en 6 geven aan wat voor juridische voorwaarden er gelden ingeval van nieuwe 
bouwvlakken en niet-agrarische vervolgfuncties. Lid 7 besteedt aandacht aan de handhaving 
van dit bestemmingsplan.  
 

Hoofdstuk V  Algemene bepalingen 
Artikel 38: Wijze van meten 

Het onderhavige artikel geeft aan hoe hoogte- en andere maten die bij het bouwen in acht ge-
nomen dienen te worden, gemeten moeten worden.  
 

Artikel 39: Dubbeltelbepalingen 
Dit artikel bevat een algemene regeling waarmee kan worden voorkomen dat er in feite meer 
wordt gebouwd dan het bestemmingsplan beoogt, bijvoorbeeld ingeval (onderdelen van) bouw-
vlakken van eigenaars wisselen.  
Met betrekking tot agrarische bedrijfswoningen bevat artikel 38 een specifieke regeling. 
 

Artikel 40: Overschrijding bouwgrenzen 
In artikel 39 is aangegeven dat de bouwgrenzen overschreden mogen worden door onderge-
schikte delen van gebouwen.  
 

Artikel 41: Ondergronds bouwen 
Voor ondergronds bouwen is een afzonderlijke regeling opgenomen.  
 

Artikel 42: Bruggen 
Bruggen verdragen zich in het algemeen niet met de doeleindenomschrijvingen. Om de bouw 
van bruggen te reguleren, is dit artikel opgenomen.  
 

Artikel 43: Straalpad 
Dit artikel is opgenomen om te allen tijden uit te sluiten dat er bebouwing totstandkomt die de 
werking van het straalpad belemmert. 
 

Artikel 44: Bouwhoogte antenne-installaties zonder apparatuurkast 
Dit artikel is van toepassing op antenne-installaties met een andere functie dan de mobiele tele-
communicatie.  
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Het betreft bijvoorbeeld antennes ten behoeve van particulier en hobbymatig gebruik, welke 
toelaatbaar zijn binnen bestemmingen die wonen mogelijk maken. Ook antennes van taxicen-
trales en andere bedrijfsmatige activiteiten vallen eronder. Zoals blijkt uit de bewoordingen van 
artikel 44, gelden de hier opgenomen bepalingen in afwijking van het bepaalde in hoofdstuk II 
over de toelaatbare bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
Antenne-installaties voor mobiele telecommunicatie (waartoe de zogenoemde GSM-antennes 
behoren) zijn altijd voorzien van een apparatuurkast. Op dergelijke antenne-installaties is hoofd-
stuk II onverkort van toepassing. De antenne-installaties ten behoeve van mobiele telecommu-
nicatie zijn uitsluitend toegestaan indien deze in de doeleindenomschrijving van de bestemming 
zijn genoemd. Ze moeten voldoen aan de bij de bestemming opgenomen hoogtevoorschriften. 
 

Artikel 46: Beperkingen vanwege leidingen 
In dit artikel is vastgelegd welke afstand tussen leidingen voor brandbare vloeistoffen en vloei-
bare koolwaterstoffen (de zogenaamde K1-leidingen) en woningen aangehouden dient te wor-
den. 
 

Artikelen 47: Beperkingen vanwege zones industrielawaai en afstand van woningen tot 
wegen en spoorwegen 

Er moet aan de Wet geluidhinder worden voldaan, indien een nieuwe woning/woonruimte tot-
standkomt. Met het oog hierop staat het bestemmingsplan een dergelijke ontwikkeling niet toe 
binnen de zones industrielawaai en binnen de 57 dB(A)- respectievelijk 50 dB(A)-contour van 
de spoorwegen en de gezoneerde wegen. 
 
Deze regeling heeft betrekking op nieuwe woningen, die in gevolge planwijziging of vrijstelling 
totstandkomen. De regeling is dus niet van toepassing op bestaande woningen. Herbouw van 
een woning is zonder meer toegestaan indien de nieuw te bouwen woning in de bestaande 
voorgevelrooilijn wordt gebouwd. Artikel 47 geldt eveneens niet voor de uitbreiding van wonin-
gen. 
Gelet op de Wet geluidhinder is in dit artikel bepaald dat indien een woning elders op het bouw-
vlak/bouwstede wordt herbouwd, voldaan moet worden aan de in dit artikel opgenomen af-
standsmaten. 
In dit voorschrift is een aanvullende bepaling opgenomen op basis waarvan burgemeester en 
wethouders vrijstelling kunnen verlenen van de genoemde minimale afstanden tussen wonin-
gen en wegen. Voorwaarde is dat uit geluidsberekeningen blijkt dat de voorkeursgrenswaarde 
uit de Wet geluidhinder niet wordt overschreden. 
Wanneer de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, maar wel wordt voldaan aan de in de 
Wet geluidhinder opgenomen uiterste grenswaarden en de daarvoor geldende voorwaarden, is 
de gemeente in principe bereid om medewerking verlenen aan de bouw van een woning op een 
kleinere afstand dan artikel 47 voorschrijft. Hiervoor is echter een afzonderlijke planologische 
procedure nodig. Gedeputeerde Staten zullen voorafgaand aan de besluitvorming een hogere 
grenswaarde moeten vaststellen. 
 

Artikel 48: Afstand tussen gevoelige functies en kassen 
In dit artikel is vastgelegd welke afstand tussen kassen en gevoelige functies, zoals woningen 
van van derden, aangehouden dient te worden. 
 

Artikel 49: Afstand tussen woningen en fruitteeltbedrijven/boomkwekerijen 
In dit artikel is vastgelegd welke afstand tussen fruitteeltbedrijven/boomkwekerijen en woningen 
van derden aangehouden dient te worden. 
 

Artikel 50: Afstand tussen woningen en veehouderijbedrijven  
Om te voorkomen dat veehouderijbedrijven, nu of in de toekomst, belemmeringen ondervinden 
van burgerwoningen, is in dit artikel bepaald, dat bij (ver)bouw van woningen die niet tot het 
eigen agrarisch bedrijf behoren, de afstand tot aanwezige gebouwen op binnen een straal van 
400 meter gelegen agrarische bouwsteden en bouwvlakken niet minder mag bedragen dan de 
afstand zoals aanwezig op het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan.  
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Deze bepaling heeft tot doel de aanwezige agrarische bedrijven niet in hun bedrijfsvoering te 
beperken als gevolg van de komst of uitbreiding van gevoelige functies. Hiervan kan vrijstelling 
worden verleend als er − uit een oogpunt van milieuwetgeving − geen nadelige invloed zal zijn 
op het betreffende agrarische bedrijf. 
Er moet van worden uitgegaan dat iedere verkleining van de afstand tussen de woning en een 
agrarisch bedrijf met zich meebrengt dat daardoor het agrarisch bedrijf in milieutechnisch op-
zicht in een slechtere situatie belandt. Dit betekent dat het in het algemeen niet nodig zal zijn 
daar van geval tot geval onderzoek naar te doen. De vrijstelling maakt het mogelijk om in speci-
fieke situaties af te wijken. Daarbij kan gedacht worden aan de beëindiging van het agrarisch 
bedrijf of indien de tot het agrarisch bedrijf behorende stallen op een heel andere plek opnieuw 
worden opgericht. 
 

Artikel 51: Afstand tussen woningen en maneges 
In verband met de Richtlijn Veehouderij en Stankhinder geldt een minimale afstand van 50 m 
tussen woningen en bouwvlakken waarop een manege is gevestigd. 
 

Artikel 52: Bestaande afstanden en andere maten 
Voor veel gebouwen worden in de voorschriften maximale oppervlaktematen genoemd. Er zijn 
echter situaties denkbaar waarin de legaal totstandgekomen bebouwing méér bedraagt dan dat 
op grond van de in de voorschriften genoemde maten mogelijk is. In dergelijke situaties is het 
uitgangspunt dat bestaande bebouwing gehandhaafd moet kunnen worden en niet geheel of 
gedeeltelijk onder het overgangsrecht valt. Door middel van deze regeling is deze bebouwing 
positief bestemd. Deze regeling is niet van toepassing indien herbouw niet op dezelfde plaats 
plaatsvindt. 
Opgemerkt wordt dat het bestemmingsplan een aantal saneringsregelingen bevat. Uiteraard is 
het niet de bedoeling dat, waar regelingen gelden voor de sanering van bebouwing, een beroep 
gedaan kan worden op deze bestaande-matenregeling. Daarom zijn alle situaties waar sanering 
van bebouwing aan de orde is expliciet uitgezonderd van de bestaande-matenregeling. 
 

Artikel 53: Algemene vrijstellingsbevoegdheden 
In dit artikel wordt aangegeven in hoeverre vrijstelling kan worden verleend voor geringe afwij-
kingen van de bouwvoorschriften (maatvoering), voorzover al niet elders in de planvoorschriften 
in afwijkingen is voorzien. Hiermee kan in specifieke situaties maatwerk worden geboden. Het is 
zeker niet de bedoeling dat dit artikel algemeen wordt toegepast om de maten te vergroten. Het 
is uitsluitend bedoeld om aan praktische problemen het hoofd te kunnen bieden. Overigens be-
staat er een aantal bouwwerken dat los van het bestemmingsplan gebouwd kan worden en 
waarvoor een algemene vrijstellingsbevoegdheid (zoals voorheen te doen gebruikelijk) geen zin 
meer heeft. Het betreft hier zogenaamde vergunningvrije bouwwerken als bedoeld in artikel 43 
van de Woningwet. 
 

Artikel 54: Algemene wijzigingsbevoegdheden 
Er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor geringe overschrijdingen van bestemmings-
grenzen.  
 

Artikel 55: Algemeen procedurevoorschrift 
Teneinde rechtsbescherming te waarborgen is in het onderhavige artikel bepaald welke proce-
dure van toepassing is op de voorbereiding van wijzigingsplannen ex artikel 11 WRO. Deze 
procedure is vergelijkbaar met de openbare voorbereidingsprocedure die thans is opgenomen 
in Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 
 

Artikel 56: Gebruik van gronden en bouwwerken 
In dit artikel is een algemeen verbod opgenomen voor gebruik in strijd met de bestemmingen. In 
lid 2, 3 en 4 is aangegeven welk gebruik in ieder geval verboden is en in lid 5 welk gebruik hier-
onder niet wordt verstaan. Lid 6 bevat de zogenaamde "toverformule", door middel waarvan vrij-
stelling van de algemene gebruiksverboden kan worden verleend. In lid 7 zijn bijzondere ge-
bruiksverboden opgenomen. 
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Hoofdstuk VI  Overgangs- en slotbepalingen 
Artikel 57: Gebruik in strijd met het plan 

Dit artikel betreft de overgangsbepaling met betrekking tot gebruik van onbebouwde gronden en 
bouwwerken voorzover dat gebruik afwijkt van het bestemmingsplan op het moment dat dit 
rechtskracht verkrijgt. Gebruik dat afwijkt van het bestemmingsplan op het moment dat dit 
rechtskracht verkrijgt, mag worden voortgezet. Het overgangsrecht is echter niet van toepassing 
op gebruik dat al in strijd was met het voorgaande plan. Wijziging van het afwijkend gebruik is 
slechts toegestaan, indien de afwijking hierdoor in mindere mate strijdigheid met dit bestem-
mingsplan oplevert. 
 

Artikel 58: Bouwen in strijd met het plan 
Het overgangsrecht ten aanzien van bouwen is neergelegd in artikel 58. Door gebouwen onder 
het overgangsrecht te brengen, is kenbaar gemaakt dat deze bebouwing op termijn dient te 
worden gesaneerd. Bebouwing onder het overgangsrecht mag − in tegenstelling tot bebouwing 
die valt onder artikel 52 (Bestaande afstanden en andere maten) − niet worden vernieuwd. Al-
leen indien het bouwwerk door een calamiteit teniet is gedaan, mag het onder voorwaarden 
worden herbouwd. 
Bebouwing die onder het overgangsrecht valt, mag bij recht met 15% worden vergroot. 
 

Artikel 59: Strafbepaling 
Het gebruik van gronden en bouwwerken in strijd met de bestemming, alsmede het verrichten 
van vergunningplichtige werken of werkzaamheden zonder vergunning, is ingevolge artikel 1a 
van de Wet op de economische delicten strafbaar. 
 

Artikel 60: Titel 
Dit artikel geeft aan onder welke naam dit plan kan worden aangehaald. 
 
 



Planvorming en bestemmingsregeling 138  
 

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 

264.10404.00

 

 



 

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 

264.10404.00

 

7. Uitvoerbaarheid 139

 
7.1. Economische uitvoerbaarheid 

In het buitengebied van de gemeente Moerdijk is sprake van een voortdurende dynamiek als 
gevolg van economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Het bestemmingsplan speelt 
hierop in door ruimte te bieden aan aanpassing van bebouwing en inrichting van terreinen. 
Veelal vindt dit plaats binnen de op de bestemmingsplan kaarten aangegeven bouwsteden en 
bouwvlakken, soms is aanpassing van bouwsteden/bouwvlakken aan de orde. 
De aard en omvang van deze ontwikkelingen zijn zowel in algemene zin als in relatie tot derden 
van dien aard dat de effecten hiervan beperkt zijn. Om die reden is de gemeente van oordeel 
dat een onderzoek naar de financieel-economische uitvoerbaarheid van deze ontwikkelingen 
niet noodzakelijk is. 
 
Terzake van ontwikkelingen die met toepassing van in het bestemmingsplan opgenomen wijzi-
gingsbevoegdheden kunnen worden gerealiseerd, zal in het kader van het wijzigingsplan, de fi-
nancieel-economische uitvoerbaarheid voorzover noodzakelijk en relevant nader worden aan-
getoond. Een voorbeeld hiervan is de realisering van de ecologische verbindingszone. 
 
Terzake van planschade is het volgende van belang. Het bestemmingsplan Buitengebied bouwt 
in belangrijke mate voort op de bestemmingsregelingen die in de vigerende bestemmingsplan-
nen zijn opgenomen en voorziet de mede op basis daarvan tot stand gekomen bebouwing en 
het gebruik van een passende bestemming.  
Op onderdelen zijn de in de voorafgaande bestemmingsplannen opgenomen regelingen echter 
aangepast. De achtergronden en motivering hiervan zijn reeds uitvoering aan de orde gesteld in 
beleidsdocumenten die aan het nieuwe bestemmingsplan ten grondslag liggen. Van belang 
hierbij zijn de Structuurvisie Plus (1998), de Nota Visie Buitengebied (oktober 2002), de Visie 
Glastuinbouw (2000), de Beleidsnotitie Toerisme en Recreatie (2000) en de Nota Windenergie 
in Moerdijk (2000). Daarnaast wordt verwezen naar het streekplan Noord-Brabant (2002). 
 
 
7.2. Handhaving 

Het voorliggende bestemmingsplan heeft vooral tot doel een goede regeling te bieden voor de 
reeds in het plangebied aanwezige functies. Voorzover het bestemmingsplan voorziet in nieuwe 
ontwikkelingen, anders dan een beperkte aanpassing van bestaande functies, is dit veelal ex-
pliciet in de toelichting aangegeven. Van belang hierbij is dat de gemeente Moerdijk ook zeer 
terughoudend is in het toestaan van nieuwe functies in het buitengebied. Het gemeentebestuur 
van Moerdijk voert ter zake van het voorliggende bestemmingsplan Buitengebied een actief 
handhavingsbeleid. Ten behoeve van een goede handhaving is door de gemeente het Handha-
vingsprogramma Moerdijk 2003-2006 "Correct en consequent" opgesteld. Dit programma biedt 
inzicht in de prioriteiten en de wijze waarop aan handhaving in praktische zin inhoud wordt ge-
geven. 
 
 
7.3. Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

In het kader van de gemeentelijke inspraakverordening heeft het voorontwerpbestemmingsplan 
Buitengebied d.d. 8 augustus 2003 met ingang van 18 september 2003 gedurende een periode 
van 6 weken ter inzage gelegen. De bewoners en andere belanghebbenden zijn in deze perio-
de in de gelegenheid gesteld hun schriftelijke reacties kenbaar te maken. 
 
Op 14 en 16 oktober 2003 is het voorontwerpbestemmingsplan toegelicht tijdens een informa-
tieavond voor enerzijds de agrarische sector en anderzijds andere belanghebbenden. De ver-
slagen van deze informatieavonden zijn opgenomen in de Commentaarnota Inspraak en Over-
leg d.d. 4 juni 2004. 
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Ruim 160 personen hebben een schriftelijke inspraakreactie aan de gemeente doen toekomen. 
Deze reacties zijn in een separate Commentaarnota Inspraak en Overleg d.d. 4 juni 2004 sa-
mengevat en beantwoord. Naar aanleiding van deze reacties is het bestemmingsplan op on-
derdelen aangepast. 
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8. Overleg ex artikel 10 Bro 141

 
In het kader van het overleg ex artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening is het voor-
ontwerpbestemmingsplan Buitengebied d.d. 8 augustus 2003 toegezonden aan de volgende 
personen en instanties: 
1. Dienst Ruimte, Economie en Welzijn (Provinciale Planologische Commissie); 
2. Ministerie van Defensie, DGW&T Directie Zuid; 
3. Ministerie van Economische zaken, regio Zuid; 
4. VROM-Inspectie Regio Zuid; 
5. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit; 
6. Rijksdienst voor de Monumentenzorg; 
7. Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek Regio Zuid; 
8. Rijkswaterstaat Directie Noord-Brabant; 
9. Hoogheemraadschap West-Brabant; 
10. Kamer van Koophandel West-Brabant; 
11. Sociaal-Economisch Overlegorgaan Brabant; 
12. Waterschap Land van Nassau; 
13. Railinfrabeheer, Beheer en Instandhouding Regio Zuid (thans ProRail); 
14. Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie; 
15. Gemeente Halderberge; 
16. Gemeente Breda; 
17. Gemeente Drimmelen; 
18. Gemeente Etten-Leur; 
19. Gemeente Strijen; 
20. Gemeente Cromstrijen; 
21. Gemeente Oostflakkee; 
22. Gemeente Dordrecht; 
23. Gemeente Steenbergen; 
24. Essent; 
25. Nederlandse Spoorwegen, afdeling Bedrijfs- en productontwikkeling. 
 
De onder 3, 4, 5, 6, 11, 15, 16 en 23 genoemde instanties hebben niet schriftelijk gereageerd. 
De onder 12, 17, 19, 20, 21, 22 en 25 genoemde instanties hebben laten weten dat het vooront-
werpbestemmingsplan geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen. 
De reacties van de overige overleginstanties zijn in een separate Commentaarnota inspraak en 
Overleg d.d. 4 juni 2004 samengevat en voorzover gewenst en noodzakelijk van commentaar 
voorzien. 
 
Naar aanleiding van de overlegreacties is het voorontwerpbestemmingsplan op een aantal on-
derdelen aangepast, welke aanpassingen bij de beantwoording van de overlegreacties zijn be-
schreven.  
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Bijlage 1. Samenstelling Klankbordgroep 
 
Het planproces is begeleid door een klankbordgroep bestaande uit de volgende instanties en 
personen. 
 
1. Agroplatform, de heer K. van Excel. 
2. Waterschap Land van Nassau, de heer P. van Dijk. 
3. Hoogheemraadschap West-Brabant, de heer H. Blaas. 
4. Kamer van Koophandel, mevrouw E. van Vuuren. 
5. Stichting Behoud Buitengebied Moerdijk, de heer K. van Schenk-Brill. 
6. ZLTO, de heer ing. J.J.M. van de Aa. 
7. Brabantse Milieufederatie, de heer F. Swinkels. 
8. Brabants Bureau voor Toerisme, de heer A. van Disseldorp. 
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Bijlage 2. Beleidskader 1

 
Landelijk ruimtelijk beleid 
Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (1991) 

De Vierde Nota over Ruimtelijke Ordening Extra zet voor het landelijk gebied vier richtingge-
vende koersen in. In het plangebied is dit de bruine koers. Er wordt een ontwikkeling van de 
landbouw voorgestaan in een ruimtelijk mozaïekpatroon met andere functies, waarbij grondge-
bonden landbouw de overheersende functie zal zijn. Hiervoor is een goede waterpeilbeheersing 
en een algemene milieukwaliteit noodzakelijk. Grootschalige infrastructuur en energievoorzie-
ning (windturbineparken) kunnen ruimtelijk worden ingepast.  
 

Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening (regeringsvoornemen, 2001) 
De nota Ruimte maken, ruimte delen, De Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening bevat het 
voornemen voor het nieuwe nationale ruimtelijke beleid en vervangt na vaststelling de Vierde 
Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra. 
Voor het plangebied zijn met name de volgende specifieke beleidsvoornemens van belang. 
 
Voor de periode tot 2010 zijn afspraken gemaakt over nieuwe locaties voor glastuinbouw tussen 
LTO Nederland en het kabinet. In die periode wil het rijk de vestiging van glastuinbouw op een 
aantal locaties stimuleren. Moerdijkse Hoek is één van deze locaties. Hier zou ongeveer 250 ha 
tussen 2002 en 2004 beschikbaar moeten komen voor glastuinbouw. 
 
Het plangebied maakt deel uit van een deelgebied, waar wordt gestreefd naar bescherming en 
ontwikkeling van (natte) natuur en behoud van archeologische waarden. Ook valt het plange-
bied binnen de "natte as", waar gestreefd wordt naar het ontwikkelen van natuur en recreatie. 
Willemstad is aangemerkt als te beschermen historisch waterfront. 
 

Structuurschema Groene Ruimte II (regeringsvoornemen, 2002) 
Het tweede Structuurschema Groene Ruimte bevat de hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid van 
het kabinet voor het landelijk gebied en de samenhang met het water- en milieubeleid. De nota 
geeft een ruimtelijke vertaling van het beleid voor de land- en tuinbouw, natuur, landschap en 
recreatie, en een concretisering van het beleid voor specifieke gebieden. 
 
Het plangebied behoort tot de zuidelijke zeekleigebieden. Het beleid is gericht op behoud en 
versterking van kenmerkende natuurlijke structuurdragers (kreekruggen, restanten van kronke-
lige kreken), kenmerkende cultuurhistorische structuurdragers (dijkenpatroon, verkavelingspa-
troon, dijkdorpen), kenmerkend grondgebruik (erfbeplanting, windsingels, boomgaarden) en 
kenmerkende gebouwen en bouwwerken (boerderijen). 
 

Provinciaal ruimtelijk beleid 
Beleidsnota Teeltondersteunende Voorzieningen in de land- en tuinbouw (2003) 

Deze beleidsnota vormt het toetsingskader voor Provinciale Staten van Noord-Brabant voor het 
gebruik van teeltondersteunende voorzieningen. De beleidsnota geeft een nadere invulling en 
verduidelijking van het in het streekplan geformuleerde beleid. 
 
Voor de GHS-natuur geldt dat in principe geen aanleg en uitbreiding van nieuwe teeltondersteu-
nende voorzieningen is toegestaan. Voor de ecologische verbindingszones in de zone GHS-na-
tuur geldt dat enige ruimte wordt geboden voor het toepassen van teeltondersteunende voorzie-
ningen, mits deze laag/tijdelijk zijn en een aantal algemene toetsingscriteria hierbij worden be-
trokken. 
Voor de zone AHS-landschap is het uitgangspunt dat teeltondersteunende voorzieningen kun-
nen worden toegelaten, mits wordt voldaan aan de algemene toetsingscriteria en er geen af-
breuk plaatsvindt van de voorkomende natuur-, landschaps- en cultuurhistorische waarden. 
In het AHS-landbouwgebied zijn teeltondersteunende voorzieningen in principe toegestaan. 
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De provincie verstaat onder lage teeltondersteunende voorzieningen, voorzieningen tot 1,5 m 
hoog (hoge teeltondersteunende voorzieningen zijn hoger als 1,5 m). Onder tijdelijke teelton-
dersteunende voorzieningen wordt een maximale gebruiksduur van 8 maanden verstaan. 
 

Notitie Rood voor Rood, nieuwe landgoederen in Brabant (juli 2004) 
De provincie wil de ontwikkeling van nieuwe landgoederen toestaan indien dit leidt tot nieuw 
bos/natuur op de juiste plaats en indien sprake is van een maatschappelijke meerwaarde. De 
ontwikkeling dient van betekenis te zijn voor natuur, recreatie, cultuurhistorie en landschap, 
beeldkwaliteit en bebouwing. Locaties waar versterking van natuur- en landschapswaarden 
wenselijk is en waar ten behoeve van de realisatie hiervan géén reguliere middelen beschikbaar 
zijn, komen hiervoor in aanmerking. 
Voorstellen voor realisatie van nieuwe landgoederen worden door de provincie beoordeeld aan 
de hand van een viertal toetsen (locatie, inrichting, beeldkwaliteit en duurzaamheid) die nader 
zijn uitgewerkt in criteria. 
 

Sectoraal beleid - Water 
Vierde Nota Waterhuishouding (1998) 

Het waterhuishoudingbeleid van het rijk is weergegeven in de Vierde Nota Waterhuishouding. 
Het betreft het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van grond- en oppervlaktewater. Hoofddoelstel-
ling is het hebben en houden van een veilig en bewoonbaar land en het instandhouden en ver-
sterken van gezonde en veerkrachtige watersystemen, waarmee een duurzaam gebruik gega-
randeerd blijft. De watersysteembenadering, vergroten van de veerkracht en gebiedsgericht 
beleid zijn daarbij sleutelbegrippen. Centraal staan ook het terugdringen van de verontreiniging 
en het tegengaan van verdere verdroging. 
 

Waterbeheer in de 21e eeuw (2000) 
In de rapportage Waterbeheer in de 21e eeuw (2000) komt de gelijknamige commissie tot de 
volgende conclusie. Het waterbeheer is anno 2000 te vaak niet op orde en dit zal, gezien toe-
komstige klimatologische, ruimtelijke en maatschappelijke veranderingen, ook in de toekomst 
zeker niet het geval zijn. Daarvoor is een nadere aanpak van het waterbeleid nodig. De com-
missie stelt prioriteiten voor het waterbeleid op basis van vier oplossingsrichtingen: 
- primaire problemen oplossen door ruimtelijke (her)inrichting en een andere grondgebruik; 
- waar mogelijk anticiperen via flexibel peilbeheer; 
- voorzover nodig ruimte bestemmen en inrichten voor waterbeheer; 
- waar het niet anders kan technische maatregelen nemen voor waterafvoer. 
 

Integrale verkenning Benedenrivieren(2000) 
In de Integrale verkenning Benedenrivieren van Rijkswaterstaat is voor de buitendijkse delen 
van de gemeente Moerdijk een studie verricht naar vergroting van de (buitendijkse) berging, 
gekoppeld aan natuurontwikkeling. Vergroting van de berging leidt tot een toename van de dy-
namiek (ook gezien het veranderend sluisbeheer van de Haringvlietsluizen), de ruimte voor 
natuur en de extensieve recreatie. De mogelijkheden voor agrarisch grondgebruik zullen echter 
afnemen. Kapitaalsintensieve ontwikkelingen in de buitendijkse gebieden worden uitgesloten. 
 

Waterhuishoudingsplan 2, Samen werken aan water, 1998-2002 (1998)/2003-2006 
In het provinciale waterhuishoudingsplan zijn de doelstellingen voor de lange termijn voor de 
verschillende watersystemen in streefbeelden uitgewerkt. Voor het bereiken van de streefbeel-
den is ondersteuning nodig vanuit ruimtelijke ordening, natuur- en milieubeleid. Aan het opper-
vlakte- en grondwater zijn ecologische en gebruiksfuncties toegekend. Per functie zijn doelstel-
lingen vastgelegd. De functies en de daaruit voortvloeiende doelstellingen zijn uitgangspunt 
voor het door het Waterschap Land van Nassau en Hoogheemraadschap van West-Brabant te 
voeren beleid. Bij besluit van 17 december 2002 is het Waterhuishoudingsplan 2 partieel her-
zien en is werking ervan verlengd tot de periode 2003-2006. 
 

Integraal Waterbeheersplan West-Brabant 2 (ontwerp, 2000) 
In het Integraal Waterheersplan West-Brabant (van het Waterschap Land van Nassau en het 
Hoogheemraadschap van West-Brabant) wordt concreet inhoud gegeven aan het regionaal 
waterhuishoudkundig beleid voor de periode 2000-2004.  
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In het plan wordt voorzien in de onderlinge afstemming van de diverse sectoren van het water-
beheer: het kwantiteits- en kwaliteitsbeheer van oppervlaktewateren en het kwantiteitsbeheer 
van grondwater. Voor alle oppervlaktewateren en de bijbehorende waterbodems geldt in prin-
cipe de algemene milieukwaliteit. In het waterbeheersplan zijn de volgende functies aan water 
in het plangebied toegekend: waternatuur, water voor de landnatuur, water overige GHS, water 
voor de AHS, ecologische verbindingszone, viswater en zwemwater. 
 

WaterRaam Land van Nassau (1999) 
Het Waterschap en het Hoogheemraadschap richten zich op het behoud en optimalisatie van 
de mogelijkheden voor een duurzaam (goed en veilig) waterbeheer ten behoeve van landbouw, 
stedelijke gebieden en natuur. In het WaterRaam wordt een visionair beeld geschetst van een 
duurzaam watersysteem, zoals dat er over 30 tot 50 jaar uit zou kunnen zien. In aansluiting 
hierop zijn in WaterRaam consequenties voor de ruimtelijke ordening in beeld gebracht, geba-
seerd op de belangen van het waterbeheer. De gemeente Moerdijk is bij het opstellen van deze 
visie betrokken geweest en de visie zelf is grotendeels geïmplementeerd in de Structuurvisie 
Plus. 
Aan WaterRaam ligt de denkwijze ten grondslag dat het abiotische milieu de basis vormt voor 
de natuurlijke kenmerken en waarden. Deze kenmerken vormen op hun beurt de basis voor de 
mogelijkheden en beperkingen van het grondgebruik. Het Waterschap hanteert deze denkwijze 
bij de optimalisatie van het grondgebruik en de te bereiken ruimtelijke kwaliteit op lange termijn, 
waarbij rekening wordt gehouden met reeds verworven (grondgebruiks)rechten. 
 

Water op de kaart (2000) 
Het Hoogheemraadschap van West-Brabant en de waterschappen Land van Nassau, De Don-
gestroom, Mark en Weerijs en Het Scheldekwartier hebben samen een ruimtelijke ontwikke-
lingsvisie opgesteld: "Water op de kaart". Daarmee wil men een bijdrage leveren aan de af-
stemming tussen ruimtelijke ordening en water. In de visie hebben de waterbeheerders vanuit 
het oogpunt van duurzaam waterbeheer een aantal ordeningsprincipes geformuleerd voor 
ruimtelijke ontwikkeling op de lange termijn (2030-2050). Deze principes zijn vervolgens ver-
taald naar waterkansenkaarten. Op de waterkansenkaarten is voor de grondgebruiksvormen 
landbouw, natuur, bebouwd gebied en retentiegebied aangegeven welke gebruiksmogelijkhe-
den het watersysteem biedt en welke beperkingen er kunnen zijn. 
 

Gemeentelijk Rioleringsplan Moerdijk 2002-2006 (2002) 
Voor het verwijderen van afvalwater uit de woonomgeving is riolering een onmisbare voorzie-
ning. Aanleg en beheer van riolering is een gemeentelijke taak die zijn wettelijke basis vindt in 
de Wet Milieubeheer. In het gemeentelijk rioleringsplan is weergegeven hoe de gemeente 
Moerdijk haar rioleringstaak de komende planperiode wil vormgeven. In de gemeente Moerdijk 
zijn circa 770 panden nog niet op de riolering aangesloten. Voor meer details over de riolering 
wordt verwezen naar het gemeentelijk rioleringsplan. 
 

Sectoraal beleid - Landbouw 
Landbouwontwikkelingsplan (1997) 

De landbouworganisaties in de gemeente Moerdijk hebben een Landbouwontwikkelingsplan 
opgesteld. Het doel van dit plan is tweeledig: 
- zicht krijgen op de ontwikkeling van agrarische bedrijven; 
- oplossingen aandragen voor de knelpunten waarmee de bedrijven worden geconfronteerd, 

op weg naar een duurzame land- en tuinbouw. 
 
De agrarische sector streeft naar het behouden van een karakteristiek, landschappelijk open 
buitengebied met een agrarisch karakter. Het ruimtelijk beleid van de gemeente dient hiervan 
uit te gaan. 
Het Landbouwontwikkelingsplan bevat een aantal voorstellen voor een gezonde en duurzame 
land- en tuinbouw: 
- ontwikkeling van een projectvestigingslocatie glastuinbouw ten zuidoosten van de kern Ze-

venbergen; 
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- ontwikkeling van een projectvestiging voor windenergie; hierdoor kan een win-winsituatie 
ontstaan: enerzijds het genereren van inkomen op enkele agrarische bedrijven, en ander-
zijds het opwekken van duurzame energie; 

- beperking van emissie van gewasbeschermingsmiddelen en beperking van de afvalwater-
problematiek. 

 
De landbouworganisaties zijn sinds 1998 bezig met de uitvoering van deze projecten. 
 

Toekomstvisie West-Brabant (2000) 
De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) heeft de nota "Toekomstvisie West-Bra-
bant" uitgebracht. In deze nota zijn de beleidskeuzen weergegeven die de basis vormen voor 
de landbouwbelangen in het nieuwe streekplan en voor mogelijke uitwerkingsplannen van ge-
biedscommissies. De ZLTO streeft naar het behoud en uitbouw van een sterke agrarische sec-
tor in West-Brabant. De visie gaat uit van behoud van het karakter van het gebied, realisatie 
van een duurzame exploitatie en het bereiken van een concurrerende landbouw. 
 

Agroplatform 
Vanuit het Agroplatform, waarin een vertegenwoordiging van de agrarische sector zit, zijn de 
volgende wensen voor het nieuwe bestemmingsplan buitengebied naar voren gebracht. 
- Bestaande bouwblokken positief bestemmen. Men heeft een voorkeur voor flexibele ver-

bale bouwblokken. De oppervlakte van het bouwblok dient minimaal 1,5 ha of kleiner te 
zijn (met een wijzigingsmogelijkheid). Veehouderijbedrijven dienen een bouwoppervlak van 
minimaal 2,5 ha te krijgen met een wijzigingsmogelijkheid voor vergroting van het bouw-
blok. 

- Ontwikkelingsmogelijkheden (en niet zozeer nieuwvestiging) voor lokale glastuinbouw die-
nen met name in de Groote Spiepolder te worden geboden. De aanwezigheid van een be-
drijfswoning bij glastuinbouwbedrijven is gewenst. 

- De ontwikkelingsmogelijkheden voor de huidige champignonbedrijven dienen te worden 
behouden. Nieuwvestiging van solitaire champignonteeltbedrijven dient aansluitend op 
projectvestigingsgebied of op een bedrijventerrein plaats te vinden. 

- Fruitteeltbedrijven moet kunnen groeien, ook in open gebieden. De bouwhoogte van be-
drijfsgebouwen dient te worden afgestemd op kistenbewaring. 

- Voor niet-grondgebonden agrarische nevenactiviteiten dient 2.500 m² beschikbaar te zijn. 
- Voor tijdelijke (maximaal acht maanden) en permanente teeltondersteunende voorzienin-

gen dient ruimte te worden geboden. Tijdelijke voorzieningen moeten ook buiten het bouw-
blok mogelijk zijn. 

- Het bestemmingsplan dient ruimte te bieden aan niet-agrarische nevenactiviteiten, waar-
onder verkoop aan huis. 

- Een gemeentelijke gebouwenbank voor vrijkomende agrarische gebouwen is gewenst. 
- Het bestemmingsplan dient mogelijkheden te bieden voor het oprichten van windmolens. 
- Een positieve houding tegenover agrarisch natuurbeheer. 
 

Sectoraal beleid - Cultuurhistorie 
Nota Belvédère (1999) 

In de Nota Belvédère wordt een visie gegeven op de wijze waarop met de cultuurhistorische 
kwaliteiten van het fysieke leefmilieu in de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland kan 
worden omgegaan, en geeft aan welke maatregelen daartoe moeten worden getroffen. In de 
Nota Belvédère zijn gebieden geselecteerd die in cultuurhistorisch opzicht behoren tot de meest 
waardevolle gebieden van Nederland en waar zich eveneens belangrijke cultuurhistorische po-
tenties voordoen. 
Alhoewel er in het plangebied geen Belvédère-gebieden voorkomen, is in het algemeen aan-
dacht voor herstel en behoud van gebiedseigen landschapskenmerken wenselijk. 
 

Cultuurhistorische Waardenkaart, regio Brabants Kleigebied-West (1999) 
De provincie Noord-Brabant heeft de cultuurhistorische waarden nader geïnventariseerd en 
weergegeven op een aandachtspuntenkaart, die naast andere belangen kan worden meege-
nomen bij een eventuele afweging.  
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Polder de Ruigenhil, de Stelling van het Hollandsch Diep en het Volkerak, de vestingsteden Wil-
lemstad en Klundert, de kleinschalig verkavelde polder het Oudland bij Standdaarbuiten, de ka-
rakteristieke voorstraatnederzetting Fijnaart en de extensief gebruikte Buiten- en Sint-Antonie-
gorzen vormen het voornaamste cultuurhistorische erfgoed van Moerdijk.  
 
Voor toekomstige ruimtelijke ingrepen gelden de volgende aanbevelingen. 
- Een doordacht gebruik van het landschappelijk raamwerk van rivier-, zee- en polderdijken, 

waterwegen, wegen, ontginningslijnen en verkavelingsrichting. 
- Het herkenbaar houden van de afzonderlijke landschappelijke eenheden en handhaving 

van de openheid van het polderlandschap. 
- Intensivering van de bebouwing in bestaande dorpen van het Flakkeese type en de bebou-

wingslinten langs dijken, met behoud van de historische karakteristiek. 
- Aandacht voor het landschap van de Zuiderwaterlinie en de Stelling van het Hollandsch 

Diep en Volkerak. 
- Het zoveel mogelijk intact houden van het archeologische bodemarchief. 
- Zorgvuldig omgaan met de regionale bouwkundige karakteristiek. 
- Behouden, intensiveren en uitbouwen van historische groenstructuren. 
- Herstel van de getijdenbeweging in het Hollandsch Diep ter versterking van de cultuurhis-

torische karakteristiek. 
 

Sectoraal beleid - Natuur 
Europese Vogelrichtlijn (1972) 

De Vogelrichtlijn geeft gebieden in Europa aan waar extra bescherming voor waardevolle vo-
gelsoorten noodzakelijk is. Ook bij de Vogelrichtlijn is er sprake van een zogenaamde externe 
werking. Dit betekent dat ingrepen die nabij de speciale beschermingszones plaatsvinden en 
mogelijk verstoring van bepaalde vogelsoorten teweeg brengen, moeten worden getoetst op het 
effect van de ingreep op (de leefomgeving van) deze soorten. 
 

Habitatrichtlijn (1992) 
De Europese Unie heeft in 1992 de Habitatrichtlijn uitgevaardigd. Deze richtlijn beoogt de biolo-
gische diversiteit op het grondgebied van de Europese Unie te waarborgen, door het instand-
houden van leefgebieden en wilde flora en fauna. Het uiteindelijke doel is een samenhangend 
netwerk van leefgebieden en soorten, dat Natura 2000 wordt genoemd. 
  
De Habitatrichtlijn is gericht op de bescherming van soorten en natuurlijke habitats, met uitzon-
dering van vogels1) en hun leefgebieden. De Habitatrichtlijn bevat een aantal bijlagen, waarvan 
Bijlage IV van belang is voor het plangebied. Deze bijlage bevat dier- en plantensoorten van 
communautair belang die strikt moeten worden beschermd. Deze zogenoemde Bijlage lV-
soorten dienen als volgt te worden beschermd.  
Er geldt een verbod op: 
- het opzettelijk verstoren van de soorten, vooral in de perioden van voortplanting, afhanke-

lijkheid van jongen, overwintering en trek; 
- de beschadiging of de vernieling van de voortplantings- of rustplaatsen. 
 
In Bijlage IV worden onder andere de rugstreeppad en alle in Nederland voorkomende vleer-
muizen genoemd. De vleermuissoorten komen onder andere in het plangebied voor (zie para-
graaf 3.5, Natuur). Bij elke verandering in het plangebied dient te worden onderzocht of dit geen 
achteruitgang betekent voor de populatie van vleermuissoorten.  
 
In het kader van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn zijn twee gebieden in de gemeente 
Moerdijk als speciale beschermingszone aangeduid. Het gaat om het Volkerak en het Hol-
landsch Diep (tevens aangewezen als Wetland), inclusief de oevers en de buitendijks gelegen 
gronden. Paragraaf 5.3.4 gaat hier nader op in. 
 

                                                      
1)  De bescherming van vogels en hun leefgebieden is verankerd in de Europese Vogelrichtlijn. In het plangebied ko-

men geen Vogelrichtlijngebieden voor. 
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Flora- en faunawet 
Per 1 april 2002 is de Flora- en faunawet in werking getreden. Deze nieuwe wet vervangt ten 
dele de Natuurbeschermingswet (soortsbescherming), de Vogelwet en de Jachtwet. Binnen 
deze wet heeft een groot aantal planten- en diersoorten een beschermde status. Voor soorten 
die worden vermeld in de Europese Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn geldt een extra zwaar be-
schermingsregime.  
 

Natuur voor mensen, mensen voor natuur, Natuur, bos en landschap in de 21e eeuw 
(2000) 

De nota "Natuur voor mensen, mensen voor natuur" vervangt integraal een aantal groene 
nota's, zoals het Natuurbeleidsplan en de Nota Landschap. De hoofddoelstelling is behoud, 
herstel, ontwikkeling en duurzaam gebruik van natuur en landschap, als essentiële bijdrage aan 
een leefbare en duurzame samenleving. De inhoud van het natuurbeleid is uitgewerkt in vijf 
perspectieven. Tezamen dragen deze perspectieven bij aan versterking van de ecologische 
hoofdstructuur (natter, verbinden, vergroten), versterken van de landschappelijke identiteit 
(krachtiger, groener), versterking van duurzaam gebruik en behoud van de biodiversiteit. 
 
Voor het plangebied zijn de volgende perspectieven van belang: Nederland Groot(s) Natuurlijk 
en Nederland Landelijk-Natuurlijk. 
Nederland Groot(s) Natuurlijk gaat in op het versterken en verder tot stand brengen van de Eco-
logische Hoofdstructuur (EHS). In 2018 moet de EHS daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Het stre-
ven is dat in 2010 de realisering van de EHS op schema ligt en dat de ruimtelijke bescherming 
van de EHS op alle overheidsniveaus verankerd is. Dit geldt ook voor de gebieden die op dit 
moment nog geen natuurbestemming hebben. 
Landelijk-Natuurlijk heeft betrekking op het versterken van de kwaliteit en identiteit van het lan-
delijk gebied door inschakeling van boeren en het beter benutten van de biologische diversiteit 
binnen de productiesystemen. In het kader van dit perspectief zijn in 2010 tal van nieuwe coali-
ties en nieuwe functiecombinaties met natuur en landschap ontstaan die een hoog maatschap-
pelijk rendement hebben, omdat ze meerdere behoeften tegelijkertijd vervullen. Waar mogelijk 
is bijgedragen aan het realiseren van waterbeheerdoelstellingen. In deze gebieden zijn natuur 
en landschap juist een bondgenoot van de landbouw gebleken bij het inspelen op een aantal 
ontwikkelingen (zoals waterbeheer). Extensieve landbouw gaat samen met natuur- en land-
schapsbeheer en een opvangfunctie voor water. Kenmerkende aardkundige structuren en cul-
tuurhistorische elementen zijn versterkt en de recreatieve toegankelijkheid is sterk verbeterd. 
De maatschappelijke betekenis van de landbouw als beheerder van het landelijk gebied staat 
veel meer dan in het verleden op de voorgrond. De landbouw heeft ook zelf belang bij een aan-
trekkelijk en recreatief goed ontsloten landelijk gebied en bij een gezond en natuurlijk imago. 
 

Programma Beheer (2000) 
Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft het Programma Beheer ingesteld. 
In dit programma wordt een nieuw subsidiestelsel geïntroduceerd voor (agrarisch) natuurbe-
heer. Subsidies worden gekoppeld aan het resultaat, en niet alleen aan het uit te voeren be-
heer. Zowel natuurbeschermingsorganisaties als particulieren komen in aanmerking voor subsi-
die. Het Programma Beheer vervangt de huidige regelgeving met betrekking tot natuur- en 
landschapsbeheer (onder andere de Relatienota). 
 

Begrenzingenplan West-Brabant (1999) 
Een gerichte begrenzing van de gebieden waar natuurwaarden (verder) worden ontwikkeld 
(ecologische verbindingen, reservaatgebieden, natuurontwikkelingsgebieden), is opgenomen in 
het Begrenzingenplan West-Brabant. In het plangebied liggen een aantal natuurgebieden (met 
name natuurkerngebieden) langs het Hollandsch Diep en het Volkerak. 
 

Sectoraal beleid - Milieu 
Vierde Nationale Milieubeleidsplan (2001) 

In het Vierde Nationale Milieubeleidsplan worden de volgende zeven grote milieuproblemen ge-
noemd: verlies aan biodiversiteit, klimaatverandering, overexploitatie van natuurlijke hulpbron-
nen, bedreigingen van de gezondheid, bedreigingen van de externe veiligheid en mogelijk on-
beheersbare risico's. 
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Met betrekking tot landelijke gebieden wordt specifiek ingegaan op de milieudruk door de land-
bouw. De opgave is via een transitie te komen tot een duurzame landbouw in Nederland. De 
verduurzaming van de landbouw kan niet los worden gezien van de ontwikkelingen in de natuur 
van Nederland. Natuur en landbouw zijn immers op complexe wijze met elkaar verweven. Met 
name de grondgebonden landbouw is van belang voor de instandhouding van natuur, biodiver-
siteit en landschap. 
Er wordt een wijziging in het beleid ingezet, dat inhoudt dat beleid voor ruimtelijke ordening, 
natuur en milieu in het landelijk gebied in goede balans de gezamenlijke ambities realiseerbaar 
moet maken. Om de bijdrage van het milieubeleid aan de kwaliteit van de leefomgeving te ver-
sterken, wordt gestreefd naar het vergroten van de samenhang tussen milieu- en ruimtelijk be-
leid. 
 

Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2002-2006 (ontwerp, 2002) 
Het gemeentelijk milieubeleidsplan is opgesteld om: 
- inzicht te verschaffen in de milieuproblemen die in de gemeente Moerdijk spelen; 
- een breed overzicht te verschaffen van het gemeentelijk milieubeleid; 
- aan te geven in welke richting het gemeentelijk milieubeleid zich in een periode van vier 

jaar ontwikkelt; 
- antwoord te geven op het ambitieniveau van het milieubeleid van de gemeente Moerdijk 

door haalbare en meetbare doelen te omschrijven; 
- en aan te sluiten bij rijks- en provinciaal milieubeleid. 
 
Milieu behoort geen taakveld op zich te zijn, maar moet een (vast) onderdeel zijn van andere 
beleidsvelden. Dit kan worden gerealiseerd door de vroegtijdige inbreng van milieuaspecten in 
de diverse beleidsplannen. Milieu kan daarbij voorwaardenscheppend zijn, voorzieningen bie-
dend en/of randvoorwaarden stellend. Door deze aanpak kunnen potentiële conflictsituaties 
worden voorkomen.  
 
Een aandachtspunt in het milieubeleidsplan is de actualisatie van bestemmingsplannen. Deze 
actualisatie is nodig om de verschillen tussen de verschillende plannen weg te nemen en de 
plannen in overeenstemming te brengen met de huidige situatie. Belangrijke punten van aan-
dacht hierbij zijn het ontwikkelen van een hoogwaardig product door onder meer het opnemen 
van een integrale milieuparagraaf, een waterparagraaf en een handhavingparagraaf. Een en 
ander dient te geschieden op basis van een standaard checklist.  
De huidige praktijk is dat bij de ontwikkeling van plannen en de uitvoering hiervan wel aandacht 
is voor de verplichte milieuaspecten, zoals het uitvoeren van een akoestisch onderzoek en een 
bodemonderzoek, maar niet het standaard meenemen van milieubeleidaspecten als energiebe-
sparing, duurzaam bouwen en dergelijke.  
 

Sectoraal beleid - Recreatie 
Openluchtrecreatie 1992-2010, Kiezen voor recreatie (1993) 

De beleidsnota Openluchtrecreatie 1992-2010, Kiezen voor recreatie vormt één van de bouw-
stenen van het (eerste) Structuurschema Groene Ruimte en zet de recreatieve beleidslijnen uit 
voor de jaren negentig, met een doorkijk naar het jaar 2010. Verder geeft de nota aan wat in-
stanties in deze periode te doen staan om de recreatieve mogelijkheden te behouden en te ver-
sterken.  
 

Besluit op de Openluchtrecreatie (2001) 
In het Besluit op de Openluchtrecreatie heeft de gemeente Moerdijk regels vastgelegd voor de 
mogelijke vestiging van een kampeerterrein in de gemeente Moerdijk. Om een kampeerterrein 
te kunnen beginnen is een vergunning noodzakelijk. Een kampeerterrein mag niet worden op-
gericht als het niet in het bestemmingsplan Buitengebied valt, is gelegen in een (te ontwikkelen) 
natuurgebied of een onevenredige aantasting van landschaps- en/of natuurwaarden veroor-
zaakt. 
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Voorschriften behorende bij de ontheffing voor het houden van een kleinschalig kampeer-
terrein (2001) 

De gemeente Moerdijk heeft in de voorschriften regels gesteld aan kleinschalig kamperen. 
Kleinschalig kamperen (kamperen bij de boer) mag alleen plaatsvinden op een locatie waar een 
koppeling is te leggen met een op de locatie gevestigd agrarisch bedrijf. Er zijn maximaal 10 
kampeermiddelen toegestaan, met een uitbreidingsmogelijkheid naar 15 kampeermiddelen. Het 
kampeerterrein mag alleen van 15 maart tot en met 31 oktober open zijn. Permanente bewo-
ning van kampeermiddelen is niet toegestaan.  
 

Sectoraal beleid - Verkeer, infrastructuur en telecommunicatie 
Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (1998-1991) 

In het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer is het toekomstige mobiliteitsbeleid ver-
taald in een verkeers- en vervoersstrategie. Het streven is erop gericht de groei van het auto-
verkeer over de periode 1986-2010 beperkt te houden tot maximaal 35%. De verkeersveiligheid 
dient duurzaam te worden verbeterd. Voor de inrichting van verblijfsgebieden in buitenstedelijke 
gebieden, zogenaamde 60 km/h-gebieden, worden in het kader van het "Startprogramma Duur-
zaam Veilig" extra middelen uitgetrokken. 
 

Nationaal Verkeers- en Vervoersplan 2001-2020 (2001) 
Momenteel is de opvolger van het tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer in voorberei-
ding. Van deze opvolger, het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan 2001-2020, is inmiddels het 
beleidsvoornemen gereed. De doelstelling van dit plan is het bieden van een doelmatig, veilig 
en duurzaam functionerend verkeers- en vervoerssysteem, waarbij de kwaliteit voor de indivi-
duele gebruiker in een goede verhouding staat tot de kwaliteit voor de samenleving als geheel. 
 

Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport - Projectenboek 2001-2005 
In het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport is aangegeven dat een goede bereik-
baarheid noodzakelijk is voor het sociaal-economisch functioneren van Nederland. Hier wil het 
ministerie van Verkeer en Waterstaat dan ook een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwik-
keling van een goede bereikbaarheid door een betrouwbaar en toegankelijk infrastructureel 
netwerk te bieden. In het MIT-projectenboek is een overzicht gegeven van elk afzonderlijk ver-
keers- en/of vervoersproject dat de komende jaren wordt verkend, uitgewerkt of gerealiseerd. 
De voorgenomen projecten die in het MIT-projectenboek worden weergegeven voorzien in het 
oplossen van de meest urgente knelpunten in de bereikbaarheid, de economie en de leefbaar-
heid in het wegennet, het openbaar vervoer en de vaarwegen. 
 

Beleidsnota antenne-installaties mobiele telefonie (2002) 
In december 2002 heeft de gemeente Moerdijk de Beleidsnota antenne-installaties mobiele te-
lefonie opgesteld. 
Voor het landelijk gebied gelden de volgende beleidsuitgangspunten: 
- plaatsing van antenne-installaties bij voorkeur niet binnen groene hoofdstructuur, agrari-

sche hoofdstructuur en ecologische verbindingszones of binnen 250 m vanaf de grens van 
deze zones; 

- zoveel mogelijk aansluiten bij bouwwerken, geen gebouwen zijnde, (zoals bijvoorbeeld 
hoogspanningsmasten); 

- er dient een maximale afstand van 250 m vanaf het hart van een viaduct, verkeersknoop-
punt of onderlinge kruising van een rijksweg, provinciale weg of spoorweg te worden aan-
gehouden; plaatsing buiten de zone van 250 m is alleen mogelijk na goedkeuring van de 
gemeente, indien een betere stedenbouwkundige/landschappelijke inpassing ontstaat; 

- masten op bouwwerken mogen maximaal 6 m bedragen; 
- indien geen alternatief aanwezig is, is plaatsing van een vrijstaande mast van maximaal 

40 m hoog mogelijk. 
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Bijlage 3. Rijksmonumenten 
 
plaats adres omschrijving 

Fijnaart Fortweg ongenummerd Fort Sabina 

 Kadedijk 79 Boerderij 

 Kadedijk 85 Woonhuis met aangebouwd zomerhuis en grote schuur 

 Kraaiendijk 8 Boerderij 

 Kwartiersedijk 21 Dwarshuis, bakhuis, schuur/stal 

 Tonsedijk 16/16a Boerderijcomplex 

Heijningen Helsedijk 63 Boerderij 

 Kraaiendijk 12 Boerderij 

 Oude Heijningsedijk 54 Dijkwoning "Fort Oranje" 

 Slobbegorsedijk 7 Boerderij 

Oudemolen Oudemolensedijk 16 Windkorenmolen 

 Oudemolensedijk 20 Woonhuis 

Klundert Tonsedijk 27 Vlasroterij 

 Ongeadresserd Vestigingswerken Klundert 

Standaardbuiten Molendijk 7 Boerderijcomplex 

Zevenbergen Hazeldonkse Zandweg 40 Verzoek tot aanwijzing 

Langeweg Krauwelgors 4 Woonhuis 

 De Langeweg 22 Herenboerderij 

Zevenbergschen 
Hoek Bloemendaalse Zeedijk 39 Huis "Bloemendaal" 

Willemstad Helsedijk 85 Fort de Hel 

 Noordlangeweg 4 Boerderij 

 Oostdijk ongenummerd Muraltmuren 

 Oostdijk 12 Boerderij 

 Oostdijk 18 Boerderij 

 Oostdijk 24 Poortpalen bij boerderij 

 Stadsedijk 32 Boerderijcomplex 

 Stadsedijk 151 Boerderij 

 Stadsedijk 155 Dijkwoning 

 Steenpad 3 Hoeve "Stadszicht" 

 Steenpad 6 Boerderijcomplex 

 Ongeadresseerd Vestigingswerken, inclusief singels 
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Bijlage 4. Akoestisch onderzoek wegverkeer 1

 
Inleiding 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de geluidsbelastingen die het gevolg zijn van 
een uit akoestisch oogpunt gewenste afwikkeling van het verkeer. Per wegvak wordt de te ver-
wachten 50, 55 en 60 dB(A)-contouren in het jaar 2012 weergegeven, berekend met behulp van 
Standaard Rekenmethode I (SRM I) uit het Reken- en meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 
2002. 
Deze contouren zijn van belang voor de vaststelling of op grond van de Wet geluidhinder ge-
luidsgevoelige objecten (zoals woningen, ziekenhuizen en scholen) mogen worden gereali-
seerd. 
De geluidsbelasting op de gevels van nieuwe geluidsgevoelige objecten mag in principe niet 
meer dan 50 dB(A) bedragen. 
 
De 50 dB(A)-contour geeft weer, waar zich de voorkeursgrenswaarde bevindt. Voorbij deze lijn 
is de gevelbelasting lager dan de voorkeursgrenswaarde. Hier zijn dan ook geen belemmerin-
gen aanwezig op grond van de Wet geluidhinder. 
Voor landelijke gebieden geldt dat, indien het niet mogelijk is de gevelbelasting terug te dringen 
tot op of onder de voorkeursgrenswaarde, Gedeputeerde Staten in bijzondere gevallen een 
ontheffing kunnen verlenen tot maximaal 55 dB(A). Voor (tweede) agrarische bedrijfswoningen 
mag deze aan te vragen ontheffing, de zogenaamde hogere grenswaarde, maximaal 60 dB(A) 
bedragen. 
 

Tabel met contouren 
In de tabel is in de eerste drie kolommen respectievelijk de 50, 55 en 60 dB(A)-contour weerge-
geven, op een hoogte van 1,5 en 4,5 m. Deze hoogten bevinden zich in principe halverwege de 
eerste en tweede bouwlaag. In de laatste kolom is de geluidsbelasting weergegeven op een af-
stand van 100 m uit de as van de autosnelwegen in het gebied. 
Voor de invoergegevens is gebruikgemaakt van het akoestisch onderzoek ten behoeve van het 
bestemmingsplan Buitengebied Moerdijk, uitgevoerd door Croonen adviseurs (november 2001).  
 
weg wegvak 50 dB(A) 55 dB(A) 60 dB(A) 100 m 
  1,5 m 4,5 m 1,5 m 4,5 m 1,5 m 4,5 m 1,5 m 4,5 m 
  contourwaarde [in m] geluidsbelasting 

[in dB(A)] 
A16 Vak 1 768 883 384 467 179 234 66 66 
 Vak 2 685 800 339 416 158 205 63 65 
 Vak 3 685 806 339 416 158 205 63 65 
 Vak 4 666 768 326 394 154 195 62 65 
A17 Vak 1 365 442 170 221 86 110 59 61 
 Vak 2 314 384 147 192 76 98 58 60 
 Vak 3 365 442 170 218 86 110 59 61 
 Vak 4 346 422 162 208 82 106 58 60 
 Vak 5 333 410 157 203 80 102 58 60 
A59 Vak 1 246 310 118 155 63 79 56 58 
 Vak 2 234 301 114 150 61 77 56 58 
A4 Vak 1 435 525 203 262 101 131 60 62 
 Vak 2 435 518 203 259 100 130 60 62 

Provinciale Randweg Vak 1 146 202 69 94 35 44   
 Vak 2 141 195 66 92 34 43   
 Vak 3 166 227 77 107 39 50   
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weg wegvak 50 dB(A) 55 dB(A) 60 dB(A) 
  1,5 m 4,5 

m 
1,5 m 4,5 m 1,5 m 4,5 m 

  contourwaarde [in m] 
Provinciale Randweg Vak 4 109 152 53 71 28 34 
 Vak 5 88 126 44 59 23 28 
N285 Vak 1 122 170 58 79 30 37 
 Vak 2 115 160 55 75 29 35 
 Vak 3 115 160 55 75 29 35 
N663 Vak 1 104 147 51 69 27 32 
 Vak 2 98 138 48 64 25 30 
N640 Vak 1 41 54 21 25 11 11 
 Vak 2 43 56 22 26 11 12 
Hellegatsweg  21 25 11 11 5 4 
Lantaarndijk  21 24 10 11 5 4 
Maltaweg  47 62 24 29 12 13 
Sabinaweg  312 38 16 18 8 8 
Volkerakweg Vak 1 28 34 14 15 7 6 
 Vak 2 37 48 19 22 10 10 
Westdijk  20 24 10 10 5 - 
Noordlangenweg  20 24 10 10 5 - 
Steenpad  20 24 10 10 5 - 
Stadsedijk  24 28 12 13 6 5 
Oude Heijningsedijk  26 31 13 14 6 6 
Oude Molensedijk Vak 1 39 50 20 24 10 10 
 Vak 2 28 34 14 16 7 6 
Drogedijk  22 25 11 11 5 4 
Molenstraat  25 30 13 14 6 5 
Kadedijk  37 47 19 22 9 10 
Zwingelspaansedijk  21 25 11 11 5 4 
Boerendijk  20 24 10 11 5 4 
Stoofdijk  29 36 15 16 7 7 
Achterdijk  18 21 9 9 4 - 
J.W. Frisostraat  23 28 12 13 6 5 
Markweg  45 59 23 28 12 12 
Oude Molensedijk  30 38 16 18 8 7 
Westrand  40 51 20 24 10 11 
Binnenmoerdijksebaan  36 46 19 21 9 9 
Overige erftoegangs-
wegen 

  
17 

 
19 

 
8 

 
8 

 
4 

 
- 

Parallelweg  30 37 15 17 7 7 
Steenweg  20 24 10 10 5 - 
Driehoefijzerstraat  28 34 14 16 7 6 
Overige landbouw-
hoofdwegen 

  
17 

 
19 

 
8 

 
8 

 
4 

 
- 

Landbouwweg A  11 12 5 4 - - 
Landbouwweg B (as-
falt) 

 7 7 3 - - - 

Landbouwweg B (klin-
kers) 

 13 14 6 5 - - 
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Bijlage 5. Toelichting op de Staat van Bedrijfs-
activiteiten 

1

 
Inleiding 

In dit bestemmingsplan is voor de toelaatbaarheid van bedrijfsactiviteiten een milieuzonering 
toegepast, gekoppeld aan een Staat van Bedrijfsactiviteiten. Dit is een lijst waarin de meest 
voorkomende bedrijven en bedrijfsactiviteiten, al naar gelang de te verwachten belasting voor 
het milieu, zijn ingedeeld in een aantal categorieën. Voor de indeling in de categorieën zijn de 
volgende ruimtelijk relevante milieuaspecten van belang: 
- geluid; 
- geur; 
- stof; 
- gevaar (met name brand- en explosiegevaar); 
- verkeersaantrekkende werking. 
 

Doel van de Staat en gebruikte bronnen 
De in dit plan gebruikte Staat van Bedrijfsactiviteiten is primair bedoeld voor lokale en regionale 
bedrijventerreinen (en dus in mindere mate voor grootschalige industrieterreinen met zware in-
dustrie) al dan niet in combinatie met verspreid gesitueerde bedrijfsbestemmingen. Als belang-
rijkste bron bij het opstellen van de Staat is gebruikgemaakt van de lijst van bedrijfstypen uit de 
publicatie "Bedrijven en milieuzonering" van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten van 
2001 (de zogenaamde "basiszoneringslijst"). 
In deze lijst zijn voor een groot aantal bedrijfstypen en -activiteiten richtafstanden ten opzichte 
van een "rustige woonwijk" vermeld (in 10 stappen oplopend van 0 tot 1.500 m). Tevens is met 
een index aangegeven in welke mate rekening moet worden gehouden met verkeersaantrek-
kende werking. Toepassing van de richtafstanden is gewenst om het mogelijk ontstaan van mi-
lieuknelpunten al in ruimtelijk spoor te voorkomen. Hierbij is ervan uitgegaan dat de bedrijven 
ter voorkoming van hinder en/of gevaar die technieken toepassen, die thans als de meest ge-
bruikelijke worden beschouwd. 
 
Om tot een praktisch goed bruikbare Staat van Bedrijfsactiviteiten te komen is de basiszone-
ringslijst van de VNG op de volgende punten nader bewerkt en aangevuld: 
- De VNG-lijst benoemt richtafstanden voor alle denkbare activiteiten. In de Staat zijn alleen 

die activiteiten geselecteerd die op een bestemming "Bedrijfsdoeleinden" kunnen voorko-
men. Andere activiteiten, zoals horeca of recreatie, krijgen een eigen bestemming; bij het 
toekennen van deze andere bestemmingen wordt op een andere wijze rekening gehouden 
met mogelijke milieuhinder van deze functies. 

- In de VNG-publicatie zijn de 10 richtafstanden ondergebracht in 6 categorieën. Met het 
oog op de praktische toepassing voor bestemmingsplannen waarin alleen kleinschalige 
bedrijvigheid wordt toegelaten, zijn in deze Staat van Bedrijfsactiviteiten de categorieën 4, 
5 en 6 uit de VNG-publicatie samengevoegd in de categorie 4+. 

- De basiszoneringslijst gaat in het algemeen uit van relatief grote bedrijven en houdt daar-
door weinig rekening met de specifieke situatie van kleinere en daardoor veelal minder 
hinderlijke bedrijven die veelvuldig op lokale bedrijventerreinen, in dorpskernen en derge-
lijke voorkomen. De praktijk leert dat deze kleinere bedrijven, uitgaande van de basiszone-
ringslijst, zonder milieuredenen zouden worden uitgesloten van de vestiging op dergelijke 
locaties; of dat ten behoeve van de vestiging onnodige vrijstellingsprocedures zouden 
moeten worden doorlopen. Voor de meest voorkomende bedrijfstypen is daarom in deze 
Staat op basis van andere literatuurbronnen en praktijkervaringen een nadere differentiatie 
naar bedrijfsgrootte toegepast1). 

                                                      
1) Het gaat daarbij vooral om kleinere aannemingsbedrijven, timmer- en constructiewerkplaatsen, transportbedrijven 

en handelsbedrijven. Voor de aangepaste inschaling zijn de volgende bronnen gebruikt: Publicaties van het 
Ministerie van VROM over geluidsproductie en richtafstanden van bedrijven en installaties, AmvB's op basis van de 
Wet milieubeheer, planologische kengetallen, Inspectiewijzer Milieuhygiëne. In alle gevallen waarbij de bedrijvenlijst 
van de VNG is aangevuld of bewerkt, is de ruimtelijk relevante hinder als doorslaggevende factor gehanteerd. 
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- Incidenteel komt ook het tegenovergestelde voor, namelijk dat de feitelijke hinder/richtaf-
stand groter is dan de basiszoneringslijst aangeeft. Voor de betreffende bedrijven is de 
categorie-indeling op grond van veelvuldige praktijkervaringen1) aangepast. 

 
Criteria voor de toelaatbaarheid van bedrijven in standaardsituaties 

Met het oog op de praktische toepassing voor bestemmingsplannen waarin alleen kleinschalige 
bedrijvigheid wordt toegelaten, zijn in deze Staat van Bedrijfsactiviteiten de categorieën 4, 5 en 
6 uit de VNG-publicatie samengevoegd in de categorie 4+. 
Categorie 1 heeft betrekking op activiteiten die geen hinder van belang veroorzaken en cate-
gorie 4+ heeft betrekking op hinderlijke bedrijven en zware industrie. Ook inrichtingen die in 
belangrijke mate geluidshinder kunnen veroorzaken zoals bedoeld in artikel 41 van de Wet 
geluidhinder (zogenaamde A-inrichtingen) maken deel uit van categorie 4+. 
De richtafstanden en de indices voor de verkeersaantrekkende werking uit de VNG-publicatie 
kunnen ten behoeve van de meest gebruikelijke toepassing in bestemmingsplannen worden 
vertaald naar de volgende (ruimtelijke) criteria voor de toelaatbaarheid: 
 
categorie 1: bedrijfstypen c.q. bedrijfsactiviteiten die gelet op hun aard en invloed op 

de omgeving toelaatbaar zijn in woonwijken. 
 
categorie 2: bedrijfstypen c.q. bedrijfsactiviteiten die gelet op hun aard en invloed op 

de omgeving toelaatbaar zijn tussen of onmiddellijk naast woonbebou-
wing, echter alleen in gebieden met gemengde functies. In niet-gemeng-
de gebieden geldt een afstandsindicatie van 30 m. 

 
categorie 3: bedrijfstypen c.q. bedrijfsactiviteiten die gelet op hun aard en invloed op 

de omgeving in enige mate ruimtelijk gescheiden dienen te zijn van 
woonwijken en in verband met de verkeersaantrekkende werking dienen 
te zijn voorzien van een eigen autoverbinding met gebiedsontsluitings-
wegen (afstandsindicatie 50 tot 100 m). 

 
categorie 4+: bedrijfstypen c.q. bedrijfsactiviteiten die gelet op hun aard en invloed op 

de omgeving op behoorlijke afstand van woonwijken gesitueerd dienen 
te zijn (afstandsindicatie 200 tot 1500 m). 

 
Afwijkende gebiedstypen 

De bovenbeschreven criteria voor de toelaatbaarheid gaan (behalve voor categorie 2) uit van 
zonering ten opzichte van een "rustige woonwijk". Zoals ook in de VNG-publicatie is aangege-
ven en in vaste jurisprudentie is bevestigd, kan voor andere omgevingstypen worden afgewe-
ken van de richtafstanden. Daarbij is van belang te constateren dat de VNG-publicatie richtaf-
standen zijn; door hiervan uit te gaan kan het mogelijk ontstaan van milieuknelpunten al in het 
ruimtelijk spoor worden voorkomen. De praktijk leert echter dat het ontstaan van daadwerkelijke 
knelpunten voor alle milieuaspecten (behalve gevaar) door toepassing van gerichte maatrege-
len in het milieuvergunningenspoor ook bij kleinere afstanden goed kan worden voorkomen. 
 
Bij de toepassing van dit principe met gebruikmaking van deze Staat van Bedrijfsactiviteiten 
worden de volgende uitgangspunten bij afwijkende gebiedstypen gehanteerd: 
- leidraad is de aanbeveling van de VNG om afwijkingen van richtafstanden naar beneden 

(dus toepassing van een kortere afstand dan de richtafstand) in beginsel te beperken tot 
één afstandsstap (dus bijvoorbeeld van 100 naar 50 m); 

- de richtafstanden worden voor alle milieuaspecten in gelijke mate verlaagd. 
In de onderstaande tabel worden de meest voorkomende gebiedstypen omschreven waar een 
afwijking van de richtafstanden veelal gewenst is. De tabel geeft echter alleen een richtsnoer. 
Elke situatie is anders en vereist maatwerk. Per plan moet de aanpak in de plantoelichting na-
der worden beoordeeld en gemotiveerd. 
 
 

                                                      
1) Zo heeft de praktijk bijvoorbeeld geleerd dat transportbedrijven waar vrachtauto's met draaiende koelinstallaties 

worden gestald (aanzienlijk) meer hinder kunnen veroorzaken dan de VNG-lijst vermeldt. Hetzelfde geldt voor 
grootschalige loonbedrijven. 
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gebiedstype toegestane afwijking motivatie 
1a. gebied waar functiemenging 

wordt nagestreefd (bijv. nieuw 
woongebied met toevoeging 
van bedrijvigheid) 

 

verlaging richtafstanden 
met 1 afstandsstap 

kortere afstand is aanvaardbaar in 
het belang van functiemenging (le-
vendigheid, handhaving bestaande 
woningen) 

1b. verspreid gesitueerde woningen 
in een gebied met functie-
menging en/of op locaties met 
andere verstoringsbronnen 
(bijv. gesitueerd langs drukke 
wegen) 

 

idem er is al sprake van een verhoogd 
hinderniveau 

2. stiltegebied/verstoringsgevoelig 
natuurgebied 

 

verhoging richtafstanden 
met 1 afstandsstap 

voor stiltegebieden en (zeer) versto-
ringsgevoelige natuurgebieden geldt 
in beginsel een strengere norm voor 
geluid (40 dB(A)) dan voor een rustig 
woongebied (45 dB(A)) 
 

 
Opzet van de Staat 

In de Staat zijn twee verschillende soorten categorie-indelingen toegepast (zie ook de inhouds-
opgave): 
- indeling op grond van bedrijfsactiviteiten (hoofdstuk I); 
- indeling op grond van het opgestelde elektromotorisch vermogen (hoofdstuk II). 
In beginsel zijn beide indelingen van toepassing. 
 
De indeling van hoofdstuk I is de belangrijkste. Hiervoor is, net als in de VNG-publicatie, ge-
bruikgemaakt van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) uit 1993. In de praktijk kan het voorko-
men dat de activiteiten binnen een bedrijf in twee of meer verschillende groepen volgens de 
SBI-indeling vallen. In beginsel geldt dan de hoogste categorie van de Staat van Bedrijfsactivi-
teiten. Indien de bedrijfsonderdelen/-activiteiten duidelijk ruimtelijk van elkaar kunnen worden 
gescheiden, kunnen de bedrijfsonderdelen echter ook apart worden ingedeeld. 
Bij sommige activiteiten wordt ook onderscheid gemaakt naar de omvang van de activiteiten. Dit 
betreft in de eerste plaats de afbakening van de A-categorieën. Daarnaast worden veel voor-
komende kleinere bedrijven op grond van hun oppervlak of capaciteit apart ingedeeld. Dit op-
pervlak betreft de bij het bedrijf c.q. voor de betreffende bedrijfsactiviteit in gebruik zijnde gron-
den, ongeacht of de gronden bebouwd zijn of niet. 
 
De indeling op grond van het opgestelde elektromotorisch vermogen (hoofdstuk II) is altijd ge-
koppeld aan de indeling volgens hoofdstuk I en is slechts in een beperkt aantal gevallen bepa-
lend voor de uiteindelijke indeling van bedrijven. Het gaat hierbij om inrichtingen die vanwege 
een zeer groot vermogen onder de "grote lawaaimakers" (A-categorieën) vallen en om bedrijfs-
activiteiten die in de indeling volgens hoofdstuk I de aanduiding * hebben gekregen. De laatst-
genoemde aanduiding is gebruikt bij bedrijven waar vaak kleinere, weinig hinderlijke activiteiten 
voorkomen die op deze wijze rechtstreeks in een lagere categorie kunnen worden ingeschaald. 
Bij deze activiteiten is het aspect geluid bepalend en daarom geeft het elektromotorisch vermo-
gen een betere maat voor de hinderlijkheid dan bijvoorbeeld het bedrijfsoppervlak. 
 

Flexibiliteit 
De Staat van Bedrijfsactiviteiten blijkt in de praktijk een relatief grof hulpmiddel te zijn om hinder 
door bedrijfsactiviteiten in te schatten. Het is bovendien tijdgebonden. Het komt in de praktijk 
dan ook voor dat een bepaald bedrijf als gevolg van een geringe omvang van hinderlijke deel-
activiteiten, een milieuvriendelijke werkwijze of bijzondere voorzieningen minder hinder veroor-
zaakt dan in de Staat van Bedrijfsactiviteiten is verondersteld. In het bedrijvenartikel van de 
planvoorschriften is daarom bepaald dat burgemeester en wethouders een dergelijk bedrijf via 
een vrijstelling een categorie lager kunnen indelen (dus bijvoorbeeld van categorie 3 naar 2 of 
van categorie 4 naar 3). Om een vrijstelling te kunnen verlenen moet worden aangetoond dat 
het bedrijf naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar is met andere bedrijven uit de 
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desbetreffende lagere categorie. Deze beoordeling dient zich te richten op de in de Staat aan-
gegeven maatgevende milieuaspecten. 
 
Bij sommige bedrijfsactiviteiten is bij de indeling uitgegaan van een continue bedrijfsvoering, 
waarbij de hinderlijke activiteiten ook 's nachts plaatsvinden. Dit is in de Staat aangegeven met 
een "C" in de laatste kolom. Het kan echter voorkomen dat een specifiek bedrijf niet continu 
werkt. Dit gegeven kan eveneens aanleiding zijn om het bedrijf via bovengenoemde vrijstel-
lingsmogelijkheid een categorie lager in te delen. 
 
Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde bedrijven zich aandienen, waarvan de activiteiten niet 
zijn genoemd in de Staat van Bedrijfsactiviteiten. Wanneer deze bedrijven wat betreft milieube-
lasting gelijk kunnen worden gesteld met volgens de bestemmingsregeling toegelaten bedrijven 
kan voor de vestiging van deze bedrijven eveneens een vrijstelling worden verleend. 
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Bijlage 6. Bedrijveninventarisatie (niet-agrarische bedrijven) 1

 
straat nr. kaart-

blad 
naam en aard van het bedrijf S.B.I. 

code 
cate-
gorie
S.v.B. 

totaal opgesteld 
motorisch 
vermogen 

algemene 
toelaat- 

baarheid 

opmerkingen/bijzonderheden/
eventuele klachten 

bestem-
mingsre-
geling 

Achterdijk 151 7.4 E&S reparatiebedrijf, audio-video en tv 32 3  2 detailhandel in en reparaties van 
auto’s  

B(2)vv 

 159 7.4 Koevoet garagebedrijf 50.1/50.2 2  2  B(2) 

Appelaarsedijk 10 8 groothandel in agrarische producten 
tevens opslag + transportbedrijf 

51.21/51.22 3  2  ADgat(3) 

 16a 8 Interkraan Fijnaart, groothandel in 
landbouw- en grondverzetmachines 

51.6 3  2 oppervlakte > 2.000 m² ADh(3) 

Appelaarseweg 34 8 Agroservice Koomans van den Dries, 
agrarisch loonbedrijf, op- en overslag 
van agrarische goederen en produc-
ten 

01.4/51.21/
51.22 

3/2  2 oppervlakte loonbedrijf > 500 m² ADgal (3) 

Blaaksedijk 30 9.4 Fijntechniek Fijnaart, groothandel in 
machines en gereedschappen ten be-
hoeve van motoren- en remrevisie 

51.6 3  2 oppervlakte > 2.000 m² B(2)gma 

Blauwe Hoefseweg 41 5 dierenpension - -  2  B(2)d 

Boerendijk 37 5 Van 't Westeinde, Agrarisch handel- 
en exportbedrijf 

51.21/51.22 2  2  ADga(2) 

De Langeweg 9a 10 A.J. Sweep Agrarisch afzetbedrijf, op- 
en overslag van groenten  

51.25 3  2 oppervlakte > 500 m² ADga(3) 

Driehoefijzerstraat 43a 7.9 Autoparts of Holland, garage 50.1/50.2 3  2  B(2)au 
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straat nr. kaart-
blad 

naam en aard van het bedrijf S.B.I. 
code 

cate-
gorie
S.v.B. 

totaal opgesteld 
motorisch 
vermogen 

algemene 
toelaat- 

baarheid 

opmerkingen/bijzonderheden/
eventuele klachten 

bestem-
mingsre-
geling 

Drogedijk 7a 5.2 Pieters Fijnaart B.V. textieldrukkerij, 
handel in textiel 

17.3/51.4 3/2  2  B(2)tx 

Hazeldonk 2a 10.6 Timmers Transport 60.2 2  2  B(3) 

 3 10.6 De Z.N. bronbemaling en grondborin-
gen 

45.2 3  3  B(3) 

 4a 10.6 G.J. van Wijk, groothandel in oude 
materialen/afval 

51.57 3  3  B(3) 

 6 10.6 Jack Oosterwijk caravanconstructie, 
aanhangwagenmaker 

34.2 4+  3  B(3)cb 

 8 10.6 Bartelen Houtbewerking 20.5 2  3  B(3) 

 8a  Zeehavenbedrijf Dordrecht, op- en 
overslag 

63.111 4+  3 onderverhuur aan kleinere bedrij-
ven uitgaande van opslag uit ca-
tegorie 3 

B(3)lo 

Hokkenberg 3/8 10 Verkooijen agrarisch loonbedrijf, stie-
renmestbedrijf, op- en overslag van 
mest, groenteverzorging, akkerbouw 

01.4/60.2 3  2 oppervlakte loonbedrijf > 500 m² Alm(3) 

Huizersdijk 33 6.4 Kees Mulders en Zoon transportbedrijf 60.2 3  2  B(2)tr 

Klundertseweg 29 6.3 Romkon, agrarisch technisch hulpbe-
drijf/landbouwmechanisatiebedrijf 

29/28.1 3  2 uitgaande van elektromotorisch 
vermogen < 300 kw 

ADrc(3) 

 32a 6.2 Superfleur, groothandel in bloemen en 
planten 

51.21/51.22 2  -  ADga(2) 

Kadedijk 122-124 8.6 Digisys BV, Digisys Sales BV, Digi-
save International BV 

 2  2  B(2) 

Kreekdijk 9 9.6 Luijtgaarden palletbedrijf, groentewas-
serij, opslag potgrond/bouwmateria-
len/dakpannen 

15.3/ 
51.53 

3  2 oppervlakte > 2.000 m² B(2)og 
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naam en aard van het bedrijf S.B.I. 
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cate-
gorie
S.v.B. 

totaal opgesteld 
motorisch 
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eventuele klachten 

bestem-
mingsre-
geling 

Kreekdijk achter 11 9.6 opslag caravans 63.2 2  2  B(2) 

 21 9.6 opslag aardappelen 51.25 2  2  ADga(2) 

 29 9.6 Autobedrijf Machielse 50.1/50.2 2  2  B(2) 

Kwartiersedijk 12 4.6 reparatie kleine, elektrische apparaten 52.7 1  2  B(2) 

 12a 4.6 aannemersbedrijf v.d. Zande, aanne-
mer in de bouw, alleen opslag (hoofd-
pand elders) 

51.53 3  2 oppervlakte > 200 m² B(2)o 

 12b 4.6 schuur - 2  2  B(2) 

 14/14b 4.6 H.S.-Development B.V. softwarebedrijf - -  2  B(2)ci 

Lapdijk  7 benzineservicestation 50.5 3  2 met LPG-verkoop Bbsl 

Manciadijk  1 9 constructiebedrijf/onderhoud/ 
reparatie/verkoop 

28.1/50.1/
50.2 

2  2  B(2) 

Markdijk 8 6 Zandbergen Landbouwservice, stalling 
en reparatie landbouwwerktuigen 

63.2/29 3  2  ADh(2) 

Moerdijkseweg 3 3 Autodemontagebedrijf De Haas 51.57 3  2  B(2)as 

 40 3.1 Agrarisch loonbedrijf 01.4 3  2 oppervlakte > 1.000 m² ADI(3) 

Molendijk  6 9 Hanselaar, vervaardigen, repareren en 
opslag van pallets 

51 3  2  B(2)vp 

 10a 9 groothandel in diervoeders en opvang 
politiehonden 

51.21/ 
51.22 

2  2  ADhop(2) 

 11 9 Westbrabant Wegenbouw 45.1/45.2 3  2 oppervlakte > 1.000 m² B(2)an 
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straat nr. kaart-
blad 

naam en aard van het bedrijf S.B.I. 
code 

cate-
gorie
S.v.B. 
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eventuele klachten 

bestem-
mingsre-
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Molendijk 27 6 Zevenbuiten Dierenpension - -  2  B(2)d 

Molenstraat 23 9 Van Steen bestratingen 45.2 2  2 oppervlakte < 1.000 m² B(2) 

 133 8.4 Verhagen Meelfabriek B.V. Meelfa-
briek (meel en diervoeders) 

15.6/15.7 4+  2  B(2)vmd 

Noordlangeweg 1 1 Goudriaan Grondverzet + Kraanver-
huur 

45.1/45.2/
45.5 of 
71.3? 

3  2 480 m²: opslag B(2)anvbs 

 2 5.5 zandhandelaar 51.53 3  2 oppervlakte > 1.000 m² B(2)gh 

Noordseweg 13 10 Fouragehandel Verkooijen 01.4 3  2 1.300 m² ADfh(3) 

Oostdijk ong. 1 rioolwaterzuiveringsschap en dijkma-
gazijn 

90 4+  2 werkplaats (45 m²) en een aantal
tanks 

B(2)rwz 

Oostmiddelweg  3 2 Kwekerij van en groothandel in huis-
dieren 

51.23 3  2  ADkghd(3) 

Oude Heijningsedijk 81 4.5 dierenpension - -  2  B(2)d 

 257 4.2 slagerij Otto  15.1 3  2 oppervlakte > 200 m² B(2)sl 

Oude Heijningseweg 1 4 Loonbedrijf Fijnaart B.V., agrarisch 
bedrijf, handel + opslag mest 

01.4 3  2  Alm(3) 

 3 4 Aardappelhandel Fijnaart 51.25 2  2  ADga(2) 

Oude Kerkstraat 83 9.9 Autoshowroom + garage 50.1/50.2 2  2 detailhandel in en reparatie van 
auto's 

B(2) 
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straat nr. kaart-
blad 

naam en aard van het bedrijf S.B.I. 
code 

cate-
gorie
S.v.B. 

totaal opgesteld 
motorisch 
vermogen 

algemene 
toelaat- 

baarheid 

opmerkingen/bijzonderheden/
eventuele klachten 

bestem-
mingsre-
geling 

Oudendijk 63 9.6 verhuur steigermateriaal 71.3 3  2 schuur nr. 13 hoort bij Oudendijk 
63 

B(2)we 

Potenblokseweg 2a 4.3 Waterschap Land van Nassau hoofd-
werkplaats 

45.1/45.2/
51.53 

3  2 1.000 m² (werkplaats) B(2)ww 

 4 4.3 mechanisatiebedrijf West-Brabant dis-
tributie naar dealers van tractoren, 
landbouw, tuin- en parkmachines, re-
paratie 

51.6/29 3  2  ADhl(3) 

 19/15/17 4.3 mechanisatiebedrijf West-Brabant ver-
koop en reparatie van landbouwma-
chines 

51.6/29 3  2  ADhl(3) 

Rijksweg A16 nabij 
Moerdijk-
seweg 

3 benzineservicestation 50.5 3  2 Met LPG-verkoop Bbsl 

 nabij Ze-
venbergen 

 benzineservicestation 50.5 3  2 met LPG-verkoop Bbsl 

Rijksweg A17 nabij 
Noordhoek 

6 benzineservicestation 50.5 3  2 met LPG-verkoop Bbsl 

Rijksweg A59  5 benzineservicestation 50.5 3  2 met LPG-verkoop Bbsl 

Sabinaweg 1 4 Klynsmit, paardenpension  -  -  ADp 

Sluissedijk 4 9.8 Rutten, opslag (caravanstalling) en in-
stallatiebedrijf (elektra) 

63.2/ 
45.3 

2  2  B(2) 

 7 9.8 opslag automaterialen (voorheen au-
tosloperij) 750 m²: schuur (375 m²) en 
loods (375 m²) 

50.3 2  2 oppervlakte < 2.000 m² B(2) 
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Stadsedijk 7 5.2 Nutsgebouw PNEM - -  -  Bn 

 45b 5 Bezooyen/Schreuders, groothandel in 
en opslag van agrarische producten 

51.21/51.22 3  2  Adga(3) 

 45c 5 Bezooyen/Schreuders loonbedrijf, 
groothandel in en opslag van agrari-
sche producten 

01.4/51.21/
51.22 

3/2  2 oppervlakte > 500 m² Adgal(3) 

 119 4.8 dierenpension - -  2  B(2)d 

Steenpad  6 1 touringcarbedrijf en reisorg. 60.2 3  2 2 bussen voor touringcarorgani-
satie 

B(2)tr 

Steiledijk  5 8 Berghout Onderhoud opslag en ma-
ken bootonderdelen, opknappen 
bootjes, opslag bouwmaterialen, ver-
vaardiging kozijnen 

35.1/51.53/
20.3 

3/2  -  Boh 

Tonnekreek 18 2.1 Blokland timmer en onderhoudswerk-
zaamheden, verkoop sierhekwerk 

45.1/45.2 3  2  B(2)an 

 23 2.1 Opslag, is van hoogheemraadschap 51.53 3  2  B(2)o 

Tonsedijk 2e 5.3 Metaalbouw Vandegriend, metaalbe-
werking 

28.5 3  2  B(2)mb 

 27 5 Voormalige vlasroterij - -  2  B(2) 

Tweede Kruisweg 2a 9 De Wild, opslag van niet-agrarische 
producten en goederen 

50.3 2  2  B(2) 

Vlietweg 4 9 Palletbedrijf, snijbloemenkwekerij 51.7 3/-  2  B(2)osk 
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straat nr. kaart-
blad 

naam en aard van het bedrijf S.B.I. 
code 

cate-
gorie
S.v.B. 

totaal opgesteld 
motorisch 
vermogen 

algemene 
toelaat- 

baarheid 

opmerkingen/bijzonderheden/
eventuele klachten 

bestem-
mingsre-
geling 

Volkerakweg  2 4.1 GMT transportbedrijf 60.2 3  2 geen koelinstallaties of schoon-
maken tanks 

B(2)tr 

Zevenbergseweg 14 6.1 Wennekes opslag dierbenodigdheden 51.4 2  2 oppervlakte < 2.000 m² ADga(2) 

Zuiddijk 2 10.6 Wout Kapoen BV, metaalconstructie 28.1 4+  3 uitgaande van opgesteld elektro-
motorisch vermogen > 300 kw 

B(3)mp 

 2b 10.6 Agerland, groothandel in bestrijdings-
middelen en kunstmest 

51.55 4+  3 uitgaande van algemeen B(3)gc 

Zuidlangeweg 2a 4 HMA Blonk Willemstad, opslag agrari-
sche producten 

51.21/51.22 2  2  ADga(2) 

 achter 4a 
en 4b 

5 Merbenform - -  -  ADga(2) 

 6 5 GEMS BV, groothandel in machines 
voor tuin- en akkerbouw en hoveniers, 
verhuur machines aan bijv. gemeente

51.6/71.3 

 

3  2 oppervlakte > 2.000 m² ADh(3) 

Zwingelspaansedijk 5 5.5 opslag machineonderdelen 51.6 2  2 oppervlakte < 2.000 m²  B(2) 

 34 5.3 bakkerij 51.81/51.82 2  2 tevens detailhandel B(2)b 
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Bijlage 7 Toelichting op de Staat van Horeca-
activiteiten 

1

 
Milieuzonering van horeca-activiteiten 

De problematiek van hinder door horecabedrijven onderscheidt zich als zodanig nauwelijks van 
de problematiek van hinder veroorzaakt door "gewone" niet-agrarische bedrijven. Bij het op-
stellen van de in de voorschriften opgenomen Staat van Horeca-activiteiten en het daarmee 
samenhangende toelatingsbeleid is daarom nauw aangesloten bij de Staat van Bedrijfsactivi-
teiten die al veel langer in bestemmingsplannen wordt toegepast.  
Ook voor horecabedrijven bieden de Wet milieubeheer en de APV onvoldoende mogelijkheden 
om alle relevante vormen van hinder te voorkomen. De milieuzonering van horecabedrijven in 
het bestemmingsplan richt zich in aanvulling op de beide genoemde instrumenten op de vol-
gende vormen van hinder: 
- geluidshinder door afzonderlijke inrichtingen in een rustige omgeving; 
- (cumulatieve) geluidshinder buiten de inrichting(en) en verkeersaantrekkende werking/ 

parkeerdruk. 
 
Analoog aan de regeling voor "gewone" bedrijven worden bij de uitwerking van een ruimtelijk 
beleid voor hinderlijke horeca-activiteiten drie stappen onderscheiden: 
- indelen van activiteiten in ruimtelijk relevante hindercategorieën; 
- onderscheiden van gebiedstypen met een verschillende hindergevoeligheid; 
- uitwerken van een beleid in hoofdlijnen: in welke gebieden zijn welke categorieën in het al-

gemeen toelaatbaar. 
 
De onderstaande toelichting gaat nader in op de gehanteerde hindercategorieën en het alge-
mene toelatingsbeleid voor deze categorieën. Opgemerkt wordt dat naast de criteria ter voor-
koming van ongewenste horeca-activiteiten ook ruimtelijk-functionele overwegingen een rol 
kunnen spelen bij het ruimtelijk beleid voor horeca-activiteiten; daarop wordt op deze plaats niet 
ingegaan. 
 

Gehanteerde criteria 
Voor een indicatie van de mate van hinder veroorzaakt door horeca-activiteiten biedt de basis-
zoneringslijst uit de VNG-publicatie "bedrijven en milieuzonering" een goed vertrekpunt. De daar 
gehanteerde, nogal grove benadering behoeft echter voor een in de praktijk bruikbare Staat van 
Horeca-activiteiten aanvulling en nadere motivering. In aanvulling op de gegevens uit de VNG-
publicatie is gebruikgemaakt van de volgende ruimtelijk relevante criteria: 
- de voor verschillende soorten horeca-inrichtingen over het algemeen gebruikelijke ope-

ningstijden1); deze zijn voor het optreden van hinder uiterst relevant; het Besluit horecabe-
drijven en de circulaire industrielawaai hanteren immers voor de dag-, avond- en nachtpe-
riode verschillende milieunormen; 

- de mate waarin een bedrijfstype naar verwachting bezoekers en in het bijzonder bezoekers 
per auto en/of brommers (scooters) aantrekt. 

 
Categorieën van horeca-activiteiten 

Mede op grond van bovengenoemde criteria worden in de Staat van Horeca-activiteiten de vol-
gende drie categorieën onderscheiden (waarvan één categorie met drie subcategorieën): 
1. "lichte horeca": Bedrijven die in beginsel alleen overdag en 's avonds behoeven te zijn ge-

opend (in hoofdzaak verstrekking van etenswaren en maaltijden) en daardoor slechts be-
perkte hinder voor omwonenden veroorzaken: restaurants, cafetaria's, ijssalons en derge-
lijke. Het gaat daarbij dus om bedrijven die uit een oogpunt van hinder vooral in woonge-
bieden niet wenselijk zijn. In gemengde gebieden en weinig gevoelige gebieden dient 
mede in relatie tot de verkeersontsluiting een nadere afweging plaats te vinden. 

 In deze categorie zijn de volgende subcategorieën onderscheiden: 

                                                      
1) Er wordt hier nadrukkelijk gesproken over openingstijden die normaal gesproken verbonden zijn aan het functione-

ren van een type horecabedrijf; de toelaatbare openingstijden van een individueel bedrijf worden niet via het be-
stemmingsplan bepaald maar middels de vergunning op grond van de APV. 
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1a. qua exploitatie aan detailhandelsfunctie verwante horeca die in de praktijk nauwelijks 
van de eigenlijke detailhandel kunnen worden onderscheiden zoals ijssalons, cafeta-
ria's, snackbars en dergelijke; met name in centrumgebieden kan het in verband met 
ruimtelijk-functionele aspecten gewenst zijn deze groep als afzonderlijke categorie te 
beschouwen; 

1b. overige lichte horeca: restaurants; 
1c. bedrijven met een relatief grote verkeersaantrekkende werking: grotere restaurants, 

grotere hotels, McDrives e.d. 
2. "middelzware horeca": Bedrijven die normaal gesproken ook 's nachts geopend zijn en die 

daardoor aanzienlijke hinder voor omwonenden kunnen veroorzaken: cafés, bars, biljart-
centra, zalenverhuur e.d. Deze bedrijven zijn over het algemeen alleen toelaatbaar in wei-
nig gevoelige gebieden, zoals gebieden met primair een functie voor detailhandel en voor-
zieningen. 

3. "zware horeca": Bedrijven die voor een goed functioneren ook 's nachts moeten zijn geo-
pend en die tevens een groot aantal bezoekers aantrekken en daardoor grote hinder voor 
de omgeving met zich mee kunnen brengen (verkeersaantrekkende werking, daarmee ge-
paard gaande hinder op straat en parkeeroverlast): dancings, discotheken en partycentra. 
Deze bedrijven zijn alleen toelaatbaar in specifiek voor dergelijke bedrijven aangewezen 
gebieden. 

 
Flexibiliteit 

De Staat van Horeca-activiteiten blijkt in de praktijk een relatief grof hulpmiddel te zijn om hinder 
door horeca-activiteiten in te schatten. De lijst van activiteiten is bovendien tijdgebonden. Het 
komt in de praktijk dan ook voor dat een bepaald horecabedrijf als gevolg van een geringe om-
vang van hinderlijke deelactiviteiten, een aangepaste werkwijze (bijvoorbeeld geen openstelling 
noodzakelijk in de nachturen) of bijzondere voorzieningen minder hinder veroorzaakt dan in de 
Staat van Horeca-activiteiten is verondersteld. In het betreffende artikel van de planvoorschrif-
ten is daarom bepaald dat burgemeester en wethouders een dergelijk bedrijf via een vrijstelling 
één categorie lager kunnen indelen. Dit betekent bijvoorbeeld van categorie 3 naar 2. Bij cate-
gorie 1, met een onderverdeling in subcategorieën, wordt daarbij bedoeld dat vrijstelling tot de 
laagste subcategorie mogelijk is (dus van categorie 2 naar maximaal 1a, maar bijvoorbeeld ook 
van 1c naar 1b). Om een vrijstelling te kunnen verlenen moet worden aangetoond dat het bedrijf 
naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar is met andere bedrijven uit de desbetref-
fende lagere categorie. Deze beoordeling dient met name te worden getoetst aan het aspect 
geluidshinder. 
 
Daarnaast is het mogelijk dat bepaalde horeca-activiteiten zich aandienen, niet zijn genoemd in 
de Staat van Horeca-activiteiten. Wanneer deze bedrijven wat betreft milieubelasting gelijk kun-
nen worden gesteld met volgens de bestemmingsregeling toegestane horecabedrijven kan voor 
de vestiging van deze bedrijven eveneens een vrijstelling worden verleend. 
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1. Inleiding 3

 
1.1. Aanleiding 

De familie Sanders heeft sinds 1966 in de kern Fijnaart een detailhandel in doe-het-zelf- en 
huishoudelijke artikelen. Op dit moment wordt op de percelen Molenstraat 16, 18 en 20 door de 
familie Sanders een doe-het-zelf-zaak (klusmarkt), een Blokkerwinkel en een Faunalandwinkel 
geëxploiteerd. De familie is voornemens de doe-het-zelf-zaak te vergroten, hetgeen niet moge-
lijk is op de huidige locatie. Geruime tijd is gezocht naar alternatieve locaties, waarbij als uit-
gangspunt is gehanteerd dat het verzorgingsgebied niet alleen Fijnaart is, maar ook het weste-
lijk gedeelte van de gemeente Moerdijk en dat een goede bereikbaarheid vanuit dat gebied 
voorwaarde voor de toekomstige locatie is. 
De familie Sanders heeft het voornemen de klusmarkt en de productgroep dier en tuin te ver-
plaatsen naar de locatie Molenstraat 137, 139 en 141, hoek Molenstraat-Appelaarsedijk, te Fij-
naart. Op deze locatie was voorheen een meel- en veevoederfabriek gevestigd. 
Ten behoeve van de beoogde verplaatsing van de detailhandelsactiviteiten, is een bouwplan 
ingediend dat uitgaat van vervanging van een gedeelte van de bestaande bedrijfsopstallen door 
een klusmarkt gecombineerd met een productgroep dier en tuin en een verkooppunt voor mo-
torbrandstoffen. Op de huidige locatie van de doe-het-zelf-zaak en de Faunalandwinkel aan de 
Molenstraat 16, 18 en 20, zal na verplaatsing de Blokkerwinkel worden gevestigd. Het huidige 
Blokkerpand komt dan beschikbaar voor andere vormen van detailhandel. 
 
Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkelingen is in de achterliggende periode een vrijstel-
lingsprocedure ex artikel 15 WRO gevolgd. Bij besluit van 11 november 2003 hebben Gedepu-
teerde Staten van Noord-Brabant laten weten dat zij de gevraagde verklaring van geen bezwaar 
weigeren. Gedeputeerde Staten zijn van mening dat naar hun oordeel voor een onjuiste vrijstel-
lingsprocedure is gekozen. Het vigerende bestemmingsplan Buitengebied van de voormalige 
gemeenten Fijnaart en Heijningen biedt naar het oordeel van GS geen mogelijkheden voor het 
verlenen van een "binnenplanse" vrijstelling. 
Door Gedeputeerde Staten is aangegeven dat een eventuele nieuwe aanvraag dient plaats te 
vinden in het kader van een artikel 19 WRO-procedure of een reguliere bestemmingsplanpro-
cedure. Van betekenis hierbij is dat Gedeputeerde Staten hebben aangegeven dat de beoogde 
ontwikkeling voorzien moet worden van een passende regeling die geen ruimte biedt voor ver-
dere uitbreiding en van een goede integrale ruimtelijke onderbouwing. 
 
De locatie Molenstraat 137-141 maakt deel uit van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan 
Buitengebied van de gemeente Moerdijk. Het voorontwerp van dit bestemmingsplan heeft in 
2003 de inspraak doorlopen en is onderwerp geweest van overleg ex artikel 10 Bro. In dat ka-
der is door de Provinciale Planologische Commissie en enkele insprekers op de voorgenomen 
plannen gereageerd. 
Gegeven het belang van de beoogde ontwikkeling en de tot op heden gevolgde procedure, 
heeft de gemeente besloten voor de genoemde locatie een afzonderlijk ontwerpbestemmings-
plan op te stellen en in procedure te brengen. 
 
Het voorliggende ontwerpbestemmingsplan biedt het juridisch planologisch kader voor de reali-
satie van de hierboven genoemde ontwikkelingen. Met het oog op de gewenste goede ruimte-
lijke onderbouwing van de beoogde ontwikkeling, wordt in de toelichting aandacht besteed aan 
het distributie-planologische onderzoek dat heeft plaatsgevonden, de ruimtelijk-landschappelijke 
inpassing en de verkeers- en parkeersituatie. Daarnaast komen de aspecten bodemkwaliteit, 
waterhuishouding, kabels en leidingen, externe veiligheid en ecologie aan de orde. 
De voor dit ontwerpbestemmingsplan relevante resultaten van de inspraak en het overleg ex ar-
tikel 10 Bro, dat heeft plaatsgevonden in het kader van het in voorbereiding zijnde bestem-
mingsplan Buitengebied, zijn in hoofdstuk 7 van deze toelichting verwerkt. 
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1.2. Ligging plangebied 

Het plangebied is gelegen in de gemeente Moerdijk, ten westen van de kern Fijnaart, op de 
hoek van de kruising van de Molenstraat met de Appelaarsedijk. Het betreft het perceel Molen-
straat 137-141, waar thans de bedrijfsopstallen van een voormalige meel- en veevoederfabriek 
zijn gesitueerd. Figuur 1 geeft de ligging van het plangebied weer. 
 
 
1.3. Vigerende regeling en toekomstige regeling 

Het perceel Molenstraat 137-141 heeft in het vigerende bestemmingsplan "Buitengebied Fij-
naart en Heijningen, herziening 1980" (vastgesteld door de raad van de (voormalige) gemeente 
Fijnaart op 10 juli 1980 en door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant op 8 september 1981 
gedeeltelijk goedgekeurd) de bestemming "Bedrijven met bijbehorende erven". Deze gronden 
zijn bestemd voor plaatselijk verzorgende of ambachtelijke bedrijven met uitzondering van de-
tailhandel. Naar het oordeel van Gedeputeerde Staten bieden de in het bestemmingsplan op-
genomen vrijstellingsbepalingen geen mogelijkheden voor de vestiging van een bouwmarkt. Het 
bouwvoornemen is derhalve in strijd met het vigerende bestemmingsplan. 
 
De beoogde vestigingslocatie maakt deel uit van het nieuwe ontwerpbestemmingsplan Buiten-
gebied van de gemeente Moerdijk. In dit bestemmingsplan is op de voorgestelde verplaatsing 
en uitbreiding van het bedrijf Sanders geanticipeerd. De gronden van het perceel Molenstraat 
137-141 hebben hiertoe in dit plan een specifieke detailhandelsbestemming gekregen. 
 
Vooruitlopend op de verdere procedure van het bestemmingsplan Buitengebied is besloten om 
voor de genoemde ontwikkeling een afzonderlijk bestemmingsplan op te stellen. Bij het opstel-
len hiervan is van belang dat in het kader van de inspraakprocedure voor het voorontwerpbe-
stemmingsplan Buitengebied door enkele insprekers is gereageerd op de voorgenomen ver-
plaatsing van het bedrijf Sanders. 
Een inspreker heeft bezwaar tegen de bestemming Detailhandelsdoeleinden op de betreffende 
percelen, omdat dit ten koste gaat van het distributie-planologische draagvlak van het huidige 
voorzieningenapparaat in de omgeving. Een andere inspreker maakt bezwaar tegen de toege-
kende bestemming omdat deze bestemming zich niet verdraagt met reeds aanwezige milieuge-
voelige functies, er geen onderzoek is gedaan naar de distributie-planologische ruimte voor een 
nieuw benzineservicestation en omdat er in het voorontwerpbestemmingsplan geen rekening is 
gehouden met de extra verkeersstromen als gevolg van de beoogde bouwmarkt en het benzi-
neverkooppunt. Bovendien stelt de inspreker dat de bedrijvigheid niet functioneel aan het bui-
tengebied is gebonden. Tevens verwijst de inspreker naar zijn bedenkingen tegen de ontwerp-
vergunning Wet milieubeheer ten behoeve van de beoogde inrichting. 
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2. Beleidskader 5

 
2.1. Provinciaal beleid 

Streekplan Noord-Brabant (2002) 
Het streekplan "Brabant in balans" (2002) van de provincie Noord-Brabant verdeelt het landelijk 
gebied in vier zones. Het plangebied behoort tot de zone Agrarische hoofdstructuur, landbouw 
(AHS-landbouw). Als doelstelling geldt het instandhouden en versterken van de landbouw, 
waarnaast ruimte wordt geboden voor toerisme en recreatie. Deze functies worden beschouwd 
als nevengeschikte activiteiten in het buitengebied, die de economische vitaliteit dienen te be-
vorderen in de vorm van verbrede landbouw. 
Wat betreft bedrijvigheid, voorzieningen en kantoren streeft de provincie ernaar dat in het bui-
tengebied buiten de kernen alleen bedrijven worden gevestigd die daarin qua aard, schaal en 
functie als passend worden beschouwd. Bestaande bedrijven in het buitengebied die zodanig 
groeien dat zij vanwege hun aard, schaal of functie niet langer passen in het buitengebied, die-
nen te worden verplaatst naar een stedelijke regio of een bedrijventerrein. Bedrijven met een 
kavel van meer dan 5.000 m² worden vanwege hun schaal niet als passend beschouwd in het 
landelijk gebied. Voorzieningen in het buitengebied dienen bezoekersextensief, kleinschalig en 
vermengbaar te zijn. Ruimte wordt geboden aan voorzieningen die qua schaal en omvang pas-
sen bij de betreffende kern of gemeente. 
 
In het kader van de voorgaande vrijstellingsprocedure ex artikel 15 WRO hebben Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant in de toelichting bij hun besluit van 11 november 2003 het volgende 
naar voren gebracht: 
- het omzetten van de huidige bedrijfsbestemming naar een volledig zelfstandige detailhan-

delsfunctie betreft een geheel nieuwe ontwikkeling die van een goede nadere ruimtelijke 
onderbouwing dient te worden voorzien; 

- de beoogde ontwikkeling dient te leiden tot een aanmerkelijke ruimtelijke winst (o.a. tot uit-
drukking komend in het terugbrengen van de omvang van de bebouwing met 25% van de 
oorspronkelijke bebouwing en het versterken van de groenstructuren). 

Is hiervan sprake, dan is een afwijking van het provinciale beleid inzake het buitengebied en de 
detailhandel mogelijk. 
 
 
2.2. Gemeentelijk beleid 

Structuurvisie Plus Moerdijk (1999) 
De Structuurvisie Plus is een integraal beleidsdocument dat door de gemeente Moerdijk in 1999 
is opgesteld na de gemeentelijke herindeling. Het bevat op hoofdlijnen de gemeentelijke visie 
op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van de nieuwe gemeente. In de structuurvisie is in eer-
ste instantie de oostzijde van Fijnaart aangewezen als ontwikkelingsgebied en is de westzijde 
als tegenhanger aangeduid als een "open ruimte", waar aan de randen van de kern nog moge-
lijkheden zijn voor enige groene verdichting. Echter na vestiging van het grootschalige zaadver-
edelingsbedrijf "Rijk Zwaan" aan de oostzijde van Fijnaart, kort na de vaststelling van de Struc-
tuurvisie Plus, is dit gehele voor toekomstige stedelijke functies gereserveerde gebied vrijwel in 
een keer ingevuld. Deze ontwikkeling heeft geleid tot een heroverweging van de gemeentelijke 
visie op de westzijde van de kern van Fijnaart. 
 
De mogelijkheden voor de ruimtelijke ontwikkeling van de kern Fijnaart zijn afgestemd op een 
blijvende status als verzorgende kern in het westelijk buitengebied van de gemeente Moerdijk. 
Bij de heroverweging van de structuurvisie is aangegeven dat, gericht op versterking van de 
ruimtelijke structuur van de bebouwde kom van Fijnaart, in het gebied tussen de Westkreek en 
de Parallelweg, de vestiging van nieuwe stedelijke functies afweegbaar is. Hierbij wordt gedacht 
aan wonen en bedrijvigheid. Verdichting in de vorm van wonen en (lichte) bedrijvigheid kan bij-
dragen aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit van het bestaande lint langs de Molen-
straat. Het perceel Molenstraat 137-141 is in de structuurvisie aangeduid als bestaand bedrij-
venterrein. De aanleg van sportvelden aan de westzijde van Fijnaart is inmiddels gestart. 
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De beoogde ontwikkeling past binnen de meest actuele gemeentelijke Structuurvisie Plus 
Moerdijk, waarin de westzijde van Fijnaart is aangewezen als potentieel te ontwikkelen stedelijk 
gebied. 
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3. Beschrijving en onderbouwing bouwplan 7

 
3.1. Het bouwplan 

Het bouwplan 
Het bouwplan omvat de nieuwbouw van een klusmarkt/doe-het-zelf-zaak gecombineerd met 
een productgroep dier en tuin en een verkooppunt voor motorbrandstoffen op het perceel Mo-
lenstraat 137-141 te Fijnaart (zie figuur 2, bouwplan). De thans op het perceel aanwezige be-
drijfsopstallen van een voormalige meel- en veevoederfabriek worden hiertoe geamoveerd. 
 
De nieuwbouw beslaat een totale oppervlakte van circa 2.200 m² bvo en wordt opgericht in 3 
bouwlagen met platte afdekking. De totale bouwhoogte bedraagt 6,5 m, gerekend vanaf het peil 
van de Molenstraat en 9,5 m gemeten vanaf het peil van het lager gelegen maaiveld. Aan de 
achterzijde van het pand is de expeditietoegang tot de begane grond verdieping gesitueerd, 
waar zich naast verkoopruimte het magazijn bevindt. Op de eerste verdieping bevinden zich 
voornamelijk verkoopruimtes. De tweede verdieping, vormgegeven als open vide met zicht op 
de winkelruimte op de eerste verdieping, biedt ruimte voor verkoop en kantoorvoorzieningen. 
De hoofdentree bevindt zich op de hoek van het pand, nabij de kruising van de Molenstraat met 
de Appelaarsedijk. Aan de zijde van de Molenstraat bevindt zich het overdekte verkooppunt 
voor motorbrandstoffen. In de hierbij behorende verkoopruimte wordt tevens een verhuurpunt 
van video's gevestigd. 
 

Architectonische uitwerking 
De vormgeving van de gevels is uitgewerkt in "sandwichpaneel" in combinatie met baksteen en 
raampartijen. Horizontale en verticale geleding van de gevels is bereikt door de toepassing van 
speklagen ter plaatse van de in baksteen uitgevoerde geveldelen en de opname van een aantal 
in aluminium omlijste raampartijen. 
 

Herinrichting buitenruimte 
De aangrenzende buitenruimte, op de hoek van de Molenstraat met de Appelaarsedijk, wordt 
heringericht. Het biedt plaats aan 48 parkeerplaatsen met op de koppen een aantal groenvoor-
zieningen. Met de oprichting van de nieuwbouw wordt de rooilijn aan de zijde van de Molen-
straat ten opzichte van de huidige situatie teruggelegd. 
 
 
3.2. Situering vestigingslocatie 

De gewenste uitbreiding van de klusmarkt/doe-het-zelf-zaak en de productgroep dier en tuin op 
de huidige locatie Molenstraat 16, 18 en 20 in de kern Fijnaart, is niet mogelijk. De voorgeno-
men ontwikkelingen zijn qua schaal en ruimtelijk-functionele karakteristiek bovendien niet goed 
inpasbaar binnen de kleinschalige ruimtelijke structuur van de kern Fijnaart. Er is geruime tijd 
onderzoek gedaan naar alternatieve locaties. Deze locaties bleken echter onbenutbaar of on-
verwerfbaar. 
 
Gelet op het verzorgingsgebied van de voorgestelde voorziening, de kern Fijnaart en het ove-
rige westelijke gedeelte van de gemeente Moerdijk, is de nu gekozen vestigingslocatie optimaal 
gelegen. Gelegen aan een van de locale hoofdwegen, de Molenstraat, aan de provinciale weg 
N640, de Appelaarsedijk en dichtbij de afslag "Fijnaart" van het autosnelweg A59, is de locatie 
optimaal bereikbaar. De locatie is niet binnen het dorp zelf gelegen, maar aan het bebou-
wingslint als uitloper van het dorp (zie figuur 3, een luchtfoto van de locatie). Hiermee wordt 
verkeersoverlast binnen het dorp zelf, gegenereerd door bezoekers en bevoorrading, voorko-
men.  
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3.3. Ruimtelijk-landschappelijke inpassing 

Ruimtelijke setting 
De locatie maakt deel uit van het buurtschap Nieuwe Molen, dat het einde markeert van het be-
bouwingslint aan vooral de zuidzijde van de Molenstraat. De locatie is gelegen binnen de ver-
keerskundige bebouwde kom van Fijnaart. Ter plaatse sluit de Appelaarsedijk, de N640 aan op 
de Molenstraat richting Fijnaart.  
Door de aanwezige concentratie van bebouwing manifesteert de locatie zich als begin- en eind-
punt van het bebouwingslint, als opstap naar en entree van de bebouwde kom van Fijnaart. 
In de directe omgeving van de beoogde vestigingslocatie zijn enkele burgerwoningen en enkele 
niet-agrarische bedrijven gelegen. Aan de noordzijde van de Molenstraat zijn twee agrarische 
bedrijven gelegen. Richting de bebouwde kom zijn langs de Molenstraat ook enkele winkels ge-
vestigd.  
Deze ruimtelijk-functionele context maakt de plek in stedenbouwkundig opzicht geschikt als 
vestigingsplaats voor een publieksgerichte functie zoals de voorgestelde klusmarkt/doe-het-zelf-
zaak en productgroep dier en tuin in combinatie met een verkooppunt voor motorbrandstoffen. 
 

Huidige verschijningsvorm vestigingslocatie 
De locatie heeft momenteel een duidelijke bedrijfsmatige uitstraling en vormt, samen met de 
achtergelegen meel- en diervoederfabriek Verhagen (Molenstraat 133), een samenhangende 
bedrijfslocatie nabij de kern Fijnaart. 
De huidige bedrijfsgebouwen verkeren in een dusdanig deplorabele staat dat hergebruik in 
enige vorm niet realiseerbaar is. De huidige verschijningsvorm van de bebouwing draagt bo-
vendien niet bij aan een goede dorpsentree. 
 

Toekomstige verschijningsvorm vestigingslocatie 
Met de sloop van de bestaande bedrijfsbebouwing en de oprichting van de voorgestelde nieuw-
bouw in combinatie met de herinrichting van de aangrenzende buitenruimte, krijgt de locatie, als 
entree van het dorp Fijnaart, een aansprekende en aantrekkelijke invulling. De nieuwbouw heeft 
een representatieve uitstraling en voegt zich qua schaal, bouwhoogte en architectonische uit-
werking goed in de bebouwingskarakteristiek van de directe omgeving. Een en ander draagt bij 
aan een herkenbare en samenhangende ruimtelijke structuur van het dorp. 
 
 
3.4. Functionele inpassing 

Binnen de gemeente Moerdijk zijn de kernen Zevenbergen, Klundert, Fijnaart, Willemstad en 
Standdaarbuiten de belangrijkste kernen met een verzorgende functie. In het westelijk deel van 
de gemeente is ook de kern Standdaarbuiten nog van betekenis. In Standdaarbuiten en Wil-
lemstad is de betekenis van de foodsector als verzorgende functie nog slechts zeer beperkt. In 
feite is het voorzieningenniveau in de detailhandel in dit gebied (in een straal van zo'n 8 à 9 km) 
de laatste jaren sterk achteruitgegaan. De kern Fijnaart is veruit de belangrijkste in de verzor-
gingsstructuur in het westelijk deel van de gemeente. Rekening houdend met autonome ontwik-
kelingen in de detailhandel en met het oog op het handhaven van een voldoende voorzienin-
genniveau, is het gemeentelijk beleid erop gericht de betekenis van Fijnaart als verzorgende 
kern voor het westelijke deel van de gemeente te behouden en waar mogelijk te versterken. 
 
Op basis van het inwonertal mag in Fijnaart een aanbod in de doe-het-zelf-branche verwacht 
worden van ongeveer 750 m² vvo (bron: Retailverkenner, Locatus 2003). Een analyse van de 
omvang en samenstelling van het winkelaanbod in Fijnaart op basis van normcijfers, geeft 
echter slechts een globale indicatie van het functioneren van het winkelaanbod. Voor een goed 
inzicht dient een nadere analyse gemaakt te worden op basis van een inschatting van de (haal-
bare) omzet in Fijnaart in relatie tot de hoogte van de omzet die noodzakelijk is voor een be-
drijfseconomisch goed (duurzaam) functioneren van het aanwezige winkelaanbod. 
 
De uitgaven die door de gemiddelde Nederlander in de detailhandel en de doe-het-zelf-branche 
worden gedaan zijn bekend. De specifieke bestedingen per persoon in deze sector bedragen 
€ 232,- (bron: HBD, 2003). Fijnaart heeft ruim 5.100 inwoners. Het bestedingspotentieel in Fij-
naart bedraagt derhalve per jaar ongeveer € 1.200.000,-. 
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De gemiddelde omzet in de doe-het-zelf-sector is eveneens bekend bij het HBD. Winkels klei-
ner dan 1.500 m² vallen in de categorie breedpakket. Voor deze winkels geldt een omzet per m² 
(vloerproductiviteit) van € 1.000,- per jaar. Confrontatie van het bestedingspotentieel met de 
normatief benodigde omzet levert een potentiële marktruimte op van ongeveer 1.200 m² vvo. 
Daarbij moet worden aangetekend dat niet alle bestedingen die consumenten doen in de eigen 
woonplaats worden gedaan. Een beperkt deel van deze bestedingen zal afvloeien naar bouw-
markten in andere plaatsen. Over het algemeen is de afvloeiing in de doe-het-zelf-sector echter 
beperkt. 
De plannen betreffen de realisering van een klusmarkt/doe-het-zelf-zaak met een productgroep 
dier en tuin van circa 2.200 m² bvo. Om deze oppervlakte rendabel te kunnen exploiteren is het 
naar verwachting noodzakelijk dat consumenten uit omliggende kernen naar Fijnaart komen 
voor hun doe-het-zelf-aankopen. Over het algemeen zijn consumenten niet bereid om hele 
grote afstanden af te leggen voor het bezoeken van een bouwmarkt. De noodzakelijke omzet-
toevloeiing moet derhalve uit de kernen in de onmiddellijke nabijheid komen. Het meeste aan-
bod in de gemeente Moerdijk is gelegen in de kern Zevenbergen ( ruim 4.000 m²). In Klundert is 
een bouwmarkt gelegen die een omvang heeft die ongeveer gelijk is aan de geplande klusmarkt 
in Fijnaart. In de nabijgelegen kernen Standdaarbuiten en Willemstad is echter sprake van een 
(zeer) beperkt doe-het-zelf-aanbod. De geplande klusmarkt ligt op een goed bereikbare locatie, 
zodat mag worden aangenomen dat een belangrijk deel van de bestedingen van consumenten 
uit deze plaatsen naar Fijnaart kan vloeien. Het totale bestedingspotentieel in Willemstad en 
Standdaardbuiten bedraagt ongeveer € 1.400.000,-. Voor de nieuwe bouwmarkt moet het mo-
gelijk zijn 50% van deze bestedingen aan zich te binden (ongeveer gelijk aan 700 m² vvo). 
 
Door de combinatie van de bestedingen uit Fijnaart en de toevloeiing uit met name Standdaar-
buiten en Willemstad is het mogelijk een doe-het-zelf-zaak met een omvang van circa 1.900 m² 
vvo rendabel te exploiteren. Vanwege de relatief geringe omvang van de winkel zal deze vooral 
gericht zijn op consumenten uit Fijnaart, Standdaardbuiten en Willemstad. Hierdoor, en door het 
concurrerende aanbod in Klundert en met name Zevenbergen, zal de nieuwe winkel naar ver-
wachting geen noemenswaardige invloed hebben op de (doe-het-zelf-) detailhandelsstructuur in 
de gemeente Moerdijk. In combinatie met de verkoop van producten voor dier en tuin en het 
verkooppunt voor motorbrandstoffen kan ter plaatse een economische goed functionerend de-
tailhandelsbedrijf worden geëxploiteerd. 
 
Het totaal oppervlak aan dierenwinkels, plantenwinkels en tuincentra in de gemeente Moerdijk 
bedraagt 1.875 m². Op basis van de normatieve uitgaven per persoon is in de gemeente een 
marktpotentieel voor 7.000 m² vvo aanwezig. Voor de kern Fijnaart is de marktruimte, bij een 
verondersteld marktaandeel van 70% ongeveer 300 m² vvo. Ook hier geldt dat het aanbod in 
deze branche in Standaarbuiten en Willemstad zeer beperkt/niet aanwezig is, waardoor een 
deel van de potentiële omzet uit deze kernen naar de nieuwe winkel in Fijnaart zal vloeien. In-
dien uit beide plaatsen 50% van de bestedingen naar Fijnaart vloeit is een totaal oppervlak van 
ongeveer 850 m² rendabel te exploiteren. 
 
Voor verkooppunten voor motorbrandstoffen wordt de markt/economische ruimte bepaald door 
het aantal liters dat per jaar wordt geleverd. Dit kan nogal sterk fluctueren van gebied tot ge-
bied. Het aan de klusmarkt gekoppelde verkooppunt voor motorbrandstoffen, deelt mee in de 
aantrekkelijkheid voor het bovenlokale verzorgingsgebied. Daarbij is het van belang dat de lo-
catie gelegen is aan de westelijke ontsluitingsweg van de kern Fijnaart en de provinciale weg 
N640 die een verbinding vormt tussen de A59 en de ten zuiden van Moerdijk gelegen gemeen-
ten. In het beoogde verzorgingsgebied is aan de noordzijde van Fijnaart nog een ander ver-
kooppunt voor motorbrandstoffen gelegen. 
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3.5. Verkeersaspecten 

De klusmarkt wordt via de parallelweg van de Appelaarsedijk ontsloten op de Molenstraat. De 
Molenstraat is gecategoriseerd als erftoegangsweg met een verzamelfunctie buiten de be-
bouwde kom, is de ontsluitingsweg voor de kern Fijnaart richting de A59 (Zierikzee-Den Bosch) 
en heeft een snelheidsregime van 60 km/h. Ter hoogte van de geprojecteerde klusmarkt sluit de 
Molenstraat door middel van een rotonde aan op de Appelaarsedijk/Oudmolensedijk, die recht-
streekse aansluiting geeft op de A59. De Appelaarsedijk en Oudmolensedijk maken deel uit van 
de N640, zijn gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom en hebben 
een snelheidsregime van 80 km/h. 
 
De bevoorrading van de klusmarkt vindt via de achterzijde plaats. Het inrijden van de parallel-
weg van de Appelaarsedijk is voor vrachtverkeer bijzonder moeilijk. Deze parallelweg sluit zo 
dicht nabij de rotonde op de Molenstraat aan dat vrachtverkeer de draai niet kan maken. Om te 
voorkomen dat achteruit insteken nodig is, zal de expeditieruimte worden aangereden via de 
doorgang tussen de panden Molenstraat 8 en 10 over het terrein van de naastgelegen Meelfa-
briek. Afrijden zal wel via de parallelweg van de Appelaarsedijk gebeuren. 
 
De klusmarkt zal naar verwachting een extra verkeersproductie genereren van circa 
1.000 mvt/etmaal (2,5 ritten per parkeerplaats per uur). Het tankstation zal per pomp circa 75 
gebruikers per dag hebben, wat neerkomt op circa 150 motorvoertuigbewegingen per etmaal 
per pomp. Met de realisatie van 4 pompen zal de extra verkeersintensiteit circa 600 motorvoer-
tuigbewegingen per etmaal bedragen. De capaciteit van de omliggende wegen is voldoende om 
deze extra intensiteiten te kunnen verwerken. 
 
Als parkeerkental wordt bij een doe-het-zelfzaak/bouwmarkt uitgegaan van 2,2 parkeerplaats 
per 100 m² bvo*1). Het bouwplan voor de klusmarkt en productgroep dier en tuin omvat een me-
trage van circa 2.200 m² bvo, hetgeen neerkomt op een parkeerbehoefte van circa 48 parkeer-
plaatsen. 
 
Om te komen tot het toereikend aantal parkeerplaatsen bij de klusmarkt met brandstofverkoop-
punt, is gezocht naar mogelijkheden om de ruimte uit het ontwerp zo efficiënt mogelijk te benut-
ten. Op grond van de kentallen uit het ASVV 20042) wordt hiervoor 6 m als manoeuvreerruimte 
tussen de parkeerplaatsen aanbevolen. De haaksparkeerplaatsen zelf dienen een afmeting te 
hebben van 5 m diepte en 2,5 m breedte. Uitgaande van deze maten kunnen op het huidige 
parkeerterrein 29 parkeerplaatsen worden gerealiseerd (zie figuur 4). 
Aanvullend hierop zullen in de berm tussen de parallelweg en de Appelaarsedijk 14 haakse 
parkeerplaatsen worden gerealiseerd. Omdat de huidige parallelweg te weinig manoeuvreer-
ruimte biedt om de parkeervakken in/uit te draaien, zal deze ter plaatse van de haakse parkeer-
vakken worden verbreed van circa 3 naar 6 m. Van belang is verder dat de parkeervakken min 
of meer horizontaal dienen te liggen (geen groter afschot dan 5%). Om dit te bewerkstelligen, 
zal het noodzakelijk zijn om in de dijk een damwand te slaan. Als de Appelaarsdijk een waterke-
rende functie heeft, dient dit in overleg met het Hoogheemraadschap plaats te vinden. 
 
Ten oosten en ten zuiden van het gebouw zullen in totaal 5 parkeerplaatsen worden gereali-
seerd. 2 langsparkeerplaatsen aan de oostkant tegen het gebouw kunnen worden gebruikt ten 
behoeve van de directie. Het personeel kan gebruikmaken van 3 parkeerplaatsen in de zuid-
oosthoek van het terrein. Deze langsparkeerplaatsen dient een lengte te hebben van 6 m en 
een breedte van respectievelijk 2,25 en 2,5 m.  
Totaal bedraagt de beschikbare capaciteit 48 parkeerplaatsen en wordt voldaan aan de par-
keerbehoefte die op basis van kengetallen voor klusmarkt is bepaald. 
 

                                                      
1)  Bron: ASVV 1996 (ASVV 2004 geeft geen specifieke vermelding bouwmarkt/doe-het-zelf). 
2)  ASVV: Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom, CROW 2004. 
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4. Onderzoek 15

 
4.1. Inleiding 

In relatie tot de beoogde vestiging van een klusmarkt/doe-het-zelf-zaak annex verkooppunt voor 
motorbrandstoffen is het noodzakelijk in beeld te brengen wat de effecten hiervan zijn voor een 
aantal relevante beleidsterreinen. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de uitkomsten van onder-
zoek inzake de bodem- en grondwaterkwaliteit, de waterhuishouding, kabels en leidingen, ex-
terne veiligheid en ecologie. 
 
 
4.2. Bodemkwaliteit 

Volgens artikel 9 van het Besluit op de ruimtelijke ordening dienen burgemeester en wethou-
ders in verband met de uitvoerbaarheid van het plan onder meer een onderzoek te verrichten 
naar de kwaliteit van de bodemgesteldheid in het plangebied. Nieuwe bestemmingen dienen bij 
voorkeur op schone grond te worden gerealiseerd. 
 
In 2002 is onderzoek verricht naar de bodemkwaliteit in het plangebied. In dit onderzoek is 
vastgesteld dat de interventiewaarde van zware metalen (met name koper, lood, nikkel en zink 
in de grond) en PAK's wordt overschreden in een bodemvolume van meer dan 25 m³. In termen 
van de Wet bodembescherming is er sprake van een ernstige verontreiniging. 
In hun besluit van 23 oktober 2002 hebben Gedeputeerde Staten bepaald dat er geen sprake is 
van een urgente situatie en dat met de sanering van de bodem moet worden begonnen voor 
2006. Het saneringsplan voorziet in het ophogen van het terrein ten behoeve van de bouw van 
de klusmarkt en het aanleggen van een parkeerterrein en het aanbrengen van een leeflaag ter 
verhoging van het maaiveld welke voldoet aan de bodemgebruikswaarden behorende bij de 
gebruiksvorm bebouwing en verharding. Gedeputeerde Staten stemmen in met het sanerings-
plan. 
 
 
4.3. Waterhuishouding 

In de huidige situatie is het plangebied grotendeels verhard. Op het plangebied zelf is geen 
open water aanwezig. Na afbraak van de bestaande bedrijfsgebouwen en realisatie van de be-
oogde klusmarkt (inclusief parkeervoorzieningen) blijft het aandeel verhard oppervlak groot, 
maar neemt niet structureel toe. Daarom zijn er geen negatieve effecten op het watersysteem te 
verwachten. Realiseren van water in het plangebied is praktisch niet uitvoerbaar doordat het 
plangebied niet aan het watersysteem grenst. Hierdoor kan niet worden aangesloten op het 
watersysteem.  
Uitgangspunt bij de nieuwbouw is de aanleg van een verbeterd gescheiden rioleringstelsel. 
Hemelwater van verharding (dakoppervlak en bestrating) wordt met een regenwaterriool in zui-
delijke richting afgevoerd naar de daar aanwezige watergang langs de Appelaarsedijk. Om ver-
ontreiniging van het hemelwater te voorkomen wordt gebruikgemaakt van duurzame, niet-uit-
loogbare, bouwmaterialen. Inmiddels is het (voorontwerp)bestemmingsplan voor nader overleg 
toegezonden aan de waterbeheerders. 
 
 
4.4. Kabels en leidingen 

In het plangebied bevinden zich geen planologisch relevante kabels en leidingen. 
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4.5. Milieukwaliteit en externe veiligheid 

Klusmarkt/doe-het-zelf-zaak 
In het plangebied zijn op dit moment nog bedrijfsopstallen van een voormalige meel- en vee-
voederfabriek gevestigd. Gelet op het gemengde karakter van het plangebied en zijn omgeving 
(meel- en veevoederfabriek, nutsgebouw, agrarische bedrijven met bedrijfswoning en verschil-
lende woningen) en de functie die het plangebied eerst had (onderdeel van de meel- en vee-
voederfabriek) zal de vestiging van de klusmarkt de woon- en leefkwaliteit van de omgeving 
naar verwachting in positieve zin beïnvloeden.  
 
Ter zake van het aspect geluid is het van belang dat in de vergunning Wet Milieubeheer ge-
luidsgrenswaarden zijn geformuleerd waaraan het bedrijf moet voldoen. Op basis hiervan be-
hoeft er niet gevreesd te worden voor geluidshinder als gevolg van het in werking zijn van het 
bedrijf. 
Voor wat betreft geluidshinder als gevolg van wegverkeerslawaai is uit onderzoek gebleken dat 
ter plaatse van de maatgevende woning Molenstraat 135 de voorkeursgrenswaarde van 
50 dB(A) niet wordt overschreden. 
 

Verkoop consumentenvuurwerk 
In de klusmarkt zal tevens verkoop van consumentenvuurwerk plaatsvinden. Ten aanzien van 
de verkoop van consumentenvuurwerk gelden de eisen van het Vuurwerkbesluit. Ingevolge dit 
besluit dient ook via het spoor van de ruimtelijke ordening expliciet aandacht te worden besteed 
aan de veiligheidsafstanden die gelden voor vuurwerkopslag. Voor bedrijven die minder dan 
10.000 kg consumentenvuurwerk opslaan beperkt de veiligheidsafstand zich tot 8 m (gemeten 
vanaf de deuropening van de (buffer)bewaarplaats tot kwetsbare objecten zoals woningen). 

Opslag en verkoop van vuurwerk vindt in de geplande klusmarkt aan de zijde van de Appelaar-
sedijk plaats. Het verkooppunt voor vuurwerk en de opslag van vuurwerk hebben een eigen 
zelfstandige toegang nabij de expeditietoegang aan de zijkant van het pand. De opslagruimte 
en de verkoopruimte zijn strikt gescheiden van de overige voor publiek toegankelijke ruimten. 
Opslag en verkoop van vuurwerk vindt conform de milieuvergunning alleen plaats gedurende de 
laatste week van december en de eerste week van januari. 
De afstand tussen het verkooppunt en de dichtstbijzijnde woning bedraagt ongeveer 35 m. Na-
dere regulering vindt via het milieuspoor (vergunning of melding) plaats. Inmiddels is hiervoor 
de noodzakelijke vergunning verleend. 

Overigens is in dit bestemmingsplan een algemeen gebruiksvoorschrift opgenomen die de op-
slag van meer dan 10.000 kg vuurwerk als een vorm van strijdig gebruik aanmerkt. 

Verkooppunt voor motorbrandstoffen 
Volgens de VNG-uitgave "Bedrijven en milieuzonering" geldt voor een verkooppunt voor motor-
brandstoffen zonder verkoop van LPG een richtafstand ten opzichte van een rustige woonwijk 
van 30 m, onder meer vanwege het aspect externe veiligheid. Dit is echter een richtafstand, 
waar beargumenteerd van af mag worden geweken indien het een ander omgevingstype be-
treft. 
 
Uit de vergunning Wet milieubeheer (zie hieronder) blijkt dat de kleinste afstand tussen de afle-
verzuil van het tankstation tot de dichtstbijzijnde woning ten minste 30 m bedraagt. In de voor-
schriften, behorende bij deze vergunning, zijn met het oog hierop aanvullende bepalingen op-
genomen, op basis waarvan er tussen 20:00 uur en 7:00 uur aflevering van brandstoffen alleen 
mag plaatsvinden via pompeiland 2 dat op een afstand van 38 m van de dichtstbijzijnde woning 
is gelegen. Hiermee wordt voldaan aan de gestelde richtlijnen. 
 

Vergunning Wet milieubeheer 
Bij besluit van 20 januari 2004 hebben burgemeester en wethouders van Moerdijk aan Sanders 
Detailhandel B.V. een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten 
en in werking hebben van een inrichting voor een doe-het-zelfmarkt, vuurwerkverkoop, Agri en 
Tuin en tankstation met shop. In dat kader naar voren gebrachte bedenkingen zijn deels ge-
grond en deels ongegrond verklaard. In het verlengde hiervan is de ontwerpvergunning op het 
onderdeel geluid aangepast.  
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4.6. Ecologie 

Deze paragraaf betreft een samenvatting van het onderzoek naar het effect van het voornemen 
op de in en rond het plangebied mogelijk aanwezige natuurwaarden. De volledige ecologische 
toets is te vinden in bijlage 1. 
 
Het doel van het onderzoek is: 
- het bepalen van de noodzaak van aanvullend onderzoek; 
- bepalen of het plangebied nabij een beschermd natuurgebied gelegen is;  
- bepalen of ontheffing van de Flora- en faunawet redelijkerwijs te verwachten is. 
 

Plangebied in omgeving 
Het plangebied bestaat uit buiten gebruik zijnde bebouwing van een meel- en veevoederfabriek 
en ligt ten westen van de kern Fijnaart. Het maakt deel uit van de lintbebouwing aan de Molen-
straat en de Appelaarsedijk. Het plangebied grenst in het noorden en het zuiden aan bebou-
wing, waaronder een meel- en veevoederfabriek en enige agrarische bebouwing. Het gebied 
ten westen en oosten van het plangebied/de Appelaarsdijk is agrarisch in gebruik. Het plange-
bied is op enkele honderden meters van de A59 gelegen. De op het plangebied aanwezige be-
bouwing is sterk vervallen. 
Door de ligging van het plangebied aan de regionale ontsluitingswegen en de aanwezigheid van 
de meel- en veevoederfabriek, is reeds sprake van verstoring van mogelijk aanwezige natuur-
waarden in het gebied door geluid. 
 

Conclusies beoordeling 
Gebiedsbescherming 

Het plangebied vormt geen onderdeel van en is niet nabij een beschermd natuurgebied gele-
gen. 
 

Extra beschermde soorten 
De werkzaamheden in het plangebied leiden tot mogelijke aantasting van de verblijfgebieden 
en/of verstoring van de volgende extra beschermde soorten: 
- broedvogels: alle in het plangebied aanwezige broedvogelsoorten; 
- vleermuizen: gewone dwergvleermuis en meervleermuis. 
Extra te beschermen soorten mogen niet worden verstoord of aangetast. Derhalve is ontheffing 
van het ministerie van LNV niet mogelijk voor extra beschermde soorten. 
De aantasting en verstoring van vogels dient te worden voorkomen door de werkzaamheden 
buiten het broedseizoen te laten starten. 
 

Aanvullend onderzoek 
Of de vleermuissoorten vaste verblijfplaatsen (zoals kraamkolonies) hebben in de te slopen be-
bouwing, is onbekend. De gebouwen die enkelsteens zijn uitgevoerd, zijn naar verwachting niet 
geschikt als verblijfplaats. De bebouwing aan de Molendijk zou dit echter wel kunnen zijn. De 
bomenrij langs de Appelaarsedijk en de akkergebieden in de omgeving voorzien in het foera-
geergebied van genoemde vleermuissoorten. Aanvullend onderzoek naar de aanwezigheid van 
vaste verblijfplaatsen in het plangebied voor deze extra te beschermen soorten wordt aanbe-
volen. Gewone dwergvleermuis en meervleermuis zijn vleermuissoorten die het gehele jaar 
door in gebouwen een verblijfplaats hebben. 
 

Overige beschermde soorten 
De werkzaamheden in het plangebied leiden tot mogelijke aantasting van de leefgebieden en/of 
verstoring van de volgende overige te beschermen soorten: 
- zoogdieren: wezel. 
Het gaat hierbij om een soort die vrij algemeen voorkomt in Nederland. De verwachting is dat 
met de voorgenomen ontwikkeling de gunstige staat van instandhouding van de soort niet in het 
geding komt. Nader onderzoek naar de aanwezigheid van deze soort is niet noodzakelijk. Een 
ontheffing van het Ministerie van LNV is nodig voor de verstoring van genoemde soort, maar 
aangezien het hier om in Nederland vrij algemene soort gaat, is redelijkerwijs te verwachten dat 
deze verleend wordt. 
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Samenvatting 
Aantasting (van het leefgebied) en verstoring van extra beschermde soorten (vogels) dient te 
worden voorkomen door buiten het broedseizoen (april tot en met augustus) te starten met 
werkzaamheden. 
Aanvullend onderzoek naar extra te beschermen soorten in het plangebied wordt aanbevolen 
voor gewone dwergvleermuis en meervleermuis. 
Ontheffing voor de Flora- en faunawet van het Ministerie van LNV is noodzakelijk voor overige 
te beschermen soorten zoogdieren binnen het plangebied. 
Deze ontheffing is redelijkerwijs te verwachten. 
 
 



 

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 

264.11276.00

 

5. Juridische planbeschrijving 19

 
Het bestemmingsplan Locatie Sanders loopt vooruit op de verdere procedure van het ontwerp-
bestemmingsplan Buitengebied Moerdijk. Te zijner tijd zal dit bestemmingsplan in het bestem-
mingsplan Buitengebied worden geïntegreerd. De inhoud van de juridische regeling is om die 
reden afgestemd op de regeling die wordt gehanteerd in het ontwerpbestemmingsplan Buiten-
gebied. 
 
De gronden van het perceel Molenstraat 137-141 zijn ten behoeve van de realisering van de 
doe-het-zelf-zaak/klusmarkt annex productgroep dier en tuin en het verkooppunt voor motor-
brandstoffen bestemd als Detailhandelsdoeleinden (D). Ter plaatse van de subbestemming 
Dbm is een bouwmarkt inclusief productgroep dier en tuin met opslag en verkoop van consu-
mentenvuurwerk toegestaan. Op deze wijze wordt voorkomen dat andere vormen van detail-
handel zonder meer van de aanwezige gebouwen gebruik kunnen gaan maken. Ter plaatse van 
de nadere aanwijzing verkooppunt motorbrandstoffen (vm) is een verkooppunt voor motor-
brandstoffen zonder LPG-verkoop toegestaan. 
De geprojecteerde bouwmarkt is strak bestemd, dat wil zeggen dat met een verdere uitbreiding 
geen rekening is gehouden. Het bouwvlak van het bouwperceel mag geheel worden bebouwd 
met gebouwen. 
 
Binnen de bestemming Detailhandelsdoeleinden zijn verder bijbehorende voorzieningen, zoals 
parkeer- en groenvoorzieningen toegestaan. Ter plaatse van de buitenruimte van het perceel 
geldt de nadere aanwijzing (z). Hier mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 
worden gebouwd. 
 



Juridische planbeschrijving 20  
 

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 

264.11276.00

 

 



 

Adviesbureau RBOI 
Rotterdam / Middelburg 

264.11276.00

 

6. Economische uitvoerbaarheid 21

 
De voorgenomen ontwikkeling betreft een particulier initiatief. Op geen enkele wijze is de ge-
meente Moerdijk financieel betrokken bij het totstandbrengen van deze ontwikkeling. Met het 
oog hierop is een nader onderzoek naar de economische uitvoerbaarheid van de plannen ach-
terwege gebleven. 
Ter zake wordt er volledigheidshalve op gewezen, dat op basis van de distributie-planologische 
verkenning kan worden geconcludeerd, dat er voldoende draagvlak is voor een volwaardige 
detailhandelsfunctie op deze locatie. 
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7. Inspraak en overleg 23

 
Als onderdeel van het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied d.d. 8 augustus 2003, heeft 
de voorgenomen ontwikkeling reeds de inspraak en het overleg ex artikel 10 Bro doorlopen. 
Met de in dat kader gemaakte opmerkingen is bij het opstellen van het voorliggende bestem-
mingsplan ook rekening gehouden. 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de inspraak en het overleg van het voorontwerpbe-
stemmingsplan Buitengebied weergegeven, voorzover deze betrekking hebben op de voorge-
nomen ontwikkeling van de Locatie Sanders. 
 
 
7.1. Inspraak ingevolge van artikel 6a WRO 

Ingevolge artikel 6a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Inspraakverordening van de 
gemeente Moerdijk, is het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied d.d. 8 augustus 2003 
voor de inwoners van de gemeente Moerdijk en voor de in de gemeente belanghebbende na-
tuurlijke en rechtspersonen gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Tevens is het voorontwerp-
bestemmingsplan Buitengebied op een tweetal informatieavonden toegelicht. Gedurende de pe-
riode van terinzagelegging is er met betrekking tot de ontwikkelingen op de locatie Sanders een 
aantal reacties ingebracht. Deze reacties zijn onderstaand samengevat en beantwoord.  
 
1. Rassers advocaten en notarissen, postbus 3404, 4800 DK Breda namens Combitex 

Geertruidenberg, gevestigd te Oosterhout  
 
Inspreker maakt bezwaar tegen de aan het perceel Molenstraat 137, 139 en 141 te Fijnaart 
toegekende bestemming "Detailhandelsdoeleinden" met de subbestemming "bouwmarkt" en de 
nadere aanwijzing "benzineservicestation zonder LPG" omdat: 
a. deze bestemming zich niet verdraagt met reeds aanwezige milieugevoelige functies; 
b. geen onderzoek is gedaan of er wel enige distributie-planologische ruimte voor een nieuw 

benzineservicestation aanwezig is; 
c. niet is gebleken dat in het voorontwerpbestemmingsplan rekening is gehouden met de ex-

tra verkeersstromen als gevolg van de beoogde bouwmarkt en het benzineverkooppunt; 
d. de bedrijvigheid niet functioneel aan het buitengebied is gebonden. 
Inspreker verwijst verder naar zijn bedenkingen tegen de ontwerp WM-vergunning ten behoeve 
van de beoogde inrichting. 
 

Beantwoording  
Voor de verplaatsing van de klusmarkt van de heer Sanders naar de genoemde locatie is in het 
recente verleden een artikel 15 WRO-procedure doorlopen. Naar aanleiding van de besluitvor-
ming van Gedeputeerde Staten hierover heeft de gemeente, met het oog op de aan de orde 
zijnde belangen, besloten voor de betreffende locatie een afzonderlijk, thans voorliggend be-
stemmingsplan, in procedure te brengen. In de toelichting, behorende bij dit bestemmingsplan, 
is aangegeven dat de beoogde ontwikkeling naar het oordeel van de gemeente geenszins ne-
gatieve gevolgen heeft voor de bestaande winkelvoorzieningen in Fijnaart. Ook wordt in dit plan 
aandacht besteed aan de ontsluiting van de locatie en de parkeerbehoefte. Verwezen wordt 
naar de toelichting bij het bestemmingsplan. 
Ter zake van milieuvergunning wordt opgemerkt dat deze inmiddels door de gemeente is ver-
leend. 
 
 
2. P.F.A.M. Sloekers, Nieuwe Dorpsweg 37 te Fijnaart  

 
Inspreker maakt bezwaar tegen de wijziging van het bestemmingsplan aan de Molenstraat 137, 
139 en 141 te Fijnaart. 
 

Beantwoording  
Voor de verplaatsing van de klusmarkt van de heer Sanders naar de genoemde locatie is in het 
recente verleden een artikel 15 WRO-procedure doorlopen. Naar aanleiding van de besluitvor-
ming van Gedeputeerde Staten hierover heeft de gemeente, met het oog op de aan de orde 
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zijnde belangen, besloten voor de betreffende locatie een afzonderlijk, thans voorliggend be-
stemmingsplan in procedure te brengen. In de toelichting, behorende bij dit bestemmingsplan, 
is aangegeven dat de beoogde ontwikkeling naar het oordeel van de gemeente geenszins ne-
gatieve gevolgen heeft voor de bestaande winkelvoorzieningen in Fijnaart. Ook wordt in dit plan 
aandacht besteed aan de ontsluiting van de locatie en de parkeerbehoefte. Verwezen wordt 
naar de toelichting bij het bestemmingsplan. 
 
 
3. Oudemolen B.V., Oude Molensedijk 9 te Fijnaart  

 
Inspreker verzoekt het totaaloppervlak voor detailhandelsdoeleinden op het perceel Oude Mo-
lensedijk 9 te vergroten in verband met een eventuele uitbreiding van de bestaande gebouwen. 
Inspreker wijst er in dit verband op dat op de locatie Molenstraat 137-141 wel mogelijkheden 
worden geboden voor nieuwe detailhandel. 
 

Beantwoording 
Het gemeentelijk beleid voor de in het buitengebied gevestigde niet-agrarische bedrijven en 
functies sluit aan op het provinciale beleid ter zake. Dit betekent dat de bestaande bedrijven, 
waaronder het door inspreker genoemde detailhandelsbedrijf, positief bestemd worden, maar 
slechts in geringe mate uitbreidingsmogelijkheden krijgen toegekend.  
Voor de verplaatsing van de klusmarkt van de heer Sanders naar de genoemde locatie, is in het 
recente verleden een artikel 15 WRO-procedure doorlopen. Naar aanleiding van de besluitvor-
ming van Gedeputeerde Staten hierover heeft de gemeente, met het oog op de aan de orde 
zijnde belangen, besloten voor de betreffende locatie een afzonderlijk, thans voorliggend be-
stemmingsplan in procedure te brengen. In de toelichting, behorende bij dit bestemmingsplan, 
is aangegeven dat de beoogde ontwikkeling naar het oordeel van de gemeente geenszins ne-
gatieve gevolgen heeft voor de bestaande winkelvoorzieningen in Fijnaart. Ook wordt in dit plan 
aandacht besteed aan de ontsluiting van de locatie en de parkeerbehoefte. Verwezen wordt 
naar de toelichting van dit bestemmingsplan. 
 
 
4. A. Huybregts, Koperwiekstraat 40 te Fijnaart  
 
Inspreker heeft bezwaar tegen de bestemming Detailhandelsdoeleinden op de percelen Molen-
straat 137, 139, 141 (detailblad 8.4) omdat dit negatieve gevolgen heeft voor het distributie-pla-
nologische draagvlak van het huidige voorzieningenapparaat in de omgeving.  
 

Beantwoording 
Voor de verplaatsing van de klusmarkt van de heer Sanders naar de genoemde locatie is in het 
recente verleden een artikel 15 WRO-procedure doorlopen. Naar aanleiding van de besluitvor-
ming van Gedeputeerde Staten hierover heeft de gemeente, met het oog op de aan de orde 
zijnde belangen, besloten voor de betreffende locatie het onderhavige, thans voorliggende be-
stemmingsplan in procedure te brengen. In de toelichting, behorende bij dit bestemmingsplan, 
is aangegeven dat de beoogde ontwikkeling naar het oordeel van de gemeente geenszins ne-
gatieve gevolgen heeft voor de bestaande winkelvoorzieningen in Fijnaart. Verwezen wordt 
naar het in de toelichting opgenomen distributie planologisch onderzoek. 
 
 
7.2. Overleg ingevolge artikel 10 Bro 

In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 10 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 
(Bro) is het voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied d.d. 8 augustus 2003 voorgelegd aan 
diverse instanties. Ten aanzien van de in het onderhavige bestemmingsplan Locatie Sanders 
voorgenomen ontwikkelingen, is alleen door de Provinciale Planologische Commissie een reac-
tie ingebracht. 
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Plankaart 
De PPC concludeert dat de bouwmarkt bij Fijnaart reeds als bestaand is opgenomen terwijl 
deze situatie nog niet overeenkomt met de werkelijke situatie. 
 

Beantwoording  
Voor de betreffende klusmarkt is thans het onderhavige bestemmingsplan opgesteld. Indien dit 
bestemmingsplan Locatie Sanders eerder is vastgesteld dan het bestemmingsplan Buitenge-
bied, dan zal dit bestemmingsplan vervolgens integraal worden opgenomen in het bestem-
mingsplan Buitengebied. 
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Bijlage 1. Ecologische toets 1

 
Ecologie 

Deze bijlage bevat de resultaten van het onderzoek naar het effect van het voornemen op de in 
en rond het plangebied mogelijk aanwezige natuurwaarden. Hierbij is gebruikgemaakt van een 
beschrijving van aanwezige speciale beschermingszones of natuur- of groengebieden met een 
beschermde status en de mogelijk in het onderzoeksgebied aanwezige dier- (en plant)soorten 
die een beschermde status genieten ingevolge de Flora- en faunawet. 
De mogelijke aanwezigheid van de soorten is bepaald aan de hand van literatuuronderzoek, 
veldindrukken en algemene kennis. De gemeente heeft geen aanvullende ecologische gege-
vens.  
 
Het doel van het onderzoek is: 
- het bepalen van de noodzaak van aanvullend onderzoek; 
- bepalen of het plangebied nabij een beschermd natuurgebied gelegen is; 
- bepalen of ontheffing voor soorten van het Ministerie van LNV noodzakelijk is; 
- aangeven of een ontheffing te verwachten is. 
 

Plangebied in omgeving 
Het plangebied bestaat uit buiten gebruik zijnde bebouwing van een meel- en veevoederfabriek 
en ligt ten westen van de kern Fijnaart. Het maakt deel uit van de lintbebouwing aan de Molen-
straat en de Appelaarsedijk. Het plangebied grenst in het noorden en het zuiden aan bebou-
wing, waaronder een meel- en veevoederfabriek en enige agrarische bebouwing. Het gebied 
ten westen en oosten van het plangebied/de Appelaarsedijk is agrarisch in gebruik. Het plange-
bied is op enkele honderden meters van de A59 gelegen. De op het plangebied aanwezige be-
bouwing is sterk vervallen. 
Het onderzoeksgebied wordt gekenmerkt door de volgende landschapselementen: 
- bebouwing (schuren en bedrijfsbebouwing) en verhard oppervlak (erf); 
- weg. 
Door de ligging van het plangebied aan de regionale ontsluitingswegen en de aanwezigheid van 
de meel- en veevoederfabriek, is reeds sprake van verstoring van mogelijk aanwezige natuur-
waarden in het gebied door geluid. 
 

Voorgenomen ontwikkelingen in het plangebied 
De voorgenomen ontwikkeling kan als volgt worden omschreven: 
- sloop bebouwing; 
- grondwerkzaamheden voor bouwrijp maken; 
- bouw klusmarkt/productgroep dier en tuin inclusief verkooppunt voor motorbrandstoffen en 

parkeergelegenheid. 
De werkzaamheden kunnen in het plangebied de bestaande natuurwaarden aantasten en (tij-
delijk) een verstorende werking hebben op de in en in nabijheid van het plangebied aanwezige 
te beschermen soorten ingevolge de Flora- en faunawet. 
 

Huidige ecologische waarden 
De huidige ecologische waarden zijn vastgesteld aan de hand van een verkennend ecologisch 
veldbezoek op 16 januari 2004, foto's van het plangebied, algemene ecologische kennis en at-
lassen waarin de waarnemingen van amfibieën, reptielen en zoogdieren zijn aangegeven. 
 

Onderzoek in verband met gebiedsbescherming 
Het plangebied vormt geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een beschermde 
status, zoals een staats- of beschermd natuurmonument, Relatienotagebied of een speciale be-
schermingszone ingevolge de Vogelrichtlijn, dan wel de Habitatrichtlijn. Ook zijn er geen provin-
ciale ecologische verbindingszones in of nabij het plangebied gesitueerd (provincie Noord-Bra-
bant). 
  

Onderzoek in verband met soortenbescherming 
Huidige situatie 

Binnen de Flora- en faunawet heeft een groot aantal plant- en diersoorten een beschermde 
status. Een aantal te beschermen soorten is aanwezig in het onderzoeksgebied. 
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Planten 
Het plangebied heeft door de aanwezigheid van relatief grote oppervlakten verharding naar 
verwachting geen betekenis voor planten. In de goten en op het dak van de bedrijfsopstallen 
zijn met name grassen waargenomen. Er is geen beschermde (muur)vegetatie waargenomen. 
 
 Vogels 
Het plangebied en de omgeving hebben naar verwachting weinig betekenis voor vogels. Moge-
lijk hebben holenduif, spreeuw en huismus een rust- of verblijfplaats in de bebouwing. Volgens 
het natuurloket (2003), zijn de broedvogels in het plangebied goed onderzocht. In het kilome-
terhok zijn zes soorten broedvogels waargenomen, die worden beschermd ingevolge de Flora- 
en faunawet. Naar verwachting betreffen dit geen soorten met een vaste rust- of verblijfplaats. 
 
Alle in Nederland voorkomende vogelsoorten genieten extra bescherming ingevolge de Flora- 
en faunawet. 
 
 Zoogdieren 
Het plangebied en de directe omgeving zijn naar verwachting zeer beperkt geschikt voor be-
schermde zoogdiersoorten. Mogelijk komen er wezel, meervleermuis en gewone dwergvleer-
muis voor (Broekhuizen, 1992). Volgens het Natuurloket (2003) zijn de zoogdieren in het onder-
zoeksgebied matig onderzocht en komt er één soort van de Flora- en faunawet en één soort 
van bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Dit betreft naar verwachting een vleermuissoort. 
 
Gewone dwergvleermuis en meervleermuis worden als extra te beschermen soorten be-
schouwd ingevolge de Flora- en faunawet. Wezel wordt beschouwd als overige te beschermen 
soorten. 
 
 Amfibieën en reptielen 
Het plangebied is vrijwel volledig verhard en er komt geen voortplantingswater of overwintering-
biotoop voor binnen het plangebied. Hierdoor heeft het plangebied naar verwachting geen bete-
kenis voor amfibieën en reptielen. 
 
 Insecten 
Het plangebied is ongeschikt als biotoop voor beschermde insecten (vlinders, sprinkhanen en 
libellen). Dit is het gevolg van het ontbreken van waardplanten waar vlinders eieren op af kun-
nen zetten, ruigtes voor sprinkhanen en geschikt voortplantingswater voor libellen. 
 

Effecten 
Mogelijke effecten in (directe nabijheid van) plangebied 

Met de beschikbare basisgegevens en het inzicht in de voorgenomen veranderingen kan een 
inschatting worden gemaakt van de huidige en toekomstige functie van het gebied voor fauna. 
 
De werkzaamheden kunnen leiden tot aantasting en/of verstoring van aanwezige (extra) te be-
schermen soorten in het plangebied.  
 
Het slopen van de bebouwing leidt tot mogelijke aantasting en extra verstoring van de volgende 
soorten: 
- broedvogels: alle soorten in en in nabijheid het plangebied; 
- zoogdieren: gewone dwergvleermuis, meervleermuis en wezel. 
In de omgeving van het plangebied is voldoende alternatief leefgebied voorhanden. Hierdoor is 
geen sprake van een significante aantasting van de gunstige staat van instandhouding van de 
te beschermen soorten. Vleermuizen zijn extra te beschermen soorten en dienen niet te worden 
aangetast of verstoord. Of deze soorten verblijfplaatsen hebben in de te slopen schuur, is on-
bekend. 
 
De grond- en bouwwerkzaamheden zullen na afloop van de sloopwerkzaamheden naar ver-
wachting geen aantasting of extra verstoring veroorzaken van de broedvogels of zoogdieren, 
mits de werkzaamheden op elkaar aansluiten.  
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Conclusies beoordeling 
Gebiedsbescherming 

Het plangebied vormt geen onderdeel van en is niet nabij een beschermd natuurgebied gele-
gen. 
 

Extra beschermde soorten 
De werkzaamheden in het plangebied leiden tot mogelijke aantasting van de verblijfgebieden 
en/of verstoring van de volgende extra beschermde soorten: 
- broedvogels: alle in het plangebied aanwezige broedvogelsoorten; 
- vleermuizen: gewone dwergvleermuis en meervleermuis. 
Extra te beschermen soorten mogen niet worden verstoord of aangetast. Derhalve is ontheffing 
van het ministerie van LNV niet mogelijk voor extra beschermde soorten. 
De aantasting en verstoring van vogels dient te worden voorkomen door de werkzaamheden 
buiten het broedseizoen te laten starten.  
 

Aanvullend onderzoek 
Of de vleermuissoorten vaste verblijfplaatsen (zoals kraamkolonies) hebben in de te slopen be-
bouwing, is onbekend. De gebouwen die enkelsteens zijn uitgevoerd, zijn naar verwachting niet 
geschikt als verblijfplaats. De bebouwing aan de Molendijk zou dit echter wel kunnen zijn. De 
bomenrij langs de Appelaarsedijk en de akkergebieden in de omgeving voorzien in het foera-
geergebied van genoemde vleermuissoorten. Aanvullend onderzoek naar de aanwezigheid van 
vaste verblijfplaatsen in het plangebied voor deze extra te beschermen soorten wordt aanbe-
volen. Gewone dwergvleermuis en meervleermuis zijn vleermuissoorten die het gehele jaar 
door in gebouwen een verblijfplaats hebben. 
 

Overige beschermde soorten 
De werkzaamheden in het plangebied leiden tot mogelijke aantasting van de leefgebieden en/of 
verstoring van de volgende overige te beschermen soorten: 
- zoogdieren: wezel. 
Het gaat hierbij om een soort die vrij algemeen voorkomt in Nederland. De verwachting is dat 
met de voorgenomen ontwikkeling de gunstige staat van instandhouding van de beschermde 
soort niet in het geding komt. Nader onderzoek naar de aanwezigheid van deze soort is niet 
noodzakelijk. Een ontheffing van het Ministerie van LNV is nodig voor de verstoring van ge-
noemde soort, maar aangezien het hier om in Nederland vrij algemene soort gaat, is redelijker-
wijs te verwachten dat deze verleend wordt. 
 

Samenvatting 
- Aantasting (van het leefgebied) en verstoring van extra beschermde soorten (vogels) dient 

te worden voorkomen door buiten het broedseizoen (april tot en met augustus) te starten 
met werkzaamheden. 

- Aanvullend onderzoek naar extra te beschermen soorten in het plangebied wordt zeer 
aanbevolen voor gewone dwergvleermuis en meervleermuis.  

- Ontheffing voor de Flora- en faunawet van het Ministerie van LNV is noodzakelijk voor 
overige te beschermen soorten zoogdieren binnen het plangebied. 

- Deze ontheffing is redelijkerwijs te verwachten. 
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