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HOOFDSTUK 1

1
1.1

1 Inleiding
AANLEIDING
Mevrouw M.C.C. Kuijpers (hierna initiatiefnemer) exploiteert een pluimveebedrijf aan de
Schransmansdreef 8 te Den Hout. Het planvoornemen betreft de doorontwikkeling van de
bestaande pluimveehouderij tot een toekomstbestendig duurzaam agrarisch bedrijf. De
ontwikkeling bestaat uit het uitbreiden van het aantal dieren en de realisatie van twee
nieuwe moderne emissiearme stallen. Daarnaast maakt deze ontwikkeling het ook mogelijk
om te investeren in de bestaande stallen door de stallen te voorzien van extra
emissiereducerende systemen. Hierdoor heeft deze wijziging een positief effect op het
woon- en leefklimaat tot gevolg voor diverse aspecten.
Ter plaatse van het plangebied vigeert het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2013 (incl. Lint
Oosteind)’. Daarnaast is in de ‘Reparatie-herziening 2016’ het bestemmingsplan op
onderdelen herzien. In dit bestemmingsplan is het agrarische bedrijfsperceel aan de
Schransmansdreef 8 als zodanig bestemd en is ter plaatse van het bedrijfsperceel
eveneens een bouwvlak gelegen. De beoogde ontwikkeling is echter deels buiten het
bouwvlak gelegen. Dit heeft vanuit zowel bedrijfstechnisch oogpunt als vanuit het aspect
zorgvuldig ruimtegebruik de voorkeur. Door het bouwvlak anders te situeren wordt de
afstand tot omliggende functies vergroot en kan de bebouwing geclusterd binnen het
bouwvlak gesitueerd worden. Het bestemmingsplan bevat een wijzigingsbevoegdheid om
het bouwvlak van vorm te veranderen. Daarnaast maakt deze wijzigingsbevoegdheid het
mogelijk het bouwvlak met 0,03 hectare te vergroten tot 1,5 hectare. Door gebruik te maken
van de wijzigingsbevoegdheid wordt de realisatie van onderhavig plan mogelijk gemaakt.
De vergroting van 0,03 hectare is wenselijk om de bebouwing en andere voorzieningen
beter in te passen in het bouwvlak.
Het beoogde plan wordt mogelijk gemaakt door middel van een wijzigingsbevoegdheid en
is juridisch-planologisch verankerd in een wijzigingsplan. Het wijzigingsplan bestaat naast
de voorliggende toelichting uit een set regels en een verbeelding. De regels en de
verbeelding betreffen het juridisch bindende deel. De voorliggende rapportage, de
toelichting, bevat een beschrijving van het plan en de verantwoording daarvan.

•

Figuur 1.1: uitsnede luchtfoto ter plaatse van Schransmansdreef 8 en directe omgeving (bron: Cyclomedia)
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1.2

LIGGING VAN HET PLANGEBIED
De locatie Schransmansdreef 8 ligt in het buitengebied van de gemeente Oosterhout. Ten
westen van de kern Den Hout. De percelen waarop het bedrijf is gevestigd zijn kadastraal
bekend als gemeente Oosterhout, sectie U, nummers 1624 en 1625. Binnen het
plangebied zijn een bedrijfswoning en diverse agrarische bedrijfsgebouwen aanwezig.

•

1.3

Figuur 1.2: topografische kaart met aanduiding locatie Schransmansdreef 8 (bron: www.pdokvieuwer.nl)

VIGEREND BESTEMMINGSPLAN
Ter plaatse vigeert het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind)’ zoals
door de gemeenteraad van Oosterhout vastgesteld op 8 juli 2014. Daarnaast is op 19 april
2016 een reparatie-herziening vastgesteld en is het bestemmingsplan ‘Parapluherziening
Parkeren Oosterhout’ van kracht.
De bedrijfslocatie aan de Schransmansdreef 8 heeft de bestemming ‘Agrarisch’ met de
functieaanduiding ‘intensieve veehouderij’. Verder geldt de dubbelbestemming ‘Waarde –
Archeologie’ en de gebiedsaanduidingen ‘Wetgevingzone – omgevingsvergunning
schootsveld’ en ‘Wetgevingzone – omgevingsvergunning waardevol reliëf. Het bouwvlak
op de bedrijfslocatie heeft een oppervlakte van circa 1,47 ha.
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•

Figuur 1.3: uitsnede bestemmingsplan ‘Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind)’

Op basis van het geldende bestemmingsplan is de gewenste ontwikkeling niet direct bij
recht mogelijk. Er is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die vergroting en
vormverandering van het bouwvlak tot 1,5 ha onder voorwaarden mogelijk maakt.

1.4

LEESWIJZER
Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de bestaande situatie en de beoogde situatie. In
hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het relevante Rijks-, provinciale-, en gemeentelijke beleid.
In hoofdstuk 4 komen de planologische en milieukundige aspecten aan bod. Daarna volgt
in hoofdstuk 5 een toelichting op de juridische, economische en maatschappelijke
uitvoerbaarheid.
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HOOFDSTUK 2

2
2.1

1 Beschrijving van het plan
BESTAANDE SITUATIE
Op de locatie Schransmansdreef 8 bevindt zich een pluimveehouderij. Op onderstaande
afbeelding is de bestaande bebouwing en verharding weergegeven. Op het perceel zijn
een bedrijfswoning en diverse agrarische bedrijfsgebouwen aanwezig.

•

Figuur 2.1: uitsnede luchtfoto ter plaatse van Schransmansdreef 8 (bron: Cyclomedia)

Voor de locatie is op 11 april 2011 een vergunning in het kader van de Wet milieubeheer
verleend voor het houden van 52.900 vleeskuikens. Een overzicht van de dieraantallen en
stalsystemen in de vergunde situatie zijn in onderstaande tabel weergegeven. De
milieutekening behorende bij de vergunde situatie is opgenomen in de bijlage.
Rav code

B

17.000

Vleeskuikens; stal met
verwarmingssysteem met
Vleeskuikens; stal met
verwarmingssysteem met
Totaal

Fijnstof
g/dier/jaar

NH3
totaal

ouE/s
Totaal

Fijnstof
g/jaar

0,035

0,33

22,0

595,0

5.610,0

374.000,0

17.000

0,035

0,33

22,0

595,0

5.610,0

374.000,0

18.900

0,035

0,33

22,0

661,5

6.237,0

415.800,0

was C
E 5.10

•

Vleeskuikens; stal met
verwarmingssysteem met

ouE/ dier/s

was B
E 5.10

D

Aantal NH3/ dier
dieren

was A
E 5.10

C

Omschrijving conform Rav

1.851,5

17.457,0 1.163.800,0

Figuur 2.2: diertabel vergunde situatie Schransmansdreef 8
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2.2

TOEKOMSTIGE SITUATIE
Initiatiefnemer is voornemens het agrarisch bedrijfsperceel door te ontwikkelen tot een
toekomstbestendig duurzaam agrarisch bedrijf. Om voldoende economisch perspectief te
hebben voor de pluimveehouderij is modernisering en schaalvergroting noodzakelijk. De
beoogde ontwikkeling maakt het ook mogelijk de bestaande stallen te voorzien van extra
emissiereducerende systemen. In de beoogde situatie worden twee nieuwe stallen
gerealiseerd ten zuiden van de bestaande stallen. In onderstaande tabel is de beoogde
situatie weergegeven met dieraantallen en emissies.
Rav code

B
E 5.15

C
E 5.15

D
E 5.15

E
E 5.15

E 7.6

F
E 5.15

E 7.11

•

Omschrijving conform Rav

Maatregel

Aantal NH3/ dier
dieren

Vleeskuikens; stal met
buizenverwarming (BWL
2017.01.V2)

E 7.16 negatieve ionisatie d.m.v.
coronadraden met 40 emitters per
meter (prikkeldraad); 52%
fijnstofemissiereductie (BWL
2020.04)

17.000

Vleeskuikens; stal met
buizenverwarming (BWL
2017.01.V2)

E 7.16 negatieve ionisatie d.m.v.
coronadraden met 40 emitters per
meter (prikkeldraad); 52%
fijnstofemissiereductie (BWL
2020.04)

Vleeskuikens; stal met
buizenverwarming (BWL
2017.01.V2)

Vleeskuikens; stal met
buizenverwarming (BWL
2017.01.V2)

ouE/ dier/s

Fijnstof
g/dier/jaar

NH3
totaal

ouE/s
Totaal

Fijnstof
/g/jaar

0,012

0,33

10,6

204,0

5.610,0

179.520,0

17.000

0,012

0,33

10,6

204,0

5.610,0

179.520,0

E 7.16 negatieve ionisatie d.m.v.
coronadraden met 40 emitters per
meter (prikkeldraad); 52%
fijnstofemissiereductie (BWL
2020.04)

18.900

0,012

0,33

10,6

226,8

6.237,0

199.584,0

E 7.16 negatieve ionisatie d.m.v.
coronadraden met 40 emitters per
meter (prikkeldraad); 52%
fijnstofemissiereductie (BWL
2020.04)
-

42.500

0,012

0,33

10,6

510,0

14.025,0

448.800,0

42.500

0

0

-3,3

0,0

0,0

-139.128,0

E 7.16 negatieve ionisatie d.m.v.
coronadraden met 40 emitters per
meter (prikkeldraad); 52%
fijnstofemissiereductie (BWL
2020.04)
Warmtewisselaar met stoffilters; 37% emissiereductie fijn stof
(BWL 2017.03.V3)
Totaal

42.500

0,012

0,33

10,6

510,0

14.025,0

448.800,0

42.500

0

0

-3,9

0,0

0,0

-166.056,0

warmtewisselaar; 31%
emissiereductie fijn stof (BWL
2011.02.V6)
Vleeskuikens; stal met
buizenverwarming (BWL
2017.01.V2)

1.654,8

45.507,0 1.151.040,0

Figuur 2.3: diertabel beoogde situatie Schransmansdreef 8

Om de gewenste bebouwing te kunnen realiseren is een vormverandering en minimale
uitbreiding (0,03 ha) van het bouwvlak noodzakelijk. Op onderstaande afbeelding is de
gewenste ontwikkeling weergeven.

•

Figuur 2.4: verbeelding voorgenomen ontwikkeling plangebied Schransmansdreef 8
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2.3

LANDSCHAPPELIJKE INPASSING EN KWALITEITSVERBETERING
Vanuit het bereiken van een goede omgevingskwaliteit geldt in Brabant sinds 2014 de
regeling Kwaliteitsverbetering landschap. Een bestemmingsplan dat een ontwikkeling
mogelijk maakt in Landelijk gebied voorziet daartoe in een regeling. Hierbij moet worden
voldaan aan de vereisten van de versterking van de landschappelijke kwaliteit
(tegenprestatie) ex artikel 3.9 van de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant.
Om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van deze regeling is in 2011 een
handreiking Kwaliteitsverbetering van het landschap opgesteld. Vrijwel alle gemeenten in
Brabant hebben de regeling verder uitgewerkt in beleid en regionaal afspraken gemaakt
over de toepassing.
Ook de gemeente Oosterhout heeft in het kader van het regionaal overleg afspraken
gemaakt met de provincie over de toepassing van de kwaliteitsverbetering landschap. Om
nadere invulling te geven aan de uitgangspunten is door de gemeente Oosterhout de
‘Notitie toepassing kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio West-Brabant’ als
toetsingsvoorwaarde toegevoegd aan het bestemmingsplan.
De vormverandering en vergroting van het agrarisch bouwvlak tot 1,5 ha in agrarisch
gebied wordt in de notitie aangemerkt als een categorie 2 ontwikkeling. Dit zijn
ontwikkelingen met relatief weinig landschappelijke invloed waarbij volstaan kan worden
met een landschappelijke inpassing van de gewenste ontwikkeling. Landschappelijke
inpassing wordt in de notitie als volgt gedefinieerd: het inpassen van een gebouw, of een
gebruik in het landschap, op perceels-, of clusterniveau, waarbij afstemming plaatsvindt op
de structuur van het landschap door middel van architectuur en/of sloop, of situering van
de gebouwen en/of de aanplant van gebiedseigen beplanting, dan wel de aanleg van
andere landschappelijke elementen, zoals waterpartijen, of grondwallen. Conform de
notitie dient bij de uitbreiding van een intensieve veehouderij 10% van de omvang van het
bouwvlak aangewend te worden voor landschappelijke inpassing.
Landschappelijke inpassing wordt gezien als een vorm van kwaliteitsverbetering zoals
opgenomen in de Interim omgevingsverordening. Ook heeft de gemeente in de
wijzigingsbevoegdheid van het bestemmingsplan opgenomen dat 10% van de omvang van
het bouwvlak landschappelijk ingepast dient te worden.
Initiatiefnemer heeft een landschappelijk inpassingsplan opgesteld voor de locatie. Dit
landschappelijk inpassingsplan is opgenomen als bijlage 1 bij voorliggend wijzigingsplan.
Bij de uitwerking van het plan is rekening gehouden met de methodiek beschrijving voor
categorie 2 ontwikkelingen uit de ‘Notitie toepassing kwaliteitsverbetering van het
landschap in de regio West-Brabant’. Landschappelijke inpassing vindt conform deze
notitie bij voorkeur plaats op of direct aansluitend aan het bouwvlak/bestemmingsvlak. In
onderhavige situatie vindt de landschappelijke inpassing (grotendeels) direct aansluitend
aan het bouwvlak plaats omdat binnen het bouwvlak onvoldoende ruimte resteert voor de
gewenste inpassing. Bij de inpassing wordt gebruik gemaakt van inheemse soorten die zijn
opgenomen in een houtwal. Ook wordt een waterberging gerealiseerd met diverse
hoogstamfruitbomen en wordt de bodem op diverse plaatsen ingezaaid met bloemrijk
grasmengsel. Een uitgebreide toelichting met oppervlakte en een beplantingslijst met
soorten is opgenomen in bijlage 1. In totaal wordt 3.784 m2 aangewend voor
landschappelijke inpassing. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de vereiste 10%
landschappelijke inpassing. De uitvoering van de landschappelijke inpassing, alsmede een
duurzame instandhouding daarvan, wordt geborgd in de regels van het wijzigingsplan.
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•

Figuur 2.5: landschappelijke inpassing van het plangebied Schransmansdreef 8
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HOOFDSTUK 3

3
3.1

1 Beleidskader
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 drie doelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden
voorde middellange termijn (2028):
• Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van
de ruimtelijk-economische structuur van Nederland;
• Het verbeteren en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de
gebruiker voorop staat;
• Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en
cultuurhistorische waarden behouden zijn.
Het Rijk benoemt 13 nationale belangen; hiervoor is het Rijk verantwoordelijk en wil het
resultaten boeken. Deze belangen zijn gelijkwaardig aan elkaar en beïnvloeden elkaar
onderling. In de SVIR is een eerste integrale afweging gemaakt van deze belangen. Dit
heeft als gevolg dat het Rijk in gebieden of projecten een gebieds- of projectspecifieke
afweging zal maken. Indien nodig maakt het Rijk duidelijk welke nationale belangen
voorgaan. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid.
Het onderhavige plan behoort niet tot 1 van de 13 belangen waarvoor decentrale
overheden geen beleidsvrijheid hebben. Het beleid inzake de uitbreiding van een bestaand
agrarisch bedrijf en de daarvoor noodzakelijk bouwvlak vervorming en vergroting wordt dan
ook neergelegd bij de decentrale overheden.
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro)
Het Barro voorziet in de juridische borging van het nationaal ruimtelijk beleid. Het bevat
regels die de beleidsruimte van andere overheden ten aanzien van de inhoud van
ruimtelijke plannen inperken, daar waar nationale belangen dat noodzakelijk maken.
Onderhavig plan heeft geen effect op één van de projecten die zijn beschreven in het Barro.
Het Barro bevat geen relevante regels die invloed uitoefenen op het onderhavige plan.
Ladder voor duurzame verstedelijking
In de SVIR wordt de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is
per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, lid 2)
opgenomen. Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke
ordening door een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij dient de
behoefte aan een stedelijke ontwikkeling te worden aangetoond. In het onderhavige plan
is geen sprake van een stedelijke ontwikkeling in de zin van het artikel 3.1.6. van het Besluit
ruimtelijke ordening. De ladder vormt geen belemmering voor de realisatie van het
onderhavige plan.
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3.2

PROVINCIAAL BELEID
Provinciale Staten hebben de Brabantse Omgevingsvisie ‘De kwaliteit van Brabant’ op 14
december 2018 vastgesteld. De Omgevingsvisie bevat geen sectorale beleidsdoelen. De
concrete doelen, voor bijvoorbeeld natuur, water, veiligheid, milieu, mobiliteit en ruimtelijke
kwaliteit, staan nu nog in de bestaande plannen van de provincie (PMWP, Structuurvisie
RO, BRUG, PVVP). De Brabantse Omgevingsvisie is een samenhangende visie op
de fysieke leefomgeving. De Omgevingsvisie bevat de belangrijkste ambities voor de
fysieke leefomgeving voor de komende jaren. Dat gaat om ambities op gebied van de
energietransitie, een klimaatproof Brabant, Brabant als slimme netwerkstad en een
concurrerende, duurzame economie. De Omgevingsvisie geeft ook aan op welke nieuwe
manieren de provincie met betrokkenen wil samenwerken aan omgevingsvraagstukken en
welke waarden daarbij centraal staan. De kaderstellende elementen uit de Omgevingsvisie
worden in de omgevingsverordening vertaald in regels. Voor het onderhavige plan is met
name de verordening van belang omdat deze gedetailleerde regels bevat waaraan getoetst
dient te worden.
Naast één omgevingsvisie moet de provincie vanuit de Omgevingswet ook één
omgevingsverordening vaststellen voor haar grondgebied. De provincie Noord-Brabant
heeft op 25 oktober 2019 de Interim omgevingsverordening vastgesteld. Het is een
‘Interim’ omgevingsverordening om zo te benadrukken dat dit een tussenstap is naar de
‘definitieve’ omgevingsverordening gebaseerd op de Omgevingswet. Naar verwachting
treedt de Omgevingswet in 2021 in werking. De Interim omgevingsverordening is
gebaseerd op de huidige wetgeving en moet aan de wettelijke bepalingen van die
wetgeving voldoen. De Interim omgevingsverordening vervangt zes provinciale
verordeningen, waaronder de Verordening ruimte.
Omdat de Interim verordening zoveel als mogelijk wil aansluiten bij de Omgevingswet is
gekozen voor de doelgroepenbenadering (burgers en bedrijven, gemeenten of
waterschappen). Dit betekent dat de regels in de Interim omgevingsverordening zijn
gegroepeerd in hoofdstukken waarbij de doelgroep van de regel leidend is. In de
omgevingsverordening staan algemene regels voor burgers en bedrijven en
instructieregels voor bestuursorganen van de overheid. De instructieregels moeten
gemeenten nu al toepassen bij de uitvoering van hun bevoegdheden in het kader van de
Wet ruimtelijke ordening. Dit zijn de regels die tot voor kort waren opgenomen in de
Verordening ruimte.
Veehouderij
De provincie werkt al geruime tijd aan de transitie naar zorgvuldige veehouderij. De kern
van het beleid is dat uitbreiding van veehouderijen enkel mogelijk is als het bedrijf voldoet
aan specifieke eisen op het gebied van zorgvuldigheid of duurzaamheid. Om de transitie
naar zorgvuldige veehouderij in gang te zetten, hebben provinciale staten in maart 2013
besloten dat zij dit proces willen ondersteunen met regels in de verordening. De
vastgestelde denklijn 'Ontwikkelruimte moet je verdienen en is niet onbegrensd' is hiervoor
de basis. Dit houdt in dat er alleen nog ontwikkelruimte wordt geboden aan veehouderijen,
als daarmee de ontwikkeling naar een zorgvuldige veehouderij in gang wordt gezet. Om
de ontwikkeling naar een zorgvuldige veehouderij te bevorderen is een nieuw instrument
ontwikkeld, de Brabantse Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). De BZV objectiveert
wanneer een ontwikkeling bijdraagt aan een zorgvuldige veehouderij.
Ondanks de inspanningen die door alle partijen zijn geleverd, zijn er extra stappen nodig
om te komen tot een sterke en maatschappelijk gewaardeerde veehouderij in Brabant.
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Daarom zijn in 2017 aanvullende maatregelen vastgesteld. De zogenaamde versnelling
transitie veehouderij. Dit pakket maatregelen bevatte regels om de uitstoot van ammoniak
uit dierenverblijven terug te dringen, een aanpassing van de Brabantse
zorgvuldigheidsscore veehouderij, nieuw mestbeleid en regels die in veedichte gebieden
een verdere regionale concentratie van vee en toenemende leegstand tegengaan door het
zogenaamde stalderen.
Gebaseerd op deze besluiten bevat de verordening instructieregels voor de ontwikkeling
van veehouderijen en zijn ook rechtstreeks werkende regels opgenomen.
De planlocatie is gelegen in het Landelijk gebied binnen de aanduiding Gemengd landelijk
gebied. De regels die relevant zijn voor onderhavige ontwikkeling zijn hieronder verder
uitgewerkt.
Basisprincipes voor een evenwichtige toedeling van functies (paragraaf 3.1.2)
Vanuit artikel 3.5, lid 2 van de Interim omgevingsverordening moet voor een goede
omgevingskwaliteit met een veilige, gezonde leefomgeving rekening worden gehouden met
zorgvuldig ruimtegebruik, de waarden in een gebied met toepassing van de
lagenbenadering en meerwaardecreatie.
Zorgvuldig ruimtegebruik houdt volgens artikel 3.6, lid 1, sub a en c onder andere in dat
functies in beginsel gebruik maken van bestaand ruimtebeslag voor bebouwing, behalve in
de gevallen waarin de omgevingsverordening uitbreiding toestaat. Daarnaast dienen
gebouwen, bijbehorende bouwwerken en andere permanente voorzieningen binnen een
bouwperceel geconcentreerd te worden. Zoals hierna verder wordt toegelicht, is dit het
geval bij de voorgenomen ontwikkeling ter plaatse van de locatie Schransmansdreef 8.
De lagenbenadering omvat volgens artikel 3.7, lid 2 de effecten op bijv. bodem, grondwater,
veiligheid, milieu, archeologische, cultuurhistorische en landschappelijke waarden,
infrastructuur, natuurnetwerk, de omvang van de functie en de bebouwing en bestaande
en toekomstige functies. Zoals nader onderbouwd in deze toelichting brengt de
voorgenomen ontwikkeling wat dit betreft geen significant negatieve effecten met zich mee.
Ook is hierin onderbouwd dat de ontwikkeling niet leidt tot belemmeringen voor de
bestaande of toekomstige functies in de omgeving en van het omliggende gebied.
In artikel 3.8, lid 2 is aangegeven dat fysieke verbetering van de landschappelijke kwaliteit
van de meerwaardecreatie deel kan uitmaken. Geconstateerd kan worden dat met de
voorgenomen ontwikkeling sprake is van meerwaardecreatie, nu als onderdeel van deze
ontwikkeling hier een goede landschappelijke inpassing wordt gerealiseerd op basis van
het daartoe opgestelde landschappelijk inpassingsplan.
Gelet hierop is de voorgenomen ontwikkeling ter plaatse van de locatie Schransmansdreef
8 vanuit een goede omgevingskwaliteit met een veilige, gezonde leefomgeving inpasbaar
in de omgeving.
Kwaliteitsverbetering landschap (artikel 3.9)
Artikel 3.9 van de omgevingsverordening ziet toe op de kwaliteitsverbetering van het
landschap. Een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling dient gepaard te gaan met voldoende
kwaliteitswinst voor de locatie en de naaste omgeving. Om te kunnen voldoen aan de
regeling omtrent ruimtelijke kwaliteit wordt de planlocatie landschappelijk ingepast. De
landschappelijke inpassing is kort weergegeven in paragraaf 2.3. Daarnaast is de gehele
landschappelijke inpassing als bijlage 1 opgenomen bij de toelichting. De aanleg en
instandhouding wordt geborgd middels een voorwaardelijke verplichting in de regels van
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onderhavig bestemmingsplan. Hiermee wordt voldaan aan de voorwaarden zoals
opgenomen in artikel 3.9.
Veehouderij in landelijk gebied (artikel 3.49)
Vanuit het streven naar een sterke en maatschappelijk gewaardeerde veehouderij bevat
dit artikel voorwaarden voor de ontwikkeling van een veehouderij. Deze voorwaarden zijn
gebaseerd op de denklijn 'Ontwikkelruimte moet je verdienen en is niet onbegrensd'.
In onderhavige situatie is sprake van een uitbreiding van het bouwvlak van een veehouderij.
Om die reden is artikel 3.49 lid 1 van toepassing. Dit artikel bepaald dat een
bestemmingsplan in landelijk gebied kan voorzien in een uitbreiding van een veehouderij,
mits:
a. is geborgd dat ter plaatse alleen een zorgvuldige veehouderij is toegestaan;
De nadere regels zorgvuldige veehouderij zijn uitgewerkt in de Brabantse
Zorgvuldigheidsscore Veehouderij (BZV). Het plan is getoetst aan deze BZV. In bijlage 2
bij deze toelichting is de toets opgenomen. Conform de systematiek van de BZV scoort een
bedrijf een 6, indien aan de wettelijke regels is voldaan. Uitbreidingsruimte wordt geboden,
als het betreffende bedrijf minimaal een 7,25 scoort. In dit geval wordt een 7,27 gescoord
in de beoogde situatie. De BZV toont aan dat sprake is van een zorgvuldige en duurzame
veehouderij. Aan deze voorwaarde wordt dan ook voldaan.
b. het bouwperceel ten hoogste 1,5 hectare bedraagt;
De oppervlakte van het bouwperceel, zoals opgenomen in dit wijzigingsplan, bedraagt 1,5
hectare. Alle bebouwing en voorzieningen liggen binnen dit bouwperceel.
c.

de ontwikkeling vanuit een goede omgevingskwaliteit met een veilige, gezonde
leefomgeving inpasbaar is in de omgeving;
Een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling dient gepaard te gaan met voldoende kwaliteitswinst
voor de locatie/omgeving. Hierbij kan gedacht worden aan zorgvuldig ruimtegebruik en
landschappelijke inpassing. In voorliggende situatie is sprake van een relatief geringe
uitbreiding van het bouwvlak (binnen de gestelde maximale omvang van 1,5 ha) om tot
compacte bebouwing te komen. Er is een landschappelijk inpassingsplan opgesteld. Dit
inpassingsplan is in bijlage 1 opgenomen. In paragraaf 2.3 is de landschappelijke inpassing
beschreven.
De impact van het plan op de omgeving is zeer beperkt. In hoofdstuk 4 wordt nader
ingegaan op de milieukundige aspecten en worden onder andere de effecten van het plan
in beeld gebracht op de verkeersafwikkeling en volksgezondheid. Geconcludeerd kan
worden dat het plan goed inpasbaar is in de omgeving.

d. mestbewerking is uitgesloten tenzij dit ten behoeve van ter plaatse geproduceerde
mest is;
In de beoogde situatie is geen sprake van mestbewerking.
e. is aangetoond dat de kans op cumulatieve geurhinder (achtergrondbelasting) op
geurgevoelige objecten, in de bebouwde kom niet hoger is dan 12% en in het
buitengebied niet hoger is dan 20%, tenzij er -indien blijkt dat de achtergrondbelasting
hoger is dan voornoemde percentages- maatregelen worden getroffen door de
veehouderij die tot een daling leiden van de achtergrondbelasting, welke ten minste de
eigen bijdrage aan de overschrijding van de achtergrondbelasting compenseert;
In dit plan is sprake van een pluimveehouderij. Voor de aanwezige diercategorieën zijn in
de Regeling geurhinder en veehouderij geuremissiefactor opgenomen. Met behulp van het
rekenprogramma V-Stacks Gebied is een berekening gemaakt van de
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achtergrondbelasting. Uit paragraaf 4.2 en de berekening die is opgenomen in bijlage 3
blijkt dat de achtergrondbelasting in de beoogde situatie maximaal 9,9 OUE bedraagt.
Hiermee wordt voldaan aan de eis met betrekking tot geurhinder.
f.

is aangetoond dat de achtergrondconcentratie, vermeerderd met de bijdrage van het
initiatief, een jaargemiddelde fijnstofconcentratie (PM10) op gevoelige objecten
veroorzaakt van maximaal 31,2 μg/m3;
Uit paragraaf 4.3 en bijlage 4 blijkt dat de achtergrondconcentratie voor het aspect fijnstof
de
genoemde
waarde
niet
overschrijdt
in
de
nieuwe
situatie.
3
De hoogst berekende achtergrondconcentratie bedraagt 17,69 μg/m (incl.
zeezoutcorrectie).

g. de landschappelijke inpassing tenminste 10% van de omvang van het bouwperceel
omvat;
De landschappelijke inpassing bedraagt 10% van de omvang van het bouwperceel. In
paragraaf 2.3 is de landschappelijke inpassing beschreven.
h. de toelichting van het bestemmingsplan een verantwoording bevat dat een zorgvuldige
dialoog is gevoerd, gericht op het betrekken van de belangen van de omgeving in de
planontwikkeling.
De zorgvuldige dialoog is in gang gezet in de vorm van een communicatietraject met
omwonenden. De initiatiefnemer heeft de direct omwonenden persoonlijk geïnformeerd
over de planwijziging. Hierbij heeft zij het plan nader toegelicht, en daarbij getracht zo goed
mogelijk aan te geven wat de veranderingen zijn ten opzichte van de huidige planologische
situatie. Ook heeft zij vertelt over de plannen voor de landschappelijke inpassing. Als bijlage
5 bij deze toelichting is een verslag van de omgevingsdialoog opgenomen, met daarbij een
verklaring waaruit blijkt dat de omwonenden geïnformeerd zijn over de planvorming.
Strikt genomen ziet onderhavig plan enkel toe op de uitbreiding van het bouwvlak en is
hierdoor alleen artikel 3.49 lid 1 van toepassing. De uitbreiding van het dierenverblijf wordt
aangevraagd via een omgevingsvergunning. Hiervoor dient getoetst te worden aan artikel
3.50 lid 1. Artikel 3.49 lid 1, ziet echter toe op dezelfde regels. Hieraan wordt voldaan.

3.3

GEMEENTELIJK BELEID
De ruimtelijke visie en het beleid van de gemeente Oosterhout is opgenomen in het
geldende bestemmingsplan en de Structuurvisie Oosterhout.
Structuurvisie Oosterhout
In oktober 2013 heeft de gemeenteraad van Oosterhout de Structuurvisie Oosterhout
vastgesteld. De structuurvisie geeft een duidelijke richting voor de ruimtelijke ontwikkeling
van de gemeente voor de langere termijn. In de structuurvisie worden de verschillende
ontwikkelingen per thema (o.a. landbouw) omschreven. Het plangebied is gelegen binnen
bestaand agrarisch gebied waar geen ontwikkelingen zijn voorzien. De structuurvisie
signaleert dat het ondernemerschap in de agrarisch sector sterker gericht zal worden op
vraaggericht produceren. Dit kan gepaard gaan met grotere bedrijven die moeten passen
bij de ondernemer en de omgeving.
Onderhavig plan ziet toe op de doorontwikkeling en innovatie van een agrarisch bedrijf om
zo toekomstbestendig te zijn. Milieueffecten worden beperkt door de toepassing van
emissiearme technieken en de locatie wordt landschappelijk ingepast. Ook is de omgeving
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betrokken bij de ontwikkeling door het voeren van een omgevingsdialoog. Het plan ziet toe
op een verantwoorde agrarische ontwikkeling waarbij aandacht wordt besteed aan het
behoud en de versterking van de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving.
In deze structuurvisie is voor onderhavige locatie en ontwikkeling verder geen specifiek
beleid geformuleerd. De voorgenomen ontwikkeling past binnen de kaders van het
gemeentelijk beleid. De structuurvisie staat uitvoering van het initiatief niet in de weg.
Bestemmingsplan
Op de locatie vigeert het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2013 (incl. Lint Oosteind)’ zoals
door de gemeenteraad van Oosterhout vastgesteld op 8 juli 2014. Daarnaast is op 19 april
2016 een reparatie-herziening vastgesteld. De vergroting / vormverandering van het
bouwvlak is in het bestemmingsplan niet direct bij recht toegestaan. In het
bestemmingsplan is echter wel een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het vergroten
/ van vorm veranderen van een agrarisch bouwvlak (artikel 3.7.1).
De wijzigingsregel kan toegepast worden mits voldaan wordt aan de volgende
voorwaarden:
a. de aanduiding 'bouwvlak', dat door uitbreiding of vormverandering ter plaatse van de
aanduiding 'wetgevingszone - wijzigingsgebied ecologische verbindingszone / herstel
watersysteem' komt te liggen, mag uitsluitend worden uitgebreid of van vorm
veranderd, mits het functioneren van de verbindingszone en de EHS niet onevenredig
wordt aangetast en, blijkens advies van het waterschap, geen onevenredige aantasting
plaatsvindt van de mogelijkheid tot verwezenlijking, behoud en herstel van een
natuurlijk watersysteem;
Het bouwvlak is niet gelegen ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingszone wijzigingsgebied ecologische verbindingszone / herstel watersysteem'.
b. de vergroting en/of vormverandering dient noodzakelijk te zijn uit het oogpunt van
doelmatige bedrijfsvoering en/of –ontwikkeling; hiertoe wordt advies van de
Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen ingewonnen;
De voorgenomen verandering is voorgelegd aan de Agrarische Adviescommissie. Het
advies is toegevoegd in bijlage 6.
c.

1. de maximale omvang van de aanduiding ‘bouwvlak’ bedraagt voor een
grondgebonden agrarisch bedrijf, niet zijnde een veehouderij, 2 ha.;
In onderhavige situatie is sprake van een veehouderij.
2. voor een veehouderij geldt, dat:
a. voor zover gelegen binnen de aanduiding ‘wetgevingszone beperking
veehouderij’, deze veehouderij blijkens onafhankelijk deskundig advies,
grondgebonden is;
Het plangebied is niet gelegen binnen de aanduiding ‘wetgevingszone
beperking veehouderij’.
b. de omvang van het bouwvlak ten hoogste 1,5 hectare bedraagt;
Het beoogde bouwvlak heeft een omvang van 1,5 hectare.
c. maatregelen worden getroffen en in stand gehouden, die leiden tot een
zorgvuldige
veehouderij, een en ander conform de nadere regels ter
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uitvoering van de Brabantse
Zorgvuldigheidsscore Veehouderij, die zijn
vastgesteld door Gedeputeerde Staten op
grond van de Verordening
ruimte 2014;
Zie paragraaf 3.1, toetsing aan artikel 3.49, lid 1 onder a.
d. is aangetoond, dat de kans op cumulatieve geurhinder (achtergrondbelasting) op geurgevoelige objecten, in de bebouwde kom niet hoger is dan
12 % en in het buitengebied niet hoger dan 20 %, tenzij er – indien blijkt dat de
achtergrondbelasting hoger is dan voornoemde percentages – door de
veehouderij maatregelen worden getroffen, die tot een daling leiden van de
achtergrondbelasting, welke ten minste de eigen bijdrage aan de overschrijding
van de achtergrondbelasting compenseert;
Zie paragraaf 3.1, toetsing aan artikel 3.49, lid 1 onder e.
e. is aangetoond, dat de achtergrondconcentratie, vermeerderd met de
bijdrage van het initiatief, een jaargemiddelde fijnstofconcentratie (PM10) op
gevoelige objecten veroorzaakt van maximaal 31,2 µg/m3;
Zie paragraaf 3.1, toetsing aan artikel 3.49, lid 1 onder f.
f. de landschappelijke inpassing tenminste 10% van de omvang van het
bouwvlak omvat; deze landschappelijke inpassing dient binnen dan wel direct
aansluitend aan het bouwvlak te worden gerealiseerd; hiertoe wordt de
gebiedsaanduiding ‘overige zone - landschappelijke inpassing’ opgenomen;
Zie paragraaf 3.1, toetsing aan artikel 3.49, lid 1 onder g.
g. een zorgvuldige dialoog is gevoerd, gericht op het betrekken van de
belangen van de omgeving bij de planontwikkeling;
Zie paragraaf 3.1, toetsing aan artikel 3.49, lid 1 onder h.
h. de bepalingen onder c. tot en met g. zijn niet van toepassing voor:
i. een paardenfokkerij; of
ii. voor de situatie, dat de vergroting / vormverandering van het agrarisch
bouwvlak niet leidt tot een uitbreiding van het bebouwingsoppervlakte
en/of tot een gewijzigd gebruik van de bedrijfsbebouwing; of
iii. voor de situatie, dat de vergroting / vormverandering van het agrarisch
bouwvlak wel leidt tot een uitbreiding van het bebouwingsoppervlak
en/of wijziging van het gebruik, deze uitbreiding of wijziging niet ten
dienste staat van de veehouderij; of
iv. voor de situatie, dat de vergroting / vormverandering van het agrarisch
bouwvlak wel leidt tot een uitbreiding van het bebouwingsoppervlak of
wijziging van het gebruik, welke wel ten dienste staat van de
veehouderij, deze uitbreiding of wijziging voorzieningen, geen
gebouwen zijnde, betreffen die ten dienste staan van de opslag van
ruwvoer;
Bovenstaande is niet van toepassing.
d. voor glastuinbouwbedrijven geldt het volgende:
In onderhavige situatie is sprake van een veehouderij.
e. vormverandering van het bouwvlak van een overig niet-grondgebonden agrarisch
bedrijf is toegestaan; vergroting van het bouwvlak is niet toegestaan;
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In onderhavige situatie is geen sprake van een overig niet-grondgebonden agrarisch
bedrijf. Er is sprake van een intensieve veehouderij.
f.

ingeval de uitbreiding of vormverandering is bedoeld voor de bouw van bouwwerken
voor de uitbreiding van het aantal dieren ter plaatse of de uitbreiding van kassen, moet
worden aangetoond, dat de ontwikkeling stikstofneutraal plaatsvindt;
De uitbreiding van het aantal dieren heeft in onderhavige situatie geen toename van
zowel stikstofemissie als stikstofdepositie tot gevolg. Dit blijkt uit de diertabel zoals
opgenomen in figuur 2.2 en 2.3 en de Aeriusberekening zoals opgenomen in bijlage 7.

daarnaast gelden in alle gevallen de volgende voorwaarden:
g. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de waarden, die zijn
geformuleerd in de nadere detaillering van deze bestemming;
Onderhavig plan leidt niet tot extra bouwmogelijkheden. Door de vormverandering van
het bouwvlak kan de nieuwe bebouwing in lijn met de bestaande bebouwing worden
gerealiseerd. Dit heeft een positief effect op de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving
en leidt tot een compactere situering van de bebouwing. Het plan heeft geen negatieve
invloed op de herkenbaarheid van het schootsveld en het aanwezige waardevol reliëf.
h. de vergroting en/of vormverandering van het bouwvlak is stedenbouwkundig,
landschappelijk, verkeerskundig en milieukundig (w.o. woon- en leefklimaat)
aanvaardbaar;
Het initiatief is zowel vanuit stedenbouwkundig als landschappelijk oogpunt
aanvaardbaar. Zoals vermeld onder g. heeft de vormverandering een positief effect op
de ruimtelijke kwaliteit. Daarnaast is het plangebied landschappelijk ingepast zoals
opgenomen in paragraaf 2.3. Voor de milieukundige en verkeerskundige
aanvaardbaarheid wordt verwezen naar hoofdstuk 4. Hierin worden de diverse
aspecten getoetst en blijkt dat wordt voldaan aan de daaraan gestelde voorwaarden.
i.

het leidt niet tot extra belemmeringen voor de bedrijfsontwikkelingen van de
omliggende bedrijven, voortvloeiende uit milieuregelgeving (w.o. geur);
In hoofdstuk 4 vindt de toetsing plaats aan de diverse milieuaspecten. De verandering
levert geen beperking op voor de bedrijfsvoering of -ontwikkeling van omliggende
(agrarische) bedrijven.

j.

er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de waterhuishoudkundige
situatie; hieromtrent wordt advies ingewonnen bij het waterschap; er dient in ieder
geval voldaan te worden aan het principe van hydrologisch neutraal bouwen (en
verharden);
Zoals blijkt uit paragraaf 4.8 wordt het plan hydrologisch neutraal uitgevoerd. De
waterparagraaf is beoordeeld door het waterschap en akkoord bevonden. Het advies
is opgenomen in bijlage 8.

k.

aan de eisen en regels ten aanzien van kwaliteitsverbetering van het landschap, zoals
opgenomen in Bijlage 2 wordt voldaan;
Het plan is landschappelijk ingepast conform de voorwaarden die zijn opgenomen in
de “Notitie toepassing kwaliteitsverbetering van het landschap in de regio WestBrabant”. In paragraaf 2.3 is dit verder toegelicht.

l.

daar waar de bestemming samenvalt met een dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ of
‘Leiding – Olie' geldt aanvullend, dat:
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a. de beheerder van de buisleiding in de gelegenheid wordt gesteld om uiterlijk
binnen 4 weken advies uit te brengen;
b. een verantwoording wordt opgesteld ten aanzien van externe veiligheid;
c. wordt aangetoond, dat er geen strijdigheid optreedt met het Besluit externe
veiligheid buisleidingen.
De bestemming valt niet samen met een dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’ of ‘Leiding
– Olie'.
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HOOFDSTUK 4

4
4.1

Planologische en milieukundige
aspecten
BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING
Om te komen tot een ruimtelijk relevante toetsing van de wijziging van het
bestemmingsplan op milieuhygiënische 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 planontwikkeling
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 (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).
Ontvanger of bron?
In het onderhavige plan wordt een pluimveehouderij uitgebreid. Dit bedrijf is geen gevoelig
object. Dat betekent dat niet beoordeeld hoeft te worden of het bedrijf als ‘ontvanger’ last
kan ondervinden van milieucontouren van functies in de omgeving. De bestaande
bedrijfswoning betreft wel een gevoelig object, echter niet ten opzichte van het
bijbehorende bedrijf. Een pluimveehouderij heeft zelf wel milieucontouren. De stal is
derhalve aan te wijzen als een ‘bron’ van milieucontouren.
Het agrarisch bedrijf wordt op basis van de VNG-lijst ingedeeld in de categorie ‘Fokken en
houden van pluimvee’.
Omschrijving
Fokken en houden
pluimvee
•

Afstanden in meters
Geur
Stof

Geluid

Gevaar

200

50

0

30

Categorie
4.1

Figuur 4.1: richtafstandenlijst ‘Bedrijven en milieuzonering’

Voor de pluimveehouderij geldt op basis bovenstaande tabel een richtafstand van 200
meter, waarbij het aspect geur bepalend is. De richtafstand geldt tussen enerzijds de grens
van de agrarische bestemming die bedrijvigheid toelaat en anderzijds de uiterste situering
van de gevel van een woning van derden. Aan de genoemde afstand van 200 meter ten
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opzichte van de dichtstbijzijnde woningen aan de Schransmansdreef 2, Schransmansdreef
7 en Houteindsestraat 17 wordt niet voldaan. Voor het aspect geur is echter niet de ‘VNG
uitgave’, maar de ‘Wet geurhinder en veehouderij (verder: Wgv)’ leidend. Op het aspect
geur wordt in paragraaf 4.2 nader ingegaan. Hieruit blijkt dat wordt voldaan aan de
geurnormen en afstanden uit de Wgv. Aan de richtafstand van 50 meter voor het aspect
geluid wordt bij de woningen aan de Schransmansdreef 7 en Houteindsestraat 17
eveneens niet voldaan. Hierbij wordt echter opgemerkt dat de voorgenomen
vormverandering van het bouwvlak zorgt voor een forse verruiming van de afstand tussen
de bouwvlakgrens en de gevel van de woningen van derden. Vanuit het oogpunt van
milieuzonering is sprake van een verbetering. Dit heeft een positief effect op het woon- en
leefklimaat ter plaatse. Het aspect geluid wordt verder onderbouwd in paragraaf 4.4. Aan
de richtafstand voor het aspect stof wordt wel voldaan.

4.2

GEUR
Per 1 januari 2007 vormt de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) het toetsingskader bij
vergunningverlening voor geur veroorzaakt door veehouderijbedrijven. De Wgv is het
toetsingskader voor vergunningplichtige veehouderijen. Voor niet-vergunningplichtige
bedrijven is het Activiteitenbesluit milieubeheer het toetsingskader. De Wgv geeft normen
voor de voorgrondbelasting die een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig
object (bijvoorbeeld een woning). Daarnaast moet vanuit planologisch oogpunt sprake zijn
van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en mag het plan geen belemmering vormen
voor bedrijven in de omgeving.
De Wgv kent twee methoden voor de beoordeling van de geur van een veehouderij:
1. Veehouderijen waar dieren worden gehouden waarvoor in de Rgv een
geuremissiefactor is opgenomen, moeten voldoen aan de wettelijke geurnorm.
2. Veehouderijen waar dieren worden gehouden waarvoor geen geuremissiefactor is
vastgesteld, moeten voldoen aan de vereiste minimale afstand.
Volgens de Wgv moet aan de in onderstaande tabel vermelde normen/afstanden worden
voldaan.
Categorie geurgevoelig
object
bebouwde kom
buiten de bebouwde kom
Categorie geurgevoelig
object
bebouwde kom
buiten de bebouwde kom
•

Wettelijke geurnorm
(OUe/m3) buiten
concentratiegebied
2
8
Wettelijke vaste afstand
(m)
100
50

Wettelijke geurnorm
(OUe/m3) binnen
concentratiegebied
3
14
Wettelijke vaste afstand
(m)
100
50

Figuur 4.2: normen/afstanden volgens de Wgv

Aanvullend dient, volgens lid 2 van artikel 3 van de Wgv, de afstand tussen een veehouderij
en een geurgevoelig object dat onderdeel uitmaakt van een andere veehouderij, of dat op
of na 19 maart 2000 heeft opgehouden deel uit te maken van een andere veehouderij,
buiten de bebouwde kom ten minste 50 meter te bedragen. Daarnaast bedraagt de afstand
van de buitenzijde van een dierenverblijf tot de buitenzijde van een geurgevoelig object ten
minste 25 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen.
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In de toelichting wordt de verwachte geurhinder voor de toekomstige en bestaande situatie
in beeld gebracht. Daarbij wordt uitgegaan van de achtergrondbelasting en
voorgrondbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten. Met de voor- en
achtergrondbelasting
kunnen
geurhinderpercentages
berekend
worden.
De
voorgrondbelasting geeft de geurbelasting van het pluimveebedrijf weer op omliggende
geurgevoelige objecten. In de achtergrondbelasting wordt de totale geurbelasting van alle
veehouderijen in de omgeving van deze geurgevoelige objecten weergegeven. Beide
berekening zijn nodig om dat uit onderzoek is gebleken dat de geurhinder door de
voorgrondbelasting anders is dan die door de achtergrondbelasting. Ook bij gelijke
belastingen. Als vuistregel geldt: de voorgrondbelasting is bepalend voor de hinder, als de
voorgrondbelasting tenminste de helft bedraagt van de achtergrondbelasting.
De Wgv kent geen normen voor de achtergrondbelasting of de mogelijkheid dergelijke
normen te stellen. 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. Daarnaast heeft de provincie NoordBrabant normen voor de achtergrondbelasting opgenomen in hun omgevingsverordening.
Hieraan is getoetst in paragraaf 3.1.
In bijlage 6 en 7 bij de ‘Handreiking bij Wet geurhinder en veehouderij’ is in beeld gebracht
wat de relatie is tussen de achtergrondbelasting, het aantal geurgehinderden en de
milieukwaliteit (classificatie woon- en leefklimaat). De volgende ‘milieukwaliteitscriteria’
worden door het RIVM gehanteerd.
Achtergrondbelasting
geur (OUe/m3)
0-3
4-8
9 - 13
14 - 20
21 - 28
29 - 38
•

Geurgehinderden (%)

Milieukwaliteit

<9
11 – 17
19 – 24
25 – 31
31 – 37
37 – 43

zeer goed / goed
redelijk goed / matig
matig / tamelijk slecht
tamelijk slecht / slecht
zeer slecht / extreem slecht
extreem slecht

Figuur 4.3: relatie achtergrondbelasting en milieukwaliteit niet-concentratiegebied

Beleid gemeente Oosterhout
De Wgv biedt aan gemeenten de mogelijkheid om middels een gebiedsvisie, binnen
bepaalde marges, af te wijken van de in de wet genoemde geurnormen. Wanneer er geen
geurverordening wordt opgesteld, blijven de vaste wettelijke normen en afstanden uit de
Wgv van kracht. De gemeenteraad van Oosterhout heeft in 2017 de ‘Verordening
geurhinder en veehouderij Oosterhout 2016’ vastgesteld. Met de verordening wordt
invulling gegeven aan de beleidsruimte die de geurwetgeving biedt. In de geurverordening
heeft de gemeente voor de afstanden als bedoelt in artikel 4, lid 1 Wgv kortere afstanden
vastgesteld en aanvullende voorwaarden. Deze zijn in onderhavige situatie niet relevant.
Beoordeling voorgrondbelasting
De geurbelasting veroorzaakt door de voorgenomen ontwikkeling wordt berekend en
getoetst met het verspreidingsmodel V-stacks vergunningen. In de omgeving van het
plangebied zijn een aantal geurgevoelige objecten gelegen. Het plangebied heeft in de
aangevraagde situatie een geuremissie van maximaal 45.507 odour units. Met behulp van
het verspreidingsmodel V-Stacks Vergunningen is de geurhinder op geurgevoelige
objecten bepaald in de aangevraagde situatie. In onderstaande tabel is de geurbelasting
op de geurgevoelige objecten weergegeven. De volledige berekening en toelichting op de
ventilatie en invoerparameters is opgenomen in bijlage 3.
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GGLID
Schransmansdreef 2
Schransmansdreef 7
kom Den Hout
kom Made
Houteindsestraat 21
•

Xcoordinaat
113 455
113 660
114 983
113 680
113 689

Ycoordinaat
407 593
407 690
407 868
409 042
407 819

Geurnorm
8,0
8,0
2,0
2,0
8,0

Geurbelasting
6,6
13,1
0,5
0,6
6,0

Figuur 4.4: geurbelasting op geurgevoelige objecten in de omgeving van de Schransmansdreef 8

Zoals blijkt uit bovenstaande tabel is sprake van een overschrijding van de geurnorm op
het geurgevoelig object aan de Schransmansdreef 7. Als de veehouderij wil uitbreiden, kan
dat alleen met de zogenoemde 50% regeling. Deze regeling maakt het mogelijk om in
bestaande overbelaste situaties toch uit te breiden. Voorwaarde is wel dat tegelijkertijd de
mate van overbelasting naar beneden gaat. De regeling is opgenomen in artikel 3 lid 4 van
de Wgv en komt op het volgende neer: je bepaalt op grond van het aantal vergunde dieren
de effecten van de te treffen geurbelastingreducerende maatregel. Maximaal de helft van
dit effect mag gebruikt worden voor de uitbreiding van het veebestand, de andere helft komt
ten goede aan het geurgevoelig object (vermindering geurbelasting).
Het aanpassen van het ventilatiesysteem bij de bestaande stallen wordt gezien als geur
reducerende maatregel. Door het emissiepunt en de uittreesnelheid te verhogen worden
gassen verdund waardoor de geurconcentraties op leefniveau (immissie) lager zijn. In
onderstaande tabel is de vergunde geurbelasting, het effect van de geurreducerende
maatregel op de vergunde geurbelasting en daaruit voorvloeiende maximale geurbelasting
weergegeven.
GGLID
Schransmansdreef 7
•

Geurbelasting
vergund
25,9

Geurreducerende
maatregelen
9,6

Toegestane
geurbelasting
17,75

Geurbelasting
beoogd
13,1

Figuur 4.5: toegestane geurbelasting op grond van artikel 3 lid 4 Wgv

Uit bovenstaande tabel kan opgemaakt worden dat wordt voldaan aan artikel 3 lid 4 Wgv.
De volledige geurberekeningen en toelichting zijn terug te vinden in bijlage 3. Aan de vaste
afstand ten opzichte van (voormalige) veehouderijen van derden en de afstand van de
buitenzijde van een dierverblijf tot de buitenzijde van een geurgevoelig object wordt
eveneens voldaan.
Beoordeling achtergrondbelasting
Als gevolg van de beoogde ontwikkeling is ook de totale geurbelasting van alle
veehouderijen in de omgeving in beeld gebracht. De achtergrondbelasting van geur wordt
berekend middels het verspreidingsmodel V-stacks Gebied. Naast het plangebied, worden
alle veehouderijen in een gebied van 8 bij 8 kilometer rond het plangebied als bron
meegenomen. Er is uitgegaan van de veehouderijgegevens uit de provinciale database
Web-BVB, waaruit de relevante veehouderijen geselecteerd zijn alsmede de totale
geuremissie en de overige parameters voor de geurberekeningen. Doordat de
achtergrondbelasting berekend wordt met het verspreidingsmodel V-Stacks Gebied i.p.v.
V-Stack vergunning kan het voorkomen dat de achtergrondbelasting op de geurgevoelige
objecten in een aantal gevallen lager is dan de voorgrondbelasting. Dit heeft o.a. te maken
met de modellering van het rekenmodel en de verspreiding van veehouderijen in het
gebied.
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In de berekening zijn enkel de omliggende geurgevoelige objecten meegenomen. Omdat
op deze objecten de projectbijdrage het grootst zal zijn, heeft het geen zin geurgevoelige
objecten op een grotere afstand te toetsen.
In onderstaande tabel is de achtergrondbelasting op de geurgevoelige objecten
weergegeven. De volledige berekening is opgenomen in bijlage 3.
GGLID
Schransmansdreef 2
Schransmansdreef 7
kom Den Hout
kom Made
Houteindsestraat 21
•

Geurnorm
10,0
10,0
5,0
5,0
10,0

Geurbelasting
4,4
9,9
0,6
0,9
4,5

Figuur 4.6: achtergrondbelasting op geurgevoelige objecten.

Uit de achtergrondberekening blijkt dat wordt voldaan aan de gestelde normen. Het woonen leefklimaat in de omgeving kan op basis van deze achtergrondbelasting gekwalificeerd
worden als redelijk goed tot zeer goed.
Conclusie
Omdat de achtergrondbelasting in onderhavige situatie lager is dan de voorgrondbelasting
is de voorgrondbelasting bepalend voor het vaststellen van de kwaliteit van het woon- en
leefklimaat. Uit de berekening van de voorgrondbelasting blijkt dat ter plaatse van de
woning aan de Schransmansdreef 7 niet wordt voldaan aan de gestelde geurnorm. Door
toepassing van de 50% regeling verbetert de situatie echter aanzienlijk. De
voorgrondbelasting wordt bijna gehalveerd in de beoogde situatie door het treffen van
geurreducerende maatregelen. Gezien bovenstaande en de ligging van het plangebied kan
gesteld worden dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

4.3

LUCHTKWALITEIT
De ‘Wet luchtkwaliteit’ vormt per 15 november 2007 het toetsingskader voor nieuwe
plannen en projecten in relatie tot de kwaliteit van de lucht. Bij de start van een project moet
onderzocht worden of het effect relevant is voor de luchtkwaliteit. Hierbij moet aannemelijk
gemaakt worden, dat luchtkwaliteit voldoet aan gestelde grenswaarden.
Grenswaarden luchtkwaliteit
• Stikstofdioxide (NO2)
o De jaargemiddelde concentratie bedraagt maximaal 40 µg/m³;
o De uurgemiddelde concentratie van 200 µg/m³, overschrijding is maximaal 18 maal
per kalenderjaar toegestaan (niet relevant voor agrarische bedrijven)
•

Fijn Stof (PM10)
o De jaargemiddelde concentratie bedraagt maximaal 40 µg/m3:
o Daggemiddelde concentratie van 50 µg/m3, overschrijding is toegestaan op niet
meer dan 35 dagen per jaar

Als onderdeel van de Wet luchtkwaliteit is de AMvB ‘Niet in betekenende mate’ (NIBM)
opgenomen. Projecten die ‘niet in betekenende mate’ bijdragen aan de luchtverontreiniging
hoeven volgens het wetsvoorstel niet meer afzonderlijk getoetst te worden aan de
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grenswaarden voor de buitenlucht. Deze regeling is in het leven geroepen om kleinschalige
ruimtelijke ontwikkelingen niet onnodig te frustreren of vertragen.
Luchtverontreiniging als gevolg van toename van verkeersbewegingen
In het besluit NIBM zijn enkele projecten opgenomen (woningbouw, kantoorlocaties, etc.).
Landbouwbedrijven zijn niet opgenomen in de categorieën die automatisch NIBM zijn.
Conform de NIBM-tool van Rijkswaterstaat worden de grenswaarden pas overschreden
indien een project meer dan 805 motorvoertuigbewegingen per dag genereert (bij een
aandeel van 10% vrachtverkeer). In het onderhavige plan wordt het bestaand agrarisch
bedrijf uitgebreid. Het plan heeft een beperkte toename van verkeersbewegingen tot
gevolg. Er kan derhalve gesteld worden dat het onderhavige plan, wat betreft
motorvoertuigbewegingen, ‘Niet In Betekende Mate’ bijdraagt aan een verslechtering van
de luchtkwaliteit.
Luchtverontreiniging als gevolg van het agrarische bedrijf
De Wet milieubeheer, titel 5.2: luchtkwaliteitseisen vormt het toetsingskader voor
stofconcentraties in de lucht bij de omgevingsvergunning. Volgens de wet dient
voornamelijk rekening gehouden te worden met de grenswaarden voor fijn stof (PM 10). De
concentratie van de overige luchtverontreinigende stoffen in de buitenlucht is van nature
zo laag dat voor deze stoffen geen overschrijding van de grenswaarde wordt verwacht.
Voor deze stoffen kan worden voldaan aan de gestelde grenswaarden uit de Wm. De
stofemissies van het onderhavige plangebed betreffen emissies van fijn stof uit de
bedrijfsgebouwen, bestaande uit huid-, mest- en voerdeeltjes die met de ventilatielucht
naar buiten komen. De emissie van fijn stof door transportbewegingen over het terrein van
het plangebied is, gezien de lage snelheid van het transport (<10 km/uur) en aantal
transportbewegingen verwaarloosbaar ten opzichte van de emissies uit de ventilatielucht
(= continu). Voor het overige treedt er geen emissie op naar de lucht in de vorm van
broeikasgassen, vluchtige organische stoffen, carcinogene stoffen, zware metalen e.d.
Het plangebied heeft in de aangevraagde situatie een fijnstof emissie van 1.151.040,0 g
PM10/jaar. In de aangevraagde situatie is er een afname van de fijnstofemissie met 12.760
g PM10/jaar t.o.v. de vigerende situatie. Ondanks de afname is aan de hand van het
verspreidingsmodel ISL3A-versie 2019 de fijnstof belasting op gevoelige objecten bepaald
o.b.v. de aangevraagde situatie. In onderstaande tabel is de fijnstof belasting op de
gevoelige objecten weergegeven. Een volledig schematisch overzicht van de
rekenresultaten en invoergegevens voor de concentratieberekening volgens ISL3a is in
bijlage 4 opgenomen.
Gevoelig object

Fijnstof belasting

Overschrijdingsdagen

16,83
17,69
16,84
17,59

5,1
4,6
4,6
4,6

Schransmansdreef 2
Schransmansdreef 7
Houteindsestraat 21
Houteindsestraat 17
•

Figuur 4.7: achtergrondbelasting op geurgevoelige objecten.

Uit onderzoek blijkt dat de grenswaarde van 40 µg/m³ voor fijn stof als jaargemiddelde
concentratie niet wordt overschreden. In de beoogde situatie bedraagt de hoogste
concentratie 17,69 µg/m³ (incl. zeezoutcorrectie) en voldoet op basis van deze gegevens
aan hoofdstuk 5 (titel 5.2) van de Wet milieubeheer. Ook aan de norm voor het aantal
overschrijdingsdagen wordt ruimschoots voldaan. Het aantal overschrijdingsdagen
bedraagt maximaal 5,1 dagen (incl. zeezoutcorrectie) waar 35 dagen de norm is.
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Net als bij de cumulatieve geurbelasting kunnen de veehouderijen in de omgeving,
waaronder het plangebied aan de Schransmansdreef, tezamen een relevante bijdrage
leveren aan de fijn stofverspreiding op de omgeving. Aangezien de fijnstofconcentratie in
de beoogde situatie ruim onder de gestelde grenswaarden blijft, is een grote bijdrage aan
het cumulatief effect van de fijnstofverspreiding in de omgeving niet te verwachten.
Daarnaast is in de beoogde situatie sprake is van een afname van de fijn stofemissie. De
bijdrage van andere veehouderijen wordt beschouwd als aanwezig in de
achtergrondconcentratie. Uit de berekening met ISL3a blijkt dat ruimschoots wordt voldaan
aan de norm voor de achtergrondconcentratie. Als gevolg van de Europese regelgeving
wordt de uitstoot van o.a. fijnstof beperkt. De achtergrondconcentratie neemt ieder jaar af,
de luchtkwaliteit wordt beter.

4.4

GELUID
Ten aanzien van het aspect geluid zijn het wegverkeer en de bedrijfsactiviteiten van belang.
Voor het wegverkeerslawaai vormt de Wet geluidhinder het toetsingskader en voor de
bedrijfsactiviteiten de Wet milieubeheer (waaronder het Activiteitenbesluit). Daarnaast
moet in het kader van de Wet ruimtelijke ordening sprake zijn van een aanvaardbaar woonen leefklimaat.
Wegverkeerslawaai
In de Wet geluidhinder is vastgesteld dat, indien in het plangebied geluidgevoelige functies
(zoals woningen) zijn voorzien binnen de invloedssfeer van (rail- en weg) verkeerslawaai,
een 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 plan ligt binnen het invloedsgebied van wegen waar het
(maximum)snelheidsregime hoger is dan 30 km/u. Een akoestisch onderzoek naar
wegverkeer is op basis van de Wet geluidhinder noodzakelijk indien in het onderhavige
plan een geluidsgevoelig object in de zin van de Wet geluidhinder wordt gerealiseerd. In
het onderhavige plan worden geen nieuwe geluidsgevoelige objecten gerealiseerd. De
nieuwe pluimveestallen zijn geen geluidsgevoelig objecten in het kader van de Wet
geluidhinder. Daarnaast genereert het onderhavige plan geen dusdanige grote aantallen
motorvoertuigbewegingen dat andere gevoelige objecten buiten het bedrijfsperceel worden
blootgesteld aan een forse toename aan geluidsoverlast. Een ‘akoestisch onderzoek,
wegverkeer’ is conform de Wet geluidhinder niet noodzakelijk.
Industrielawaai
Het Activiteitenbesluit biedt aan een beperkt aantal objecten bescherming. Het gaat om
gevoelige gebouwen (waaronder woningen) en gevoelige terreinen. Het Activiteitenbesluit
sluit hierbij aan bij het begrippenkader uit de Wet geluidhinder.
In algemene zin biedt het Activiteitenbesluit bescherming tegen het geluid veroorzaakt door
de:
• in de inrichting aanwezige installaties en toestellen;
• in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en;
• laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in de onmiddellijke nabijheid van de
inrichting.
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Om niet alle nieuwe inrichtingen te moeten toetsen is in de vorm van de VNG uitgave
‘Bedrijven en milieuzonering’ een pseudowetgeving gecreëerd (pseudowetgeving is geen
wetgeving maar algemeen door de rechter aanvaarde methode). De eerste toets aan
‘geluid afkomstig vanuit de inrichting’ wordt aangesloten bij deze systematiek en is
weergegeven in paragraaf ‘Bedrijven en milieuzonering’. Uit deze toets is gebleken dat niet
aan de richtafstanden van de VNG uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’ kan worden
voldaan. Hierbij wordt opgemerkt dat in de huidige situatie ook niet wordt voldaan aan de
richtafstand. De voorgenomen vormverandering van het bouwvlak zorgt voor een
verruiming van de afstand tussen de bouwvlakgrens en de gevel van de woningen van
derden. Uit het oogpunt van milieuzonering is sprake van een verbetering. Dit heeft een
positief effect op het woon- en leefklimaat ter plaatse.
T.o.v. de huidige situatie kan gesteld worden dat de geluidhinder naar de omgeving daar
waar het gaat om de representatieve bedrijfssituatie niet significant wijzigt. De nieuw te
bouwen stallen worden op ruime afstand van de dichtstbij gelegen woningen gesitueerd,
achter de bestaande stallen. Daarnaast worden een aantal geluidreducerende technieken
toegepast is zowel de bestaande als nieuwe stallen. Er worden geluidsarme
elektromotoren toegepast welke niet gericht zijn op de geluidgevoelige objecten. Daarnaast
worden de gevelventilatoren, welke het dichtstbij de gevoelige objecten zijn gelegen, in de
bestaande stallen vervangen door nokventilatoren. Dit zorgt voor een reductie van geluid.
Door de uitbreiding van de dieraantallen zal het aantal aan- en afvoerbewegingen van o.a.
dieren en voer iets toenemen. De transportbewegingen vinden zoveel mogelijk plaats in de
dagperiode tussen 7:00 en 19:00 uur.
De intensiteit van de verkeersbewegingen is afhankelijk van het kuikenconcept dat wordt
gehouden. In de meest nadelige situatie is de duur van een cyclus zeven weken, wat
resulteert in 7 cyclussen per jaar. In een gunstigere situatie eist het kuikenconcept een
langere cyclus waardoor het totaal aantal transportbewegingen afneemt. Om een goed
beeld te krijgen van de transportbewegingen is in onderstaande tabel een overzicht
opgenomen van de bestaande en toekomstige situatie. Onder de tabel is een toelichting
opgenomen. Bij de berekening van de transportbewegingen is uitgegaan van de meest
ongunstige situatie van 7 cyclussen per jaar.

Aantal verkeersbewegingen per cyclus (7 weken)

•

Omschrijving

Bestaande situatie

Toekomstige situatie

Aanvoer kernvoer

110.000 kg / 16.000 kg = 7

287.000 kg / 32.000 kg = 9

Aanvoer tarwe

40.000 kg / 14.000 kg = 3

104.000 kg / 32.000 kg = 3

Aanvoer eieren/kuikens

1

1

Laden van de vleeskuikens

52.900 / 5.760 = 10

137.900 / 5.760 = 24

Afvoer van mest

3

8

Afvoer kadavers

1

1

Totaal 25

Totaal 46

Figuur 4.8: overzicht verkeersbewegingen per cyclus

Aanvoer kernvoer
In de bestaande situatie wordt per cyclus 110.000 kg kernvoer aangevoerd. Tijdens de
cyclus is het belangrijk om snel de samenstelling van het kernvoer te kunnen wijzigen. Om
dit mogelijk te maken wordt het kernvoer aangeleverd in porties van 16.000 kg.
In de nieuwe situatie wordt per ronde 287.000 kg kernvoer aangevoerd. Doordat het aantal
dieren toeneemt is het mogelijk grotere porties kernvoer aan te voeren van 32.000 kg.
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Aanvoer tarwe
In de bestaande situatie wordt per ronde 40.000 kg tarwe aangevoerd. Tijdens de cyclus
wordt tarwe aangeleverd met kiepkarren met een laadcapaciteit van 14.000 kg.
In de nieuwe situatie wordt per ronde 104.000 kg tarwe aangevoerd. Aanvoer met
kiepkarren zal in de nieuwe situatie niet meer mogelijk zijn door de beperkte bereikbaarheid
van de tarwesilo’s. In de nieuwe situatie zal daarom de tarwe aangevoerd worden met
bulkwagens van 32.000 kg.
Aanvoer eendagskuikens
Voor de aanvoer van eendagskuikens is in zowel de bestaande als nieuwe situatie één
vrachtwagen per cyclus voldoende.
Laden van de vleeskuikens
Het laden van de vleeskuikens gebeurd in zowel de bestaande als nieuwe situatie met
vrachtwagens. Per vrachtwagen worden 5760 vleeskuikens geladen.
Afvoer van mest
Aan het einde van de cyclus worden de stallen ontdaan van mest en gereinigd. In de
bestaande situatie zijn hiervoor drie vrachtwagens benodigd. In de toekomstige situatie zal
dit aantal uitgebreid worden naar acht.
Afvoer kadavers
Voor de afvoer van kadavers is In zowel de bestaande als nieuwe situatie één vrachtwagen
per cyclus voldoende.
Conclusie
Gezien de beperkte aantallen verkeersbewegingen per cyclus kan worden aangenomen
dat het akoestisch klimaat bij de bestaande geluidsgevoelige bestemmingen voldoende is
en blijft. Weliswaar wordt niet voldaan aan de gestelde richtafstand voor geluid, de
voorgenomen ontwikkeling zorgt voor een verruiming van de afstand tussen de
bouwvlakgrens en de gevel van de woningen van derden. Uit het oogpunt van
milieuzonering is sprake van een verbetering. Het initiatief wordt met betrekking tot het
aspect geluid aanvaardbaar geacht.

4.5

EXTERNE VEILIGHEID
Externe veiligheid heeft betrekking op de risico's die mensen lopen als gevolg van
mogelijke ongelukken met gevaarlijke stoffen bij bedrijven, transportroutes (wegen,
spoorwegen en waterwegen) en buisleidingen. Omdat de gevolgen van een ongeluk met
gevaarlijke stoffen groot kunnen zijn, zijn de aanvaardbare risico's vastgelegd in diverse
besluiten. De belangrijkste zijn:
• Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
• Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb);
• Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt).
Het Besluit externe veiligheid inrichtingen legt veiligheidsnormen op aan bedrijven die een
risico vormen voor personen buiten het bedrijfsterrein. Gemeenten, provincies en Rijk zijn
vanaf 30 maart 2007 verplicht de risico’s van gevaarlijke stoffen te registreren. De
gegevens vormen de basis voor risicokaarten die geraadpleegd kunnen worden op de
website www.risicokaart.nl (figuur 9).
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Externe veiligheid betreft het risico dat aan bepaalde activiteiten verbonden is voor niet bij
de activiteit betrokken personen. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het voorkomen
en beheersen van risicovolle bedrijfsactiviteiten en van risicovol transport. Het gaat daarbij
om de bescherming van individuele burgers en groepen tegen ongevallen met gevaarlijke
stoffen of omstandigheden. Daarbij gaat het enerzijds om de risico’s verbonden aan
‘risicovolle inrichtingen’, waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, opgeslagen of
gebruikt en anderzijds om het ‘vervoer van gevaarlijke stoffen’ via wegen, spoorwegen,
waterwegen en buisleidingen.

•

Figuur 4.9: uitsnede risicokaart Provincie Noord-Brabant

Met behulp van de risicokaart is nagegaan of er risicobronnen aanwezig zijn die van
invloed zijn op het plangebied (zie figuur 4.9). In de omgeving zijn geen risicobronnen en
buisleidingen aanwezig. Aangezien het plangebied niet ligt binnen een plaatsgebonden
risico contour en het initiatief niet toe ziet op een toename van het groepsrisico kan een
uitgebreide verantwoording achterwege blijven.

4.6

NATUUR
Per 1 januari 2017 geldt de Wet natuurbescherming. Deze wet vervangt de
Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet. De nieuwe Wet
natuurbescherming (Natuurwet) voorziet in vereenvoudigde regels ter bescherming van de
natuur, in decentralisatie van bevoegdheden naar provincies en in een goede aansluiting
op het omgevingsrecht. Er wordt beter aangesloten op de Europese regelgeving en er
wordt een duidelijker onderscheid gemaakt tussen soorten die Europees beschermd zijn
en nationaal beschermde soorten.
De Wet natuurbescherming is, door de samenvoeging van de wetten, zowel gericht op de
gebiedsbescherming als de soortenbescherming.
Gebiedsbescherming
De Wet natuurbescherming bepaalt dat nieuwe of uitbreidingen van bestaande
economische activiteiten moeten worden getoetst op hun effect op de Natura 2000gebieden. Als een bestemmingsplan voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling die ten
opzichte van de feitelijk aanwezige, planologisch legale situatie ten tijde van de vaststelling
van het plan niet leidt tot een toename van stikstofdepositie op overbelaste
stikstofgevoelige natuurwaarden in een Natura 2000-gebied, dan kan gesteld worden dat
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dat plan geen significante gevolgen heeft voor een Natura 2000-gebied. Een passende
beoordeling is dan niet noodzakelijk.
Bij de toetsing van een bestemmingsplan aan de Wet natuurbescherming wordt voor wat
betreft de referentiesituatie aangesloten bij de feitelijke en planologisch legale situatie. De
referentiesituatie voor onderhavig plan is in overeenstemming met de milieu-vergunde
situatie zoals weergegeven in figuur 2.2. Voor de gevolgen is, gelet op de afstand tot de
Natura 2000-gebieden, alleen de stikstofdepositie vanwege de activiteiten van belang. Bij
het berekenen van de referentiesituatie mag ten hoogste uitgegaan worden van de emissie
die is toegestaan op grond van het Besluit emissiearme huisvesting. Omdat de bestaande
stallen voor 2015 zijn gerealiseerd en voldaan wordt aan de maximale emissiewaarde uit
kolom A van het Besluit emissiearme huisvesting hoeft niet gecorrigeerd te worden.
In de beoogde situatie is sprake van een wijziging / uitbreiding van het bouwvlak voor een
pluimveehouderij. Er is echter geen sprake van een negatief significant effect op de Natura
2000-gebieden. In de beoogde situatie neemt de emissie van ammoniak af. Hierdoor is er
ook geen sprake van een toename van ammoniakdepositie. In bijlage 7 is een Aerius
berekening toegevoegd waarin dit verder is uitgewerkt.
Om te voorkomen dat het wijzigingsplan kan leiden tot een toename van stikstofdepositie
voorziet het plan in een stikstofregeling. Deze stikstofregeling wordt hieronder verder
toegelicht.
Toelichting stikstofregeling
Zoals hierboven reeds verwoord is sprake van een significant gevolg indien een plan
voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling die ten opzichte van de feitelijk aanwezige,
planologisch legale situatie ten tijde van de vaststelling van het plan leidt tot een toename
van stikstofdepositie op overbelaste stikstofgevoelige natuurwaarden in een Natura 2000gebied.
Bij de toetsing dient rekening gehouden te worden met de planologische mogelijkheden die
het plan biedt . In de huidige situatie is binnen het agrarisch bouwvlak een intensieve
veehouderij toegestaan (functieaanduiding IV). Behalve pluimvee is het hierdoor ook
mogelijk om bijvoorbeeld varkens te houden. In het moederplan is indertijd een passende
beoordeling gemaakt. Daaruit is gebleken dat de stikstofdepositie t.o.v. de toenmalige
feitelijke situatie niet mocht toenemen vanwege de overschrijding van de kritische
depositiewaarde van de Natura 2000-gebieden. In het moederplan is destijds een
stikstofregeling opgenomen om dat plan mogelijk te maken.
In de gebruiksregels behorende bij onderhavig wijzigingsplan is een aangepaste
stikstofregeling opgenomen. Deze regeling voldoet aan bovenstaande voorwaarden en
is in overeenstemming met de nieuwste inzichten en jurisprudentie. In de regeling wordt
gesproken over ‘stikstof emissie van activiteiten’ voorafgaand aan de vaststelling van dit
plan. Hiermee wordt gedoeld op de feitelijk aanwezige, planologisch legale situatie. Voor
een veehouderij wordt uitgegaan van het oppervlak aan gebouwen voor het houden van
landbouwhuisdieren in de huidige plansituatie. De activiteiten in de toekomstige situatie
worden vergeleken met de huidige situatie en mogen op grond van de regeling niet meer
stikstofdepositie veroorzaken. Dat is met de stikstofregeling geborgd.
Soortenbescherming
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de
Vogelrichtlijn, een apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn, het
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Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn en een apart beschermingsregime voor ‘andere
soorten’, die vanuit nationaal oogpunt beschermd worden.
In het onderhavige plangebied worden twee nieuwe pluimveestallen gerealiseerd. De
uitbreiding is voorzien op een locatie die reeds jaren in gebruik is als landbouwgrond. Deze
grond wordt intensief, beheerd, gemaaid, geploegd en bewerkt. Van bijzondere
groeiplaatsen en een stabiel, natuurlijk ecosysteem kan geen sprake zijn. De kans dat hier
beschermde flora en fauna voorkomt is niet waarschijnlijk.
De invloed van de nieuw op te richten stallen op vegetatievormen en beschermde fauna
zal nihil zijn. Een verder onderzoek naar eventueel aanwezige beschermde flora en fauna
wordt dan ook niet noodzakelijk geacht. Het aspect flora en fauna vormt geen belemmering
voor de realisatie van het onderhavige plan.
Aanlegfase
Met de voorgenomen activiteit kan er sprake zijn van lokale en tijdelijke effecten met name
in de aanlegfase. Tijdens de realisatie dient zorgvuldig te worden gehandeld. Om de risico’s
op verstoring van beschermde soorten in het plangebied te minimaliseren, wordt
aanbevolen om voorafgaand aan de werkzaamheden het terrein te controleren op de
aanwezigheid van beschermde soorten. De meeste in het plangebied voorkomende
algemene soorten zullen wegtrekken naar geschikt terrein in de omgeving. Voor soorten
die zijn vrijgesteld van de ontheffingsplicht en voor alle overige beschermde soorten, geldt
een algemene zorgplicht. Hierbij moeten passende maatregelen worden genomen om
schade aan beschermde soorten te voorkomen of te beperken. Het plaatsvinden van
werkzaamheden buiten het broed-/voortplantingseizoen valt hieronder. Volgens de
wetgeving geldt dat de werkzaamheden buiten het broedseizoen moeten worden
uitgevoerd. Indien tijdens de realisatie beschermde soorten worden aangetroffen, dienen
mitigerende maatregelen te worden genomen.
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat er vanuit het aspect natuur geen belemmeringen zijn voor
realisatie van het plan.

4.7

BODEM
Bij een bestemmingsplanprocedure dient inzichtelijk te worden gemaakt of de
(milieuhygiënische) bodemkwaliteit geschikt is voor de gewenste bestemming. 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. De toelichting van een bestemmingsplan bevat altijd een paragraaf
over de bodemkwaliteit. Deze verplichting vloeit voort uit artikel 3.1.6. Besluit ruimtelijke
ordening (Bro). In dit artikel staat een verwijzing naar artikel 3.2 Algemene wet
bestuursrecht. Hierin is geregeld dat het gemeentebestuur bij haar besluitvorming de
nodige kennis over de relevante feiten en de af te wegen belangen vergaart.
Er vindt geen directe vertaling plaats van het aspect bodem in de juridische regeling van
het bestemminsplan (verbeelding en regels). Wel moet in de planvorming rekening worden
gehouden met de bodemkwaliteit in relatie tot toegestane functies.
Het onderhavige plangebied heeft reeds een agrarische bestemming. De delen die buiten
het bestaande bouwvlak liggen zijn uitsluitend in gebruik geweest als landbouwgrond. Er
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hebben geen bodemvervuilende activiteiten plaats gevonden. In het kader van de
ruimtelijke procedure is een bodemonderzoek niet noodzakelijk.
Op basis van het bouwbesluit dient een onderzoek te worden uitgevoerd indien een
gebouw wordt gerealiseerd waarin mensen gaan verblijven. Algemeen aanvaarde richtlijn
is echter dat geen onderzoek uitgevoerd hoeft te worden indien geen verblijfplaats wordt
gerealiseerd waar langer dan 2 uur per dag mensen verblijven. In veestallen verblijven
mensen minder dan 2 uur per dag. Een bodemonderzoek is voor dit plan niet noodzakelijk.
Zowel in het kader van de ruimtelijke procedure als in het kader van het bouwbesluit is een
bodemonderzoek niet noodzakelijk. Het aspect bodemkwaliteit vormt geen belemmering
voor de realisatie van het onderhavige plan.

4.8

WATER
Bij het opstellen van een bestemmingsplan dienen waterhuishoudkundige belangen
expliciet en op evenwichtige wijze meegewogen te worden. De ‘watertoets’ is hiervoor het
toetsinstrument.
Het is niet een toets achteraf, maar een proces dat de initiatiefnemer van een ruimtelijk
plan en de waterbeheerder met elkaar in gesprek brengt in een zo vroeg mogelijk stadium.
Het doel van de watertoets is het voorkomen van waterproblemen, zoals wateroverlast en
verdroging.
Het plangebied valt onder het beheer van waterschap Brabantse Delta. De uitgangspunten
die worden gehanteerd bij het beoordelen van plannen waarbij het verhard oppervlak
toeneemt zijn geformuleerd in de ‘Beleidsregel Hydrologische uitgangspunten bij de
Keurregels voor afvoeren van hemelwater, Brabantse waterschappen’.
Op 27 mei heeft de gemeente Oosterhout het wijzigingsplan toegezonden aan het
waterschap met het verzoek een wateradvies uit te brengen. Het advies is opgenomen in
bijlage 8. In overleg met het waterschap is gezocht naar een oplossing om de
waterhuishouding goed te laten functioneren. De benodigde retentie is in deze paragraaf
verder uitgewerkt. Daarnaast wordt middels een separate procedure een watervergunning
aangevraagd bij het waterschap. Hierin wordt de benodigde gegevens meer gedetailleerd
uitgewerkt.
Beschermde gebieden en wateren
Interim omgevingsverordening provincie Noord-Brabant
Het plangebied ligt niet binnen één van de zones waarin beperkingen gelden ter
bescherming van de waterhuishoudkundige functies en kenmerken van het gebied die
relevant zijn voor onderhavig plan.
Legger waterschap Brabantse Delta
In of in de nabijheid van het plangebied liggen diverse watergangen die in beheer/schouw
zijn bij het waterschap (zie figuur 4.9). Direct grenzend aan het perceel is aan de noordzijde
een A-watergang gelegen. Ten aanzien van deze a-watergang is een beschermingszone
van toepassing van 5 meter, welke vrij moet blijven van obstakels. Daarnaast is aan de
zuidzijde een B-watergang aanwezig.
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•

Figuur 4.10 uitsnede legger waterschap Brabantse Delta (bron: Brabantse Delta)

Toename Verhardingen
In het onderhavige plan worden twee nieuwe stallen gerealiseerd met een oppervlak van
4.750 m². Daarnaast wordt rond de nieuwe stallen 1.042 m2 erfverharding aangelegd.
Nieuwe ontwikkelingen dienen te voldoen aan het principe van hydrologisch neutraal
bouwen, waarbij de hydrologische situatie minimaal gelijk moet blijven aan de
uitgangssituatie. Aanleg van nieuw verhard oppervlak leidt tot versnelde afvoer van
hemelwater naar de watergangen. Om te voorkomen dat wateroverlast ontstaat, is de
aanleg van extra waterberging van belang. Zo wordt het verlies aan waterberging in de
bodem gecompenseerd.
Voor een toename van het verhard oppervlak tussen de 2.000 m2 tot en met 10.000 m2 kan
de vereiste compensatie berekend worden door de toename van het verhard oppervlak
(m2) te vermenigvuldigen met een waterschijf van 60 mm (0,06 m). Daaruit volgt de
maximale omvang van de vereiste compensatie in kubieke meters (³). De kaart
‘Gevoeligheidsfactoren’ geeft vervolgens aan of voor een specifieke locatie met minder
compensatie volstaan kan worden. Deze kaart is gebaseerd op een combinatie van locatie
specifieke bodemkundige en hydrologische omstandigheden. De kaart kent drie
verschillende gevoeligheidsgebieden. Gevoeligheidsfactor 1 (vermenigvuldigt de
berekende compensatie met één) geeft aan dat alleen met de volledige compensatie
volstaan kan worden. Gevoeligheidsfactor ½ (vermenigvuldigt de berekende compensatie
met een 0,5 geeft aan dat met de helft van de berekende capaciteit volstaan kan worden.
Tenslotte geeft gevoeligheidsfactor ¼ (vermenigvuldigt de berekende compensatie met
een 0,25) aan dat met ¼ van de berekende capaciteit kan worden volstaan. De rekenregel
luidt dus als volgt:
Benodigde compensatie (m³) = Toename verhard opp. (m²) * Gevoeligheidsfactor * 0,06
(m)
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Gevoeligheidsfactor
Om de hoeveelheid noodzakelijke compenserende waterberging te berekenen heeft het
Waterschap Brabantse Delta kaarten vastgesteld waarin de gevoeligheidsfactor van
gronden is weergegeven. Onderstaande figuur geeft de gevoeligheidsfactor van het
onderhavige plangebied weer. De plaats van de waterberging is maatgevend voor de
gevoeligheidsfactor die gehanteerd moet worden. De waterberging wordt, zoals hieronder
in figuur 4.11 weergegeven, gerealiseerd in de zone ‘gevoeligheidsfactor 1 '.

•

Figuur 4.11: gevoeligheidsfactor (bron: Brabantse Delta)

Berekening benodigde hoeveelheid watercompensatie
Uitgangspunten:
Toename verhard oppervlak:
Gevoeligheidsfactor:

5.792 m²
1

Berekening
• Toename verhard opp. (m²) * Gevoeligheidsfactor * 0,06 (m) = compensatie (m³)
• 5.792 × 1 × 0.06 = 347,52 m³
Om het verharde oppervlak te kunnen compenseren dient de capaciteit van de
retentievijver en/of sloot minimaal 347,52 m³ te bedragen.
Waterberging
Trits vasthouden-bergen-afvoeren
Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem. Voor ontwikkelingen die dit
negatief kunnen beïnvloeden, wordt daarom uitgegaan van de trits “vasthouden-bergenafvoeren”. Dat wil zeggen dat water zoveel mogelijk in een gebied wordt vastgehouden
door infiltratie en waar dit niet mogelijk is water tijdelijk wordt geborgen (retentie). Door
water lokaal te infiltreren of te bergen in een voorziening wordt het versneld afvoeren van
overtollig hemelwater naar het bestaande oppervlaktewatersysteem zoveel mogelijk
voorkomen
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De benodigde compensatie heeft als boven- en ondergrens respectievelijk de hoogte van
het maaiveld en de lokale grondwaterstand. De grondwaterstand is bepaald op de
gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG), zodat infiltratie in de bodem mogelijk is en de
capaciteit niet wordt beperkt door grondwater. Het waterschap Brabantse Delta hanteert
ter plaatse van de te realiseren waterberging een GHG van 30 cm beneden maaiveld.
Realisatie waterberging:
De compenserende waterberging wordt gerealiseerd in de vorm van een vijver. In het
landschappelijk inpassingsplan dat is opgenomen in bijlage 1 is de waterberging
uitgewerkt. De waterberging heeft een diepte van minimaal 0,3 meter. De berging hoeft
niet dieper te zijn in verband met de GHG van 0,3 m onder maaiveld. De totale oppervlakte
van dit terreindeel is minimaal 1.159 m2 exclusief schuine kanten. Op deze manier wordt
voldaan aan de vereiste opvangcapaciteit van 347,52 m3. De waterberging wordt niet
aangesloten op het watersysteem.
Dempen B-watergang
De gewenste uitbreiding van de stallen ligt gedeeltelijk over een aanwezige B-watergang.
Deze B-watergang wordt gedeeltelijk gedempt. De B-watergang is gelegen in een
peilbeheerst gebied waardoor compensatie van de watergang binnen het watersysteem
noodzakelijk is. Het resterende gedeelte van de B-watergang wordt verbreed zodat op deze
wijze het te dempen gedeelte volledig gecompenseerd wordt. Voor het dempen en het
verbreden van de watergang wordt een watervergunning aangevraagd bij het waterschap
Brabantse Delta. Op onderstaande afbeelding is met rode arcering het te dempen gedeelte
(circa 160 m.) weergegeven. Ter plaatse van de groene arcering wordt de sloot ter
compensatie verbreed op grond die reeds eigendom is van de initiatiefnemer. Het water
wordt middels een geknepen afvoer vertraagd afgevoerd op de bestaande A-watergang.

•

Figuur 4.12: Overzicht te dempen en te verbreden b-watergang

Overige maatregelen
Naast het treffen van compenserende maatregelen wordt ook op andere wijzen rekening
gehouden met de kwaliteit van het water(bodem)systeem. De nieuwe stallen worden
gerealiseerd met duurzame materialen. Hierbij wordt ook rekening gehouden met het milieu
door bijvoorbeeld het achterwege laten van uitlogende bouwmaterialen, zoals lood, koper,
zink en zacht PVC. Deze stoffen kunnen zich ophopen in het water(bodem)systeem en
hebben hierdoor een zeer nadelige invloed op de water(bodem)kwaliteit en ecologie.
Uitspoeling naar en verontreiniging van het grondwater wordt voorkomen door het
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toepassen van bodem beschermende maatregelen (erfverharding, gestorte vloeren, lekbak
onder olievaten) en opvang van hemelwater. Ook het erf wordt schoongehouden.
Conclusie
Indien voorgenoemde maatregelen worden uitgevoerd vormt het aspect water geen
belemmering voor de realisatie van het onderhavige plan. De wateropvang maakt deel uit
van de landschappelijke inpassing welke juridisch-planologisch wordt geborgd in de regels
behorende bij het wijzigingsplan.

4.9

ARCHEOLOGIE EN CULTUURHISTORIE
Archeologie
Begin 1992 ondertekende Nederland het Verdrag van Valletta/Malta. Daarmee heeft de
zorg voor het archeologische erfgoed een prominentere plaats gekregen in het proces van
de ruimtelijke planvorming. Uitgangspunten van het verdrag zijn het vroegtijdig betrekken
van archeologische belangen in de planvorming, het behoud van archeologische waarden
in situ (ter plaatse) en de introductie van het zogenaamde "veroorzakerprincipe". Dit
principe houdt in dat degene die de ingreep pleegt financieel verantwoordelijk is voor
behoudsmaatregelen of een behoorlijk onderzoek van eventueel aanwezige
archeologische waarden (indien de gemeente archeologisch beleid heeft vastgesteld). Het
Verdrag is dit vertaald in de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz). Met
name de Monumentenwet is door de Wamz aangepast en gaat concreet in op de
bescherming van archeologische waarden in bestemmingsplannen.
Het gemeentelijk archeologiebeleid is vastgelegd in het bestemmingsplan. Om een goede
bestemmingsregeling op te nemen dient bepaald te worden, waar archeologische waarden
in de bodem worden verwacht. Dit gebeurt op basis van de archeologische
verwachtingskaart, welke deel uitmaakt van de Erfgoedkaart van de gemeente Oosterhout.
Deze kaart geeft de archeologische verwachtingen en archeologische en cultuurhistorische
waarden in Oosterhout weer waardoor deze als volwaardig belang in ruimtelijke
planvorming mee kunnen worden gewogen. Tevens worden op deze kaart de voorschriften
vastgesteld voor de omgang met archeologische bodemschatten in de ruimtelijke inrichting
en in bouwprojecten.
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•

Figuur 4.12: uitsnede archeologische beleidskaart gemeente Oosterhout

Aan het plangebied is een archeologische dubbelbestemming toegekend. Zoals blijkt uit
bovenstaande archeologische beleidskaart (onderdeel van de Erfgoedkaart) ligt het
plangebied in een zone met middelhoge archeologische verwachting. De arcering geeft
aan dat er echter sprake is van een verstoring ter plaatse. De verstoringscontour op de
beleidskaart gaat boven de archeologische verwachtingswaarde. Dit betekend dat
bodemingrepen zijn toegestaan zonder verder archeologische onderzoek. Wel geldt voor
deze gebieden de meldingsplicht bij het aantreffen van archeologische vondsten
overeenkomstig artikel 5.10 van de Erfgoedwet 2016.
Er zijn hiermee geen belemmeringen voor onderhavig initiatief vanuit het aspect
archeologie.
Cultuurhistorie
Volgens de Erfgoedwet, die per 1 juli 2016 van kracht is, dient bij nieuwe ontwikkelingen
rekening gehouden te worden met het aanwezige culturele erfgoed. Samen met de nieuwe
Omgevingswet maakt de Erfgoedwet een integrale bescherming van ons cultureel erfgoed
mogelijk.
Het plangebied is getoetst aan de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie
Noord-Brabant. Het plangebied is niet gelegen binnen een gebied met cultuurhistorisch
provinciaal belang.

•

Figuur 4.13: uitsnede Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant

De voorgenomen ontwikkeling heeft dan ook geen negatieve invloed op eventuele
cultuurhistorische waarden. De gemeente Oosterhout heeft daarnaast de
cultuurhistorische waarden in Oosterhout weergegeven op de Erfgoedkaart Oosterhout.
Op basis van deze kaart is het plangebied gelegen binnen een gebied dat is aangeduid als
Schootsveld. Deze aanduiding is ook opgenomen in het bestemmingsplan.
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•

Figuur 4.14: uitsnede Erfgoedkaart Oosterhout, zichtrelaties

Doordat het bouwvlak in de boogde situatie slechts met 0,03 ha. vergroot wordt zijn de
extra bouwmogelijkheden verwaarloosbaar. Door de vormverandering van het bouwvlak
kan de nieuwe bebouwing in lijn met de bestaande bebouwing worden gerealiseerd. Dit
heeft een positief effect op de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving en leidt tot een meer
geclusterde situering van de bebouwing. Het plan heeft geen negatieve invloed op de
herkenbaarheid van het schootsveld.
Verder zijn in het plangebied geen monumenten of andere cultuurhistorisch waardevol
elementen aanwezig. Ook ligt het perceel niet in het beschermd dorpsgezicht van Den
Hout. Er zijn hierdoor geen belemmeringen vanuit het aspect cultuurhistorie voor
onderhavig initiatief.

4.10

VERKEER EN PARKEREN
De bedrijfsinrichting in het plangebied wordt ontsloten via een tweetal opritten aan de
Schransmansdreef. Het profiel van de weg bestaat uit asfalt en grasbermen. Deze weg
verbind de Witteweg met de Houteindsestraat waardoor eenvoudig aangesloten kan
worden op de regionale wegenstructuur.
Als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling is een beperkte toename van het aantal
verkeersbewegingen te verwachten. De exacte aantallen met toelichting zijn weergegeven
in paragraaf 4.4 (geluid). De voorgenomen wijzigingen zullen een verwaarloosbaar effect
hebben op de verkeersafwikkeling in de nabije omgeving. De beschikbare capaciteit van
de omliggende infrastructuur is voldoende om de toekomstige toename aan
verkeersbewegingen vlot en veilig te verwerken. Extra verkeersmaatregelen worden niet
nodig geacht.
De gemeente Oosterhout heeft in 2018 een paraplu-herziening vastgesteld waarin het
aspect parkeren wordt geregeld. Daarnaast is op 21 mei 2019 de ‘Nota Parkeernormen
2019’ vastgesteld. In het parkeerbeleid zijn onder meer parkeernormen opgenomen. Het
uitgangspunt, dat hierbij gehanteerd wordt, is dat parkeren (incl. het laden en lossen) zo
veel mogelijk op eigen terrein wordt opgelost. De gemeente wil de vraag naar
parkeergelegenheid goed blijven faciliteren, maar wel op een zodanige wijze dat de
bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad in zijn geheel als van de verschillende delen
daarvan (het centrum, de woonwijken, de bedrijventerreinen e.d.) kan worden gewaarborgd
en de kwaliteit van de openbare ruimte behouden blijft.
Door uitbreiding van het agrarisch bedrijf neemt de parkeerdruk iets toe. In de nota wordt
voor arbeidsextensieve/bezoeker extensieve bedrijven buiten het centrum in het overige
gebied een parkeernorm gehanteerd van 1,2 parkeerplaatsen per 100 m² bruto vloer
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oppervlakte. Deze norm is niet representatief te noemen voor een agrarisch bedrijf omdat
het bruto vloeroppervlak in een dergelijke situatie gebruikt wordt voort de huisvesting van
dieren en de stalling van machines, werktuigen en materialen.
In onderhavige situatie wordt de aanwezig bedrijfsbebouwing gebruikt voor de huisvesting
van dieren. Het grootste deel van de verkeersbeweging zien toe op het laden en lossen
van dieren en producten. De parkeernormen zien niet toe op laad- en losactiviteiten.
Initiatiefnemers werken niet met personeel. Hiervoor zijn dan ook geen parkeerplaatsen
benodigd. Parkeerplaatsen zijn enkel benodigd voor bezoekers van het bedrijf. Hierbij kan
gedacht worden aan adviseurs en dierenarts die het bedrijf enkel malen per jaar bezoeken.
In deze situatie is het daarom reëel om maximaal 2 parkeerplaatsen toe te schrijven aan
het pluimveebedrijf en 2,1 parkeerplaatsen t.b.v. de bedrijfswoning. Zoals blijkt uit figuur
2.1 is achter de woning en voor de stallen ruim voldoende verharding aanwezig voor het
parkeren van 4 personenauto’s.
Binnen de inrichting is voldoende verharding aanwezig voor parkeren en manoeuvreren.
De openbare weg zal hiervoor niet gebruikt worden. De wijzigingen brengen geen
negatieve consequenties met zich mee voor de verkeerssituatie ter plaatse.

4.11

VOLKSGEZONDHEID
Bij ruimtelijke ontwikkelingen speelt gezondheid een centrale rol. Om een gezonde leefomgeving
te creëren (en te behouden) zijn tal van wetgevingen geïntroduceerd. Een groot deel van de
voorgaande paragrafen bevatten een toets aan wetgeving. Deze wetgeving heeft één centrale
doelstelling: het stellen van regels inzake het voorkomen of beperken van negatieve gevolgen
voor de menselijke gezondheid en het milieu. Bij iedere ruimtelijke ontwikkeling dient dit aspect
meegewogen te worden.
Momenteel speelt het aspect gezondheid en veehouderij een belangrijke maatschappelijke en
politieke rol. Een van de effecten op de volksgezondheid ziet op endotoxinen. Het aspect
endotoxinen is tot op heden nog onvoldoende wetenschappelijk onderzocht waardoor nog geen
wettelijke normen zijn gesteld. Wetenschappelijke onderzoek is momenteel echter in een
dusdanig ver stadium dat de relatie tussen endotoxinen en de gezondheid van omwonenden bij
ruimtelijke ontwikkelingen in de veehouderij niet meer genegeerd kunnen worden. In het kader
van het
‘voorzorgsbeginsel’ hanteren Brabantse gemeenten (en omgevingsdiensten)
vooruitlopend op wettelijke normen de ‘Notitie Handelingsperspectieven Veehouderij en
Volksgezondheid: Endotoxine toetsingskader 1.0 van het Ondersteuningsteam Veehouderij en
Volksgezondheid’ van de provincie Noord-Brabant. Dit document biedt een kader dat
gehanteerd kan worden om te beoordelen of bij vergunningen van intensieve veehouderijen
rekening gehouden dient te worden met de blootstelling aan endotoxine concentraties die boven
de grenswaarde uitstijgen. De intensieve veehouderijen binnen de agrarische sector dragen bij
aan de emissies van fijn stof (PM10) in Nederland. Dit geëmitteerde fijn stof bestaat uit een
aantal stoffen, waarvan endotoxinen onderdeel uit (kunnen) maken. Endotoxinen zijn
celwandbestanddelen van Gramnegatieve bacteriën; deze kunnen allergische reacties
veroorzaken bij inademing. Door de Gezondheidsraad is een norm gesteld aan de maximale
endotoxine concentraties in de buitenlucht van 30 EU/m³.
Op basis van de handreiking Endoxtoxine kan de afstand worden berekend waarbinnen naar
verwachting deze advieswaarde wordt overschreden. In de beoogde situatie wordt op jaarbasis
1.151 kg fijn stof geëmitteerd. Hierbij geldt een richtafstand van 208 meter tot de woningen in de
nabijheid van het plangebied. Aan deze richtafstand voor endotoxinen wordt niet voldaan. Op
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basis van dit toetsingskader is sprake van een verhoogd gezondheids-risico. Hierbij wordt
opgemerkt dat in de beoogde situatie sprake is van een afname van de fijn stofemissie. In de
vergunde situatie wordt ook niet voldaan aan de geadviseerde richtafstanden. De afname van
van de fijn stofemissie heeft een positief effect op het risico voor de volksgezondheid. Op grond
van bovenstaande en gelet op de verruiming van de afstand tot woningen van derden, die de
gewijzigde situering van het bouwvlak met zich mee brengt, is het verantwoord medewerking te
verlenen aan de voorgenomen ontwikkeling.
Vanaf 2016 verschenen in opdracht van de Nederlandse rijksoverheid diverse rapporten over
veehouderij en gezondheid. Zij vormen de aanleiding om in de provincie Noord-Brabant de
Handreiking veehouderij en volksgezondheid op te stellen. De handreiking bestaat uit een
algemene onderbouwing op grond waarvan volksgezondheid meegenomen dient te worden in
de ruimtelijke besluitvorming en besluitvorming in het kader van milieu. De handreiking wordt
gebruikt om te komen tot een zorgvuldige, praktische en uniforme beoordeling of er een
dusdanig verhoogd risico bestaat dat advisering vanuit de GGD wenselijk is.
In de handreiking worden diverse aspecten meegenomen in de afweging die reeds aan bod zijn
gekomen in voorliggende toelichting. In de voorgaande paragrafen is beschreven dat voor wat
betreft de aspecten geur, fijn stof en geluid sprake is van een aanvaardbaar woon- en
leefklimaat. Het initiatief heeft door de toepassing van emissiearme stalsystemen en
geurreducerende maatregelen een aanzienlijk positief effect op de omgeving en leidt tot een
afname in emissie voor fijn stof en ammoniak en een forse reductie van de geurbelasting.
Ondanks dat niet voldaan wordt aan de richtafstanden voor endotoxinen kan op grond van
bovenstaande gesteld worden dat sprake is van aanvaardbare situatie waarbij nader onderzoek
of advies van de GGD niet noodzakelijk is.
Het aspect gezondheid in relatie tot veehouderijen vormt hiermee geen belemmering voor
onderhavig initiatief.

4.12

M.E.R.-BEOORDELING
Het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is een algemene maatregel van bestuur
(AMvB). De m.e.r. is wettelijk verankerd in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en het
Besluit milieueffectrapportage. Het opstellen van een milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft
als hoofddoel het milieubelang volwaardig te laten meewegen bij de voorbereiding en
vaststelling van plannen en besluiten. Een m.e.r. is verplicht bij een plan als:
1. Het plan kaders stelt voor activiteiten in het plangebied waarvoor volgens de Wet
milieubeheer een project-m.e.r. (-beoordeling) verplicht is;
2. De ontwikkelingen binnen het plan mogelijk tot significante gevolgen leiden voor Natura
2000-gebieden (en dus een passende beoordeling nodig is).
Het doel van een plan-m.e.r. is om al in de planfase het milieubelang en landschappelijke
belangen volwaardig af te wegen ten behoeve van de ruimtelijke besluitvorming.
Onderhavig plan heeft betrekking op de uitbreiding van een pluimveehouderij. In de
beoogde situatie worden twee nieuwe stallen gerealiseerd voor 85.000 vleeskuikens. De
uitbreiding van de pluimveehouderij is aan te merken als een uitbreiding van een installatie
voor het fokken, mesten of houden van dieren zoals opgenomen in het Besluit m.e.r.. Met
betrekking tot de ontwikkeling is in onderdeel D 14 van de bijlage van het Besluit m.e.r. het
volgende opgenomen: “De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het
fokken, mesten of houden van dieren.”

Toelichting wijzigingsplan, Schransmansdreef 8 Den Hout

40

De voorgenomen ontwikkeling ligt boven de drempelwaarden die zijn opgenomen in kolom
2. Er is voor de activiteit derhalve sprake van een formele m.e.r.-beoordelingsplicht.
Nu sprake is van een activiteit die boven de grenswaarde ligt, zoals opgenomen in
onderdeel D bij de bijlage van het Besluit m.e.r., is bekeken of er relevante criteria zijn om
een milieueffectrapport (MER) te eisen als voorbereiding op de beoordeling van de
aanvraag om een vergunning krachtens artikel 2.1, lid 1 onder a en artikel 2.10 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Initiatiefnemer heeft hiervoor een m.e.r.beoordelingsnotitie opgesteld.
Burgemeester en wethouders van Oosterhout hebben naar aanleiding hiervan op 9 juni
2020 geconcludeerd dat het optreden van significante nadelige milieueffecten is
uitgesloten. De potentiele effecten van het plan, in relatie tot de kenmerken en de plaats
van het plan, zijn dusdanig beperkt van aard en omvang dat dit geen belangrijke nadelige
milieugevolgen tot gevolg heeft die het doorlopen van een m.e.r.-procedure noodzakelijk
maken. De m.e.r.-beoordelingsnotitie en het besluit van burgemeester en wethouders is
opgenomen in bijlage 9.

4.13

KABELS EN LEIDINGEN
In en in de directe omgeving van het plangebied zijn volgens de provinciale risicokaart
geen planologisch relevante kabels en leidingen aanwezig die een belemmering vormen
voor de voorgenomen ontwikkeling. De aanwezigheid van kabels en leidingen met
betrekking tot de nutsvoorzieningen in de omgeving is evident. Als gevolg van het plan is
echter geen sprake van nieuwe aansluitingen op deze voorzieningen.

Toelichting wijzigingsplan, Schransmansdreef 8 Den Hout

41

HOOFDSTUK 5

5
5.1

1 Uitvoerbaarheid
ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID
Dit plan betreft een particulier initiatief. De initiatiefnemer, die eigenaar is van de
betreffende gronden, fungeert als financiële drager van het onderhavige plan en heeft voor
de uitvoering de benodigde financiële middelen gereserveerd. De gemeente beperkt zich
tot het verlenen van planologische medewerking aan de uitvoering. Voor het overige zijn
er geen gemeentelijke financiën met het project gemoeid.
Wanneer met een bestemmingsplan een bouwplan, zoals gedefinieerd in artikel 6.2.1
Besluit ruimtelijke ordening, mogelijk wordt gemaakt, dient conform artikel 6.12 Wet
ruimtelijke ordening een exploitatieplan te worden opgesteld. Deze eis geldt niet indien het
kostenverhaal anderszins is verzekerd.
In voorliggende situatie is het kostenverhaal vastgelegd in een anterieure overeenkomst
tussen de gemeente Oosterhout en initiatiefnemer.

5.2

JURIDISCHE EN MAATSCHAPPELIJKE UITVOERBAARHEID
De procedures voor de vaststelling van een wijzigingsplan zijn door de wetgever geregeld.
Aangegeven is dat tussen gemeente en verschillende instanties waar nodig overleg over
het plan moet worden gevoerd alvorens een ontwerpplan ter visie gelegd kan worden.
Bovendien is het noodzakelijk dat belanghebbenden de gelegenheid hebben om hun visie
omtrent het plan te kunnen geven. Pas daarna kan de wettelijke procedure met betrekking
tot vaststelling van het wijzigingsplan van start gaan. Bij de uitwerking van het
wijzigingsplan heeft een omgevingsdialoog plaatsgevonden en zijn de belangen van
omwonenden meegewogen. Het verslag van de dialoog is opgenomen in bijlage 5.
Het wijzigingsplan wordt overeenkomstig artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening
gezonden naar de betrokken overheidsdiensten en instanties. Eventuele ingekomen
overlegreacties worden beoordeeld en verwerkt. Daarnaast doorloopt het wijzigingsplan de
procedure van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening. Het juridische gedeelte van het
wijzigingsplan bestaat uit de verbeelding met planregels. De toelichting bij het plan heeft
als zodanig geen rechtskracht.
Onderhavig wijzigingsplan is conform artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening in
vooroverleg gezonden aan de provincie.
De provincie Noord-Brabant heeft bij schrijven van d.d. 25 maart 2020 een
vooroverlegreactie (zie bijlage 12) op onderhavig plan kenbaar gemaakt aan de gemeente
Oosterhout. In de vooroverlegreactie heeft de provincie opgemerkt dat de berekende
geurbelasting onvoldoende is onderbouwd door aanvullende gegevens en
debietberekeningen.
Ten aanzien van het landschappelijk inpassingsplan ontbreekt een korte analyse
van de omgeving, welke landschappelijke inpassing op deze plek passend is en
hoe de toe te voegen landschapselementen hier in passen. Hierdoor beschouwt de
provincie de invulling in voorliggend plan vooralsnog niet deugdelijk genoeg.
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Naar aanleiding van deze vooroverlegreactie van de provincie Noord-Brabant is
voorliggend plan gewijzigd. Het ventilatiesysteem is gewijzigd en er is een uitgebreide
onderbouwing van de invoerparameters toegevoegd (zie bijlage 3). Hierover heeft overleg
plaatsgevonden tussen de gemeente Oosterhout en de provincie. Ook de landschappelijke
inpassing is verder uitgebreid.
Het ontwerp wijzigingsplan wordt voor een termijn van zes weken ter inzage gelegd. In
deze periode kan een ieder zienswijzen kenbaar maken en indienen bij de gemeente
Oosterhout. Na deze termijn worden eventuele zienswijzen verwerkt en wordt het plan, al
dan niet gewijzigd, vastgesteld. Tijdens de ter inzage legging kunnen belanghebbenden
die een zienswijze kenbaar hebben gemaakt desgewenst beroep instellen bij de Raad van
State.
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BIJLAGEN

Bijlagen
•

BIJLAGE 1: LANDSCHAPPELIJKE INPASSING

•

BIJLAGE 2: BZV

•

BIJLAGE 3: GEURBEREKENINGEN

•

BIJLAGE 4: FIJN STOFBEREKENING

•

BIJLAGE 5: DIALOOG

•

BIJLAGE 6: ADVIES AAB

•

BIJLAGE 7: AERIUSBEREKENING

•

BIJLAGE 8: ADVIES WATERSCHAP

•

BIJLAGE 9: M.E.R.-BEOORDELING

•

BIJLAGE 10: MILIEUTEKENING VERGUNDE SITUATIE 2011

•

BIJLAGE 11: MILIEUTEKENING BEOOGDE SITUATIE

•

BIJLAGE 12: VOOROVERLEGREACTIE PROVINCIE
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