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1.

INLEIDING
1.1 Aanleiding
De initiatiefnemer, de heer Schellekens, is voornemens om op het perceel aan Breehees
5a te Goirle een verblijfsrecreatieve functie in de vorm van recreatieve appartementen te
starten (logiesgebouw). Het bedrijfsperceel Breehees 5a maakt onderdeel uit van een
agrarisch bedrijf in de vorm van een maatschap, dat bestaat uit meerdere agrarische
bedrijfspercelen en gezinnen. In totaal is sprake van een fors volwaardig agrarisch bedrijf. In de huidige situatie heeft de gemeente beoordeeld dat op het perceel Breehees
5a, juridisch-planologisch gezien, geen sprake is van een volwaardig agrarisch bedrijf.
Het overgrote deel van de maatschap (met bijbehorende milieuvergunningen) is namelijk
op de andere bedrijfspercelen gevestigd. Er zijn voornemens om de maatschap op te
splitsen over de gezinnen (de kinderen) en de percelen. Dit kan er toe leiden dat de logies in de toekomst als nevenactiviteit aangeduid kan worden. Ondanks dit voornemen
wil initiatiefnemer niet wachten op het afronden van de opsplitsing van het maatschap en
wil hij overgaan tot realisatie van het logiesgebouw. Vandaar dat het logiesgebouw op dit
moment niet als nevenactiviteit behorend bij het agrarische bedrijf kan worden gezien.
Het realiseren van de verblijfsrecreatieve functie is niet direct toegestaan. Deze ruimtelijke onderbouwing, als onderdeel van een uitgebreide omgevingsvergunning voor bouw en
gebruik, biedt de verantwoording van het logiesgebouw.

1.2 Ligging en begrenzing plangebied
Het onderhavige projectgebied is gelegen in het buitengebied ten zuiden van de kern
Goirle. Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door een zandpad met direct
daarachter bos, aan de oost- en zuidzijde grenst het plangebied aan agrarisch gebied in
de vorm van grasland en aan de westzijde wordt het plangebied begrensd door de straat
Breehees. De woning Breehees 5 wordt door het plangebied aan drie zijden omzoomd
(zie figuur 1.1).
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Figuur 1.1: ligging en begrenzing plangebied
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2.

PLANBESCHRIJVING
2.1 Huidige situatie
In de huidige situatie is in het plangebied een agrarische onderneming gevestigd in de
vorm van een melkveehouderij. Het bedrijfsperceel bestaat in de huidige situatie uit een
bedrijfswoning, drie bedrijfsgebouwen, kuilvoerplaten, tuin, grasland en verhardingen in
de vorm van op-/afritten, opstelplaatsen en manoeuvreerruimte (zie figuur 2.1 voor een
impressie van de huidige situatie). Het oppervlak van het bedrijfsperceel bedraagt circa
0,9 ha.

Het agrarische bedrijfsperceel (links de stal, rechts de bedrijfswoning)

Agrarisch gebied aan de overzijde
Bedrijfsperceel met voerplaten
Figuur 2.1: beeldkwaliteit woningen in de directe nabijheid

De bebouwing betreft drie bedrijfsgebouwen met ten behoeve van de melkveehouderij
waarvan het totaal oppervlak 850 m² bedraagt (zie figuur 2.2). Het bedrijf heeft conform
Bestand Veehouderij Bedrijven een milieuvergunning voor het houden van 50 zoogkoeien.
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1. Bedrijfswoning
2. Bedrijfsgebouw (279 m²)

3. Bedrijfsgebouw (171 m²)
4. Bedrijfsgebouw (396 m²)

Figuur 2.2: huidige situatie

2.2 Toekomstige situatie
In de beoogde situatie wordt het bestaande ronde bedrijfsgebouw (nummer 4) gestript,
enkele meters naar het oosten verplaatst en her- en verbouwd. De typerende ronde vorm
van de rundveestal blijft derhalve behouden in het nieuwe ontwerp van het logiesgebouw.
Het totale grondoppervlak van de stal blijft ongewijzigd (circa 396 m²). In de nok van het
gebouw, aan de binnenzijde van de cirkel, wordt een verdieping gerealiseerd. Daardoor
wordt het totale vloeroppervlak vergroot tot 423 m². In totaal worden in het gebouw de
volgende 5 appartementen overige ruimten gerealiseerd:
Appartement 1:
123,5 m² (incl. 31,5 op de verdieping)
t.b.v. 6 personen
Appartement 2:
64 m² (incl. 18,4 op de verdieping)
t.b.v. 4 personen
Appartement 3:
64 m² (incl. 18,4 op de verdieping)
t.b.v. 4 personen
Appartement 4:
64 m² (incl. 18,4 op de verdieping)
t.b.v. 4 personen
Appartement 5:
64 m² (incl. 18,4 op de verdieping)
t.b.v. 4 personen
Hal en entree:
32,7 m²
Berging:
10,7 m²

6

Hoofdstuk 2

Het logiesgebouw betreft uitsluitend het aanbieden van overnachtingen met de mogelijkheid tot ondergeschikte horeca. Dit betekent dat er, in een inrichting die geen (planologische) hoofdbestemming horeca heeft, (kleine) eetwaren en/of (alcoholische) dranken
geconsumeerd kunnen worden en men daarvoor moet betalen. Er is geen sprake van
een gezamenlijke ruimte ten behoeve van diner en/of feesten aan derden.

Figuur 2.3: plattegrond (boven) en situatietekening van het perceel, doorsnede en zijaanzicht
Hoofdstuk 2
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Parkeren
Op het perceel dienen conform de CROW 317 publicatie 11 parkeerplaatsen gerealiseerd
te worden (zie voor de onderbouwing paragraaf ‘Verkeer en parkeren’). In het bouwplan
behorend bij deze omgevingsvergunning (omgevingsvergunning, activiteit bouwen) zijn
meer bouwtekeningen opgenomen.

2.3 Landschappelijke inpassing
Locatie
De projectlocatie maakt deel uit van een bestaand, vervallen boerenerf tegen de bosrand
aan. De Breehees is een bebouwingslint gelegen tussen het open dal van de Leij en het
besloten boslandschap rondom het Bankven. De Breehees heeft ter hoogte van het erf
een T-splitsing waar de weg noordwaarts overgaat in een zandpad. De weg wordt begeleid door eikenbomen.
Opgave
Beleid en regelgeving in het buitengebied zijn er op gericht dat ontwikkelingen geen afbreuk mogen doen aan de ruimtelijke kwaliteit. Elke ontwikkeling dient daarom landschappelijk te worden ingepast.
In sommige gevallen wordt ook nog een aanvullende kwaliteitsverbetering geëist conform
artikel 3.2 van de provinciale Verordening (deze heeft doorvertaling gekregen in een regionale LandschapsInvesteringsRegel). Hierin staat dat ‘de beoogde ruimtelijke ontwikkeling gepaard gaat met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of
van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het gebied waarop de ontwikkeling
haar werking heeft’.
Deze (kwaliteits)verbetering kan mede betreffen:
 de landschappelijke inpassing van bebouwing ten behoeve van intensieve veehouderij, voor zover vereist op grond van deze verordening;
 het toevoegen, versterken of herstellen van landschapselementen die een bijdrage
leveren aan de versterking van de landschapsstructuur of de relatie stad-land;
 activiteiten, gericht op behoud of herstel van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing
of terreinen;
 het wegnemen van verharding;
 het slopen van bebouwing;
1

In de nota ‘ Werkafspraken kwaliteitsverbetering landschap Hart van Brabant is vastgelegd hoe de gemeente Goirle om gaat met ontwikkelingen in het buitengebied in relatie
tot de landschappelijke waarden.

1

Dongen Gilze-Rijen Goirle Heusden Hilvarenbeek Loon op Zand Oisterwijk Waalwijk

8

Hoofdstuk 2

Conform de definities die hierin gehanteerd valt het ontwikkelen van verblijfsrecreatie op
een erf met een agrarische bestemming onder categorie 3 (vanwege de benodigde planologisch-juridische functieverandering), wat betekent dat de ontwikkeling landschappelijk moet worden ingepast en dat daarnaast nog een landschappelijke tegenprestatie
moet worden geleverd ter waarde van 20% van de waardevermeerdering die zal optreden door het herbestemmen van de grond.
Vanuit het landschappelijk perspectief heeft de ontwikkeling echter een zeer kleine impact op het landschap en is die impact ook nog eens positief te noemen. De ontwikkeling
zorgt voor een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit (zie figuur 2.4: stedenbouwkundige
en landschappelijk) doordat de bestaande opstallen gerenoveerd of herbouwd worden op
hoogwaardige wijze (stedenbouwkundige kwaliteit), het verrommelde erf wordt opgeruimd en landschappelijk ingericht (landschappelijke kwaliteit). Ook de verharding neemt
niet toe.
Landschappelijke inpassing
De landschappelijke inpassing wordt als volgt vormgegeven;
 de locatie ligt direct tegenover een T-splitsing in de Breehees waardoor hier sprake is
van een sterke zichtlijn over het perceel heen richting de bosrand. Om het doorzicht
vanaf het bebouwingslint naar de achtergelegen open landerijen en de bosrand te
behouden wordt de bestaande zichtlijn over de oprit geaccentueerd door deze te
vrijwaren van bebouwing en beplanting. Het nieuwe gebouw houd een grotere afstand van de te behouden opstallen;
 aan de noordkant van de locatie loopt een watergang die van een natuurvriendelijk
talud kan worden voorzien. Dit water krijgt een uitloper tot achter de appartementensilo waarmee extra natuurlijke gradiënten worden gerealiseerd en een natuurlijk afscheiding tussen het perceel en agrarische gronden daarachter ontstaat. Rondom
deze ‘poel’ komt natuurlijk, kruidenrijk gras;
 bij de vlonder komen bankjes/zitjes die uitzicht bieden op het landschap voor de verblijvende recreanten;
 deze strook met natuurweide/bloemrijk akkerland omzoomt ook de rest van de achterkant van het erf;
 rondom het nieuwe gebouw komt een (pluk)tuin met veel bloeiers voor insecten, die
wordt afgezoomd met een lage beukenhagen, die ook als schuilplaats voor huismussen kunnen dienen;
 op het erf worden enkele solitaire, inheemse bomen geplant;
 langs de Breehees komt een groene berm bestaande uit gras, een beukenhaag en
enkele heesters die het zicht op het logiesgebouw breken en het doorzicht over de
oprit accenturen, en die de parkeerplaatsen uit het zicht neemt;
 op het dak van het logiesgebouw worden golfplaten aangebracht.
 op het erf worden kasten voor vleermuizen en huismussen opgehangen.
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Figuur 2.4: landschappelijke inpassing op erf niveau
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Figuur 2.5: Afbeelding inpassing en kwaliteitsverbetering op hoger schaalniveau
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Berekening tegenprestatie:
Op basis van bepaalde grondwaardes komt de tegenprestatie die geleverd dient te worden op een bedrag van € 2.000,-. De berekening is als volgt opgesteld:
 de benodigde oppervlakte agrarische bestemming ten behoeve van recreatie bedraagt circa 500 m²;
 de waarde van grond met een recreatieve bestemming bedraagt circa € 40,- / m²;
 de bestaande agrarische waarde (bebouwd) bedraagt circa € 20,- / m².
Toekomstige waarde van de grond minus de bestaande waarde van de grond / 5 (20%)
is de waarde van de tegenprestatie = € 20.000 – € 10.000 = 10.000 / 5 = € 2.000,Tegenprestatie
De familie Schellekens zal een eigen bijdrage van € 2.000,- leveren aan een landschappelijke kwaliteitsverbetering in de vorm van een wandelpad tussen de boerencamping en
het toekomstige logiesgebouw inclusief beplanting, poel, rustpunt en informatiebord. Het
pad sluit aan bij de wandelroute die van Goirle via de beek richting het bosgebied en het
Bankven loopt.
Voorts vormt ook de ontwikkeling op zich een kwaliteitsverbetering doordat vervallen
opstallen vervangen en gerenoveerd worden, verharding zal worden opgeruimd (ca. 150
m² betonpad) en het erf zelf een hoogwaardige groene invulling zal krijgen, die ook ten
dienst staat van de recreatieve functie. Op het erf zelf wordt een breed scala maatregelen
genomen worden die ook als kwaliteitsverbetering aangemerkt kunnen worden;
 De ecologische oever van de watergang;
 De aanleg van een poel / zijarm watergang;
 Vogelvriendelijke dakbedekking;
 het wegnemen van verharding door het verwijderen van een betonpad.
Conclusie
Het strippen en verplaatsen van de vervallen ronde schuur, de herbouw ervan in de vorm
van een logiesgebouw en de landschappelijke herinrichting van het erf dragen bij aan het
verhogen van de ruimtelijke kwaliteit van de Breehees en omgeving.
Door de aanleg van het wandelpad en de poel langs de Breehees inclusief beplantingen,
banken en informatiebord en de bovengenoemde ingrepen binnen het erf wordt ruim
voldaan aan de doelstellingen van artikel 3.2. De landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering zal worden vastgelegd in een anterieure overeenkomst.
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2.4 Bestemmingen
Voor onderhavige plangebied vigeert het bestemmingsplan ‘Buitengebied Goirle’, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad op 9 december 2008. In dit bestemmingsplan heeft
het plangebied de volgende (gebieds)bestemmingen en aanduidingen (zie figuur 2.6):
 AHS – landschap;
 Extensiveringsgebied;
 Bebouwingsconcentratie;
 Agrarisch – bedrijf.

Figuur 2.6: uitsnede bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Boven: zoneringskaart, onder: detailbestemmingskaart
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Onderstaand zijn uitsluitend de relevante regels voor het onderhavige plan opgenomen.
Agrarisch - Bedrijf (art. 11)
Bestemmingsomschrijving art. 11.1: de op de plankaart voor ‘Agrarisch - Bedrijf’ (A - B)
aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. grondgebonden agrarische bedrijven;
b. één bedrijfswoning tenzij op de plankaart anders is aangegeven;
c. aan-huis-verbonden beroepen en aan-huis-verbonden bedrijven;
d. bestaande zorgboerderijen;
e. productiegebonden detailhandel, waarbij de totale gezamenlijke oppervlakte per
agrarisch bedrijf niet meer mag bedragen dan 50 m²;
f. (onverharde) paden, wegen en parkeervoorzieningen;
g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
h. extensief recreatief medegebruik en buitenrijbanen.
Vrijstelling: Nevenactiviteiten en agrarische verbreding (art 11.4.4)
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid
11.1 voor het medegebruik van de gronden en bebouwing voor niet-agrarische nevenfuncties of voor agrarische verbreding, waarbij de volgende voorwaarden gelden:
a. Nevenactiviteiten zijn alleen toegestaan binnen het bestemmingsvlak ‘Agrarisch Bedrijf’ voor zover deze niet gelegen zijn binnen ‘GHS natuur’ of ‘landbouwontwikkelingsgebied’ zoals aangegeven op de zoneringkaart.
b. Agrarische verbreding is toegestaan binnen het bestemmingsvlak ‘Agrarisch – Bedrijf’.
c. Het medegebruik is alleen toegestaan als onderdeel van een functionerend agrarische bedrijf, waarbij de agrarische functie de hoofdfunctie blijft.
d. Het medegebruik is bij beëindiging van de agrarische functie niet meer toegestaan.
e. Het medegebruik mag niet leiden tot uitbreiding van de bedrijfsgebouwen met meer
dan 500 m² of vergroting van het agrarische bestemmingsvlak.
f. Het medegebruik mag de bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische bedrijven niet beperken.
g. De publieks- en/of verkeersaantrekkende werking mag niet onevenredig toenemen in
relatie tot de aard van de omgeving en functie en aard van de weg waaraan en de locatie gelegen is.
h. Er dient in geval van publieksaantrekking voldoende parkeergelegenheid op eigen
terrein te zijn, welke tevens afdoende landschappelijk ingepast moet zijn.
i. Verkoop is alleen toegestaan op kleine schaal, voor zover direct verbonden met het
functionerende agrarisch bedrijf of in de directe omgeving daarvan geproduceerde
en/of bewerkte primaire agrarische (streek)producten, tot een verkoopvloeroppervlak
van maximaal 100 m².
j. Horeca-activiteiten zijn alleen toegestaan op kleine schaal, tot een bedrijfsvloeroppervlak van maximaal 100 m² binnen ‘bebouwingsconcentraties’ zoals aangeduid op
de zoneringkaart en voor het overige tot maximaal 50 m².

14

Hoofdstuk 2

k.

Verblijfsrecreatie in de vorm van appartementen of een groepsaccommodatie, zorgactiviteiten voor de dag- en/of nachtopvang van zorgvragers of dagrecreatie is toegestaan tot in totaal maximaal 500 m² binnen ‘bebouwingsconcentraties’ zoals aangeduid op de Zoneringkaart.
l. Er mag geen buitenopslag voor het medegebruik plaatsvinden.
m. De in de omgeving aanwezige gebiedswaarden volgens de omliggende gebiedsbestemmingen mogen niet onevenredig worden aangetast.
n. Bij cumulatie van meerdere vormen van medegebruik mag het totale daarvoor te
gebruiken bedrijfsvloeroppervlak niet meer gaan bedragen dan 50% van de aanwezige bebouwing, tot navolgende maxima:
- binnen ‘bebouwingsconcentraties zoals aangeduid op de zoneringkaart 1.000 m² of
in geval van statische opslag 2.500 m²;
- voor het overige 500 m² of in geval van statische opslag 1.000 m².
Conclusie
Het onderhavige plan past niet (direct) binnen de bestemming ‘Agrarisch’. Er zijn in principe twee mogelijkheden om de realisatie van het logiesgebouw alsnog te realiseren.
1. Het realiseren van het logiesgebouw als nevenactiviteiten behorend bij het agrarische
bedrijf;
2. Het realiseren van het logiesgebouw door een passende bestemming toe te kennen
aan het logiesgebouw (of vooruitlopend op het toekennen van een passende bestemming door middel van een omgevingsvergunning).
De gemeente geeft de voorkeur om een passende bestemming toe te kennen aan het
logiesgebouw omdat er geen sprake is van een volwaardig agrarisch bedrijf. Deze ruimtelijke onderbouwing, als onderdeel van een omgevingsvergunning, biedt de verantwoording van deze optie.
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3.

BESTAAND BELEID
3.1 Rijksbeleid
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte geeft de ambitie aan voor Nederland in 2040.
Die ambitie is vertaald in doelen voor de middellange termijn tot 2028.
Het Rijk streeft naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. De bestuurlijke drukte, ingewikkelde regelgeving of een sectorale blik met negatieve gevolgen
voor de ontwikkeling van Nederland dient met de nieuwe structuurvisie gekeerd te worden. Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale
belangen. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid.
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte richt zich op de volgende 13 nationale belangen behoren onder de voorname drie streefdoelen:
Vergroten van de concurrentiekracht van Nederland
1. Een excellente ruimtelijk-economische structuur van Nederland door een aantrekkelijk vestigingsklimaat in en goede internationale bereikbaarheid van de stedelijke regio’s met een concentratie van topsectoren (nationaal belang 1);
2. Ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en de energietransitie (nationaal belang 2);
3. Ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via buisleidingen
(nationaal belang 3);
4. Efficiënt gebruik van de ondergrond (nationaal belang 4).
Verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid
5. Een robuust hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen rondom en tussen de
belangrijkste stedelijke regio’s inclusief de achterlandverbindingen (nationaal belang
5);
6. Betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem (nationaal
belang 6);
7. Het in stand houden van het hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen om het
functioneren van het mobiliteitssysteem te waarborgen (nationaal belang 7).
Waarborgen kwaliteit leefomgeving
8. Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s (nationaal belang 8);
9. Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en kaders voor
klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling (nationaal belang 9);
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10. Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en
natuurlijke kwaliteiten (nationaal belang 10);
11. Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen van
flora- en faunasoorten (nationaal belang 11);
12. Ruimte voor militaire terreinen en activiteiten (nationaal belang 12);
13. Zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten (nationaal belang 13).
Conclusie
Het onderhavige plan behoort niet tot 1 van de 13 belangen waarvoor decentrale overheden geen beleidsvrijheid hebben. Het beleid inzake de realisatie van een logiesgebouw
wordt dan ook neergelegd bij de decentrale overheden.

3.2 Provinciaal beleid
Structuurvisie
In de structuurvisie RO benoemt de provincie haar provinciale ruimtelijke belangen en de
wijze waarop zij deze behartigt. De structuurvisie is opgebouwd uit een ‘Deel A Visie en
sturing’, waarin de ruimtelijke visie, de belangen en de sturingsfilosofie is opgenomen. De
ruimtelijke visie is uitgewerkt in dertien provinciale ruimtelijke belangen.
1. Regionale contrasten;
2. Een multifunctioneel landelijk gebied;
3. Een robuust en veerkrachtig water- en natuursysteem;
4. Een betere waterveiligheid door preventie;
5. Koppeling van waterberging en droogtebestrijding;
6. Ruimte voor duurzame energie;
7. Concentratie van verstedelijking;
8. Sterk stedelijk netwerk: BrabantStad;
9. Groene geledingszones tussen steden;
10. Goed bereikbare recreatieve voorzieningen;
11. Economische kennisclusters;
12. (inter)nationale bereikbaarheid;
13. Beleefbaarheid stad en land vanaf de hoofdinfrastructuur.
De wijze waarop de provincie deze ruimtelijke belangen behartigt is uitgewerkt in vier
manieren van sturen: regionaal samenwerken, ontwikkelen, beschermen en stimuleren.
In ‘Deel B Structuren en beleid’ staat op welke wijze de provincie stuurt op de functies in
Noord-Brabant. Daarvoor zijn vier ruimtelijke structuren opgesteld: de groenblauwe structuur, het landelijk gebied, de stedelijke structuur en de infrastructuur.
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Het plangebied maakt onderdeel uit van de stedelijke structuur en is aangeduid als ‘Kernen in het landelijk gebied’ (zie figuur 3.1).

Figuur 3.1: uitsnede Structuurvisie Ruimte provincie Noord-Brabant

Groenblauwe mantel
Binnen de groenblauwe mantel is de agrarische sector een grote en belangrijke grondgebruiker. Het is nodig deze positie te behouden en/of een ontwikkeling in grondgebonden
agrarisch gebruik te bevorderen. Er zijn ook diverse recreatieve en toeristische bedrijven
binnen de groenblauwe mantel aanwezig. Het behoud en vooral de ontwikkeling van
natuur, water (-beheer) en landschap is een belangrijke opgave. Nieuwe ontwikkelingen
binnen de groenblauwe mantel zijn mogelijk, als deze bestaande natuur-, bodem- en
waterfuncties respecteren of bijdragen aan een kwaliteitsverbetering van deze functies of
het (cultuurhistorisch waardevolle) landschap. De versterking van de binnen de groenblauwe mantel aanwezige leefgebieden voor plant- en diersoorten vraagt daarbij specifieke aandacht. Het beleid is er op gericht dat de belevingswaarde en de recreatieve
waarde van het landschap toeneemt. Ontwikkelingen passen qua aard en schaal bij het
ontwikkelingsperspectief voor de groenblauwe mantel en houden rekening met omliggende waarden.
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Ladder voor duurzame verstedelijking
In verband met bestemmingsplanwijzigingen is een gedegen ruimtelijk-functionele onderbouwing tegenwoordig gewenst, mede omdat binnen de ruimtelijke ordening steeds meer
de nadruk komt te liggen op zorgvuldig ruimtegebruik. In verband hiermee is in oktober
2012 de ‘Ladder voor Duurzame Verstedelijking’ geïntroduceerd (art 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening (Bro)). De Ladder is een motiveringsinstrument dat verplicht toegepast
moet worden bij bestemmingsplannen of projectafwijkingsbesluiten die een ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’ mogelijk maken. Wat er onder een nieuwe stedelijke ontwikkeling
valt, is in art. 1.1.1 Bro bepaald:
“De ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren,
detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.”
Bij de toepassing van de Ladder dienen de volgende treden doorlopen te worden:
a) Er wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een
actuele regionale behoefte.
b) Indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel a, blijkt dat sprake is van een actuele
regionale behoefte, wordt beschreven in hoeverre in die behoefte binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan worden voorzien door benutting
van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of anderszins.
c) Indien uit de beschrijving, bedoeld in onderdeel b, blijkt dat de stedelijke ontwikkeling
niet binnen het bestaand stedelijk gebied van de betreffende regio kan plaatsvinden,
wordt beschreven in hoeverre wordt voorzien in die behoefte op locaties die, gebruikmakend van verschillende middelen van vervoer, passend ontsloten zijn of als
zodanig worden ontwikkeld.
Actuele regionale behoefte
Specifiek voor de eerste trede geldt dat deze slechts tot doel heeft na te gaan of de vestiging van een functie in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening; het
onderzoek mag geen betrekking hebben op economische ordening (economische behoefte, de marktvraag of de beoordeling van de mogelijke of actuele economische gevolgen). Hoewel dit in het kader van de Europese regelgeving met betrekking tot vrije vestiging al lang vast ligt, is het toch nog eens expliciet verwoord in een vierde lid dat per 1 juli
2014 aan art. 3.1.6. van het Bro is toegevoegd.
Uit de toelichting en de handreiking bij de Ladder komt naar voren dat de behoefte zowel
kwantitatief als kwalitatief van aard kan zijn. Verder is aangegeven dat het begrip ‘actueel’ niet letterlijk opgevat moet worden, het gaat in feite om de toekomstige vraag. Over
de afbakening van de regio wordt vermeld dat die aan moet sluiten op het (te verwachten) verzorgingsgebied van de ontwikkeling.
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Toets aan de Ladder voor duurzame verstedelijking
In de nieuwe situatie wordt het bestaande ronde bedrijfsgebouw van 396 m² gestript, en
enkele meters naar het oosten verplaatst en her- en verbouwd. De typerende ronde vorm
van de rundveestal blijft derhalve behouden in het nieuwe ontwerp van het logiesgebouw
waarin 5 appartementen voor recreatief gebruik worden gerealiseerd. Ruimtelijke gezien
gaat het in deze om de herinvulling van een voormalige melkveehouderij en dus om inbreiding in plaats van uitbreiding. Op basis van jurisprudentie is er geen sprake van een
nieuwe stedelijke ontwikkeling bij het toevoegen van 5 appartementen voor recreatief
gebruik. Ondanks dit gegeven draagt deze ontwikkeling bij aan de uitvoering van het
gemeentelijke beleid. Niet alleen wordt door dit initiatief vrijkomende agrarische bebouwing gesloopt, ook wordt middels dit initiatief invulling gegeven aan de verblijfsrecreatieve doelstelling met bijbehorende landschappelijke inpassing en kwaliteitsverbetering. De
ontwikkeling voldoet hiermee aan de eerste en tweede trede van de Ladder van duurzame verstedelijking en daarmee hoeft het initiatief niet meer te worden getoetst aan de
derde trede.
Conclusie
Het onderhavige project wordt conform de 'ladder voor duurzame verstedelijking' gerealiseerd.
Verordening ruimte 2014
Provinciale Staten hebben op 7 februari 2014 de Verordening ruimte 2014 vastgesteld,
en de Verordening is per 19 maart in werking getreden. In de verordening staan onderwerpen uit de provinciale structuurvisie, waarbij is aangegeven welke belangen de provincie wil behartigen en hoe ze dat wil doen. Deze verordening bestaat uit kaartmateriaal
en regels waarmee gemeenten rekening moeten houden bij het opstellen van ruimtelijke
plannen. De verordening bevat regels voor:
 stedelijke ontwikkeling;
 cultuurhistorie;
 agrarische ontwikkeling en windturbines;
 water;
 natuur en landschap.
De verordening wijst het gebied waarin het plangebied zich bevindt aan als ‘Beperkingen
veehouderij’, ’Attentiegebied ecologische hoofdstructuur’ en ‘Groenblauwe mantel’ (zie
figuur 3.2).
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Figuur 3.2: uitsnede Verordening Ruimte

Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit (art. 3.1)
1. De toelichting bij een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling
bevat een verantwoording dat:
a. het plan bijdraagt aan de zorg voor het behoud en de bevordering van de
ruimtelijke kwaliteit van het daarbij betrokken gebied en de naaste omgeving,
waaronder in ieder geval een goede landschappelijke inpasbaarheid;
b. toepassing is gegeven aan het principe van zorgvuldig ruimtegebruik.
2. Het principe van zorgvuldig ruimtegebruik als bedoeld in het eerste lid houdt in ieder
geval in dat:
a. een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied gebruik maakt
van een bestaand bouwperceel, tenzij in deze verordening uitdrukkelijk anders is bepaald;
b. uitbreiding van het op grond van het geldende bestemmingsplan toegestane
ruimtebeslag slechts is toegestaan mits de financiële, juridische of feitelijke
mogelijkheden ontbreken om de beoogde ruimtelijke ontwikkeling binnen dat
toegestane ruimtebeslag te doen plaatsvinden;
c. ingeval van stedelijke ontwikkeling toepassing is gegeven aan artikel 3.1.6,
tweede lid, van het Besluit ruimtelijke ordening (ladder voor duurzame verstedelijking);
d. een bestemmingsplan buiten bestaand stedelijk gebied bepaalt dat gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere permanente voorzieningen binnen
het bouwperceel worden opgericht en daarbinnen worden geconcentreerd.
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Bescherming van de groenblauwe mantel (art. 6.1)
1. Een bestemmingsplan dat is gelegen in de groenblauwe mantel:
a. strekt tot behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van het watersysteem en
de ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden;
b. stelt regels ter bescherming van de ecologische, landschappelijke en hydrologische waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden.
2. De toelichting bij een bestemmingsplan als bedoeld in het eerste lid, bevat een verantwoording over de wijze waarop de nodige kennis over de aanwezige ecologische
en landschappelijke waarden en kenmerken is vergaard.
Niet-agrarische functies (art. 6.10)
1. Een bestemmingsplan dat is gelegen in de groenblauwe mantel kan voorzien in een
vestiging van een niet-agrarische functie, anders dan bepaald in de artikelen 6.7 tot
en met artikel 6.9 mits:
a. de totale omvang van het bouwperceel van de beoogde ontwikkeling ten
hoogste 5.000 m² bedraagt;
b. de ontwikkeling onder toepassing van artikel 6.1, eerste lid (bescherming
groenblauwe mantel), gepaard gaat met een positieve bijdrage aan de bescherming en ontwikkeling van de onderkende ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken;
c. is verzekerd dat overtollige bebouwing wordt gesloopt;
d. de beoogde ontwikkeling niet leidt tot een bedrijf, behorend tot de milieucategorie 3 of hoger;
e. de beoogde ontwikkeling niet leidt tot twee of meer zelfstandige bedrijven;
f. de beoogde ontwikkeling niet leidt tot een al dan niet zelfstandige kantoorvoorziening met een baliefunctie;
g. de beoogde ontwikkeling niet leidt tot al dan niet zelfstandige detailhandelsvoorziening met een verkoopvloeroppervlakte van meer dan 200 m²;
h. is aangetoond dat de ruimtelijke ontwikkeling ook op langere termijn past
binnen de op grond van deze verordening toegestane omvang;
i. de beoogde activiteit niet leidt tot een grootschalige ontwikkeling.
Afwijkende regels voor recreatiebedrijven (art. 6.11)
1. In afwijking van artikel 6.10 eerste lid, onder a (niet-agrarische functies), kan een
bestemmingsplan dat is gelegen in de groenblauwe mantel voorzien in een vestiging
van een recreatiebedrijf, mits:
a. de omvang van de bebouwing van de beoogde ontwikkeling ten hoogste 1,5
hectare bedraagt;
b. in geval de bouw van recreatiewoningen op een verblijfsrecreatief terrein
wordt beoogd, deze woningen bedrijfsmatig worden beheerd.
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Doorwerking in het plangebied
Omdat het logiesgebouw een passende bestemming verkrijgt dient het plan te worden
getoetst als een recreatiebedrijf. In dat geval dient te worden getoetst aan 6.10 en indien
het een grootschaliger bedrijf betreft (gemeten in m²) dient te worden getoetst aan artikel
6.11. Het onderhavige plan past binnen de voorwaarden van beide artikels.
Kwaliteitsverbetering
Ten behoeve van het onderhavige plan is een landschappelijke inpassing opgesteld (zie
paragraaf 2.2). Deze landschappelijke inpassing is in de omgevingsvergunning en in de
met de initiatiefnemer afgesloten anterieure overeenkomst vastgelegd.
Conclusie
Het onderhavige plan past binnen het provinciale beleid. Het provinciale beleid vormt
derhalve geen belemmering voor de realisatie van het onderhavige plan.

3.3 Gemeentelijk beleid
In juli 2010 heeft de gemeenteraad van Goirle de Structuurvisie opgesteld. Dit document
is het kader voor het te voeren ruimtelijke beleid tot 2020. Het omvat de visie en de
hoofdlijnen van het ruimtelijk beleid. In het toekomstbeeld van het buitengebied van Goirle heeft het buitengebied voldoende kwaliteiten om tot 2020 te kunnen meebewegen met
de ontwikkelingen die zich zullen voordoen. De aantrekkelijkheid van het buitengebied
wordt, zoals verwoord in de notitie ‘Buitengebied in beweging’, gewaarborgd door een
goede balans tussen de verschillende functies en waarden van het buitengebied.
Binnen de nader begrensde bebouwingsconcentraties is ruimte voor functies en bebouwing met betrekking tot vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB). Ontwikkelingen
binnen de bebouwingsconcentratie dienen ruimtelijke en functioneel te worden afgewogen. Initiatieven dienen bij te dragen aan kwaliteitsverbetering.
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Figuur 3.3: uitsnede structuurvisie Goirle 2020

Het plangebied is gelegen in het deelgebied oost en binnen een bebouwingscluster /
lintbebouwing (zie figuur 3.3).
Deelgebied oost
Het oostelijke gebied is geschikt voor landschaps- en natuurontwikkeling en recreatie.
Het gebied ligt ingesloten tussen de kern Goirle en het landgoed Gorp en Roovert. Het
gebruik van het gevarieerde landschap is overwegend agrarisch. Door de nabijheid van
het centrum van Goirle heeft het gebied vooral toegevoegde waarde als uitloopgebied
voor mensen die in Goirle wonen en verblijven. De recreatieve waarde wordt vergroot
door nevenfuncties bij agrarische bedrijven toe te staan, die aansluiten bij het karakter
van het gebied. Samen met de landschapsontwikkeling krijgt de natuur een impuls, gekoppeld aan de aanwezige beekdalen en het oprichten van nieuwe landgoederen. De
bestaande extensieve agrarische bedrijven vervullen een functie in landschapsbeheer.
De landbouw kan in de huidige vorm gehandhaafd blijven. Voor nieuwe bedrijven is in het
deelgebied Oost geen ruimte. In het gebied zijn wel nevenfuncties bij bestaande agrarische bedrijven denkbaar.
Bebouwingsconcentraties
Binnen het deelgebied Oost bevinden zich twee bebouwingsconcentraties met elk een
eigen streefbeeld voor de toekomst.
Het projectgebied is gelegen in de bebouwingsconcentratie Breehees (zie figuur 3.4):
 de open plekken bieden mogelijkheden tot ontwikkeling van bebouwing;
 behoud van zichtrelaties met het landschap;
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ontwikkelingen in de (extensieve) eventueel meerdaagse recreatieve sector zijn
kansrijk.

Figuur 3.4: uitsnede streefbeeldbebouwingsconcentratie Breehees

Conclusie
Onderhavige ruimtelijke ontwikkeling past binnen het beleid zoals gesteld in de structuurvisie Goirle. Het beleid in deelgebied Oost is ruimte voorziet in de beleidsbasis voor recreatieve nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven. Daarnaast wordt in de bebouwingsconcentratie beleidsruimte geboden aan de (meerdaagse) recreatieve sector als hoofdfunctie. Het onderhavige project zorgt door middel van de landschappelijke inpassing
voor de toevoeging van landschappelijke kwaliteit.
Dit betekent overigens dat het onderhavige project ook als nevenactiviteit bij het agrarische bedrijf gerealiseerd kan worden. De binnenplanse mogelijkheid in het bestemmingsplan ‘Buitengebied Goirle’ (art. 11.4.4) heeft als voorwaarde dat het een volwaardig
agrarische bedrijf dient te zijn. De structuurvisie bevat deze voorwaarden niet.
De structuurvisie biedt beleidsruimte aan ontwikkelingen die niet direct mogelijk zijn op
basis van het bestemmingsplan (incl. binnenplanse mogelijkheden). De structuurvisie
biedt derhalve de beleidsruimte om het onderhavige plan door middel van een buitenplanse procedure mogelijk te maken.
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4.

MILIEUHYGIENISCHE EN KWALITATIEVE VERANTWOORDING
4.1 Flora en fauna
Het projectgebied bevindt zich niet in een speciale beschermingszone als bedoeld in de
Vogel- en/of Habitatrichtlijn en maakt geen deel uit van het Brabants Natuurnetwerk
(voormalige Ecologische Hoofdstructuur). Gebiedsbescherming is dus niet direct aan de
orde. Externe werking op beschermde gebieden is eveneens uitgesloten. Het dichtstbijzijnde Natura2000-gebied Kampina & Oisterwijkse Vennen ligt op meer dan 20 kilometer
afstand, buiten de invloedssfeer van de voorgenomen ontwikkeling.
Wat betreft soortbescherming is de Flora- en faunawet van toepassing. Hierin wordt onder andere de bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige
natuurwaarden. Als hiervan sprake is, moet ontheffing of vrijstelling worden aangevraagd.
Onderhavige ontwikkeling betreft de sloop en nieuwbouw van een veestal op een boerenerf waar voor een deel gras- en ruigtevegetatie op staat. Bomen en oppervlaktewater
zijn niet aanwezig binnen het projectgebied. Voor de ontwikkeling zal, naast sloop, vegetatie worden weggehaald en grondverzet worden gepleegd. Hierbij moet men altijd bedacht zijn op de aanwezigheid van beschermde soorten planten en dieren die in de stal,
vegetatie en bovengrond aanwezig kunnen zijn. Daarbij kan het projectgebied (een belangrijk) onderdeel vormen van het leefgebied. Een Flora en fauna onderzoek is derhalve
nodig.
Onderzoek
2
Op 1 juli 2015 is het projectgebied bezocht door een ecoloog van BRO. Op basis hiervan
is vervolgens een inschatting gemaakt van de effecten op de ruimtelijke ontwikkeling op
beschermde natuurwaarden.

2

BRO is lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB). Het NGB is de brancheorganisatie voor groene adviesbu-

reaus en heeft als doel kwaliteitsbevordering en belangenbehartiging. Onze werkzaamheden voeren wij dan
ook uit volgens de door het NGB vastgestelde gedragscode (versie juni 2008, aangevuld in februari 2010). De
medewerkers binnen de discipline ecologie voldoen aan de door het Ministerie van EZ genoemde voorwaarden
voor ter zake deskundigen op het gebied van ecologisch onderzoek.
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Het projectgebied betreft een voormalige veestal en deel van een boerenerf met wat opslag van materialen en wat ruigte- en grasvegetatie. Deze vegetatie is erg voedselrijk en
verruigd en is daarmee ongeschikt biotoop voor beschermde plantensoorten. Vaste verblijf- en rustplaatsen van zwaarder beschermde zoogdieren (tabel 2 en 3 Flora- en faunawet) zoals steenmarter zijn niet aangetroffen en voor overige soorten worden deze
eveneens niet verwacht gezien het aanwezige ongeschikte biotoop binnen het projectgebied. Hooguit zullen enkele licht beschermde soorten (zogenaamde tabel 1 soorten Floraen faunawet) binnen het projectgebied aanwezig zijn, zoals mol en veldmuis (grondgebonden zoogdieren) en bruine kikker en gewone pad (amfibieën). Voor deze soorten
geldt de zorgplicht.
Broedende vogels (te allen tijde zwaar beschermd) zijn aangetroffen in de veestal (1 nest
van boerenzwaluw) en kunnen verwacht worden in de opslag en ruigtevegetatie (zoals
merel en winterkoning). Daarnaast zijn er enkele broedlocaties van huismus aanwezig
onder het dak van de naastgelegen bebouwing. Door werkzaamheden buiten de beschermde broedperiode (hier globaal half maart-half augustus) uit te voeren zijn negatieve effecten op (potentieel) aanwezige broedende vogels redelijkerwijs uit te sluiten.
De boerenzwaluw staat op de lijst van ‘vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten’ in
categorie 5. Voor deze categorie geldt dat nesten enkel jaarrond beschermd zijn als
zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen. In dit geval
gaat het om 1 nest en zijn er voldoende alternatieven in de (directe) omgeving voorhanden. Negatieve effecten voor boerenzwaluw zijn uitgesloten.
De huismus staat op de lijst van ‘vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten’ in categorie 2. Deze categorie omvat nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of
biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief
beschikbaar. Gezien de zeer beperkte wijziging in de biotoop zijn negatieve effecten voor
huismus en overige zwaarder beschermde (vogel)soorten op voorhand uitgesloten.
Zorgplicht
In het kader van de algemene zorgplicht is het noodzakelijk om voldoende zorg te dragen
voor de aanwezige individuen. Dit houdt in dat al het redelijkerwijs mogelijke gedaan
dient te worden om het doden van individuen te voorkomen. In het kader van de algemene zorgplicht zijn geen specifieke maatregelen nodig voor zoogdieren en amfibieën.
Zowel voor de huismus en vleermuizen worden (houten) kasten opgehangen op diverse
plekken op het perceel. Voor deze gevoelige soorten wordt extra zorg gedragen in het
kader van de flora & faunawet.
Conclusie
Ten aanzien van flora en fauna zijn er geen belemmeringen te verwachten. Nader onderzoek naar (bepaalde) soortgroepen is niet nodig. Het aanvragen van een vergunning
onder de Natuurbeschermingswet of een ontheffing onder de Flora- en faunawet is niet
aan de orde.
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4.2 Archeologie
Archeologische waarden mogen niet geschaad worden door ingrepen in de bodem. Indien ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden dient te worden beoordeeld of archeologische waarden in het geding raken. In de eerste plaats dient bekeken te worden of bij de
ruimtelijke ontwikkeling ingrepen in de bodem plaatsvinden. In de tweede plaats dient de
archeologische verwachtingswaarde te worden beoordeeld aan de hand van de ‘archeologische verwachting’. Dit wordt gedaan aan de hand van het geldende bestemmingsplan
en de provinciale cultuurhistorische waardenkaart.
Doorwerking in het onderhavige plan
In het onderhavige project wordt de te verbouwen rundveestal enkele meters verplaatst.
Ten behoeve van deze verplaatsing wordt derhalve in ongeroerde grond gegraven (de
bovengrond tot circa 30 centimeter is wel gegraven als gevolg van aangelegde verhardingen). Het oppervlak van de te graven gronden zal circa 250 m² bedragen. Er dient
derhalve te worden beoordeeld of er sprake is van een archeologische verwachtingswaarde.
De gemeente Goirle heeft in het geldende bestemmingsplan de archeologische verwachting opgenomen. De initiatieflocatie ligt niet in een gebied met een verwachtingswaarde
archeologie. Ook conform de provinciale cultuurhistorische waardenkaart heeft het projectgebied (ter plaatse van de ronde rundveestal) geen archeologische verwachtingswaarde (zie figuur 4.1). Een archeologisch onderzoek is derhalve niet noodzakelijk.

Figuur 4.1: uitsnede cultuurhistorische waardenkaart Noord-Brabant, deelkaart: indicatieve archeologische verwachtingen
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Conclusie
Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor de realisatie van het onderhavige
project.

4.3 Waterparagraaf
Bij ieder ruimtelijk plan is een watertoets verplicht omdat de ontwikkeling geen negatieve
invloed mag uitoefenen op de waterhuishoudkundige situatie ter plaatse en in de omgeving. Ten behoeve van het onderhavige project heeft derhalve een watertoets plaat gevonden.
Beleidskader
Wat betreft het aspect water zijn de relevante beleidsstukken het Provinciaal Waterplan
van Noord-Brabant, het Waterbeheersplan 2010-2015 van waterschap De Dommel, het
Nationaal Waterplan, het rapport Waterbeleid voor de 21ste eeuw, Nationaal Bestuursakkoord Water en de Europese Kaderrichtlijn Water. Daarnaast is ook de regelgeving van
het waterschap zoals vastgelegd in de Keur van belang. Belangrijkste gezamenlijke punt
uit deze beleidsstukken is dat water een belangrijk sturend element is in de ruimtelijke
ordening. De bekende drietrapsstrategieën zijn leidend:
 vasthouden-bergen-afvoeren (waterkwantiteit);
 voorkomen-scheiden-zuiveren (waterkwaliteit).
Daarnaast is de ‘Beleidsbrief regenwater en riolering’ nog relevant. Hierin staat hoe het
beste omgegaan kan worden met het hemelwater en het afkoppelen daarvan.
Waterschap De Dommel: Beleidsnota uitgangspunten Watertoets
Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Goirle’ biedt ruimte aan nieuwbouw. Op deze
nieuwbouwplannen in relatie tot duurzaam omgaan met water zijn de volgende beleidsuitgangspunten van het waterschap De Dommel van toepassing:
 Gescheiden houden van vuil water en schoon hemelwater: het streven is het schone
regenwater af te koppelen. Het vuil water, of DWA van de reeds aanwezige bebouwing wordt verwerkt middels een drukriolering, wat niet geschikt is voor het verwerken van regenwater. Het regenwater wordt bij voorkeur oppervlakkig verwerkt binenn
het projectgebied en eventueel afgevoerd, bijvoorbeeld middels molgoten richting waterpartijen of sloten.
 Voor de afweging van de wijze waarop met het afgekoppelde schone hemelwater
moet worden omgegaan gelden de volgende afwegingsstappen: hergebruik – infiltratie – buffering - afvoer.
 Hydrologisch Neutraal bouwen: bij nieuwe ontwikkelingen dient de hydrologische
situatie minimaal gelijk te blijven aan de uitgangssituatie. De Gemiddeld Hoogste
Grondwaterstand (GHG) mag niet verlaagd worden en het waterpeil sluit aan bij optimale grondwaterstanden.
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Water als kans: de belevingswaarde van water kan bijvoorbeeld voor meerwaarde
zorgen.
Meervoudig ruimtegebruik: omdat de vierkante meters duur zijn, wordt aangeraden
naar meervoudig grondgebruik te kijken. Op deze manier kan het ‘verlies’ van vierkante meters door de ruimtevraag van water beperkt worden.
Voorkomen van vervuiling: nieuwe bronnen van verontreiniging dienen zoveel mogelijk voorkomen te worden.
Wateroverlastvrij bestemmen: bij dit uitgangspunt wordt al voldaan aan extreme situaties (NBW-norm ). De voorkeur gaat uit naar het ontwikkelen op locaties die als gevolg van hun ligging ‘hoog en droog genoeg’ zijn en daarmee voldoen aan de NBWnorm voor de toekomstige functie, zodat ’wateroverlastvrij bestemd’ wordt. Indien dit
niet mogelijk of wenselijk is, zal gezocht moeten worden naar compenserende of mitigerende maatregelen die het gewenste beschermingsniveau tegen wateroverlast
helpen realiseren.

Watertoets
Bodem en grondwater
De bodem in het projectgebied bestaat conform BIS-bodemdata uit zandgronden (nader
getypeerd als Veldpodzolgronden; fijn zand; grw matig diep en vrij diep. Fijne zandgronden zijn redelijk tot goed waterdoorlatend.
De grondwaterstanden zijn voor het projectgebied globaal als volgt te typeren:
 Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG)
40 - 60 cm-mv
 Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG)
120 – 140 cm-mv
 Grondwatertrap
VI
Beschermde gebieden
Het projectgebied is niet gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied, of waterwingebied op basis van de Verordening Ruimte Noord-Brabant.

Figuur 4.2: uitsnede leggerkaart ‘oppervlaktewaterlichamen’ Waterschap De Dommel
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Oppervlakte water
In het projectgebied is geen oppervlaktewateren gelegen die in beheer zijn bij het waterschap. Het projectgebied grenst wel direct aan twee watergangen waarvan de onderhoudsstroken tot in het plangebied reiken. Aan de noordzijde grenst het projectgebied
aan een A-watergang en aan de westzijde grenst het projectgebied aan een Bwatergang.
Het onderhavige plan in relatie tot water
Hydrologisch neutraal
In het onderhavige project wordt een bestaande rundveestal gestript, enkele meters verplaatst en verbouwd tot logiesgebouw. Het oppervlak van het verhard oppervlak blijft
gelijk. De locatie waar de beoogde parkeerplaatsen worden gerealiseerd zijn in de huidige situatie reeds verhard ten behoeve van manoeuvreerruimte voor de agrarische werktuigmachines. Het onderhavige project betreft derhalve hydrologisch neutraal gerealiseerd.
Grondwaterstand
De schuur wordt enkele meters verplaatst. Indien de nieuwe fundering dieper reikt dan 40
centimeter dient rekening gehouden te worden met de grondwaterstanden. De hoogste
grondwaterstand in het gebied liggen namelijk 40 centimeter onder maaiveld.

4.4 Bodem
Bij de verkenning van mogelijkheden om nieuwe functies in een gebied te realiseren dient
de bodemkwaliteit te worden betrokken. Inzicht in eventuele beperkingen aan het bodemgebruik (i.v.m. milieuhygiënische risico’s voor mens, plant en dier) is noodzakelijk om
te beoordelen of de grond geschikt is voor de beoogde functie. Er mogen namelijk geen
nieuwe gevoelige functies op een zodanig verontreinigd terrein worden gerealiseerd, dat
schade is te verwachten voor de gezondheid van de gebruikers of het milieu. In het onderhavige project wordt een logiesgebouw gerealiseerd in een voormalige rundveestal.
Een bodemonderzoek is in het kader van de ruimtelijke procedure verplicht. Bovendien
wordt in het project een gebouw gerealiseerd waarin menen gaan verblijven. Op basis
van het Bouwbesluit is het bodemonderzoek eveneens noodzakelijk. In deze paragraaf is
uitsluitend de conclusie opgenomen. De gehele rapportage is als bijlage opgenomen.
3

Conclusie bodemonderzoek
De tevoren gestelde hypothese ‘onverdacht’ locatie moet formeel gezien worden verworpen, de verhogingen in de grond en het grondwater betreffen echter geen significante
verontreinigingen. Nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht. De resultaten van het
bodemonderzoek vormen geen belemmering voor de realisatie van het project.
3

Verkennend bodemonderzoek Breehees 5a, Goirle. MBS Moerdijk bodemsanering b.v. Kenmerk:
283.09.141.r1. 27 maart 2014.
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4.5 Bedrijven en milieuzonering
Om te komen tot een ruimtelijk relevante toetsing van bedrijfsvestigingen op milieuhygienische aspecten wordt het begrip milieuzonering gehanteerd. Onder milieuzonering
wordt verstaan het waar nodig zorgen voor een voldoende ruimtelijke scheiding tussen
enerzijds bedrijven of overige milieubelastende functies en anderzijds milieugevoelige
functies zoals woningen. Bij de projectontwikkeling dient rekening gehouden te worden
met milieuzoneringen om zodoende de kwaliteit van het woon- en leefmilieu te handhaven en te bevorderen en daarnaast bedrijven voldoende zekerheid te bieden dat zij hun
activiteiten duurzaam binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen uitvoeren. Bij de milieuzonering wordt gebruik gemaakt van de door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
4
(VNG) opgestelde publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ .
Richtafstandenlijsten
Voor een scala aan milieubelastende activiteiten zijn richtafstanden aangegeven in de
VNG-publicatie. In de lijsten wordt onderscheid gemaakt naar richtafstanden voor de
ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van deze vier
richtafstanden is bepalend voor de indeling van een activiteit in een milieucategorie.
Daarbij omvat categorie 1 de lichtste en categorie 6 de zwaarste vormen van bedrijvigheid. De richtafstanden gaan uit van gemiddeld moderne bedrijven. Indien bekend is
welke activiteiten concreet worden beoogd of aanwezig zijn, kan gemotiveerd worden
uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting (in plaats van de richtafstanden).
Twee omgevingstypen
De richtafstanden in de VNG-publicatie zijn afgestemd op de omgevingskwaliteit zoals
die wordt nagestreefd in een rustige woonwijk of een vergelijkbaar omgevingstype. Een
rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Het projectgebied bevindt zich in het buitengebied waarbij in de omgeving geen
sprake is van functionering. In dergelijke gebieden wordt een leefklimaat vergelijkbaar
met een rustige woonwijk nagestreefd. Dergelijke gebieden kunnen niet aangewezen
worden als ‘gemengd gebied’. De richtafstanden kunnen derhalve niet met een stap worden verkleind.
Doorwerking in het onderhavige plan
Ontvanger en/of bron?
In het onderhavige project wordt één logiesgebouw gerealiseerd. Een logiesgebouw is
voor bepaalde aspecten een gevoelig object (geluid niet, geur wel). Dat betekent dat
beoordeeld moet worden of de functie als ontvanger last kan ondervinden van milieucontouren van functies in de omgeving.

4

Bedrijven en milieuzonering handreiking voor maatwerk in de gemeentelijke ruimtelijke ordeningspraktijk,
uitgave VNG, 2009
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Een logiesgebouw heeft zelf geen milieucontouren. Het gebouw is derhalve niet aan te
wijzen als een bron.
Het project als bron van milieuzoneringen
Niet van toepassing
Het project als ontvanger van milieuzoneringen (gevoelig object)
Op basis van het bestemmingsplan (aangevuld met KvK) en het ‘Bestand veehouderij
bedrijven Noord-Brabant’ (bvb) is een QuickScan uitgevoerd naar functies in de omgeving van het projectgebied met een milieucontour.
In de omgeving zijn de volgende functies gelegen die mogelijk een belemmering vormen:
Adres en bedrijf

Sbi-2008

Breehees 1: varkens en melkvee

Nvt

Breehees 1a: melkvee

Nvt

Breehees 3: beheermaatschappij / zakelijke dienstverle-

Richtaf-

Werkelijke

stand

afstand

Berekenen

270

m

50 m

300

m

0

0

m

50 (geluid)

16

m

ning (betreft een woning).
Breehees 6: Camping boerderij / groepsaccommodatie

553, 552

Eerste Schoor 4: varkenshouderij

Nvt

Berekenen

730

m

Eerste Schoor 14: varkenshouderij

Nvt

Berekenen

500

m

30 (geur)

Alle geluidscontouren kunnen buiten beschouwing worden gelaten. Het onderhavige project is namelijk geen geluidsgevoelig object in de zin van de wet geluidhinder. Uitsluitend
geur betreft in het onderhavige project een aspect die nader verantwoording behoeft. Ten
behoeve van geur liggen enkele bedrijven in de omgeving waarvan de geurcontour door
middel van het programma V-Stacks berekend dienen te worden. Deze berekening is
uitgevoerd. In deze paragraaf is uitsluitend de conclusie opgenomen. De gehele rapportage is als bijlage opgenomen.
5

Conclusie geuronderzoek
De ruimtelijke ontwikkelingen vinden plaats buiten de geur- en afstandscontouren van de
omliggende veehouderijen. Wat betreft voorgrondbelasting en afstanden is sprake van
een acceptabel woon- en verblijfsklimaat. Ook op basis van de achtergrondbelasting is
sprake van een acceptabel woon- en verblijfsklimaat. Omdat het te realiseren logiesgebouw buiten de geur- en afstandscontouren van omliggende veehouderijen worden geprojecteerd, is zeker geen sprake van een belemmering voor de veehouderijen.
De geurhinder van veehouderijen vormt geen knelpunt voor de ruimtelijke ontwikkelingen
binnen het aangegeven plangebied.

5

Onderzoek geurcontouren en geuronderbouwing Breehees 5 te Goirle. De Roever omgevingsadvies.
Documentnummer: BRO449/C01/RK
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4.6 Akoestiek, wegverkeer
In de Wet geluidhinder is vastgesteld dat, indien in het projectgebied geluidgevoelige
functies (zoals woningen) zijn voorzien binnen de invloedssfeer van (rail- en weg) verkeerslawaai, akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. Dit geldt voor alle straten
en wegen, met uitzondering van:
 wegen die in een als ‘woonerf’ aangeduid gebied liggen;
 wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.
Het onderhavige project is gelegen binnen het invloedsgebied van een weg waar een
(maximum)snelheidsregime van meer dan 30 km/u geldt. Een akoestisch onderzoek naar
wegverkeer is op basis van de Wet geluidhinder niet noodzakelijk indien geluidsgevoelige
objecten worden gerealiseerd. In het onderhavige project worden geen geluidsgevoelige
objecten gerealiseerd. Een akoestisch onderzoek naar gevelbelastingen als gevolg van
wegverkeer is derhalve niet noodzakelijk. Het aspect ‘akoestiek, wegverkeer’ vormt geen
belemmering voor de realisatie van het onderhavige project.

4.7 Verkeer en parkeren
Het onderhavige ruimtelijke project heeft invloed op het omliggende wegennetwerk. Het
project genereert verkeer en bovendien zijn meer parkeerplaatsen noodzakelijk. Het onderhavige project mag als gevolg van deze invloed en omliggende wegennetwerk niet
onevenredig nadelig beïnvloeden. Bovendien dienen voldoende parkeerplaatsen aanwezig te zijn.
Verkeer
In het onderhavige project wordt één logiesgebouw met vijf appartementen gerealiseerd.
Deze appartementen hebben een toename van de verkeersgeneratie als gevolg. De verkeersgeneratie wordt gebaseerd op de kencijfers van CROW uitgave ‘Kencijfers parkeren
en verkeersgeneratie’ (317). Een logiesgebouw is niet als zodanig benoemd. Derhalve
wordt een functie gezocht die vergelijkbaar is met de appartementen in het logiesgebouw. Ten behoeve van het onderhavige project worden de kencijfer van een bungalowpark aangehouden waarbij de verkeersgeneratie per bungalow wordt gegeven. Per bungalow/appartement moet in het buitengebied in een ‘niet-stedelijke’ gemeente gerekend
worden met minimaal 2,6 en maximaal 2,8 motorvoertuigbewegingen per etmaal. In het
onderhavige project betekent dat in totaal minimaal 13 en maximaal 14 motorvoertuigbewegingen per etmaal. Een dergelijk beperkte toename van het aantal motorvoertuigbewegingen is de Breehees zonder problemen te verwerken.
Parkeren
Conform dezelfde categorie als onder ‘Verkeer’ dient per bungalow/appartement rekening
te worden gehouden met minimaal 2 en maximaal 2,2 parkeerplaatsen. In totaal dienen
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derhalve minimaal 10 en maximaal 11 parkeerplaatsen te worden gerealiseerd op het
eigen terrein. Op het terrein is voldoende ruimte om deze parkeerplaatsen te realiseren.
Er wordt derhalve minimaal aan deze eis voldaan.

4.8 Luchtkwaliteit
Hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen staan beschreven in de Wet
milieubeheer (hoofdstuk 5 Wm). Bij de start van een project moet onderzocht worden of
het effect relevant is voor de luchtkwaliteit. Hierbij moet aannemelijk gemaakt worden, dat
luchtkwaliteit ‘niet in betekenende mate’ aangetast wordt. Daartoe is een algemene maatregel van bestuur ‘Niet in betekenende mate’ (Besluit NIBM) en een ministeriële regeling
NIBM (Regeling NIBM) vastgesteld waarin de uitvoeringsregels vastgelegd zijn die betrekking hebben op het begrip NIBM.
‘Niet In Betekenende Mate’
De nieuwe regels maken onderscheid in projecten die wel en ‘niet in betekenende mate’
(NIBM) bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Als een project NIBM aan
de luchtkwaliteit bijdraagt, hoeft geen uitgebreid luchtonderzoek meer uitgevoerd te worden.

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als
gevolg van een plan op de luchtkwaliteit
Extra verkeer als gevolg van het plan
Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddel14
de)
Aandeel vrachtverkeer 0,0%
Maximale bijdrage extra ver3
NO2 in μg/m 0,01
keer
3
PM10 in μg/m 0,00
3

Grens voor "Niet In Betekenende Mate" in μg/m
1,2
Conclusie: De bijdrage van het extra verkeer is niet in betekenende mate;
geen nader onderzoek nodig
Conclusie
Conform de NIBM-tool draagt het onderhavige project ‘niet in betekende mate’ bij aan de
verslechtering van de luchtkwaliteit. Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering
voor de realisatie van het onderhavige project.
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4.9 Externe veiligheid
Het externe veiligheidsbeleid is gericht op de beperking en/of beheersing van de risico’s
als gevolg van de opslag en verwerking van gevaarlijke stoffen binnen inrichtingen en het
vervoer van gevaarlijke stoffen. Het uitgangspunt van het beleid is dat burgers voor de
veiligheid van hun omgeving mogen rekenen op een basis beschermingsniveau (plaatsgebonden risico). Daarnaast moet in relevante situaties de kans op een groot ongeluk
met meerdere slachtoffers (groepsrisico) worden afgewogen en verantwoord zijn binnen
het invloedsgebied.
Voor (de omgeving van) de meest risicovolle bedrijven is het "Besluit externe veiligheid
inrichtingen" (Bevi) van belang. Aanvullend zijn in het Vuurwerkbesluit en Activiteitenbesluit (Besluit algemene regels inrichtingen milieubeheer) veiligheidsafstanden genoemd
die rond minder risicovolle inrichtingen moeten worden aangehouden.

.

Figuur 4.3: uitsnede landelijke risicokaart
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Daarnaast is het toetsingskader voor de omgeving van transportassen en buisleidingen
voor het vervoer van gevaarlijke stoffen vastgelegd in de "Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen" en het "Besluit externe veiligheid buisleidingen" (Bevb). In 2012
of 2013 wordt de "Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen" vervangen door
het "Besluit transport externe veiligheid".
Conclusie
In de directe nabijheid van het projectgebied zijn geen risicovolle objecten gelegen. De
meest in de nabijheid gelegen risicovolle objecten betreffen de hoge drukbuisleiding en
daarnaast een tankstation met LPG vulpunt op een afstand van circa 1.600 meter. De
afstand van deze objecten tot het projectgebied zijn is dusdanig groot dat het geen risico
vormt voor het onderhavige project. Het aspect ‘externe veiligheid’ vormt geen belemmering voor de realisatie van het onderhavige project.
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5.

UITVOERBAARHEID
5.1 Inleiding
De aanvraag om een omgevingsvergunning ziet op de activiteit bouwen en het opheffen
van het strijdig planologisch gebruik. Op de onderhavige aanvraag is ex artikel 3.10 lid 1,
onder c Wabo de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing. In dit hoofdstuk
wordt de procedure rondom de omgevingsvergunning toegelicht.

5.2 Procedure
5.2.1 Tervisielegging
De ontwerpbeschikking van de omgevingsvergunning is gedurende een periode van zes
weken ter visie gelegd. Tijdens deze periode konden de inwoners van de gemeente Goirle schriftelijk een zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders
van Goirle. Van de gevoerde inspraakprocedure is een zienswijzentabel opgesteld dat als
bijlage in deze toelichting is opgenomen. In de tabel zijn reacties/opmerkingen kort samengevat weergegeven met daarbij het standpunt van de gemeente.
5.2.2 Beroep / hoger beroep
Na verlening van de omgevingsvergunning wordt deze voor de tweede maal voor een
periode van zes weken ter visie gelegd. Gedurende deze periode kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen de omgevingsvergunning bij de Rechtbank Zeeland-WestBrabant en later in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State. Indien binnen de beroepstermijn geen beroep wordt ingesteld, is de omgevingsvergunning na het verstrijken van de beroepstermijn onherroepelijk. Belanghebbenden
kunnen eventueel ook een voorlopige voorziening vragen tegen de omgevingsvergunning.

5.3 Financiële uitvoerbaarheid
De uitvoering van de ontwikkeling is in handen van een particuliere partij. Met deze partij
heeft de gemeente een planschadeverhaalsovereenkomst gesloten waarin het verhaal
van planschadekosten zijn verzekerd. Daarmee is verzekerd dat eventuele planschadekosten worden verhaald op de initiatiefnemer. Kosten voor de inrichting en overige voorzieningen zijn eveneens voor rekening van de initiatiefnemer.
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BIJLAGEN

Bijlage 1:
Toetsing artikel 11.4.4

Advies

: Toetsing aan voorwaarden art.

Datum
Projectnummer

: 10 oktober 2014
: 211x06856

Opgesteld door

: J.M. Miellet

Vrijstelling ‘Nevenactiviteiten en agrarische verbreding’ (conform artikel 11.4.4 van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ gemeente Goirle)
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in lid 11.1 voor het
medegebruik van de gronden en bebouwing voor niet-agrarische nevenfuncties of voor agrarische verbreding, waarbij de volgende voorwaarden gelden:
a. Nevenactiviteiten zijn alleen toegestaan binnen het bestemmingsvlak ‘Agrarisch - Bedrijf’ voor zover deze niet gelegen zijn binnen ‘GHS natuur’ of ‘landbouwontwikkelingsgebied’ zoals aangegeven op de zoneringkaart.
b. Agrarische verbreding is toegestaan binnen het bestemmingsvlak ‘Agrarisch – Bedrijf’.
c. Het medegebruik is alleen toegestaan als onderdeel van een functionerend agrarische bedrijf,
waarbij de agrarische functie de hoofdfunctie blijft.
d. Het medegebruik is bij beëindiging van de agrarische functie niet meer toegestaan.
e. Het medegebruik mag niet leiden tot uitbreiding van de bedrijfsgebouwen met meer dan 500 m² of
vergroting van het agrarische bestemmingsvlak.
f. Het medegebruik mag de bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische bedrijven niet beperken.
g. De publieks- en/of verkeersaantrekkende werking mag niet onevenredig toenemen in relatie tot de
aard van de omgeving en functie en aard van de weg waaraan en de locatie gelegen is.
h. Er dient in geval van publieksaantrekking voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein te zijn,
welke tevens afdoende landschappelijk ingepast moet zijn.
i. Verkoop is alleen toegestaan op kleine schaal, voor zover direct verbonden met het functionerende
agrarisch bedrijf of in de directe omgeving daarvan geproduceerde en/of bewerkte primaire agrarische (streek)producten, tot een verkoopvloeroppervlak van maximaal 100 m².
j. Horeca-activiteiten zijn alleen toegestaan op kleine schaal, tot een bedrijfsvloeroppervlak van
maximaal 100 m² binnen ‘bebouwingsconcentraties’ zoals aangeduid op de zoneringkaart en voor
het overige tot maximaal 50 m².
k. Verblijfsrecreatie in de vorm van appartementen of een groepsaccommodatie, zorgactiviteiten voor
de dag- en/of nachtopvang van zorgvragers of dagrecreatie is toegestaan tot in totaal maximaal
500 m² binnen ‘bebouwingsconcentraties’ zoals aangeduid op de Zoneringkaart.
l. Er mag geen buitenopslag voor het medegebruik plaatsvinden.
m. De in de omgeving aanwezige gebiedswaarden volgens de omliggende gebiedsbestemmingen
mogen niet onevenredig worden aangetast.
n. Bij cumulatie van meerdere vormen van medegebruik mag het totale daarvoor te gebruiken bedrijfsvloeroppervlak niet meer gaan bedragen dan 50% van de aanwezige bebouwing, tot navolgende maxima:
- binnen ‘bebouwingsconcentraties zoals aangeduid op de zoneringkaart 1.000 m² of
in geval van statische opslag 2.500 m²;
- voor het overige 500 m² of in geval van statische opslag 1.000 m².

ADVIES/Toetsing aan voorwaarden art.

1

Toetsing van de realisatie van het logiesgebouw aan de voorwaarden
a. Nevenactiviteiten zijn alleen toegestaan binnen het bestemmingsvlak ‘Agrarisch - Bedrijf’ voor
zover deze niet gelegen zijn binnen ‘GHS natuur’ of ‘landbouwontwikkelingsgebied’ zoals aangegeven op de zoneringkaart.
Het plangebied is gelegen binnen het agrarisch bestemmingsvlak ‘Agrarisch – Bedrijf’ en het plangebied is niet gelegen in ‘GHS natuur’ of ‘landbouwontwikkelingsgebied’. Het plangebied is gelegen in
‘GHS landschap’ (zie figuur 1.2).
b. Agrarische verbreding is toegestaan binnen het bestemmingsvlak ‘Agrarisch – Bedrijf’.

In het onderhavige plan is sprake van een nevenactiviteit en niet van ‘agrarische verbreding’. Deze
voorwaarden is derhalve niet van toepassing op het plan.
c.

Het medegebruik is alleen toegestaan als onderdeel van een functionerend agrarische bedrijf,
waarbij de agrarische functie de hoofdfunctie blijft.

Het onderhavige plan maakt onderdeel uit van een functionerend agrarisch bedrijf. Conform de beoordeling van de gemeente Oirschot betreft het onderhavige bedrijf echter geen volwaardig agrarisch bedrijf. In de toekomst wordt de ‘maatschap Schellekens’ verdeeld over de percelen en gezinnen (de
kinderen). In de beoogde situatie wordt in het plangebied wel een volwaardig agrarisch bedrijf gevestigd. Indien op het moment dat de omgevingsvergunning t.b.v. het logiesgebouw wordt doorvertaald in
een bestemmingsplan een volwaardig agrarisch bedrijf aanwezig is, kan het worden voldaan aan deze
voorwaarde. Dat betekent dat het logiesgebouw op dat moment als ‘nevenactiviteit’ bestemd kan worden.
e. Het medegebruik is bij beëindiging van de agrarische functie niet meer toegestaan.

De agrarisch functie wordt niet beëindigd. Indien in de verre toekomst toch wordt besloten de agrarische functie te beëindigden zal (en moet) aan deze regel worden voldaan.
f.
Het medegebruik mag niet leiden tot uitbreiding van de bedrijfsgebouwen met meer dan
500 m² of vergroting van het agrarische bestemmingsvlak.

Het gebouw waarin de appartementen worden gerealiseerd heeft een oppervlak van circa 371 m².
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g. Het medegebruik mag de bedrijfsvoering en de ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen
agrarische bedrijven niet beperken.

De afstand vanaf het geurgevoelige object behorend bij een agrarische onderneming (het appartementengebouw in onderhavig plan) tot agrarische bedrijf in de omgeving bedraagt meer dan 50 meter. Andere bedrijven worden derhalve niet in de bedrijfsvoering belemmerd. Het aspect goed woon- en leefklimaat is niet van toepassing op nevenactiviteiten (conform artikel 3, lid 2 van de Wet geurhinder en
veehouderij).

h. De publieks- en/of verkeersaantrekkende werking mag niet onevenredig toenemen in relatie tot
de aard van de omgeving en functie en aard van de weg waaraan en de locatie gelegen is.

In het onderhavige plan worden 5 recreatieappartementen gerealiseerd. conform CROW-317 genereren 5 appartementen in het buitengebied in een matig stedelijk gemeente (indien wordt vergeleken als
een bungalow) maximaal 14 motorvoertuigen per etmaal (2.8×5). Een dergelijk marginale verkeergeneratie zal moeiteloos door Breehees verwerkt worden.
i.

Er dient in geval van publieksaantrekking voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein te
zijn, welke tevens afdoende landschappelijk ingepast moet zijn.

In het onderhavige plan worden 5 recreatieappartementen gerealiseerd. Conform CROW-317 dienen
voor 5 appartementen in het buitengebied in een matig stedelijk gemeente (indien wordt vergeleken als
een bungalow) 10 à 11 (minimaal 5×2, maximaal 5×2.2) parkeerplaatsen te worden gerealiseerd. Op
de bouwtekeningen zijn 11 parkeerplaatsen beoogd. Binnen het bouwvlak is echter voldoende ruimte
om in de piekbehoefte te kunnen voorzien. Hetzij in de vorm van als zodanig gerealiseerde parkeerplaatsen, hetzij op een ander deel van het bouwvlak.
j.

Verkoop is alleen toegestaan op kleine schaal, voor zover direct verbonden met het functionerende agrarisch bedrijf of in de directe omgeving daarvan geproduceerde en/of bewerkte primaire agrarische (streek)producten, tot een verkoopvloeroppervlak van maximaal 100 m².

Door het agrarische bedrijf geproduceerde / geteelde producten zoals bessen, groente en fruit van
biologische teelt alsmede scharreleieren zullen op bescheiden schaal te koop worden aangeboden. Het
oppervlak van 100 m² wordt hierbij niet overschreden.
k.

Horeca-activiteiten zijn alleen toegestaan op kleine schaal, tot een bedrijfsvloeroppervlak van
maximaal 100 m² binnen ‘bebouwingsconcentraties’ zoals aangeduid op de zoneringkaart en
voor het overige tot maximaal 50 m².

Er zullen geen horeca activiteiten plaatsvinden. Gerelateerd en ondergeschikt aan de nevenfunctie
wordt aan gasten mogelijk wel koffie en thee aangeboden.
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l.

Verblijfsrecreatie in de vorm van appartementen of een groepsaccommodatie, zorgactiviteiten
voor de dag- en/of nachtopvang van zorgvragers of dagrecreatie is toegestaan tot in totaal
maximaal 500 m² binnen ‘bebouwingsconcentraties’ zoals aangeduid op de Zoneringkaart.

Het gebouw waarin de appartementen worden gerealiseerd heeft een oppervlak van circa 371 m². Het
plangebied is gelegen in de een bebouwingsconcentratie (zie figuur 1.2).
m. Er mag geen buitenopslag voor het medegebruik plaatsvinden.

Ten behoeve van de 5 appartementen vindt geen buitenopslag plaats.

n. De in de omgeving aanwezige gebiedswaarden volgens de omliggende gebiedsbestemmingen
mogen niet onevenredig worden aangetast.

In het onderhavige plan wordt geen bebouwing toegevoegd of andere ontsierende elementen. In het
plan wordt een verouderde stal opgeknapt in intern verbouwd tot appartementen. Bovendien wordt het
perceel heringericht en worden planten aangebracht. Het onderhavige plan brengt derhalve uitsluitend
verbeteringen met zich mee. Het landschap wordt niet aangetast door het onderhavige plIn. in bijlage
twee is een impressie opgenomen van de huidige situatie van het perceel.
l.

Bij cumulatie van meerdere vormen van medegebruik mag het totale daarvoor te gebruiken
bedrijfsvloeroppervlak niet meer gaan bedragen dan 50% van de aanwezige bebouwing, tot
navolgende maxima:
- binnen ‘bebouwingsconcentraties zoals aangeduid op de zoneringkaart 1.000 m² of in geval van statische opslag 2.500 m²;
- voor het overige 500 m² of in geval van statische opslag 1.000 m².

In het plangebied komt slechts één vorm van medegebruik voor, de 5 appartementen. Het oppervlak
van het gebouw ten behoeve van de appartementen bedraagt circa 385 m².

0.1 Conclusie
Het onderhavige plan voldoet momenteel, op één na, aan alle in de vrijstellingsmogelijkheid (artikel
11.4.4) van het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ genoemde voorwaarden. Conform de beoordeling van
de gemeente Goirle betreft het onderhavige bedrijf echter geen volwaardig agrarisch bedrijf. In de toekomst wordt de ‘maatschap Schellekens’ verdeeld over de percelen en gezinnen (de kinderen). In de
beoogde situatie wordt in het plangebied wel een volwaardig agrarisch bedrijf gevestigd. Indien op het
moment dat de omgevingsvergunning t.b.v. het logiesgebouw wordt doorvertaald in een bestemmingsplan een volwaardig agrarisch bedrijf aanwezig is, kan het worden voldaan aan deze voorwaarde (en
daarmee alle voorwaarden behorend bij artikel 11.4.4) . Dat betekent dat het logiesgebouw op dat moment als ‘nevenactiviteit’ bestemd kan worden.
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1. INLEIDING
1.1. Situatie
De initiatiefnemer heeft het plan een verblijfsrecreatiegebouw te realiseren op het
perceel aan de Breehees 5 te Goirle. Op afbeelding 1 is de bestaande situatie
weergegeven.

Breehees 5

Afbeelding 1. Bestaande situatie Breehees 5 te Goirle

In de omgeving van het perceel ligt een aantal veehouderijen. De geur vanuit deze
veehouderijen zou van invloed kunnen zijn op het leefklimaat ter plaatse van het
plangebied. Ook zou het bouwplan een belemmering kunnen vormen voor deze
veehouderijen.
In dit rapport wordt het onderzoek naar de ligging van de geur- en
afstandscontouren en naar de overige geuraspecten voor de ruimtelijke ontwikkeling
beschreven.
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1.2. Vraagstelling
Bij het beoordelen van een ruimtelijk plan spelen standaard de volgende vragen:
1. Is ter plaatse van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling een aanvaardbaar
woon- en verblijfsklimaat gegarandeerd?
2. Worden omliggende bedrijven (in dit geval de nabij gelegen veehouderijen)
(onevenredig) in hun belangen geschaad?
In dit kader beperken wij ons tot het aspect geur. De meest recente
milieuhygiënische inzichten liggen vast in de Wet geurhinder en veehouderij.
In hoofdstuk 2 wordt het wettelijk kader toegelicht. In hoofdstuk 3 beschrijven wij de
uitgangspunten en achtergronden die in dit onderzoek worden gebruikt. De
beoordeling van de geursituatie wordt beschreven in hoofdstuk 4. Ten slotte volgen
in hoofdstuk 5 de conclusies.
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2. WETTELIJK KADER
2.1. Wet geurhinder en veehouderij
In de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) staan standaard, landelijk geldende,
afstanden en normen waaraan de ligging en geurbelasting van dierenverblijven
getoetst moeten worden, in het geval van een aanvraag om milieuvergunning. De
Wgv is nader uitgewerkt in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv). De normen
gelden ter plaatse van geurgevoelige objecten (bijvoorbeeld woningen) en de
afstanden gelden tot deze geurgevoelige objecten. De geurbelasting wordt berekend
en getoetst met het verspreidingsmodel V-Stacks vergunning. Dit verspreidingsmodel
geldt alleen voor dieren waarvoor geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Rgv.
Voor dieren zonder geuremissiefactor gelden minimaal aan te houden afstanden.
Enkele begrippen uit de Wgv die relevant zijn en gebruikt worden in dit rapport, zijn
nader toegelicht in hoofdstuk 3.
2.2. Wijziging Activiteitenbesluit met betrekking tot landbouwactiviteiten
Op 1 januari 2013 is een grote wijziging van het Activiteitenbesluit en de
bijbehorende regeling in werking getreden. Met de wijziging zijn meer veehouderijen
onder de regels van het Activiteitenbesluit komen te vallen. Daarbij is onder meer de
beoordeling van geur conform de Wet geurhinder en veehouderij (zoals toegelicht in
hoofdstuk 3 van dit rapport) meegenomen. De toetsing aan middels
geurverordeningen aangepaste geurnormen en afstanden geldt ook voor
veehouderijen die onder de regels van het Activiteitenbesluit vallen.
2.3. Ruimtelijke ordeningsplannen en geurhinder van veehouderijen
Bij het opstellen van ruimtelijke plannen moet worden gewaarborgd dat sprake is van
een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat op plaatsen waar het vestigen van een
(geur)gevoelig object mogelijk wordt gemaakt. Verder moet worden voorkomen dat
bestaande veehouderijen onevenredig in hun belangen worden geschaad. Om de
milieucontouren te bepalen moet worden uitgegaan van de ‘omgekeerde werking’
van de milieuregelgeving. In de bestemmingsplantoets wordt daardoor getoetst of ter
plaatse van de te bestemmen geurgevoelige objecten voldaan zou kunnen worden
aan de eisen die de milieuregelgeving stelt.
Voor het aspect geur van veehouderijen moet een toets op grond van de Wgv
worden uitgevoerd. De geplande geurgevoelige objecten moeten zijn gelegen buiten
de wettelijk geldende geur- en afstandscontouren van de aanwezige veehouderijen.
Bij de toets moet worden uitgegaan van de omvang van de veestapel volgens de
verleende vergunning of ingediende melding. Uit jurisprudentie1 blijkt dat voor de
geurcontouren of aan te houden afstanden in principe moet worden uitgegaan van de
randen van het bouwvlak. De rand van het bouwvlak wordt aangehouden omdat de
1

zie ‘Bouwen in stankcirkels’ op www.infomil.nl
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veehouderij in principe het recht heeft om overal binnen het bouwvlak te bouwen. In
sommige gevallen kan niet het volledige bouwvlak worden benut, vanwege de ligging
ten opzichte van reeds bestaande geurgevoelige objecten. In dergelijke gevallen
gaan wij uit van het reëel te benutten bouwvlak.
Alleen in het geval dat sprake is van een overbelaste situatie, kan van deze
werkwijze (in de betreffende richting) worden afgeweken. Van een overbelaste
situatie is sprake als in de vergunde situatie niet wordt voldaan aan de geurnorm of
afstand. In dat geval kan een veehouderij in de betreffende richting niet meer anders
gebruiken dan in de vergunde situatie het geval is (wat betreft stallen en
emissiepunten). Voor het bepalen van de geur- en afstandscontouren kan dan
worden uitgegaan van de ligging van de vergunde stallen en emissiepunten. Hiermee
wordt invulling gegeven aan het uitgangspunt dat een bestaande veehouderij niet
onevenredig in haar belangen mag worden geschaad. Deze werkwijze staat ook
beschreven in de Handreiking bij de Wet geurhinder en veehouderij.
Een nieuwbouwplan moet buiten de wettelijk geldende geurcontouren van de
omliggende veehouderijen liggen, om niet blootgesteld te worden aan te veel
geurhinder. Bij veehouderijen met dieren waarvoor afstanden gelden moet het
nieuwbouwplan buiten de wettelijk geldende minimale afstand plaatsvinden. Binnen
de geur- en afstandscontouren rondom de (bouwvlakken van de) veehouderijen, is
geen sprake van een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat. Dit houdt in dat binnen
deze contouren geen nieuwe bestemming mag worden gevestigd, die het realiseren
van geurgevoelige objecten mogelijk maakt. Op die manier wordt een aanvaardbaar
woon- en verblijfsklimaat gewaarborgd.
De geurhinder in een gebied wordt behalve door de geurbelasting per veehouderij
ook bepaald door de achtergrondbelasting, de geurbelasting ten gevolge van alle
veehouderijen samen. Het is aan de gemeente om te beoordelen of de geurbelasting
en geurhinder in een specifiek gebied acceptabel zijn.
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3. UITGANGSPUNTEN EN ACHTERGRONDEN
3.1. Uitgangspunten veehouderijen
Het onderzoek naar de geursituatie gaat uit van de aanwezige veehouderijen en de
bestaande geurgevoelige objecten. Hierbij worden zowel de huidige geursituatie als
de worst-case geursituatie bekeken. De geurbelasting wordt bepaald op grond van
geurberekeningen. Voor de huidige situatie hanteren wij de vergunde of gemelde
situaties van veehouderijen. De worst-case situatie houdt in dat alle bestaande
bebouwing wordt afgebroken en zodanig wordt teruggebouwd dat de geur- en
afstandscontouren zo veel mogelijk richting het nieuwbouwplan komen te liggen.
3.2. Geuremissie en geurimmissie
De geuremissies worden uitgedrukt in Europese odour units (Europese
geureenheden) per tijdseenheid: ouE/s. Deze geuremissies zijn bepaald op basis van
metingen aan de geurconcentraties uit stallen. De emissiefactoren per dier staan
weergegeven in bijlage 1 van de Rgv.
De geurbelastingen (geurimissies) worden uitgedrukt in odour units per kubieke
meter lucht: ouE/m3. Hiermee wordt het 98-percentiel van de geurconcentratie
bedoeld. Dat is de geurconcentratie, berekend met een verspreidingsmodel, welke
gedurende 2 procent van een jaar wordt overschreden.
3.3. Verschillende beoordelingen
3.3.1. Voorgrondbelasting
Met behulp van verspreidingsmodellen kan de geurbelasting vanuit dierenverblijven
op geurgevoelige objecten worden berekend. De geurbelasting van een individuele
veehouderij wordt ‘voorgrondbelasting’ genoemd. De geurbelasting is afkomstig van
dieren waarvoor in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) een
omrekeningsfactor is vastgesteld, zoals varkens, vleesvee, pluimvee, schapen en
geiten. De maximaal toegestane geurbelasting van veehouderijen op geurgevoelige
objecten is afhankelijk van de ligging (concentratiegebied of geen concentratiegebied
en binnen of buiten de bebouwde kom). De standaardnormen uit de Wgv zijn in tabel
1 opgenomen.
Tabel 1. Geurnormen volgens de Wet geurhinder en veehouderij
2

Ligging geurgevoelig object *
Concentratiegebied
Geen concentratiegebied

Binnen bebouwde kom

Buiten bebouwde kom

3

14 ouE/m3

3

8 ouE/m3

3 ouE/m
2 ouE/m

* de gemeente Goirle ligt in een concentratiegebied.

2

gebied als aangegeven in bijlage I bij de Meststoffenwet
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De Wgv biedt gemeenten de mogelijkheid de standaardnormen aan te passen
middels een gemeentelijke verordening. De gemeente Goirle heeft geen gebieden
aangewezen waarvoor aangepaste geurnormen gelden.
Bij het beoordelen van vergunningaanvragen is voor het bepalen van de
geurbelasting het gebruik van het verspreidingsmodel V-Stacks Vergunning 2010
voorgeschreven. Hiermee kan op vooraf ingegeven locaties de geurbelasting worden
berekend. Om een goed beeld van de geurbelasting te verkrijgen is het handig om
geurcontouren te kunnen berekenen en tekenen. Dit kan met het verspreidingsmodel
V-Stacks Gebied. De berekende waarden voor de geurbelasting zijn bij beide
verspreidingsmodellen gelijk (sinds versie 2010). Hiertoe moeten alle parameters,
inclusief de rekennauwkeurigheid (20%) en ruwheid in V-Stacks Gebied gelijk worden
gesteld aan de parameters in V-Stacks Vergunning.
3.3.2. Afstanden
Naast geurnormen stelt de Wgv ook eisen aan de (vaste) afstanden van
veehouderijen tot geurgevoelige objecten. De afstanden gelden voor dieren waarvoor
in de Rgv geen omrekeningsfactoren zijn vastgesteld, zoals melkrundvee, vrouwelijk
jongvee en paarden. De minimaal aan te houden afstand bedraagt 50 meter tot een
geurgevoelig object buiten de bebouwde kom en 100 meter tot een geurgevoelig
object binnen de bebouwde kom. Deze afstanden gelden ongeacht het aantal dieren
dat er gehouden wordt en worden gemeten vanaf het dichtstbijzijnde emissiepunt
van een stal waarin de betreffende dieren worden gehouden.
De Wgv biedt gemeenten de mogelijkheid de standaard aan te houden afstanden aan
te passen middels een gemeentelijke verordening. De gemeente Goirle heeft geen
gebieden aangewezen waarvoor aangepaste afstandseisen gelden.
Daarnaast moet de afstand van de buitenzijde van een dierenverblijf (onafhankelijk
van de diersoort die er gehouden wordt) minimaal 25 meter bedragen tot een
geurgevoelig object buiten de bebouwde kom en 50 meter bedragen tot een
geurgevoelig object binnen de bebouwde kom (gevel-gevel afstand). De
bedrijfswoning die tot dezelfde veehouderij behoort wordt overigens niet aangemerkt
als geurgevoelig object.
3.3.3. Achtergrondbelasting
De normen op grond van de Wgv gelden voor de geurbelasting van een individuele
veehouderij. De (hoogste) geurbelasting van een individuele veehouderij op een
geurgevoelig object wordt ook wel ‘voorgrondbelasting’ genoemd. De geurbelasting
van alle veehouderijen samen op enige locatie wordt ‘achtergrondbelasting’
genoemd. Dit is vergelijkbaar met het begrip cumulatieve stankhinder uit de
‘stankrichtlijnen’. Het verschil tussen voorgrondbelasting en achtergrondbelasting
wordt toegelicht in afbeelding 2.
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Voorgrondbelasting
Achtergrondbelasting
11 ouE/m3

3 ouE/m3

4 ouE/m3
6 ouE/m

3

Afbeelding 2. Voorgrondbelasting versus achtergrondbelasting (fictieve situatie)

De Wgv kent geen normen voor de achtergrondbelasting of de mogelijkheid
dergelijke normen te stellen. De achtergrondbelasting die optreedt of op kan treden
is dan ook een gevolg van de aanwezige veehouderijen en de individuele
geurbelasting. De gemeenteraad beoordeelt of de milieukwaliteit (de mate van
geurhinder) die behoort bij een bepaalde achtergrondbelasting acceptabel is en of
deze past binnen de doelstellingen voor een gebied.
3.4. Geurbelasting versus geurhinder
In de Handreiking bij Wet geurhinder en veehouderij is beschreven hoe kan worden
bepaald hoeveel geurhinder kan worden verwacht in een gebied, gelet op de
geurbelasting die daar is berekend. Op grond van de berekende geurbelastingen
bepalen wij met behulp van de tabellen A (achtergrondbelasting) en B
(voorgrondbelasting) uit bijlage 6 van de Handreiking de te verwachten
geurhinderpercentages. Het hoogste geurhinderpercentage (voorgrondbelasting of
achtergrondbelasting) is maatgevend voor de geursituatie.
Deze percentages zijn bedoeld om een vertaalslag te maken tussen de waarden voor
de geurbelasting en de milieukwaliteit. De percentages zijn afkomstig uit het
‘Geuronderzoek stallen intensieve veehouderij’ (PRA Odournet, 2001). De
geursituatie beschrijven wij in termen van milieukwaliteit, onderverdeeld in acht
categorieën van ‘zeer goed’ tot ‘extreem slecht’. Deze termen zijn afkomstig uit de
‘GGD-richtlijn geurhinder (oktober 2002)’. Dit is beschreven in bijlage 7 van de
Handreiking. Een overzicht van de geurbelasting in relatie tot de
geurhinderpercentages en de milieukwaliteit is te zien in tabel 2.
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Tabel 2. Woon- en verblijfsklimaat versus geurgehinderden versus geurbelasting
Milieukwaliteit
Zeer goed
Goed

Geurgehinderden

Voorgrondbelasting*

Achtergrondbelasting*

0–5%

0 – 1,5 ouE/m3

0 - 3 ouE/m3

5 – 10 %

Redelijk goed
Matig

10 – 15 %
15 – 20 %

Tamelijk slecht

20 – 25 %

3

3 - 8 ouE/m3

3

8 – 13 ouE/m3

3

13 – 20 ouE/m3

3

20 – 28 ouE/m3

3

1,5 – 3,7 ouE/m
3,7 - 6,5 ouE/m
6,5 – 10 ouE/m
10 – 14 ouE/m

Slecht

25 – 30 %

14 – 19 ouE/m

28 – 38 ouE/m3

Zeer slecht

30 – 35 %

19 – 25 ouE/m3

38 – 50 ouE/m3

35 – 40 %

3

50 – 65 ouE/m3

Extreem slecht

25 – 32 ouE/m

* deze waarden gelden alleen voor concentratiegebieden, voor niet-concentratiegebieden bestaan andere
waarden. De gemeente Goirle ligt in een concentratiegebied.

De omschrijving van de milieukwaliteit kan niet op zichzelf worden gezien. De
beleving van deze aanduidingen sluit het beste aan bij woongebieden. Ook dan is er
in de beleving van geur een hele stap tussen de twee opeenvolgende categorieën,
zoals ‘redelijk goed’ en ‘matig’. Het verschil in geur tussen twee klassen kan nabij de
grens daartussen (op korte afstand) niet worden waargenomen. Het ‘gat’ bestaat
alleen tekstueel, omdat de geurbelastingen en hinderpercentages op elkaar
aansluiten.
3.5. Geurgevoelig object
Een geurgevoelig object is in de Wgv gedefinieerd als: 'gebouw, bestemd voor en
blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk
wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare
wijze van gebruik, wordt gebruikt'. Alleen een gebouw kan een geurgevoelig object
zijn. Duidelijk is dat een woning een geurgevoelig object is, mits deze een positieve
planologische bestemming heeft en feitelijk geschikt is en gebruikt wordt om in te
wonen. Of een ander gebouw (niet zijnde een woning), bijvoorbeeld een
bedrijfsgebouw een geurgevoelig object is moet worden beoordeeld aan de hand van
de criteria die in de definitie verder zijn opgenomen.
Het gebouw is bestemd voor menselijk verblijf.
Gezien de toelichting op de Wgv betekent dit dat de locatie volgens een
positieve planologische bestemming een functie moet hebben voor menselijk
verblijf. In een kantoorgebouw, werkruimte of expeditieruimte kunnen zich
mensen ophouden.
Het gebouw is blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden
gebruikt voor menselijk verblijf.
Het gebouw moet zodanig zijn (aard, indeling en inrichting) dat het feitelijk
gezien ook mogelijk is om in het gebouw te verblijven. Als aan het
voorgaande wordt voldaan zal dit in de praktijk normaliter ook het geval zijn.
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Het gebouw wordt daarvoor (menselijk verblijf) permanent of een daarmee
vergelijkbare wijze van gebruik, gebruikt.
Onduidelijk is wat onder permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van
gebruik wordt verstaan. Waar de grens ligt in de mate van gebruik zal uit de
jurisprudentie moeten blijken.
Gelet op de definitie gaan wij er van uit dat bedrijfsgebouwen, waarin zich gedurende
langere tijd, vrijwel dagelijks (meerdere) mensen verblijven (in dit geval werken)
aangemerkt kunnen worden als geurgevoelig object. Dit wordt bevestigd in
jurisprudentie (onder andere ABRvS 200709155/1 van 24 december 2008, ABRvS
200801961/1 van 11 maart 2009, ABRvS 200902795/5/R3 van 14 oktober 2009 en
ABRvS 201202274/1/A1 van 10 oktober 2012).
Woningen bij andere veehouderijen zijn ook geurgevoelige objecten. Voor deze
woningen gelden afstandseisen (artikel 3, lid2 Wgv). De afstandseisen zijn gelijk aan
de afstandseisen zoals beschreven in paragraaf 3.3.2.
3.6. Bebouwde kom
Het begrip bebouwde kom is in de Wgv niet gedefinieerd, evenmin als in de Wet op
de Ruimtelijke Ordening (Wro). In de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel
van de Wgv is aangegeven dat de grens van de bebouwde kom ‘niet wordt bepaald
door de Wegenverkeerswetgeving, maar evenals in de ruimtelijke ordening door de
aard van de omgeving’. Binnen een bebouwde kom is de op korte afstand van elkaar
gelegen bebouwing geconcentreerd tot een samenhangende structuur. Als bebouwde
kom wordt beschouwd: ‘het gebied dat door aaneengesloten bebouwing overwegend
een woon- en verblijffunctie heeft’ en waarin (dus) veel mensen per oppervlakteeenheid daadwerkelijk wonen of verblijven. InfoMil concludeert in haar handleiding
behorend bij de Wgv dat het voor de hand ligt om voor de grenzen van de bebouwde
kom aan te sluiten bij wat in de ruimtelijke ordening (het plaatselijke
bestemmingsplan) daaronder wordt verstaan.
Of een bepaalde omgeving een bebouwde kom is zal per geval moeten worden
bepaald. Zoals gezegd is dit niet eenduidig gedefinieerd. De volgende zaken spelen in
deze afweging en rol:
- dichtheid bebouwing;
- aard en structuur van de omgeving en bebouwing;
- planologische karakter.
Mogelijk dat ook de historische situatie een rol speelt. Voor woningen gaan wij uit
van een bebouwde kom, als deze in een woonwijk of woongebied zijn gelegen,
waarbij de erven aan meerdere zijden aan elkaar aansluiten. Woningen die
geconcentreerd zijn gelegen in een op zichzelf staande lintbebouwing beschouwen wij
niet als bebouwde kom. Deze opvatting sluit aan bij de jurisprudentie over het begrip
bebouwde kom zoals dat werd gehanteerd in de brochure veehouderij en Hinderwet
(één van de 'stankrichtlijnen') en in de Stankwet.
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4. GEURBEREKENINGEN
In de omgeving van de Breehees 5 te Goirle liggen enkele veehouderijen. De
veehouderijen zijn weergegeven op afbeelding 3, de geuremissies en afstanden tot
het bouwplan aan de Breehees 5 te Goirle zijn opgesomd in tabel 3.

Plangebied

Afbeelding 3. Veehouderijen in de omgeving (bron: provincie Noord-Brabant)
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Tabel 3. Veehouderijen in de omgeving (bron: Web-BVB provincie Noord-Brabant3)
Geuremissie (ouE/m3)

Afstand (m)*

Goirle

3.143

184

GOIRLE

Goirle

6.301

217

GOIRLE

Goirle

0

1.835

Turnhoutsebaan 11

GOIRLE

Goirle

16.756

1.180

Turnhoutsebaan 2

GOIRLE

Goirle

0

1.152

Turnhoutsebaan 8

GOIRLE

Goirle

4.140

1.227

Nieuwkerksedijk 29

GOIRLE

Goirle

0

1.766

Poppelseweg 8

GOIRLE

Goirle

0

1.318

Poppelseweg 8F

GOIRLE

Goirle

0

1.140

Eerste Schoor 12

GOIRLE

Goirle

18.007

503

Eerste Schoor 4

GOIRLE

Goirle

40.813

648

Beeksedijk 16

GOIRLE

Goirle

1.602

1.965

Beeksedijk 18

GOIRLE

Goirle

0

1.916

Beeksedijk 21

GOIRLE

Goirle

0

1.845

Beeksedijk 26

GOIRLE

Goirle

0

2.162

Gorp 1

HILVARENBEEK

Hilvarenbeek

0

2.358

Adres

Plaats

Gemeente

Breehees 1

GOIRLE

Breehees 1A
Nieuwkerksedijk-Zuid 39

* afstand tot het bouwplan aan de Breehees 5 te Goirle

4.1. Achtergrondbelasting
De achtergrondbelasting wordt gevormd door de geurbelasting van alle
veehouderijen samen (zie paragraaf 3.3.3). De geuremissie is afkomstig van dieren
waarvoor in de Regeling geurhinder en veehouderij (Rgv) een omrekeningsfactor is
vastgesteld, zoals varkens, vleesvee, pluimvee, schapen en geiten.
Bij een onderzoek naar de achtergrondbelasting worden alle veehouderijen binnen
een straal van twee kilometer van het plangebied betrokken. Op basis van
veehouderijgegevens uit de provinciale database Web-BVB zijn de relevante
veehouderijen geselecteerd en is de totale geuremissie per veehouderij bepaald.
De achtergrondbelasting hebben wij berekend met het verspreidingsmodel V-Stacks
Gebied. De achtergrondbelasting is weergegeven op de kaart in de bijlage 1. De
achtergrondbelasting is weergegeven in verschillende klassen van het woon- en
verblijfsklimaat (zie tabel 2 paragraaf 3.4).
Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van het plangebied aan de Breehees 5 te
Goirle is ‘zeer goed’. De maximale waarde voor de achtergrondbelasting op het
plangebied bedraagt 2,04 ouE/m3. De achtergrondbelasting vormt geen belemmering
voor het bouwplan.
4.2. Voorgrondbelasting
Voor een geurgevoelig object binnen een bebouwde kom in de gemeente Goirle geldt
een geurnorm van 3,0 ouE/m3 (zie paragraaf 3.3.1) Dit is de geurnorm als het gaat
over de individuele geurbelasting.

3

zie https://bvb.brabant.nl
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In paragraaf 4.1 is de berekening van de cumulatieve geurbelasting (alle
veehouderijen samen) toegelicht. Uit die berekening blijkt dat ter plaatse van het
plangebied de cumulatieve geurbelasting maximaal 2,04 ouE/m3 bedraagt. Het in
daarom niet aannemelijk dat de individuele geurbelasting van één van de
veehouderijen groter is dan 2,04 ouE/m3. De veehouderijen met een relevante
geuremissie bevinden zich op een grote afstand van het plangebied. Daarnaast
bevinden zich tussen deze veehouderijen en het plangebied bestaande geurgevoelige
objecten. De aanwezigheid van deze veehouderijen zal niet leiden tot een te hoge
voorgrondbelasting ter plaatse van het plangebied. Ook zal het bouwplan geen
belemmering opleveren voor de uitbreidingsmogelijkheden van deze veehouderijen.
De voorgrondbelasting vormt geen belemmering voor het bouwplan.
4.3. Afstanden
Voor een geurgevoelig object binnen een bebouwde kom in de gemeente Goirle geldt
een aan te houden afstand van 100 meter (zie paragraaf 3.3.2). De afstand tussen
het plangebied aan de Breehees 5 te Goirle en de dichtstbijzijnde veehouderij
bedraagt 184 meter (zie afbeelding 3). Ten aanzien van de aan te houden afstanden
is sprake van een acceptabel woon- en verblijfsklimaat. De te realiseren woningen
vormen geen belemmering voor de veehouderijen.
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5. CONCLUSIE
In deze conclusie geven wij een antwoord op de onderzoeksvragen, zoals gesteld in
paragraaf 1.2.
De ruimtelijke ontwikkelingen vinden plaats buiten de geur- en afstandscontouren
van de omliggende veehouderijen. Wat betreft voorgrondbelasting en afstanden is
sprake van een acceptabel woon- en verblijfsklimaat. Ook op basis van de
achtergrondbelasting is sprake van een acceptabel woon- en verblijfsklimaat.
Omdat de te realiseren woningen buiten de geur- en afstandscontouren van
omliggende veehouderijen worden geprojecteerd, is zeker geen sprake van een
belemmering voor de veehouderijen.
De geurhinder van veehouderijen vormt geen knelpunt voor de ruimtelijke
ontwikkelingen binnen het aangegeven plangebied.
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Beeksedijk
Beeksedijk 16
16
Beeksedijk 18

Beeksedijk
Beeksedijk 21
21

Nieuwkerksedijk
Nieuwkerksedijk 29
29

Poppelseweg
Poppelseweg 88

Beeks

Poppelseweg 8F
Nieuwkerksedijk-Zuid
Nieuwkerksedijk-Zuid 39
39

Eerste
Eerste Schoor
Schoor 12
12
Eerste
Eerste Schoor
Schoor 44

Turnhoutsebaan 2
Breehees
Breehees 11
Breehees
Breehees 1A
1A
Turnhoutsebaan
Turnhoutsebaan 88
Turnhoutsebaan
Turnhoutsebaan 11
11

Bijlage 1 - Achtergrondbelasting
Leefklimaat:
zeer goed

Veehouderij:
bouwvlak

goed

DATUM

10 november 2014

TEKENAAR

RK

SCHAAL

1 : 20.000

FORMAAT

A4

redelijk goed
matig
tamelijk slecht
slecht

Overig:
plangebied

zeer slecht
extreem slecht

T

F

Gorp
Gorp 11

Bijlage 4:
Zienswijzentabel
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