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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

In de gemeente Someren is al vanaf halverwege de jaren '90 het beleid er 
op gericht geweest om het glastuinbouwgebied 'Vlasakkers', gelegen aan de 
Vlasstraat, Ploegstraat en Laarstraat ten westen van de kern Someren-Eind, 
verder te ontwikkelen. Dat streven is mede ingegeven door het toenmalige 
Streekplan Noord-Brabant, uit 1992, waarin het gebied grotendeels al (glo
baal) voor glastuinbouwontwikkeling was aangewezen. 

Dit heeft eind jaren 90 geresulteerd in een eerste planopzet, gebaseerd op 
een beoogde (mogelijke) eindsituatie voor het glastuinbouwgebied. 
De gemeente zou daarvoor, via een apart bestemmingsplan, het noodzake
lijke planologische kader scheppen. De concrete 'glastuinbouwontwikkeling 
zou plaats moeten vinden door initiatieven en samenwerking van individuele 
(al gevestigde en gernteresseerde) tuinbouwondernemers, andere in het ge
bied gelegen agrarische bedrijven en betrokken grondeigenaren. 

Daarvan uitgaande zijn achtereenvolgens een voorontwerp van het 'Be
stemmingsplan glastuinbouwgebied Vlasakkers' (juli, 2000) en een (antwerp) 
Milieu-Effect-Rapport 'MER glastuinbouwconcentratiegebied Vlasakkers' 
(augustus 2001) opgesteld. Dat bestemmingsplan en het MER hebben na
dien oak al de wettelijke inspraak- en overlegprocedures doorlopen. 

De verdere planontwikkeling en procedures zijn daarna, o.a. vanwege enke
Ie zwaarwegende inspraak- en overlegreacties en oak de beperkte vraag 
naar nieuwe/grootschalige glastuinbouwontwikkelingen in het gebied, tijdelijk 
op een lager pitje gezet. 

Zowel provinciaal, regionaal als gemeentelijk werd en wordt de locatie 
'Vlasakkers' nog steeds gezien als een belangrijk ontwikkelings-/vesti
gingsgebied voor glastuinbouw. Het gebied is daarom als zodanig ook op
nieuw vervat in het latere 'Brabant in Balans', het Streekplan Noord-Brabant 
2002. 

Begin 2003 is op initiatief van een 7-tal tuinders uit het gebied sam en met de 
Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) de beoogde ontwikkeling van 
het gebied Vlasakkers, tot een modern en duurzaam glastuinbouwgebied, 
opnieuw opgepakt. . 

De TOM is in juli 2002 opgericht door de Provincie Noord-Brabant en de 
ZL TO. Met inzet van de TOM wordt er naar gestreefd om duurzame glas
tuinbouwlocaties te realiseren en (mede) te gebruiken om bestaande ongun
stig gelegen glastuinbouwbedrijven te ondersteunen bij sanering en ver
plaatsing. Om dat maatschappelijk doe I na te streven brengt de TOM, ten 
behoeve van die ontwikkelingen, zelf een risicokapitaal in en worden initie
rende en ondersteunende werkzaamheden tegen kostprijs verricht. 

Het samenwerkingsverband van de betreffende tuinders uit het gebied met 
de TOM werd ook wei aangeduid als de Projectgroep 'Vlasakkers'. Voor de 
uitvoering heeft de TOM inmiddels een aparte rechtspersoon, Glastuinbouw 
Someren B.V., opgericht en daarnaast hebben de tuinders in het gebied een 
cooperatie opgericht, de Cooperatie Vlasakkers. 



Het nieuwe initiatief is ook voor de gemeente een belangrijke reden geweest 
om de draad wederom op te pakken, in nauw overleg en samenwerking met 
Glastuinbouw Someren B.V. 
In aansluiting op de door Glastuinbouw Someren B.V. ge'initieerde collectie
ve en projectmatig aanpak voor de realisering van nieuwe glastuinbouw in 
een (groot) gedeelte van Vlasakkers zal de gemeente voor de betreffende 
en ook verdere glastuinbouwontwikkeling van het gebied Vlasakkers alsnog 
een passend en actueel bestemmingsplan opstellen. 

De noodzaak daartoe is bij de verschillende partijen in dit verband o.a. inge
geven door de volgende overwegingen. 
Door enkel aanpassing van de eerdere genoemde planopzet uit 2000/2001, 
met name om tegemoet te komen aan de daarop ingekomen inspraak- en 
overlegreacties, zouden een aantal planvoorwaarden dermate zwaar worden 
dat realisatie, zowel financieel als wat betreft concrete uitvoering, voor indi
viduele tuinders nauwelijks of niet meer haalbaar zijn. 
De beoogde collectieve en projectmatige aanpak houdt in dat er gezamenlij
ke afspraken worden gemaakt, met diverse nauw betrokken partijen en be
langhebbenden, wat moet resulteren in een aantal voordelen o.a. op het vlak 
van efficientie, uitvoerbaarheid en kostenverdeling. Dit komt ook verderop in 
dit bestemmingsplan nog nader aan de orde. 
Tevens is daarvoor nodig dat de planopzet voor het glastuinbouwgebied 
Vlasakkers op diverse onderdelen gerichtlvergaand aangepast moet wor
den, vergeleken met de eerdere opzet uit 2000/2001. 

1.2 Doel van het bestemmingsplan 

Omdat het bestemmingsplan/project al een aanzienlijke voorgeschiedenis 
kent en formele procedures zijn doorlopen, waarop diverse reacties zijn in
gekomen, is in het vervolgproces voor het bestemmingsplan bijzondere aan
dacht voor zowel de inhoudelijke veranderingen als de procedures gewenst. 

De voornaamste bouwstenen voor dit bestemmingsplan zijn in de loop der 
tijd als voigt samen te vatten: 
- het eerdere voorontwerpbestemmingsplan (2000); 

het eerdere ontwerp-MER (2001); 
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de daarop intertijd ingekomen overleg- en inspraakreacties; 
het inmiddels, sedert 2000/2001, op verschillende punten gewijzigde be
leid van rijk, provincie, waterschap e.d., voor zover relevant voor het 
plan(gebied); 
een eerder opgesteld hernieuwd schetsplan/streefbeeld, uit 2004, in het 
kader van het hernieuwde initiatief van Glastuinbouw Someren B.V.; dit 
dient ook als aanvullend meest milieuvriendelijk alternatief (MMA), in het 
kader van de aanvulling op het MER; 
de reacties uit de eerste informatiebijeenkomst over het schets
plan/streefbeeld uit 2003; 
de resultaten van diverse specifieke onderzoeken, overlegsituaties en 
(opties voor) grondaankopen door de TOM ten behoeve van Glastuin
bouw Someren B.V.; 
de meest recente versie van een hernieuwd schetsplan uit 2005/2006, 
dat mede als basis dient voor dit bestemmingsplan; zie ook de bijlage; 
de aanvulling op het MER (2006). 



Deze plantoelichting bevat, op basis van het laatste schetsplan met bijbeho
rende uitgangspunten en voornoemde bouwstenen, een beschrijving van de 
hoofdlijnen van de nieuwe planopzet voor het 'Glastuinbouwgebied Vlasak
kers' . 

Het eigenlijke bestemmingsplan bestaat uit bijgaande plankaart met voor
schriften en bevat de vertaling, in juridisch bindende termen, van het door de 
gemeente voor het glastuinbouwgebied noodzakelijklwenselijk geachte ruim
telijke beleid, zowel wat betreft beheer als ontwikkeling. 

1.3 Relatie bestemmingsplan en MER 

Voorliggend bestemmingsplan wijkt, zoals hiervoor al aangegeven en ook 
verderop nog aan de orde komt, op diverse punten af van het eerder opge
stelde voorontwerpbestemmingsplan en bijbehorend MER uit 2000/2001 . 
De essentie van dit bestemmingsplan is echter in hoofdlijnen nog wei gelijk 
aan die van het eerdere voorontwerp. Het plan heeft in de loop der tijd met 
name interne veranderingen ondergaan en alsmede enkele aanpassingen 
van de buitenste begrenzing van het eigenlijke glastuinbouwgebied. 

Gezien de procedure die destijds al is doorlopen en de gelijkenis met het 
eerdere plan is ervoor gekozen om het bestemmingsplan niet opnieuw de 
inspraakprocedure en het vooroverleg volledig te laten doorlopen. 
Wei zal de gemeente Someren een conceptontwerpbestemmingsplan (mei 
2006) alsnog ter reactie ambtelijk voorleggen aan de Directie Ruimtelijke 
Ontwikkeling en Handhaving van de provincie Noord-Brabant. Ook zal er 
nog een tweede korte inspraakprocedure over dat concept worden gevolgd. 
Daarnaast zal, in relatie tot het nieuwe conceptontwerpbestemmingsplan, 
ook een aanvulling van het MER opgesteld worden. Dat concept en de aan
vulling op het MER (2006) zullen voorgelegd worden aan de commissie
m.e.r. met het verzoek te toetsen of hiermee aile essentiele informatie aan
wezig is om de milieuaspecten voldoende in de besluitvorming in het kader 
van het bestemmingsplan mee te wegen. 

De resultaten van een en ander zullen vervolgens als input dienen voor de 
opstelling van de definitieve aanvulling op het MER (2006) en het definitieve 
ontwerpbestemmingsplan. Deze zullen vervolgens de verdere officiele wette
lijke procedures tot vaststelling en goedkeuring doorlopen. 

1.4 Opzet van de plantoelichting 

In hoofdstuk 2 van deze toelichting wordt ingegaan op relevante ruimtelijke 
beleidskaders voor het glastuinbouwgebied Vlasakkers. Vervolgens wordt in 
hoofdstuk 3 ingegaan op de huidige situatie ter plaatse van het plangebied. 
Hoofdstuk 4 bevat de te voorziene autonome ontwikkeling binnen het plan
gebied. De beoogde planontwikkeling/planopzet in hoofdlijnen wordt be
schreven in hoofdstuk 5. In hoofdstuk 6 worden de bestemmingsregelingen 
van het plan toegelicht. Ten slotte komen in hoofdstuk 7 de vervolgstappen 
van het bestemmingsplan aan de orde. 

Daarnaast is er bij deze toelichting nog een aparte bijlagen-map gevoegd. 
Daarin is een aantal onderzoeks- of uitwerkingsrapporten opgenomen met 
betrekking tot natuur, water, archeologisch onderzoek en landschappelijke 
inpassing, waar in de toelichting regelmatig naar verwezen wordt. 
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Ligging plangebied 
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2 RUIMTELlJK BELEIDSKADER 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het bestaande beleid op 
de verschillende schaalniveaus dat relevant is in relatie tot de beoogde ont
wikkeling van glastuinbouw in het gebied Vlasakkers. 

2.1 Rijksbeleid 

Het nationaal ruimtelijk beleid en oak sectoraal beleid, voorzover ruimtelijk 
van betekenis, is de afgelopen jaren sterk in beweging geweest. 
Diverse nota's zijn niet afgerond of alsnog komen te vervallen en vervangen 
door nieuwe (meer) integrale beleidsnota's. Daarnaast is oak beleid ontwik
keld voor nieuwe beleidsvelden die extra aandacht hebben gekregen. 
In dit hoofdstuk wordt kart op relevant rijksbeleid in relatie tot het plangebied 
ingegaan, waarbij zij opgemerkt dat een deel van dat beleid dee Is zijn door
werking krijgt of nag moet krijgen via (beleids)plannen op lager, met name 
provinciaal, niveau. 

2.1.1 Ruimtelijk beleid buitengebied 
In de Vijfde Nota stand het creeren van ruimte en het genereren van con
trasten am tot kwaliteit te komen centraal. De nota gaf drie strategieen am 
ruimte te maken en kwaliteit toe te voegen: intensiveren, transformeren en/of 
combineren van functies, zowel in het stedelijk als landelijk gebied. 
Het streven op rijksniveau was daarmee o.a. gericht op een vitaal en aan
trekkelijk landelijk gebied. 
Het Structuurschema Groene Ruimte (SGR2; 2002) bevatte de hoofdlijnen 
van het ruimtelijk beleid voor het landelijk gebied en de sam en hang met wa
ter- en milieubeleid. Ook werd daarin groat belang gehecht aan de veranke
ring van de verbetering van het landschap op gemeentelijk niveau door het 
opstellen van (inter)gemeentelijke landschapsontwikkelingsplannen. 
Eind 2002 is door het kabinet 'Balkenende I' de Stellingnamebrief Nationaal 
Ruimtelijk Beleid opgesteld als nieuw richtsnoer voor het nationaal ruimtelijk 
beleid. Op basis daarvan is de Vijfde Nota aangepast en samen met het 
Tweede Structuurschema Groene Ruimte ge"integreerd in een nieuwe nota: 
de Nota Ruimte. 

Nota Ruimte, algemeen 
In de (ontwerp) Nota Ruimte (april 2004) zijn op rijksniveau de uitgangspun
ten voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland tot 2020 vastgelegd. De 
hoofdlijnen van beleid zijn aangegeven, waarbij de ruimtelijke hoofdstructuur 
van Nederland een belangrijke rol speelt. De nota heeft 4 hoofddoelen: ver
sterken van de economie, krachtige steden en een vitaal platteland, waar
borging van waardevolle groengebieden en veiligheid. 

In de Nota Ruimte worden de bakens in het beleid verzet in de vorm van 
nieuwe voorstellen met minder regels en meer ruimte voor ontwikkeling. Het 
rijk wil hierbij meer overlaten aan provincies en gemeenten. 

Nota Ruimte, buitengebied 
De Nota Ruimte biedt meer kansen voor het buitengebied am het econo
misch draagvlak en de vitaliteit van het landelijk gebied te vergroten. Het rijk 
ondersteunt veranderingen in de landbouw onder andere door ruimtelijke 
ontwikkelingen in de richting van duurzame productie te vergemakkelijken. 

5 



Daarbij is er bijzondere aandacht voor de herstructurering van bestaande 
verouderde glastuinbouwgebieden. Om deze herstructurering mogelijk te 
maken is onder meer verplaatsing van bedrijven nodig vanuit de bestaande 
gebieden. Hiertoe heeft het rijk op landelijk niveau tien specifieke ontwikke
lingsgebieden voor glastuinbouw aangewezen. 
Daarnaast is in de Nota Ruimte opgenomen dat wanneer er sprake is van 
een specifieke regionale behoefte aan ruimte voor de glastuinbouw, die re
delijkerwijs niet kan worden geaccommodeerd in een van de tien gebieden 
op landelijk niveau, dat provincies dan ook aanvullend andere gebieden 
kunnen aanwijzen in onderling overleg. De ontwikkeling van dergelijke regi
onale glastuinbouwgebieden moet tevens worden gekoppeld aan een regio
nale herstructureringsopgave. 

2.1.2 Sectoraal beleid buitengebled 
Tot voor kort was het sectoraal beleid voor het buitengebied zeer versnip
perd vastgelegd zoals vervat in uiteenlopende beleidsnota's van het Rijk uit 
de afgelopen decennia. 

In juni 2000 is de Nota natuur, bos en landschap in de 21 6 eeuw (NBL21) 
verschenen als integrale herziening van diverse eerdere beleidsplannen -
nota's zoals het Natuurbeleidsplan, de Nota Landschap, het Bosbeleidsplan 
en het Strategisch Plan van Aanpak Biodiversiteit. 
Daarmee vormt NBL21 , samen met de nota Belvedere en de Vierde Nota 
Waterhuishouding, de basis voor het natuur-, bos- en landschapsbeleid in 
het komende decennium. NBL21 vormt tevens een bouwsteen voor het toe
komstig ruimtelijk en milieubeleid. 
Het thema van NBL21 'Natuur voor mensen, mensen voor natuur' geeft aan 
dat het gaat om verbreed beleid. Het omvat onder meer krachtige voortzet
ting van realisatie van de EHS en het op onderdelen versterken daarvan in 
de vorm van robuuste verbindingen, een offensieve landschapsaanpak, het 
werken aan hoogwaardig groen om de stad en een effectief internationaal 
natuurbeleid. 

Daarnaast hebben zich in de laatste jaren ook op het gebied van de natuur
wetgeving belangrijke ontwikkelingen voorgedaan. Met name de aanwijzing 
van speciale beschermingszones in het kader van de Europese Vogelricht
lijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992) heeft veel aandacht getrokken. Naast 
die gebiedsgerichte natuurwetgeving is ook soortgerichte natuurwetgeving 
van belang. Sinds 1 april 2002 is in dit kader de Flora- en faunawet (2002) 
van kracht die een aantal oude wetten heeft vervangen en tevens op het on
derdeel van soortbescherming de Europese richtlijnen vervangt. Sinds 1 ok
tober 2005 is de (nieuwe) Natuurbeschermingswet 1998 van kracht gewor
den die, naast wetgeving voor natuurmonumenten, tevens het onderdeel 
gebiedsgerichte bescherming van de Vogel- en Habitatrichtlijn omvat c.q die 
Europese richtlijnen ook op dat onderdeel vervangt. 

In de nota Belvedere (1999) staat de instandhouding, versterking en verdere 
ontwikkeling van de cultuurhistorische identiteit bij ruimtelijke aanpassingen 
centraal. Hiertoe wordt een ontwikkelingsgerichte benadering voorgestaan, 
die bestaande kwaliteiten als vertrekpunt hanteert en deze combineert met 
een beschrijving van de recente cultuurgeschiedenis, dynamiek en ontwikke
lingspotenties van een gebied. 

Sinds 2000 is de Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht. Deze Europese 
richtlijn streeft naar duurzame en robuuste watersystemen en is gericht op 
zowel oppervlaktewater als grondwater. Belangrijke aandachtspunten in de 
KRW zijn: de ecologische en chemische toestand van het grond- en opper
vlaktewater; de brongerichte aanpak; het principe 'de vervuiler betaalt'. 
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Tussenconclusie 
Het initiatief tot ontwikkeling van glastuinbouwgebied Vlasakkers sluit aan bij 
de inhoud van de Nota Ruimte. Het gebied wordt daarin niet genoemd als 
een van de te ontwikkelen/herstructureren glastuinbouwgebieden op natio
naal niveau, maar kan wei worden gezien als tegemoetkoming in de behoef
te aan glastuinbouw binnen de regio omdat het als ontwikkelingsgebied voor 
glastuinbouwgebied al was/ is opgenomen in provinciaal/regionaal beleid 
(zie hierna). 
Overig sectoraal beleid komt mede tot uiting bij de nadere toetsing van het 
plan aan planologisch relevante aspecten als natuur, cultuurhistorie/archeo
logie en water (zie ook hoofdstuk 6). 

2.2 Provinciaal beleid 

2.2.1 Streekplan Noord-Brabant (2002) 

Vestigingsgebied glastuinbouw 
In het thans geldende Streekplan Noord-Brabant (2002) is, op plankaart 1, 
het gebied Vlasakkers globaaJ aangeduid als 'glastuinbouw vestigingsge
bied'. Het beleid daarvoor kan als voigt worden samengevat. 

De glastuinbouw moet zoveel mogelijk geconcentreerd worden in dergelijke 
gebieden, waar zich veelal ook reeds een groter aantal glastuinbouwbedrij
ven bevindt. Dit heett een aantal synergievoordelen, zoals de mogelijkheid 
om producten gezamenlijk aan- en at te voeren, in- en verkoop te bundelen 
en milieuproblemen gezamenlijk aan te pakken. Ook vanuit landschappelijk 
oogpunt is concentratie gewenst. 
De provincie streett ernaar dat in het jaar 2012 driekwart van de oppervlakte 
glas van glastuinbouwbedrijven in de provincie zich in de vestigings- en 
doorgroeigebieden bevindt. Het ruimtebeslag wit zij met ten hoogste 500 
hectaren netto glas laten toenemen, van 1.000 hectaren in het jaar 2000 tot 
1.500 in het jaar 2012. 

De gemeenten moeten nader bepalen welke gedeelten van de vestigings
gebieden in aanmerking komen voor de bouw van clusters van nieuwe be
drijven of clusters van nieuwe en bestaande bedrijven, en tot welke omvang 
individuele bedrijven mogen groeien. 
Hierbij geldt dat de omvang van glastuinbouwbedrijven in de vestigingsge
bieden in beginsel aileen mag worden beperkt, voor zover dat noodzakelijk 
is in verband met ter plaatse aanwezige waarden en belangen van natuurlij
ke, landschappelijke, cultuurhistorische, water- en bodemhuishoudkundige 
of milieuhygienische aard. 

Vestigingsgebieden voor de glastuinbouw kunnen nog worden onderver
deeld in projectvestigingsgebieden en gewone vestigingsgebieden. Het on
derscheid tussen beide soorten gebieden is niet van planologische aard, 
maar zit in de mate waarin de inrichting van het gebied is toegesneden op 
de vestiging van glastuinbouwbedrijven. 
Ais de inrichting van een gebied ingrijpend moet worden aangepast om de 
vestiging van (clusters van) glastuinbouwbedrijven mogelijk te maken, dan 
Jigt een projectmatige aanpak voor de hand en spreekt men van een project
vestigingsgebied. 
Kunnen veel glastuinbouwbedrijven in een vestigingsgebied terecht zonder 
dat de inrichting ingrijpend hoett te worden veranderd, dan is sprake van een 
gewoon vestigingsgebied. 
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De provincie zal medewerking verlenen aan de uitvoering/realisatie van de 
vestigingsgebieden, met het oog op de verduurzaming van deze gebieden. 

Tussenconclusie: 
Het glastuinbouwgebied Vlasakkers past qua Iigging en opzet in (zowel het 
voorgaande als) het thans geldende streekplan. 
Gezien de huidige en toekomstige situatie is er sprake van een mix van 
deels een projectvestigingsgebied in voornoemde zin (wat mede door Glas
tuinbouw Someren B.V. geYnitieerd wordt) en deels een gewoon vestigings
gebied. 

Agrarische Hoofdstructuur 
Bij 'Elementen van de onderste laag' op plankaart 2 van het streekplan is het 
gebied Vlasakkers aangeduid als 'AHS-Iandbouw'. 

De AHS-Iandbouw omvat de meest pure landbouwproductiegebieden. De 
natuurwaarden en de daarmee samenhangende landschapswaarden die in 
deze gebieden voorkomen zijn zo algemeen of komen aileen in zulke kleine 
gebiedjes v~~r, dat een aanduiding op de plankaarten bij het streekplan ach
terwege is gelaten. 

Tussenconclusie: 
Op provinciaal/regionaal niveau is er momenteel geen sprake van zodanig 
natuur- of landschapswaarden dat (door)ontwikkeling van een glastuin
bouwgebied in Vlasakkers op voorhand planologisch bezwaarlijk zou zijn. 

Zoekgebied regionale waterberging 
Op plankaart 2 'Elementen van de onderste laag' van het streekplan is (pre
cies hetzelfde gebied als) het glastuinbouw vestigingsgebied volgens plan
kaart 1 ook aangeduid als 'zoekgebied regionale waterberging'. 

In dergelijke gebieden zoekt men (provincie/waterschap/reconstructie
commissie) nog naar ruimte voor waterberging. Er is gekozen voor zoekge
bieden, omdat nog onvoldoende informatie beschikbaar is om deze ber
gingsgebieden concreet te begrenzen. 
De definitieve aanwijzing van de regionale waterbergingsgebieden vindt 
plaats in een of meer uitwerkingsplannen 'regionale waterberging'. De aan
wijzing zal gebaseerd zijn op (deel)stroomgebiedvisies, waarin aan aile rete
vante aspecten van regionale waterberging aandacht is besteed. De gege
vens van de waterschappen met betrekking tot de (toekomstige) wateropga
ven spelen hierbij een belangrijke rol. In de uitwerkingsplannen 'regionale 
waterberging' worden de wateropgaven vertaald in ruimtelijke opgaven en 
afgestemd met andere ruimtelijke ontwikkelingen in een (deel)stroomgebied. 
De aangewezen gebieden worden voorzien van een op de waterberging af
gestemd duidelijk planologisch regime. 
Dit regime kan per deelgebied verschillen, afhankelijk van de te verwachten 
overstromingsfrequentie of -snelheid. 

Totdat de uitwerkingsplannen 'regionale waterberging' zijn vastgesteld, 
wordt in de zoekgebieden voor regionale waterberging met de ontwikkeling 
van grootschalige, kapitaalintensieve functies, zoals woonwijken, bedrijven
terreinen, vestigingsgebieden voor de glastuinbouw, veeverdichtingsgebie
den, projectlocaties voor de intensieve veehouderij en grote recreatiecom
plexen, aileen onder voorbehoud ingestemd. 
Namelijk als uit een watertoets is gebleken, dat hierdoor de geschiktheid van 
het zoekgebied voor waterberging niet verloren gaat. 
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De aanduiding 'zoekgebied regionale waterberging' op plankaart 2 houdt 
geen beperking in voor in het buitengebied gebruikelijk grondgebruik en ge
bruikelijke bebouwing. 

De aangegeven beleidsintentie als 'glastuinbouw vestigingsgebied' enerzijds 
en het voornoemd beleid voor 'zoekgebied regionale waterberging' ander
zijds roepen echter de nodige vraagtekens op over de correctheid van het 
streekplan in dit verband, met name wat betreft de laatst genoemde aandui
ding. Bovendien komt op de digitale versie van het streekplan, zoals vervat 
op de CD-Rom Digitale Atlas RLG deel 2 (mei 2002), die aanduiding ter 
plaatse niet v~~r. 

Achtergrondinformatie op dezelfde Atlas over de grondwaterhuishouding 
geeft aan dat het gebied voor een klein deel (aan de noordzijde) inzijggebied 
is en voor het merendeel intermediair gebied. 
Dit laatste wijst er op dat de aanduiding op de analoge streekplankaart zeer 
vermoedelijk foutief is. Dit lijkt bovendien bevestigd te worden door het na
volgende. 

De regionale waterbergingsbehoefte is inmiddels, door de waterschappen, 
verder verkend in het kader van het zogenaamd Integrale Hydrologische 
Streefbeeld (HIS), zoals vervat in de digitale RLG-Atlas 2 (voorjaar 2003). 
Daaruit blijkt dat het onderhavige gebied niet behoort tot de zogenaamde 
overstromingsgebieden met een frequentie van minimaal1 maal per 20 jaar. 
Uit nader contact met het Waterschap de Aa is bovenstaand vermoeden be
vestigd. 
Uit het Reconstructieplan De Peel d.d. 22 april 2005 blijkt eveneens dat het 
glastuinbouwgebied niet (meer) is aangeduid ten behoeve van regionale wa
terberging, welk plan op dat onderdeel gezien kan worden als een herzie
ning van de betreffende (globale) streekplanzonering. 

Tussenconclusie: 
In het plangebied Vlasakkers kunnen waterhuishoudkundige voorzieningen 
tot op zekere hoogte worden gecombineerd met de glastuinbouwontwikke
ling. Daarbij gaat het dan vooral om voorzieningen in verband met het zoge
naamd hydrologisch neutraal bouwen al dan niet in combinatie met gietwa
tervoorzieningen voor de glastuinbouw zelf. 
Het tevens rekening houden met (extra ruimtereservering voor) eventuele 
regionale waterberging moet hier(bij) echter als niet juist en inmiddels als 
achterhaald beschouwd worden en omdat een en ander normaliter onmoge
lijk is in combinatie met de beoogde intensieve glastuinbouwontwikkeling. 

2.2.2 Beleidsnota Glastuinbouw (augustus 19991 ter informatie) 

Bij het opstellen van het voorontwerpbestemmingsplan in 2000 was het in de 
Nota Glastuinbouw opgenomen beleid nog van toepassing. Inmiddels is dit 
beleid geactualiseerd via het nieuwe streekplan zoals hiervoor geschetst. 
Om het proces en de veranderingen te kunnen schetsen tussen het destijds 
opgestelde voorontwerpbestemmingsplan en het thans aangepaste ont
werpbestemmingsplan wordt de beleidsnota hier toch nog, als achtergrond
informatie, kort aan de orde gesteld. 

De Beleidsnota Glastuinbouw (augustus 1999) was voorbereid door de 
Stuurgroep glastuinbouw, met vertegenwoordigers van provincie, landbouw
bedrijfsleven en milieugroepen. De nota gaf, in aanvulling op het toen gel
dende Streekplan uit 1992, aan hoe in de toekomst met de glastuinbouw in 
de provincie omgegaan zou moeten worden. 
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Voor de regio Oost-Brabant, waarin ook Someren gelegen is, werd daarin 
uitgegaan van een ruimteclaim van 100 a 150 ha voor de regionaal uitbrei
dingsbehoefte van de glastuinbouw. Het gebied Vlasakkers is daarbij, con
form het Streekplan uit 1992, (grotendeels) opgenomen/genoemd als een 
nieuwvestigingsgebied voor glastuinbouw, waarbinnen op voorhand geen 
beperkingen gelden ten aanzien de bedrijfsomvang. 
Het provinciale Basisonderzoek Land- en tuinbouw (september 1999) sloot, 
wat betreft behoefte en wensen vanuit de glastuinbouwsector, aan bij het be
leid zoals verwoord in de beleidsnota. 

Naar aanleiding van de nota hebben de gemeente Asten, Deurne en Someren 
(DAS-gemeenten) in het najaar van 1999, op verzoek van en in overleg met 
de provincie, de concrete ruimtelijke mogelijkheden voor de nieuwvestiging 
van glastuinbouwbedrijven in de verschillende concentratiegebieden ge·inven
tariseerd. 
Binnen die gemeenten bleek toen respectievelijk ca. 40, ca. 75 en, binnen 
Someren c.q. Vlasakkers, ca. 30 ha min of meer concreet beschikbaar te zijn. 
Dit correspondeert met de in de beleidsnota geraamde regionale behoefte, 
zoals hiervoor al aangegeven. 

Tussenconclusie: 
Ontwikkeling van het gebied Vlasakkers c.q. het via een bestemmingsplan 
toestaan van planologische mogelijkheden voor uitbreidlng van bestaande 
en vestiging van nieuwe glastuinbouwbedrijven paste alln het voorheen gel
dende provinciale beleid en behoefteraming met betrekking tot de glastuin
bouw. 

2.2.3 Brabant voor de wind (2003) 
In deze 'Uitvoeringsnota Windenergie Noord-Brabant 2003-2006' is een 
kaart opgenomen met mogelijkheden en belemmeringen voor toepassing 
van windenergie in de vorm van windturbines. 
Het plangebied Vlasakkers en directe omgeving zijn aangeduid als een ge
bied met plaatsingsmogelijkheden daarvoor (hoofdzone AHS-Iandbouw vol
gens streekplan). Aan de eventuele plaatsing van windturbines wordt een 
aantal nadere voorwaarden verbonden, waaraan voldaan dient te worden. 
Naar verwachting kan in belangrijke mate aan deze voorwaarden worden 
voldaan in (de directe omgeving van) onderhavig plangebied. 
Het gemeentebestuur van Someren is, anders dan ten tijde van het voor
ontwerpbestemmingsplan/MER (in 2000/2001), thans echter van mening dat 
planologische mogelijkheden voor eventuele plaatsing van windturbines in 
een apart traject zorgvuldig afgewogen moeten worden. Derhalve is dit niet 
(meer) in de actuele planvorming voor het glastuinbouwgebied opgenomen. 

Tussenconclusie: 
Op basis van de nota en het gemeentelijk standpunt is de eventuele bouw 
van windturbines in (de directe nabijheid van) het glastuinbouwgebied 
Vlasakkers in relatie tot voorliggende bestemmingsplan niet meer aan de or
de. 

2.2.4 Nota Teeltondersteunende voorzieningen (TOV) in de Land- en 
Tuinbouw 

In deze beleidsnotitie van GS (maart 2003) is het provinciale toetsingskader 
aangegeven voor de diverse vormen van TOV die te onderscheiden zjjn 
aangegeven in relatie tot de (sub)zoneringen voor het buitengebied volgens 
het streekplan. 
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Op basis daarvan is voor het gemeentelijke buitengebied recent een partie Ie 
herziening van het bestemmingsplan Buitengebied opgesteld met betrekking 
tot de (on)mogelijkheden voor TOV in relatie tot de voorkomende gebieds
bestem m ingen. 

Tussenconclusie: 
Op basis van de provinciale nota en het gemeentelijk stand punt, zoals ver
vat in voornoemde partiele herziening, verdient het de voorkeur ook in het 
voorliggende bestemmingsplan de (on)mogelijkheden voor TOV, voor zover 
relevant, zo veel mogelijk overeenkomstig het omringende buitengebied 
over te nemen. 

2.3 Regionaal beleid 

2.3.1 Reconstructieplan De Peel 

Op 26 juni 2001 hebben de Provinciale Staten van Noord-Brabant de nota 
'Reconstructie aan zet; revitalisering landelijk gebied' vastgesteld als integre
rend en richtinggevend kader voor het provinciale beleid en de werkzaam
heden van reconstructiecommissies in deze. 

In het 'Streefbeeld De Peel', uit oktober 2002, van de reconstructiecommis
sie De Peel is het gebied Vlasakkers en omgeving (globaal) aangeduid als 
'Glastuinbouw', met de toelichting dat het hier om een 'vestigingsgebied' 
gaat. 

Op 22 april 2005 is het Reconstructieplan De Peel vastgesteld door provin
ciale Staten. Op 5 juli 2005 is het reconstructieplan goedgekeurd via een 
brief van de betrokken ministers en door publicatie daarvan in de Staatscou
rant is het plan op 29 juli 2005 in werking getreden. 
Op plankaart 2 van het Reconstructieplan De Peel is glastuinbouwgebied 
Vlasakkers aangeduid als 'Glastuinbouwvestigingsgebied'. De begrenzing 
van het gebied komt in grote lijnen overeen met de actuele begrenzing con
form voorliggend plan en ook het eerdere voorontwerpbestemmingsplan en 
MER. Op het niveau van de integrale gebiedszonering is het gebied Vlasak
kers overwegend als 'Verwevingsgebied' aangegeven. Aileen de uiterste 
noordoostzijde is, evenals het verder aansluitende gebied richting Someren
Eind, aangeduid als 'Extensiveringsgebied' (stedelijk). 

Binnen het plangebied zal als gevolg daarvan nieuwvestiging van en om
schakeling naar intensieve veehouderij op niet-agrarische bouwblokken niet 
meer mogelijk zijn. Oit omdat een en ander uitsluitend nog is toegestaan op 
duurzame locaties voor intensieve veehouderij, waarvan in dit glastuinbouw
gebied op niet-agrarische locaties niet meer gesproken kan worden. 
Uitbreiding is bij bestaande intensieve veehouderijen (in verwevingsgebied), 
anders dan ten behoeve van dierwelzijn, enkel nog mogelijk op duurzame 
locaties voor intensieve veehouderij. Oat dan met maximaal 15%, op basis 
van een bouwblok op maat, of met zoveel meer (tot maximaal 2,5 ha) voor
zover dat op grond van een concreet (en ook anderszins uitvoerbaar) be
drijfsuitbreidingsplan noodzakelijk is. 

Tussenconclusie: 
Verdere ontwikkeling van bestaande en vestiging van nieuwe glastuinbouw
bedrijven in de gebied Vlasakkers past geheel binnen het reconstructiebe
leid volgens het Reconstructieplan Oe Peel. 
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Voor de toekenning van bouwblokken aan bestaande intensieve veehoude
rijbedrijven en overige agrarische bedrijven, anders dan glastuinbouwbedrij
ven, zal moeten worden aangesloten bij de uitgangspunten van het recon
structieplan en het streekplan dienaangaande. 
Voor glastuinbouwbedrijven kan de omvang op basis van de ruimtelijke mo
gelijkheden van het plangebied zeit bepaald worden. Daarbinnen geldt in 
principe geen maximum per glastuinbouwbedrijf. 

2.3.2 Waterhuishoudingsplannen, Waterschappen Aa en Maas en 
De Dommel 

Glastuinbouwgebied Vlasakkers ligt op de grens van het waterschap Aa en 
Maas en waterschap De Dommel. 
Het plangebied is deels intermediair gebied en deels infiltratiegebied. In een 
intermediair gebied kan het hemelwater niet altijd ter plaatse in de bodem in
filtreren. Ter plaatse van het plangebied is in de huidige situatie geen sprake 
van verdroging. 
Uit informatie van het Reconstructieplan blijkt wei dat er op enige afstand ten 
noorden van het plangebied, in het beekdal van de Kleine Aa, westelijk van 
de kern Someren, wei sprake is van verdroging. Het gebied is aangeduid: 
'droog met kans op natschade bij herstel van het watersysteem'. In hoeverre 
er een relatie is tussen dit verdrogingsgebied en de (permanente/periodieke) 
infiltratie van regenwater in het plangebied (via infiltratiegebied/intermediair 
gebied) is niet direct duidelijk. 

De realisatie van een glastuinbouwgebied als Vlasakkers dient waterhuis
houdkundig te worden beschouwd als een stedelijke ontwikkeling. 
Vanuit het streven naar een duurzaam watersysteem is de voorkeursvolgor
de voor de behandelwijze van schoon (regen)water voor dergelijke gebieden 
als voigt: 
- Afhankelijk van de lokale situatie (het watersysteem): infiltreren in de bo

dem en/of hergebruiken als huishoudelijk water (c.q in dit geval gietwater 
voor de glastuinbouw). 

- Lozen op oppervlaktewater (hydrologisch neutraal). 
- Atvoeren naar de riolering (maar niet meer voor nieuw stedelijk gebied 

c.q. in dit geval nieuw glastuinbouwgebied). 

Bij nieuwe stedelijke ontwikkelingen en ook glastuinbouw geldt wat betreft 
het lozen op het oppervlaktewater het uitgangspunt van 'hydrologisch neu
traal bouwen'. 
Daarbij zal aan de normen van het waterschap wat betreft regenwaterpiek
berging voldaan moeten worden. Dat betekent dat per eenheid nieuw 'ver
hard oppervlak' (daken van kassen, andere bedrijfsbebouwing, erfverhar
ding, open waterbassins/-berging e.d.) navolgende hoeveelheid water op ei
gen terrein/in het plangebied geborgen/gebufferd moet kunnen worden: 

Type verhard oppervlak Hoeveelheld te bergen water 
(mm/m2 of m3lha) 

Te handhavenlvervangen verhard oppervlak geen vereisten 
Nieuw verhard oppervlak 43 mm/m< ofwel 430 m"/ha 

Het gebufferde water moet nadien, zo mogelijk binnen 24 uur en afhankelijk 
van de bodem en grondwaterstand c.q. het infiltratievermogen, bij voorkeur 
in de bodem ge'lnfiltreerd worden. Ais infiltratie niet (voldoende) mogelijk is, 
mag uitsluitend gereguleerd (mede) op het oppervlaktewater afgevoerd wor
den, waarbij dan de (oorspronkelijke) agrarische afvoermaat niet mag wor
den overschreden. 
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Tussenconclusie: 
In het beoogde plan voor glastuinbouwgebied Vlasakkers wordt, o.a. op ba
sis van een daartoe opgesteld Waterplan (DLV, december 2004) en een 
aantal latere uitwerkingen daarvan op bedrijfsniveau, rekening gehouden 
met de aanleg van afdoende voorzieningen voor de piekopvang en infiltratie 
van schoon regenwater conform de normen van het waterschap. 
Daarnaast is rekening gehouden met de mogelijkheid c.q. voorzieningen om 
hemelwater op te vangen en te hergebruiken voor de teelt van de tuinbouw
gewassen. In hoofdstuk 5 en 6 komt dit nader aan de orde. 

2.3.3 Provinclaal uitwerkingsplan/Reglonaal Structuurplan 

In het 'Regionaal Structuurplan' (1998) van het Samenwerkingsverband Re
gio Eindhoven (SRE), waarvan de gemeente deel uitmaakt, is het gebied 
Vlasakkers geheel opgenomen binnen de 'zoekruimte agrarische functie
versterking'. Het gaat daarbij om het onderzoeken/(her)ontwikkelen van mo
gelijkheden voor niet-grondgebonden landbouw, zo mogelijk gericht op een 
bepaalde bedrijfstak in geclusterde vorm. Dit in het verlengde van de eerde
re kwalificaties, in zowel het Streekplan uit 1992 als de regionale parapluno
ta (zie hierna), als glastuinbouwgebied. Dit onderdeel van het 'Regionale 
Structuurplan' is nadien ook door Gedeputeerde Staten goedgekeurd. 
Inmiddels is een nieuw provinciaal uitwerkingsplan Zuidoost-Brabantlre
gionaal structuurplan Eindhoven voor het gebied van het SRE vastgesteld. 
Het regionaal structuurplan van het SRE betreft in principe het stedelijk ge
bied binnen zuidoost Brabant. Wat betreft het buitengebied, en dus ook De 
Vlasakkers in Someren geldt het Reconstructieplan De Peel, zoals hiervoor 
al aan de orde geweest. 

Tussenconclusie: 
De eertijds en ook nu nog steeds beoogde ontwikkeling van Vlasakkers voor 
glastuinbouw past geheel in het geldende Provinciaal Uitwerkings
plan/Regionaal Structuurplan, daar op Vlasakkers Reconstructieplan De 
Peel van toepassing is en het daarbinnen past (zie onder 2.3.1). 

2.3.4 Glastuinbouw in Deurne, Asten en Someren 
Medio 2004 is door de ZL TO een onderzoek uitgevoerd naar de behoefte 
aan uitbreidingsmogelijkheden onder tuinders in de gemeente Deurne, As
ten en Someren. De tuinders is gevraagd naar hun plannen voor de korte en 
(middel) lange termijn. Daarbij is tevens aandacht besteed aan het econo
misch belang van de glastuinbouwsector in Zuidoost-Brabant. Het onder
zoek is uitgevoerd in de vorm van een enquete. 
Vanuit de gemeente Someren hebben 21 glastuinbouwers meegewerkt aan 
de enquete. Hieruit blijkt dat er voor autonome groei in de gemeente Some
ren de komende jaren ruimte voor netto 74 ha kassen gevonden moet wor
den. 

Tussenconclusie: 
De ontwikkeling van glastuinbouwgebied Vlasakkers, zoals voorzien in voor
liggend bestemmingsplan, is in hoofdzaak gericht op deze autonome groei. 
Via de projectmatige uitvoering van een groot dee I van het plangebied wordt 
direct ruimte geboden voor diverse verplaatsingen en/of uitbreidingen van 
lokale tuinders, waarmee al aan ruim de helft van die autonome groei vol
daan kan worden. Daarnaast biedt het plan indirectlaanvullende mogelijkhe
den waarmee verder (grotendeels) aan die groeiruimte kan worden voldaan. 

13 



2.3.5 Beleid DAS-gemeenten tijdelljke huisvesting'seizoensarbeiders 

De gemeenten Deurne, Asten en Someren hebben in SRE-verband en in 
overleg met de provincie aanvullend beleid geformuleerd voor de tijdelijke 
huisvesting van seizoensarbeiders. Dit beleid wordt ook opgenomen in (de 
planregelingen) van voorliggende bestemmingsplan. 

Tussenconclusie 
Voorliggend bestemmingsplan geeft mede invulling aan het beleid van de 
DAS-gemeenten m.b.t. tijdelijke hUisvesting van seizoensarbeiders. 

2.3.6 Paraplunota 

In de regionale zogenaamde paraplunota 'Planologische vernieuwing Bui
tengebied' (1995) zijn, in samenwerking en samenspraak met de omliggen
de gemeenten Asten, Deurne en Gemert/Bakel, de hoofdlijnen van het 
(toenmalige) beleid voor het buitengebied in die regio vastgesteld. 
Daarin is het gebied Vlasakkers, in aansluiting op het Streekplan 1992 en de 
feitelijke ontwlkkelingen aldaar, eveneens aangegeven als een ontwikke
lingsgebied voor de glastuinbouw (projectvestiging), zonder beperkingen wat 
betreft bedrijfsomvang. 
Deze beleidslijnen zijn ook overgenomen/nader uitgewerkt in voornoemd 
structuurplan en het hierna nog te behandelen gemeentelijk beleid. 

Tussenconclusie: 
De eertijds/nu beoogde ontwikkeling van Vlasakkers voor glastuinbouw 
was/is geheel conform de toenmalige ingezette regionale hoofdlijnen voor 
het buitengebied zoals opgenomen in de paraplunota. 

2.4 Gemeentelijk beleid 

2.4.1 Ruimtelijke beleidsvlsie 

In de 'Ruimtelijke Beleidsvisie' van de gemeente (oktober 1997) is het gebied 
Vlasakkers, voorzover het de ontwikkeling van glastuinbouw betreft, conform 
het hier voor al genoemde provinciale en regionale beleid, eveneens aange
geven als 'concentratie glastuinbouw'. Daarop zijn geen afwijzende reacties 
met betrekking tot die ontwikkeling ontvangen. 

Tussenconclusie: 
De nu beoogde ontwikkeling van Vlasakkers voor glastuinbouw past (nog 
steeds) in de gemeentelijke beleidsvisie. 

2.4.2 Bestemmlngsplan buitengebled (1976) 

Voor het gebied Vlasakkers geldt nog steeds het Bestemmingsplan Buiten
gebied, van de gemeente Someren, uit 1976. 
Daarin is een klein gedeelte van het plangebied, vanaf ca. 100 meter ten 
noorden van de Vlasstraat, bestemd voor 'agrarische doeleinden A'. Hier
binnen gelden beperkte mogelijkheden voor het bouwen van agrarische be
drijfsopstallen, waaronder die voor glastuinbouwbedrijven. 
Het overige deel, dat nagenoeg het hele plangebied omvat, is nog bestemd 
voor 'agrarische doeleinden D'. Daarbinnen is de oprichting van agrarische 
bedrijven (waaronder ook glastuinbouwbedrijven) toegestaan. 
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Daarbij geldt per bouwperceel een maximum bebouwingspercentage van 
60%, uitgezonderd voor glastuinbouwbedrijven (waarvoor enkel afstanden 
tot perceelgrenzen en wegen maatgevend zijn, zodat de bouwpercelen 
daarvan nagenoeg volledig met kassen e.d. bebouwd kunnen worden). 

Het graotste deel van de huidige glastuinbouw- en tuinbouwbedrijven, en 
ook de overige agrarische bedrijven, zijn op basis van de mogelijkheden van 
het geldende bestemmingsplan in het gebied gevestigd en tot ontwikkeling 
gekomen. Twee recenter gevestigde glastuinbouwbedrijven langs de Laval
lestraat G.q. noordelijk de Vlasstraat, zijn via een artikel 19 WRO-procedure, 
in afwijking van het daar vigerende bestemmingsplan, tot stand gekomen. 

Voorliggende glastuinbouwgebied · Vlasakkers was overigens al begrepen in 
het voorontwerp van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1998' via een wijzi
gingsbevoegdheid voor nieuwsvestiging van, omschakeling naar en uitbrei
ding van glastuinbouwbedrijven. 
In het vooroverleg en de inspraak zijn daarover in feite geen noemenswaardi
ge op- of aanmerkingen ingekomen. Echter, op grand van de reactie van de 
Provinciale Planologische Commissie omtrent het (mogelijk) m.e.r.-plichtig zijn 
van dat planonderdeel, is besloten om het glastuinbouwgebied Vlasakkers uit 
het bestemmingsplan 'Buitengebied 1998' te halen en daarvoor een apart be
stemmingsplan met een MER (milieueffectrapport) op te starten. 

Tussenconclusie: 
Voor de ontwikkeling van Vlasakkers als vestigingsgebied voor glastuinbouw 
was het opstellen van een passend nieuw bestemmingsplan annex MER 
wenselijk c.q. planologisch noodzakelijk. 

2.4.3 Voorontwerpbestemmingsplan 'Glastuinbouwgebled Vlasakkers' 
{juli 2000)/MER Glastuinbouwgebied Vlasakkers (aug. 2001) 

Na vaststelling van het bestemmingsplan 'Buitengebied 1998' is vervolgens de 
opstelling ter hand genom en van een voorontwerp van het 'Bestemmingsplan 
glastuinbouwgebied Vlasakkers' en een (ontwerp) Milieu-Effect-Rapport 
'MER glastuinbouwconcentratiegebied Vlasakkers' (augustus 2001). 

Oat voorontwerpbestemmingsplan is toen opgesteld in wisselwerking met het 
MER, zodat resultaten en suggesties vanuit het MER voor zover ruimtelijk van 
belang desgewenst ook nog in het bestemmingsplan opgenomen konden 
worden. Met name voor de meeste daarbij aangegeven inrichtings- c.q. MMA
varianten is dat het geval geweest. 

Hoofddoel van dat voorontwerpbestemmingsplan was om, naast continuering 
van de bestaande agrarische functies in het plangebied, een aan de actuele 
situatie aangepast en eigentijds ruimtelijk-planologisch ontwikkelingskader te 
bieden. Oat vooral gericht op de ontwikkeling van bestaande glastuinbouwbe
drijven en op de vestiging van nieuwe glastuinbouwbedrijven op individue
le/niet-projectmatige basis. 
Daarbij speelden toen de volgende uitgangspunten: 
- het realiseren van een goede ontsluiting via de Lavallestraat en ook aanleg 

riolering in het gebied (inmiddels gerealiseerd door de gemeente); 
- een adequate landschappelijke inpassing (zo veel mogelijk op vrijwillige 

basis, gestimuleerd door de gemeente); 
- het beperken van de negatieve gevolgen/uitstraling naar de omgeving en 

afdoende watervoorzieningen (via planologische randvoorwaarden); 
- het bieden van planologische mogelijkheden voor eventuele gemeen

schappelijke voorzieningen ten behoeve van de lokale glastuinbouw, die 
een duurzame ontwikkeling en inrichting op bedrijfs- en/of gebiedsniveau 
(kunnen) bevorderen; 
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- het niet-projectmatig ontwikkelen van het gebied, maar enkel het scheppen 
van een juridisch-planologisch kader, met beperkte directe en veel indirec
te bouwmogelijkheden onder voorwaarden; concrete invulling zou door 
particuliere initiatieven van individuele of vrijwillig samenwerkende tuinders 
moeten plaatsvinden. 

Oit voorontwerpbestemmingsplan sloot aan op het voor het omliggende ge
bied geldende bestemm ingsplan 'Suitengebied 1998'. Oe planopzet en juri
dische regeling kwamen daarmee ook in grote lijnen overeen. 

Het voorontwerpbestemmingsplan en het MER hebben nadien de wettelijke 
inspraak- en overlegprocedures doorlopen. Daarna is het planproces echter 
stil gevallen. zoals in hoofdstuk 1 al is uiteengezet. 

Tussenconclusie: 
Voor de ontwikkeling van Vlasakkers als vestigingsgebied voor glastuinbouw 
is het opstellen van een passend nieuw bestemmingsplan annex MER nog 
steeds wenselijk c.q. planologisch noodzakelijk. 

2.5 Resume 

Geconcludeerd kan worden dat op basis va~ het huidige ruimtelijk beleid op 
de verschillende niveaus, zoals in dit hoofdstuk geschetst. het gebled 
Vlasakkers als (proj.ect)vestigingsgebied voor glastuinbouw daarin past en 
als zodanig In pr.incipe ook niet ter discussie staat. 
Oat geldt zeker wat betreft de hoofdlijnen van de beoogde glastuinbouwont
wikkeling. Ook meer in detail wordt met de planopzet tegemoet gekomen 
c.q. voldaan aan diverse planologische criteria/randvoorwaarden die vanuit 
die beleldskaders voor het plangebied van belang zijn. zoals in het voor
gaande reeds is aangegeven en/of uit het navolgende nog nader zal blijken. 
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3 HUIDIGE SITUATIE 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de huidige ruimtelijke situatie van het plangebied en, 
in beperkte mate, ook de belangrijkste milieuaspecten die daarbij spelen kort 
toegelicht. Daarbij gaat het met name om die ruimtelijke en aanverwante as
pecten die van belang zijn in relatie tot de (glas)tuinbouwbedrijven en ande
re agrarische bedrijven, omdat die functies het meest bepalend zijn voor het 
plangebied. 
Diverse ook voor het MER relevante milieuaspecten in brede zin worden in 
deze plantoelichting c.q. dit hoofdstuk veelal in beperkte/samenvattend zin 
toegelicht. In het MER (2001) en de aanvulling op het MER (2006) komen 
deze aspecten uitvoeriger aan de orde, waarnaar wordt verwezen. 

3.2 Ruimtelijk-functionele situatie 

Llgging in de omgeving 
Het plangebied Vlasakkers ligt in het zuidelijk deel van de gemeente Some
ren. Het ligt enkele kilometers ten zuiden van de hoofdkern Someren en direct 
ten noordwesten van de kern Someren-Eind. 

Het huidige glastuinbouwgebie<;f omvat het gebied aan de Lavallestraat, Vlas
straat, Ploegstraat, Laarstraat en een gedeelte van de Heistraat. 
Daar bevindt zich reeds een concentratie van 14 glastuinbouwbedrijven of 
tuinbouwbedrijven met al relatief veel (teeltondersteunend) glas en 2 andere 
tuinbouwbedrijven met zeer weinig of geen (teeltondersteunend) glas. 

Het beoogde (project)vestigingsgebied voor glastuinbouw, met bijbehorende 
voorzieningen, wegen e.d., heett een bruto omvang van ca. 190 ha. Daarom
heen ligt plaatselijk een overwegend onbebouwde randzone met blijvend 
agrarisch grondgebruik, conform de huidige situatie, ter grootte van ca. 22 ha. 

Het voorliggende bestemmingsplan, dat zowel het (project)vestigingsgebied 
voor glastuinbouw als de onbebouwde randzone om vat, omdat ook die zone 
niet is opgenomen in het omliggende bestemmingsplan 'Suitengebied 1998', 
beslaat daarmee een oppervlakte van in totaal ca. 212 ha. 

Het plangebied, sluit aan de noord- en oostzijde aan bij de lintbebouwing 
langs de Soerenkamplaan en de kernbebouwing van Someren-Eind. Het 
plangebied wordt aan de west- en zuidzijde omringd door agrarisch gebied 
met een relatief grootschalig karakter en een overwegend rechthoekige verka
velingstructuur. Het aangrenzende agrarische gebied ten oosten van de Hei
straat is meer kleinschalig van karakter en kent een zekere functiemenging, 
met in verhouding veel burgerwoningen en verspreid daar tussen (nog) diver
se agrarische bedrijven. 
Met uitzondering van de kern Someren-Eind, waarvoor een apart bestem
mingsplan geldt, is het overige omringende buitengebied geheel opgenomen 
in het daar vigerende bestemmingsplan 'Suitengebied 1998'. 

Hierbij kan nog aangevuld worden dat op ca. 1,5 km hemelsbreed ten noord
oosten van het plangebied een ander glastuinbouwconcentratiegebied gele
gen is. Dat is het glastuinbouwgebied Kievitstakkers, nabij Someren. 
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Daar bevindt zich een 4-tal glastuinbouwbedrijven die inmiddels hun maximale 
planologische capaciteit aan glasoppervlakte daar benut hebben. 

Ruimtelijk beeld en grondgebruik 
De bestaande situatie wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een groot 
aantal agrarische bedrijven, waarbij met name glastuinbouwbedrijven en en
kele andere tuinbouwbedrijven In rulmtelijk opzicht overheersen. 
Het ruimtelijk beeld is wat betreft het wegen-, verkavelings- en bebouwingspa
troon, in ruimtelijk-Iandschappelijk opzicht, als vrij grootschalig, rechthoekig en 
strak te typeren. 
Langs de Lavallestraat, de Laarstraat en de Vlasstraat, en in wat mindere ma
te langs de Ploegstraat, Heistraat en Hoeksestraat, is het gebied overwegend 
respectievelijk plaatselijk dicht bebouwd. Vooral de aanwezigheid van luin
bouwkassen, waterbassins en aanverwante bedrijfsbebouwing van uiteenlo
pende aard vall daarbiJ op. Mede door die verschillende voorzieningen strek
ken de (glas)tulnbouwbedrijven zlch veelal diep vanaf de landbouwwegen in 
het achterliggende gebled ult. 
De onbebouwde gronden worden intensief agrarisch gebruikt voor diverse 
teelten, waarbij vaak ook contalnervelden, met onderverhardingen of teeltfo
lies en diverse gebouwde voorzieningen, gebruikt worden. 
De enkele overige, meer verspreid liggende. agrarische bedrijven laten wat 
betreft bedrijfsbebouwing een wisselend beeld zien. Het zijn overwegend in
tensieve of gemengde veehouderiJbedrijven, waarvan de (ruimtelijke) om
vang over het algemeen (veet) klelner is dan die van de (glas)tuinbouw
bedrijven. Het beeld van die veehouderijbedrijven wordt vooral bepaald door 
de aanwezigheid van diverse (grotere) veestallen, waarbij de aansluitende 
gronden veelal in gebruik zljn als bouwland (ma"isteelt) of weiland. 
Verder is eT verspreid in het plangebled nog een enkel niet-agrarisch bedrljf 
alsmede een aantal burgerwoningen, veelal voormalige agrarische bedrijfs
woningen, aanwezig. 

Huidige functies 
Binnen het plangebied zijn thans (2005/2006) nog een 20-lal agrarische be
drijven gevestigd, te weten: 

14 (glas)tuinbouwbedrijven. met uitsluitend glas of in belangrijke mate glas 
met onbedekte (contalner- of stelllng)teelt; deze bedrijven hebben nu in 
totaal ruim 52 ha glas, varierend tussen 0,35 en 7,5 ha per bedrijf en 
gemiddeld 3,5 a 4 ha glas per bedrijf; 

2 overige tuinbouwbedrijven, met overwegend of uitsluitend onbedekte of 
containerteelt met beperkt 'ondersteunend' glas, tot ca. 0,2 a 0,3 ha per 
bedrijf; 

4 veehouderij bedrijven, waarvan 3 intensieve en 1 gemengde veehoude
rij, met uiteenlopende bebouwing tot maximaal ca. 0,45 ha. 

De meeste agrarische bedrijven beschikken over tenminste 1 en soms over 2 
bedrijfswoningen. Drie bedrijven hebben geen bedrijfswoning. In totaal zijn er 
daarmee 20 agrarische bedrijfswoningen aanwezig. 
Daarnaast is er recent 1 bedrijfswoning afgebroken die (elders in de nabijheid) 
als zodanig herbouwd mag worden. 

Verder is/zijn nog in het plangebied gelegen: 
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2 niet-agrarisch bedrijven met bedrijfswonlng; te weten een metaalbedrijf 
en (mogelijk) een agrarisch(-technisch) hulpbedrijf (= op basis van vi
gerende rechten, waar nu in strijd daarmee een autobergings- annex 
taxibedrijf gevestigd is); 

10 burgerwoningen. 



Infrastructuur, wegen 
Het plangebied ligt tussen twee interlokale verbindingen. De Boerenkamplaan, 
ten noordoosten van het plangebied, is een belangrijke verbinding tussen So
meren en Someren-Eind. Op enige afstand ten westen van het plangebied ligt 
de Kerkendijk, de belangrijkste verbinding tussen Someren en Someren
Heide. 

De Lavallestraat is enkele jaren geleden verhard en vormt sedertdien de be
langrijkste externe hoofdaansluiting van het glastuinbouwgebied, aan de 
noordzijde, op de Boerenkamplaan. De recent gemeten verkeersintensiteit op 
de Lavallestraat bedraagt ca. 760 motorvoertuigen per etmaal (mvt/etm). 
De verdere ontsluiting van het glastuinbouwgebied vindt vanaf daar prim air 
plaats via Lavallestraat - Vlasstraat (middengedeelte) - Ploegstraat. Aanslui
tend daarop in oost-westrichting zijn er nog de Vlasstraat (westelijk en ooste
lijk gedeelte) en de Laarstraat - Heistraat. 

In mindere mate vindt externe ontsluiting op dit moment ook nog plaats via 
verharde wegen als Laarstraat (oostzijde), Vlasstraat - Driehoekstraat 
(noordwestzijde) en Hollandseweg (zuidzijde). De onverharde Hoeksestraat 
(noordzijde) verbindt het plangebied eveneens nog met de Boerenkamplaan, 
maar de ontsluitingsfunctie daarvan is, mede gezien de technische uitvoering, 
(zeer) beperkt en enkellokaal gericht. 

Het verkeer in het plangebied Vlasakkers is, door de ligging en de ontslui
tingsstructuur ten opzichte van de omgeving in overwegende mate bestem
mingsverkeer. Plaatselijk is sprake van enig doorgaand/gebiedsvreemd 
(sluip)verkeer. Oat betreft naast lokaal fietsverkeer ook autoverkeer. Dit laat
ste met name tussen de Boerenkamplaan en het westelijk dee I van de kern 
Someren-Eind en het buitengebied aldaar, wat dan verloopt via Lavallestraat 
- Vlasstraat (oostelijk gedeelte) - Haagdoornweg (met een recent gemeten 
verkeersintensiteit van 460 mvt/etm). Ook is er vanaf de Boerenkamplaan 
richting Someren-Heide, via Lavallestraat - Vlasstraat - Ploegstraat, nog 
zeer beperkt doorgaand autoverkeer. 

Infrastructuur, leldingen 
Langs de westzijde van de Ploegstraat en Hoeksestraat loopt een onder
grondse hoofdtransportwaterleiding (met directe beschermingszone van 3 m 
ter weerszijden) van Waterleidingmaatschappij Brabant Water door het plan
gebied. 
Ook liggen er in de wegbermen nog diverse (planologisch niet relevante) lei
dingen voor huisaansluitingen van nutsvoorzieningen, waaronder sinds kort 
ook rioolpersleidingen, waarmee het afvalwater wordt afgevoerd naar de regi
onale RWZI in Asten. 

Tot slot ligt buiten het plangebied, op enige afstand ten zuiden van de Hol
landseweg, nog een dubbele hoofdtransportleiding voor aardgas van de 
Gasunie. De toetsingszones externe veiligheid daarvan, ter breedte van 130 
m aan weerszijden, va It voor een gedeelte binnen het plangebied zodat de 
concrete planinvulling daar getoetst moet worden aan de circulaire 'Zonering 
langs hogedruk aardgastransportleidingen' (26-11-1984; kenmerk DGMH/B 
nr1014004) van het ministerie VROM Directoraat-generaal voor de Milieuhy
giene). 
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3.3 Badem en waterhuishauding 

Bodem 
Het plangebied ligt op ongeveer 27 meter boven NAP, is vrij vlak met aileen 
ten noorden van de Vlasstraat een licht glooiend relief . De gronden zijn 
overwegend gevormd op 'jonge' dekzandvlakten en, noordelijk van de Vlas
straat, op een kleine dekzandrug. 
De bodem bestaat vooral uit zwaklmatig tot sterk lemig fijn zand (met inspoe
lingslaag) en is vaak voorzien van een dikker humeus bovendek, als gevolg 
van het gebruik, van oudsher, als bouw- en grasland. 

Bodemkundig gezien zijn het grotendeels zogenaamde humus-podzolgronden 
of gooreerdgronden. Noordelijk van de Vlasstraat zijn, door langdurig agra
risch gebruik en potstalbemesting op oude akkers, hoge zware enkeerd
gronden gevormd. Plaatselijk, in een wat natter gebied bij de Ploegstraat, zijn 
moerige gronden aanwezig. 
Binnen het plangebied komen geen bijzondere aardkundige waarden, zoals 
duidelijk relief, steilranden e.d., of geologisch bijzondere (gea-)objecten 
v~~r. 

Gegevens over de bodemkwaliteit zijn slechts incidenteel bekend, uit onder
zoek in het kader van bouwplannen of wegaanleg/-reconstructies. 
Aan de Laarstraat, Ploegstraat en Vlasstraat, zijn lokale verontreinigingen 
van bodem en/of grondwater aangetroffen, met o.a. zware metalen, die de 
zogenaamde streefwaarden overschreden. Aanvullend onderzoek is daar 
voor eerdere bouwplannen niet nodig gebleken. 
Ult onderzoek voor de reconstructie!verharding van de Lavallestraat is ge
bleken dat daar, als gevolg van de van oudsher aanwezige halfverharding 
met sintels, sprake was van ernstige bodemverontreiniging. In het kader van 
de reconstructie van die weg heeft saneringl1soiatie van die verontreiniging 
inmiddels plaatsgevonden. Naar verwachting is ook bij de Hoeksestraat spra
ke van een vergelijkbare situatie, die bij veranderingen aan die weg eenzelfde 
aandachtloplossing vereist. Ook bij reconstructie van andere thans verharde 
wegen (zoals Vlasstraat en Ploegstraat) kan dat het geval zijn. 
Gelet op het van oudsher intensieve agrarische gebruik kunnen in het gehe
Ie gebied plaatselijk, in meer of mindere mate, lichte agrarische 'veront
reinigingen' aanwezig zijn. 
Vanwege de voorheen in de regio veel voorkomende toepassing van sintel
verhardingen dient er bij reconstructie van halfverharde en ook verharde 
wegen rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van vergelijkba
re verontreinigingen als bij de Lavallestraat het geval was. 

Grondwater 
Geohydrologisch gezien be staat de opbouw binnen het plangebied uit 2 ver
schillende lagen of pakketten: 
1 Van maaiveld tot 16 m beneden maaiveld bevindt zich het ondiep (frea

tisch) grondwater, in een deklaag bestaande uit fijne zanden, 
Daarbinnen komen sterk wisselend grondwatertrappen (III - VII) c.q. de 
volgende hoogste grondwaterstanden voor (volgens grondwaterklassen 
kaart van Waterschap Aa en Maas): 
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ondieper dan 40 cm beneden maaiveld: uitsluitend enkele 'nattere' 
perce len in het zuiden van het gebied, nabij de Hollandseweg; 
tussen 40 cm en 80 em beneden maaiveld: het merendeel van het 
plangebied; 



dieper dan 80 cm beneden maaiveld: enkele 'drogere' gronden ten 
noordwesten van de Ploegstraat en ten noordoosten van de Vlas
straat. 

In het ondiepe (freatisch) grondwater komen in het plangebied geen kwelge
bieden met opwaartse aan de oppervlakte tredende grondwaterstromingen 
v~~r. De hogere Iicht glooiende gronden op de dekzandrug ten noorden van 
de Vlasstraat vormen een infiltratiegebied, met neerwaarts gerichte grondwa
terstroming, waar het water in de diepere ondergrond verdwijnt of inzijgt. 
De overige gronden, in het grootste dee I van het plangebied, zijn intermedi
air, met een zeer oppervlakkige en vooral horizontaal of wissellende neer
waarts en opwaarts gerichte waterstromingen. De kwaliteit van het ondiepe 
grondwater is, tot ca. 20 m diepte, aantoonbaar be'invloed door menselijke ac
tiviteiten. 

2 Van 16 m tot 47 m beneden maaiveld, bevindt zich het eerste watervoe
rend pakket, bestaande uit grindhoudende grove zanden waar spora
disch grind- of kleilagen in voorkomen. 
Dit pakket is onderdeel van het zogenaamde Schijndel-Mierlo grond
watersysteemcomplex, een infiltratiegebied bestaande uit een min of 
meer aaneengesloten rug van hogere gronden die in het oosten aansluit 
op het Peel Schol Systeem. 

In het eerste watervoerende pakket is ter plaatse van het plangebied sprake 
van een kwelstroom, die daar echter niet aan de oppervlakte komt. De kwali
teit van het diepere grondwater wordt, vanaf 20 m en dieper, niet meer door 
menselijk toedoen be'invloed en heeft daar de samenstelling van zacht water. 

Oppervlaktewater 
Er is weinig oppervlaktewater binnen het plangebied aanwezig. Dit betreft een 
aantal kleinere waterschapssloten en diverse (particuliere of gemeentelijke) 
afwateringssloten/schouwsloten langs perceelsgrenzen en verschillende we
gen. Voor een overzicht wordt verwezen naar het in de bijlagenmap apart bij
gevoegde Waterplan Glastuinbouwgebied 'Vlasakkers' te Someren' van DLV 
Bouw, Milieu en Techniek BV van februari 2005 (kaartbijlage 1). 

De stroomrichting van de meeste sloten is naar het noordwesten gericht. Daar 
ontstaat ook de waterloop de Kleine Aa, direct ten noorden van het plange
bied, nabij de Vlasstraat, waar water samenkomt uit diverse daar naartoe lei
dende perceelssloten. Dit is het beheersgebied van Waterschap Aa en Maas. 
Het oppervlaktewater ten zuiden van de Laarstraat wordt eveneens via enkele 
kleinere sloten afgevoerd richting Hollandseweg. Vandaar wordt het in meer 
westelijke richting naar de Peelrijt afgevoerd. Dit is het beheersgebied van 
Waterschap de Domme!. 

Buiten het plangebied, richting Lierop, komt het water van de Peelrijt, via een 
afleiding, overigens weer in de Kleine Aa terecht. 
Door de aanwezigheid van diverse regenwaterbassins bij de tuinbouw
bedrijven vindt een beperkte of vertraagde afvoer van regenwater plaats. Het 
overtollige regenwater blijft, ondanks het gegeven dat sinds kort een drukriole
ring aanwezig is die echter aileen het afvalwater en niet het regenwater af
voert, zoals voorheen afgevoerd worden via de diverse berm- en perceelsslo
ten naar de (hoofd)watergangen van de waterschappen. De waterlopen val
len, zeker in perioden met weinig regenval, grotendeels droog. 

De waterkwaliteit is voedselrijk, weinig dystroof (zwak gebufferd) tot over
wegend zuur en kalkarm, met weinig natuurlijke kenmerken of bijzondere 
waarden. 

21 



3.4 Ecologie 

In het kader van de ontwikkeling van het glastulnbouwgebied Vlasakkers is 
een verkennend natuuronderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek 'Na1uurwaarden 
glastuinbouwgebied Vlasakkers' (Croonen Adviseurs, september 2004) is 
apart in de bijlagenmap bij dit bestemmingsplan opgenomen. Onder verwij
zing daar naar kan wat betrett de actuele situatle met betrekking tot de na
tuurwaarden het volgende worden opgemerkt. 

Het plangebied bestaat overwegend uit relatief grootschalige, rationeel ver
kavelde en intensief gebrulkte agrarlsche gronden, voor gras- en bouwland 
en voor tuinbouw. Daarnaast Is er plaatselijk sprake van een intensieve be
bouwing voor bestaande glastuinbouw- en andere agrarische bedrijven. Er 
zijn zeer beperkt landschappelijke elementen aanwezig, met name erfbe
plantingen en smalle wegbermen en greppels of sloten. 

Gezien het intensieve agrarische karakter van het gebled mag verwacht 
worden dat zeer beperkt belangwekkende planten en dieren aanwezig kun
nen zijn. Dit betreft met name enkele atgemene amfibieen en planten, naast 
een groter aantal zeer algemene vogel- en zoogdiersoorten. Voor aile ge
noemde soorten zijn vooral bermen, sloten en (erf)beplantingen van belang. 
V~~r vleermulzen kan daarnaast ook de aanwezige bebouwing van belang 
zijn als verblijfplaats. 
Voor minder algemene vogelsoorten die in de regio voorkomen, zoals weide
en struweelvogels, is het gebled van marginaal belang. Incidentele broedge
vallen van patrijs, roodborsttapuit, kerkuil en steenuil zijn, mede vanwege 
geschikte leefgebieden in de omgevlng, echter nlet geheel uit te slulten. 
Van beschermde vissen, reptielen en ongewervelden zijn geen waarnemin
gen in het plangebied bekend. Naar verwaehting vormt het plangebied voor 
deze soortgroepen geen gesehikt leetgebied. 

3.5 Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

Landschap en cultuurhlstorie 
Het plangedeelte noordelijk van de Vlasstraat, gelegen op een dekzandrug, 
is onderdeel van een eultuurhistoriseh waardevol oud ontginningsgebied, 
waarvan de historie terug gaat tot de middeleeuwen. 
Oat gebied strekt zieh, in de vorm van een brede strook met daarin ook de 
laagte van de Klein Aa, In noordwestelijke richting uit tot voorbij de bebouw
de kom van Someren. De karakteristieke kenmerken van oude ont
ginnlngen, zoals open akkers, gebogen belijning van wegen en percelering, 
een enigszins glooiend relief, zjjn in dit plangedeelte nog steeds herken
baar. 

Het overige deel van het plangebied, gelegen op een dekzandvlakte, bestaat 
uit 'oudere' heideontglnningen, uit de eerste helft van de 1ge eeuw. Deze ont
ginningen hebben een vrij grootsehalig karakter met een rechthoekige en 
strakke verkaveling. Deze vormt op haar beurt weer de aanzet of basis voor 
de latere 'jonge' heideontginningen (eind 1ge en begin 20e eeuw), die ten wes
ten van plangebied gelegen zijn, met de Hollandseweg als duidelijke grens- of 
omslaglijn. 
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Op de cultuurhistorische waardenkaart van de Provincie Noord-Brabant zijn 
zowel het oude ontginningsgebied als een groot aantal wegen in het heide
ontginningsgebied, daterend van voor 1850 (zoals Ervenweg, Ploegstraat, 
Heistraat, Driehoekstraat, Vlasstraat, Ravelweg, Hollandseweg en Groene
weg), met een hoge historisch- landschappelijke waarde gekwalificeerd. 

In het plangebied is met name langs de Ploegstraat, de Vlasstraat en de Laar
straat, veel bebouwing, waarander een aanzienlijke hoeveelheid glasopstan
den, aanwezig afgewisseld met een aantal containervelden. Het overige 
grandgebruik betreft voornamelijk weiland en (snij)ma'isteelt. 
In het plangebied zijn geen specifieke of uitgesproken visueel-ruimtelijke 
waarden (meer) aanwezig, zoals karakteristieke kleinschalige beslotenheid of, 
het andere uiterste, grootschalige openheid. 

Archeologie 
Het oude ontginningsgebied, ten noorden van de Vlasstraat, is ook arch eo
logische waardevol omdat er archeologische vondsten kunnen worden ver
wacht. Dit blijkt uit eerdere (onderzoeks)gegevens van de Stichting Archeo
logisch Samenwerkingsverband en de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bo
dem onderzoek. 

Op de meest recente Cultuurhistorische Waarden-Kaart (CWK) van de Pro
vincie Noord-Brabant (concept, April 2005), heeft het noordelijke plandeel 
wat betreft archeologische (verwachtings)-waarde de aanduiding 'indicatieve 
archeologische waarde hoog' gekregen. 

De heide-ontginningen in het zuidelijke plandeel hebben op die kaart de 
aanduiding 'indicatieve archeologische waarde middelhoog' gekregen. 

Dit betekent dat bij ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij diepere ingrepen in de 
bodem te verwachten (zoals vanwege funderingen van gebouwen, wegen, 
verhardingen of vanwege waterlopen, vijvers, bassins) in het plangebied 
overal een inventariserend archeologisch (bureau- en boor)onderzoek ver
richt zal moeten worden. 

Voor grate gedeelten van het plangebied, waar planmatige glastuinbouw ge
realiseerd zal worden door Glastuinbouw Someren B.V., is een dergelijk on
derzoek inmiddels uitgevoerd en plaatselijk nog aangevuld met een verder
gaand sleuvenonderzoek (zie ook paragraaf 6.5 en de bijlagenmap). 

3.6 Energie, watergebruik en afval 

Onder dit kopje wordt in het MER nog uitvoerig ingegaan op het energiever
bruik, de wijze van energievoorziening (beschikbaarheid van energiebron
nen), de watervoorziening, het gebruik van water, de afvalproductie en ver
werking/afvoer van afval van de bestaande glastuinbouwbedrijven of voor de 
glastuinbouw meer in het algemeen. Omdat een en ander ruimtelijk minder 
van belang is, wordt op deze plaats enkel stilgestaan bij een aantal wateras
pecten. 

Afvalwater 
Het plangebied is recent, in de vorm van drukriolering, aangesloten op het 
gemeentelijk rioleringsstelsel dat loost op een regionale rioolwaterzuiverings
installatie (RWZI-Asten). Het grootste deel van het afvalwater wordt nu 
daarop geloosd. 
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Slechts kleine hoeveelheden relatief schoon condens(afval)water van de 
kassen wordt plaatselijk nog, conform milieuvoorschriften, periodiek en ge
reguleerd op open water geloosd. 
In het Lozingenbesluit Wet verontreiniging oppervlaktewater (Wvo) glas
tuinbouw wordt, in geval van bepaalde lozingen op het oppervlaktewater, uit 
een oogpunt van waterkwaliteit een minimale reservoirgrootte van 500 m3 

per hectare glas verplicht gesteld als hemelwateropvang voor gietwater. 

Opslag hemelwater als bron voor proceswater 
Het waterverbruik voor het productieproces bij (glas)tuinbouwbedrijven is in de 
regel hoog. Bij de huidige in het plangebied voorkomende glastuinbouw 
(bloemen en planten) moet rekening gehouden worden met een gemiddelde 
waterbehoefte van ca. 7500 m3 per ha. glas per jaar. De kwaliteit en de hoe
veelheid neerslag die er per jaar va It (ca 7600 m3 per ha) stemt vrijwel overeen 
met de waterbehoefte in de glastuinbouw. 
De opvang van regenwater, via de daken van kassen, en opslag in regenwa
terbassins/-tanks/-vijvers is in verhouding goedkoop. Daarom vormt de he
melwateropvang thans de meest gebruikelijke watervoorziening in de glas
tuinbouw. Ook hergebruik van proceswater komt daarbij steeds meer v~~r. 
Verder komt, zelfstandig of gecombineerd met regenwateropvang, van ouds
her bij diverse bedrijven ook (nog) het (mede) gebruik van grondwater of lei
dingwater v~~r. 

De glastuinbouwbedrijven, en ook andere tuinbouwbedrijven in het plange
bied, die gebruik maken van regenwater als gietwater, beschikken in veel ge
vallen over een relatief grate opslagcapaciteit daarvoor. De inhoud van de be
staande waterbassins varieert zeer sterk. Bij glastuinbouwbedrijven met ook 
onbedekte teelt komt een opslagcapaciteit van 500 m3 tot 4000 m3 voor en bij 
de volledige glastuinbouwbedrijven van 9000 m3 tot 15.000 m3

• .; 

Bij recent gerealiseerde kassen is, op basis van de meest actuele (subs i
die)eisen voor een zogenaamde Groen Label Kas (GLK), een capaciteit gere
aliseerd van 3000 a 4000 m3 per ha glas. 

3.7 Verkeer, woon- en leefmilieu 

Verkeer 
Het plangebied Vlasakkers wordt, met uitzondering van de royaal uitgevoer
de Lavallestraat ( ca. 6 m brede met ruime berm en), voornamelijk ontsloten 
door smalte verharde landbouwwegen (ca 3,5 a 4 m breed met smalte on
verharde bermen). Verder zijn er nog enkele on-/halfverharde wegen, zoals 
de Hoeksestraat en een tweetal insteekweggetjes vanaf de Ploegstraat. Er 
zijn geen aparte voorzieningen aanwezig voor langzaam verkeer en open
baar vervoer is niet aanwezig is. 

V~~r de verkeersintensiteiten is, op vergelijkbare wijze zoals vervat in het 
enigszins gedateerde Rapport Akoestisch Onderzoek Lavaltestraat (Croon en 
Adviseurs, augustus 1999) en tevens op punten geactualiseerd, een her
nieuwde notitie opgesteld. Deze notitie 'Verkeersintensiteiten glastuinbouw
gebied Vlasakkers' (Croonen Adviseurs, mei 2006) is ook in de bijlagenmap 
opgenomen. Daaraan kan samengevat het volgende ontleend worden. 
In totaal genereren de bestaande 22 bedrijven en 10 burgerwoningen in het 
plangebied, alsmede de direct aangrenzende bebouwing langs de Heistraat, 
momenteel naar schatting ca. 930 autoritten per etmaal, waarvan ca. 840 
personenauto's en ca. 90 vrachtauto's. 
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Daarvan zullen naar inschatting de meeste riUen (nagenoeg 100% vracht
verkeer en 50% personenauto's) via de Lavallestraat verlopen (ca. 420 + 90 
= 510 mvt/etm). De overige riUen (person en auto's) zullen via de Vlasstraat 
(oost) en de Laarstraat (ieder ca. 15 - 20% = 150 mvt/etm) richting Someren
Eind en via Ploegstraat- Hollandseweg en Vlasstraat (west) -Driehoekstraat 
(ieder ca 5 -10 % = 60 mvt/etm) naar elders voeren. 

Verder is er door aanleg van de Lavallestraat ook sprake van enig door
gaand (sluip)verkeer via het glastuinbouwgebied Vlasakkers. 
Dit wordt ondersteund door een gemeentelijke verkeerstelling uit 2003 
waarbij op de Lavallestraat 760 mvt/etm en op de Hagedoornstraat (ver
lengde van Vlasstraat en Laarstraat, westelijk van Someren-Eind) 420 
mvt/etm werden gemeten, beide met een aandeel van ca. 14% vrachtver
keer. 

Op grond van voornoemde schaUing enerzijds en die telling anderzijds is er 
door het gebied sprak van naar schatting 250 mvt/etm doorgaand verkeer, 
waarvan de ene helft (ca. 125 mvt/etm) in de richting van de Hagedoorn
straat en de andere helft via in de richting van Vlasstraat(west), Hollandse
weg en Heistraat, zoals ook al onder 3.2 gesignaleerd is. 

Naast dit autoverkeer is er in het gebied nog sprake van plaatselijk fietsver
keer en plaatselijk soms ook recreatief (routegebonden) fietsverkeer. 

Behoudens de Lavallestraat zijn de overige verharde wegen, met hun smalle 
profielen en in het bijzonder de Vlasstraat (middengedeelte) en de Ploeg
straat, onvoldoende toegerust op het plaatselijk intensievere verkeer waar
onder met name ook in verhouding veel vrachtverkeer. Parkeren en rna
noeuvreren gebeurt op eigen terrein en de uitritten van de bedrijven en de 
berm en verkeren daardoor plaatselijk in slechte staat. 

Verstoring van het woon- en leefmilieu wat betreft geluid en veiligheid door 
verkeer, zowel binnen als direct buiten het plangebied, zal in het algemeen 
beperkt zijn. 
De voorkeursgrenswaarden volgens de Wet geluidhinder worden, uitgezon
derd bij de aansluiting Lavallestraat-Boerenkamplaan niet overschreden. 
Daar wordt overigens wei voldaan aan wettelijke hogere grenswaarden. 
Plaatselijke knelpunten kunnen zich voordoen voor met name het vrachtver
keer en wat betreft de verkeersveiligheid van kwetsbare weggebruikers als 
fietsers. 
Wat betreft luchtkwaliteit is er in vrijwel geheel zuidoost Noord-Brabant, met 
uitzondering van de directe omgeving van Eindhoven, sprake van geen of 
slechts beperkte overschrijdingen. Daarbij gaat het dan met name om de 
grenswaarden voor het maximum aantal dagen (35dgn/jaar) waarop de 24-
uurgemiddelde-concentratie voor fijn stof hoger is dan de maatgevende 
(piek)waarde van 50 fJg/m 3

. 

Uit het recent verrichte Onderzoek Luchtkwaliteit Vlasakkers (Croonen Advi
seurs, mei 2006; zie ook aparte bijlagenmap) blijkt echter dat in het gebied 
Vlasakkers en omgeving in dit opzicht, zelfs bij een worstcase scenario, in 
het geheel geen problem en te verwachten zijn c.q. voldaan wordt aan het 
Besluit Luchtkwaliteit 2005. 

Overige aspecten 
Volgens de Wet Milieubeheer c.q. het 'Besluit Glastuinbouw' is een afstand 
tussen kassen en incidentele woningen van minimaal 25 m, en een afstand 
tussen kassen en een woongebied van minimaal 50 m, voldoende om diver
se vormen van hinder te voorkomen. Deze afstanden worden in het plange
bied nergens overschreden. 
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De kassen met assimilatiebelichting, die bij sommige bedrijven voorkomen, 
zijn zodanig gesitueerd op ruime afstand van nabij gelegen woningen dat in 
principe geen onaanvaardbare rechtstreekse lichthinder ondervonden wordt. 
Bovendien bestaat er op grond van voornoemd besluit een aantal verplich
tingen voor de bedrijven (zoals zijafscherming en in acht name bepaalde 
donkerperioden) waaraan voldaan moet worden en waarmee onevenredige 
lichthinder voor de omgeving eveneens voorkomen wordt. 

Woningen nabi] (glas)tuinbouwbedrijven kunnen ook hinder ondervinden van 
het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Volgens het 'Besluit Glas
tuinbouw' zijn voornoemde afstanden ook in dit opzicht voldoende om hinder 
te voorkomen. Deze afstanden worden zoals al genoemd in het plangebied 
nergens overschreden. 

Glastuinbouw en ook overige tuinbouw kan schade ondervinden van de 
ammoniakuitstoot uit de stallen van intensieve veehouderijen. Om risico's 
van gewasschade uit te sluiten dient een minimum afstand van 25 m tussen 
dergelijke stall en en de tuinbouwgewassen in acht te worden genomen, en 
bi] meer gevoelige planten, zoals coniferen, een minimum afstand van 50 m. 
Aan de betreffende onderlinge afstanden wordt binnen het plangebied na
genoeg overal voldaan. Enkel de nertsenfokkerij aan de Ploegstaat grenst 
direct (minder dan 25 m) aan een voormalig tuinbouwbedriJf met onbedekte 
teelt zodat, als daar een dergelijke teelt hervat wordt (wat overigens niet de 
verwachtlng is), er sprake kan zijn van een knelpunt. 

De aanwezige intensieve veehouderijen veroorzaken stankhinder voor de 
verspreid gelegen burgerwoningen in het plangebied. Bij de Laarstraat en 
het zuidelijk deel van de Ploegstraat zijn enkele burgerwoningen, op basis 
van de daarvoor geldende richtlijnen (bij omgevingscategorie III) gelegen 
binnen de daarbij maatgevende stankhindercirkels van die bedrijven . . 
Die woningen ondervinden een relatief hoge stankhinderbelasting van die 
bedrijven. 
Door de aanwezigheid van veel intensieve veehouderijbedrijven in de nabij
heid van het plangebied, zal het 'achtergrond niveau' wat betreft deze 
stankhinder in verhouding ook al hoog zijn. De overlast of ervaring van 'extra 
belasting' van dichtbij gelegen bedrijven met stankhinder zal daarom over 
het algemeen (zeer) beperkt zi]n, ondanks de ligging van bestaande wonin
gen binnen (normatieve) stankcirkels. 
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4 AUTONOME ONTWIKKELING 

4.1 Inleiding 

In het MER wordt, in hoofdstuk 3, de autonome ontwikkeling uitvoerig be
schreven. Daaronder wordt dan verstaan de ontwikkeling die het plangebied 
door zou maken indien de beoogde ontwikkeling, op grond van het nieuw op 
te stellen bestemmingsplan (zie hoofdstuk 5), niet ten uitvoer wordt ge
bracht. Een en ander gebeurt in het MER om de milieueffecten van de be
oogde ontwikkeling, die ten grondslag ligt aan het MER, te kunnen vergelij
ken met de situatie van het plangebied die bij een autonome ontwikkeling 
zou ontstaan. Daarbij wordt het vigerende beleid, zoals o.a. verwoord in het 
huidige bestemmingsplan, de geldende milieuwetgeving, en ook algemene 
ontwikkelingen in de land- en tuinbouw, en in het bijzonder de glastuinbouw, 
als medebepalend gezien voor die autonome ontwikkeling. 

Het voert hier te ver om uitvoerig stil te staan bij de autonome ontwikkeling. 
Daarvoor wordt verwezen naar het MER en de aanvulling op het MER. 
Om te illustreren dat de beoogde ontwikkeling, waarvoor dit nieuwe be
stemmingsplan wordt opgesteld, slechts op enkele punten verschilt van de 
(glastuinbouw)ontwikkeling die in het plangebied mogelijk is bij autonome 
ontwikkeling op grond van het geldende bestemmingsplan, wordt wei de 
ruimtelijk functionele situatie in dat kader hierna weergegeven c.q. samen
gevat. 

4.2 Ruimtelijk functionele situatie 

Vigerend bestemmingsplanIReconstructieplan De Peel 
Het vigerende bestemmingsplan uit 1976 (zie ook paragraaf 2.4) voor het 
plangebied biedt ruime mogelijkheden voor de bestaande agrarische bedrijven 
om uit te breiden en eventueel om te schakelen. 
In het overgrote dee I van het plangebied, ten zuiden van de Vlasstraat, is zon
dermeer uitbreiding, omschakeling en nieuwvestiging mogelijk voor aile soor
ten agrarische bedrijven, waaronder glastuinbouwbedrijven en andere tuin
bouwbedrijven, zonder een maximale omvang, omdat het voorgeschreven 
maximum bebouwingspercentage van 60% per bouwperceel expliciet niet 
geldt voor kassenbouw. Daarbij gelden verder nog een (beperkt) aantal bouw
voorschriften die wei enigszins gedateerd zijn en daardoor voor bepaalde be
drijfsgebouwen, zoals kassen, enige beperkingen op kunnen leveren, o.a. wat 
betrett de gewenste/noodzakelijke (goot)hoogte. Aileen ten noorden van de 
Vlasstraat is geen omvangrijke uitbreiding of vrije vestiging van agrarische 
bedrijven mogelijk volgens het vigerende plan. 

Hierbij dient er rekening mee gehouden te worden dat naast dit bestem
mingsplan voor wat betrett uitbreiding, omschakeling of vestiging van inten
sieve veehouderijbedrijven of -bedrijfstakken het recente Reconstructieplan 
De Peel (zie ook onder 2.3.1) dienaangaande aanzienlijke beperkingen stelt. 
Nieuwvestiging van en om schake ling naar intensieve veehouderij zal daar
door in feite niet meer plaatsvinden. Uitbreiding van intensieve veehouderij 
zal slechts nog zeer beperkt plaats vinden. Oat met name voor dierwelzijn en 
in een enkele geval mogelijk voor een (zeer) beperkte verdere uitbreiding op 
basis van een concreet ook anderszins uitvoerbaar uitbreidingsplan. 
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Wijze van realisatie 
De autonome ontwikkeling zal in grote lijnen eenzelfde of zelfs een versterkt 
beeld laten zien van de ontwikkellngen die de laatste jaren, op individuele ba
sis en op grand van het vigerende bestemmingsplan, hebben plaats
gevonden. Daaraan zullen ook de collectieve inspanningen van Glastuinbouw 
Someren B.V. in samenwerking met de TOM biJdragen, met dien verstande 
dat daarbij wei knelpunten vanwege het vigerende plan ondervonden zullen 
worden. 
Oaarbij kan de gemeente, anders dan via overleg. nauwelijks of geen sturing 
geven aan de (individuele) ontwikkellngen van met name de glastuinbouw, 
omdat het vigerende plan geen voorwaarden stelt aan de omvang van de be
drijven, interne aspecten van een glastuinbouwgebied. de landschappelijke 
inpassing en het systeem van afwatering/waterberging. Ais wegbeheerder 
heeft men wei enige invloed op verkeers- en wegsituaties. 

Omgeving 
Er zullen op basis van het recente bestemmingsplan 'Buitengebied 1998'. 
dat nu voor de omgeving van het plangebied geldt, geen omvangrijke ruim
telijke ontwikkelingen plaatsvinden die nadrukkelijke gevolgen hebben voor 
onderhavig gebied. Aile agrarische bedrijven. andere bedrijven en woningen 
in de omgeving zijn specifiek bestemd, met beperkt ruimte voor uitbreiding of 
functieverandering. Nieuwvestiging van agrarische en andere bedrijven is 
geheel uitgesloten. Met name in het kernrandgebied. nabij kern Someren
Eind, en ook daarbuiten is hergebruik van vrijkomende agrarische bedrijven 
beperkt mogelijk, voor kleinschalige ambachtelijke, verblijfsrecreatieve en 
buitengebiedgebonden functies of wonen. 
Mede als gevolg van het reconstructiebeleld zullen er naar verwachting nog 
wei diverse intensieve veehouderljbedrijven hun bedrijf of betreffende be
drijfstak in de nabije toekomst beEHndigen. Als gevolg van het reconstructie
proces zullen de mogelijkheden voor de uitoefening van uiteenlopende var
men van agrarische verbreding en ook de mogelijkheden voor hergebruik 
van vrijkomende agrarische bedrijven naar verwachting verruimd worden en 
als zodanig ook benut gaan worden. 

Ruimtelijk beeld en grondgebruik 
Toename en uitbreiding van met name glastuinbouwbedrijven zal ook een 
toename van de erven. met bijbehorende kassen, andere bebouwing, verhar
ding en andere (teelt)voorzieningen in het gebied met zlch meebrengen. Het 
gebied krijgt een veel meer verdicht karakter dan in de huidige situatie, met 
name langs de westzijde van de Ploegstraat en aan de noordoostzijde van het 
gebied, langs delen van de Heistraat. Vlasstraat en Lavallestraat. Hoe en waar 
die verdichting precies zal plaatsvinden is echter afhankelijk van diverse indi
viduele initiatieven. 
Een en andere is indicatief (in tabelvorm/op kaart) in het MER weergegeven. 

Wat intensieve veehouderijbedrijven betrett mag verwacht worden dat het Re
constructieplan geen ruimte laat voor nieuwvestiging van dergelijke agrarische 
bedrijven in onderhavig gebied. Oat geldt eveneens voor omschakeling. Uit
breiding zal nog slechts zeer sporadisch en in zeer beperkte omvang plaats
vinden. Het ligt zelfs in de liJn der verwachtingen dat de komende jaren nog 
enkele van de binnen het plangebied bestaande 4 intensieve veehouderijen 
die activiteit zullen beeindigen. Zo blijven bij autonome ontwikkeling naar ver
wachting hooguit nog 1 a 2 intensieve veehouderijen in het plangebied be
staan. 
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Wat betreft de burgerwoningen mag verwacht worden dat, naast de huidige 10 
woningen, er nog enkele burgerwoningen zullen ontstaan als gevolg van be
eindiging van enkele intensieve veehouderijen in het plangebied, waarvan de 
bedrijfswoningen dan als burgerwoning zullen gaan fungeren. 

Bij autonome ontwikkeling is wat infrastructuur betreft niet te verwachten dat 
daarbij noemenswaardige veranderingen zullen plaatsvinden. Enkel het plaat
selijk verbeteren van wegen/bermen, in het kader van regulier onderhoud, zijn 
in dit verband te verwachten. 

4.3 Milieuaspecten 

Voor de verschillende milieuaspecten die bij de autonome ontwikkeling van 
het plangebied van belang zijn wordt verwezen naar het betreffende onder
deel van het MER en de aanvulling op het MER, waar achtereenvolgens aan 
de orde komen: bodem en waterhuishouding; ecologie; landschap, cultuur
historie en archeologie; energie, watergebruik en afval; verkeer, woon- en 
leefmilieu. 
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5 PLANOPZET 

5.1 Inleiding 

Bij de navolgende beschrijving van het doel en de uitgangspunten van voor
liggend bestemmingsplan zullen met name de ruimtelijke aspecten daarvan 
aan bod komen. Samen met hoofdstuk 6, waarin de met dit plan beoogde 
ontwikkeling nader wordt beschreven, wordt daarmee inzicht gegeven in de 
inhoudelijke aspecten van het bestemmingsplan. 

In term en van het MER gaat het hierbij om de thans met dit plan beoogde 
ontwikkeling of wei het voorkeursalternatief anna 2006, die ook in de aanvul
ling op het MER (2006) als zodanig aan de orde komt. 
Daarnaast komt in die aanvulling ook nog planvariant aan de orde die da
teert uit 2003/2004, en toen is opgesteld als een hernieuwd vertrekpunt voor 
de projectmatige aanpak van de glastuinbouwontwikkeling voor het gebied 
Vlasakkers waarmee toen door Glastuinbouw Someren B.V. het initiatief is 
genom en om het planproces weer vlot te trekken. Die planvariant kan vanuit 
die optiek gezien worden als een ideaalplaatje of streefbeeld die mede ge
richt is op een zo veel mogelijk collectieve verbetering van bepaalde milieu
aspecten. Daarom is deze variant in het kader van de aanvulling op het MER 
(2006) gehanteerd als een nieuw/aanvullend meest milieuvriendelijk alterna
tief (MMA). Onder 5.4 wordt kort aangegeven waarom die variant uiteindelijk 
niet haalbaar/uitvoerbaar bleek. Voor meer inzicht in die variant wordt hier 
verwezen naar de aanvulling op het MER (2006). 

5.2 Hoofddoel van het bestemmingsplan 

Hoofddoel van dit bestemmingsplan plan islblijft, in het verlengde ook van het 
eerdere voorontwerp, om een actueel juridisch-planologisch kader te bieden 
voor: 
- de vestiging van nieuwe glastuinbouwbedrijven, zowel op projectmatige als 

op individuele basis, met een omvang die past bij de schaalvergroting die 
momenteel in de glastuinbouw plaatsvindt; 

- de uitbreiding van bestaande glastuinbouwbedrijven en aanverwante tuin
bouwbedrijven met glas; 

- de continuering van de bestaande agrarische en andere functies in het 
plangebied. 

Daarbij wordt ook rekening gehouden met: 
- de aanwezige ontsluiting en andere infrastructuur in het gebied; 

een adequate landschappelijke inpassing naar de omgeving; 
het beperken van mogelijk negatieve uitstraling naar de omgeving; 
het voldoen aan actuele eisen m.b.t. hydrologisch neutraal bouwen; 
het bieden van (realistische) mogelijkheden voor eventuele gemeenschap
pelijke voorzieningen ten behoeve van de glastuinbouw, die een duurzame 
ontwikkeling en inrichting op bedrijfs- en/of gebiedsniveau (kunnen) bevor
deren; 
de resultaten van de projectmatige planontwikkeling door Glastuinbouw 
Someren B.V. tot op dit moment. 
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5.3 Wijze van realisatie en bestemmen 

Zoals al eerder is aangegeven zal glastuinbouw in het gebied Vlasakkers nu 
deels collectief/projectmatig en deels individueel/niet-planmatig ontwikkeld 
worden. 

De planmatig te ontwikkelen gedeelten worden ge"initieerd door Glastuinbouw 
Someren BV, waarin thans een 7-tal tuinders en de TOM participeren. 
Oat houdt in dat door Glastuinbouw Someren B.V. over diverse zaken geza
menlijke afspraken worden gemaakt met o.a. de gemeente, omwonenden, 
grondeigenaren, waterschap en provincie. 
Oit heeft voor grote delen van het ptangebied o.a. de volgende voordelenl 
kansen: 

Er kan efficienter ruimtegebruik plaatsvinden, mede omdat verande
ringen ten opzichte van huidige eigendomsverhoudingen, verkave
ling en onroerend goed (eenvoudiger/alsnog) mogelijk w0rden. 
Er komtlis meer zekerheid over de uitvoerbaarheid van noodzakelij
ke voorzieningen, als verbetering/uitbreiding van infrastructuur, wa
ter, groen. 
Er wordtlis sprake van een (meer) evenredige kostenverdeling, die 
gezamenlijk door betrokken partijen worden gedragen. 
Er ontstaan mogelijk extra aanknopingspunten/aanleidingen voar 
collectieve voorzieningen met een gunstige uitwerking voor het milieu, 
en alternatieve vormen van duurzaam energiegebruik. 

Bij de planmatige ontwikkeling gaat het vooralsnog om een 7-tal projectloca
ties, die op bijgaand schetsplan met I tim VII zijn aangegeven. Oaarnaast zijn 
er nog enkele locaties waar misschien in de verdere toekomst, nadat ook de 
benodigde gronden op vrijwillige basis verworven zijn, eventueel nog een 
(aanvullende) projectmatige ontwikkeling kan plaatsvinden. Die mogelijke pra
jectlocaties op termijn zijn op het schetsplan met [?] aangeduid. 
Ten behoeven van de meeste van die projectlocaties (uitgezonderd III en VI) 
he eft ook al noodzakelijk aanvullend onderzoek en/of overleg plaatsgevonden, 
zoals m.b.t. natuurwaarden, water, archeologie en landschappelijke inpassing. 
Oaarnaast zijn voor die projectlocaties inmiddels door de Glastuinbouw Some
ren B.V. ook de benodigde gronden verworven of zijn er opties daartoe afge
sloten. Die B.V. verkoopt de voor de glastuinbouw bestemde gronden vervol
gens door aan de tuinders, waarbij dan de kosten van de planvorming, reeds 
uitgevoerde voorzieningen e.d. doorberekend worden. Zonodig worden nog 
bindende voorwaarden opgenomen/overeengekomen over de aanleg en/of in
standhouding van voorzieningen als waterlopen, groen, regenwaterpiekber
ging of infrastructuur. Oat mede op basis van overleg en afspraken met de 
gemeente Someren. 

Voorzover aan de onderzoeksvereisten voldaan is en de grand en (groten
dee Is) in eigendom of optie zijn bij de Glastuinbouw Someren B.V. kan de be
oogde glastuinbouwontwikkeling rechtstreeks in het bestemmingsplan opge
nomen worden. Oat is het geval met de projectlocaties I, II, IV, Ven VII. 

Oezelfde wijze van bestemmen kan ook worden toegepast bij een 11-tal be
staande glastuinbouwbedrijven of tUinbouwbedrijven, met al relatief veel (on
dersteunend) glas die zijn gelegen aan de Lavallestraat, de zuidzijde van de 
Vlasstraat, de Laarstraat, de Heistraat en de westzijde van de Ploegstraat. 
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Die bedrijven hebben nog (veelal beperkte) uitbreidingsmogelijkheden voor 
glas op hun bestaande bouwblokken c.q. erven met containervelden, water
bassins en aanverwante voorzieningen. 

De overige locaties voor uitbreiding of vestiging van glastuinbouw, waaronder 
ook de eventuele projectlocaties op termijn, kunnen vooralsnog door individu
eel particulier initiatief van tuinders en/of grondeigenaren ontwikkeld worden. 
Daarvoor zijn ook nog aanvullende onderzoeken in voornoemde zin nodig, 
met name als het gaat om omvangrijkere uitbreiding buiten het ert van be
staande bedrijven of in geval van nieuwvestiging. De uitvoering/consequenties 
van onderzoek en ook de realisering van bepaalde noodzakelijke voorzienin
gen kunnen in deze situaties enkel via het bestemmingsplan verzekerd wor
den. 
Daarbij dient dan echter de glastuinbouwontwikkeling niet rechtstreeks, maar 
onder voorwaarden, gekoppeld aan een ('binnenplanse') wijzigingsbevoegd
heid, in het bestemmingsplan opgenomen te worden. 

Verder zal voor de bestaande situaties in het plangebied met andere agrari
sche en niet-agrarische bedrijven, woningen, infrastructuur, groenvoorzienin
gen en agrarische productiegronden een passende planregeling opgesteld 
moeten worden. 

In hoofdstuk 7 wordt nader ingegaan op de juridische planregelingen. 

5.4 Uitgangspunten 

Hieronder worden de belangrijkste uitgangspunten en randvoorwaarden 
toegelicht die zijn gehanteerd bij de opstelling van voorliggende plan voor 
het glastuinbouwgebied Vlasakkers. 
Deze zijn bedoeld voor met name het planmatig te ontwikkelen gedeelte van 
het plangebied en mede in overleg met de Glastuinbouw Someren B.V. tot 
stand gekomen. 

Hierbij kan opgemerkt worden dat voorheen, medio 2003/2004, bij het begin 
van de projectmatige aanpak door de Glastuinbouw Someren B.V. met deels 
andere meer collectieve uitgangspunten en een hoger ambitieniveau gestart 
is. 
Gaandeweg bleek echter bijstelling van dat 'ideaalplaatje' noodzakelijk als 
gevolg van de (on)mogelijkheden tot verwerving van bepaalde gronden voor 
glastuinbouwontwikkeling en ook de uitwerking/optimalisatie van de gewens
te inrichting op het niveau van de afzonderlijk bedrijven. Daarbij bleek voor 
zaken als gietwatervoorziening, waterberging en groenvoorzieningen en 
soms ook watergangen/sloten nauwelijks nog de mogelijkheid of ruimte op 
collectief vlak zodat deze overwegend op bedrijfsniveau invulling gekregen 
hebben. 

De bijgestelde uitgangspunten, zoals hierna weergegeven zijn ook verwerkt 
in het apart bijgevoegde schetsplan, dat in deze ook als nadere toelichting 
fungeert. 

1 Verkaveling en afstanden, voor nieuwe bedrijven/glaseenheden 
• Doelmatige rechthoekige verkaveling, die een compacte en actueel ge

wenste omvang van glastuinbouwbedrijven toelaat, met ten minste ca. 
2,5 ha glas tot, waar mogelijk, ca. 16 ha glas of grater. 

• Breedte x diepte verhouding van de (eventueel te combineren) glaseen
heden: ca. 150 a 160 x 250 a 275 m of ca. 200 a 225 x 200 a 225. 
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• Afstand bedrijfsgebouwen/kassen tot de wegzijde bij open bare wegen, 
gemiddeld ca. 20 m uit de wegas of ca. 14 a 15 m uit de voorste per
ceelsgrens. 

• Afstand tot perceelsgrenzen/watergangen: 3 a 5 m. 
• Afstand tussen glaseenheden/bedrijven onderling: 2 x 2 a 3 = 4 a 6 m. 
• Afstand bedrijfsgebouwen/kassen tot (burger)woningen van derden, ten

minste het vereiste minimum van 25 m en zo mogelijk meer tot bij voor
keur ca. 50 m. 

2 Bedrijfswoningenlburgerwoningen 
• Bij voorkeur geen nieuwe bedrijfswoningen, verspreid in het glastuin

bouwgebied, erbij. 
• Gebruik van in het plangebied gelegen geschikte bestaande bedrijfs- of 

burgerwoningen als bedrijfswoning voor nieuwe of uit te breiden glastuin
bouwbedrijven heeft de voorkeur. 

• Wanneer dat ontoereikend is heeft clustering van nieuwe bedrijfswonin
gen (tot maximaal 1 per nieuwvestiging) in het plangebied langs de 
noordzijde van Laarstraat de voorkeur. 

• Voor zeer ongunstig gelegen (burger- of bedrijfs)woningen, die een opti
male ontwikkeling of gebiedsindeling voor glastuinbouw ernstig belemme
ren is sanering/sloop voorstelbaar en is vervangende nieuwbouw langs 
de noordzijde van Laarstraat eveneens een optie. 

• Voormalige agrarische bedrijfswoningen,waarbij geen sprake meer is van 
agrarische bedrijfsvoering of die geen onderdeel vormen van een (be
oogde) uitbreiding of nieuwvestiging van een glastuinbouwbedrijf, worden 
beschouwd als burgerwoning en dienovereenkomstig bestemd. 

3 Watergangen/Waterhuishouding 
• Uitbreiding/aanpassing van het bestaand stelsel van watergangen dient, 

in verband met een optimale en doelmatige verkaveling, zo veel mogelijk 
haaks op ontsluitingswegen plaats te vinden. 

• Breedte van noodzakelijke watergangen (met schouwstrook) en schouw
sloten wordtlis in overleg met het waterschap bepaald, waarbij schouw
ruimte ter plaatse van de onbebouwde stroken langs de kassen plaatse
lijk tot de mogelijkheden behoort. 

• In piekberging voor opvang van overtollig regenwater, om te kunnen vol
doen aan de door het waterbeleid/waterschap vereiste van 'hydrologisch 
neutraal bouwen' (= 430 m3/ha nieuw verhard oppervlak), wordtlis zo veel 
mogelijk op het niveau van de afzonderlijke bedrijven voorzien en wordt 
ook als inrichtingseis in de planregeling opgenomen. 

• De uitvoering van de vereiste piekberging kan per bedrijf verschillen, 
waarbij veelal sprake zal zijn van (extra) piekberging die in een gietwa
terbassins/-vijvers is opgenomen in combinatie met piekberging in een 
natuurlijke infiltratievoorziening. 

• De verder uitwerking vindt plaats in de vorm van een waterplan voor de 
projectlocaties (Waterplan Vlasakkers, DLV december 2004; zie bijla
genmap) en/of in (nadere) uitwerkingen op bedrijfsniveau, in afstemming 
met het waterschap. 

4 Hergebruik regenwater als gietwater 
• Voor hergebruik van regenwater als gietwater voor de teelt wordt in prin

cipe uitgegaan van de meest actuele kwantiteitseisen, behorende bij een 
Groen Label Kas (GLK), wat betekent dat er op bedrijfsniveau voor . 
gietwateropvang voorzieningen (silo's, bassin, vijver, infiltratie in bodem 
e.d.) aanwezig moeten (kunnen) zijn met een capaciteit van 3.000 m3/ha 
glas. 
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• Op basis van die:GLK-norm kan voor de meeste teelten in principe jaar
rond voor ten minste ca. 90% in de waterbehoefte op bedrijfsniveau 
voorzien worden. Voor maximaal 10% blijft dan incidenteel aanvulling 
nodig met leidingwater, grondwater (uit bestaande bronnen) bij zeer 
langdurige droogte in het groeiseizoen en mede afhankelijk van de mate 
van recirculatie en de specifieke teeltbehoeften. 

5 Landschappelijke inpassing 
• Aanleg van duurzame groenvoorzieningen, ten behoeve van de land

schappelijke inpassing ten opzichte van de omgeving, dient in principe 
zoveel mogelijk aan de 'buitenzijde' van het glastuinbouwgebied plaats te 
vinden, in de vorm van vaste aaneengesloten stroken met eventueel 
aansluitende 'overhoeken', zodat daarbinnen maximale (her)verkave
lingsmogelijkheden voor de glastuinbouw aanwezig blijven. 

• Afschermingen in meer aaneengesloten en robuustere vorm zijn met na
me wenselijk in de richting van het cultuurhistorisch waardevol land
schap, aan de noordzijde. 

• In de richting van het meer open agrarisch ontginningslandschap, aan de 
west- en zuidzijde, zijn smallere lineaire afschermingen, van tenminste 
ca. 7 m breedte, in wisselende hoogte voorstelbaar. 

• Daar waar waterbergingen, in de vorm van natuurlijke infiltratievoorzie
ningen, grenzen aan de buitenrand van het glastuinbouwgebied is even
eens aanvullende/afschermende beplanting in wisselende vorm voorstel
baar. 

• De beplantingshoogte en situering dient zodanig te zijn dat enerzijds zo 
veel mogelijk vrije inval van zonlicht op de kassen plaats kan vinden (be
lemmeringshoek van 18°) en dat anderzijds de kassen (met een goot
hoogte van max. 7 m en hoogte van max. 9 m) afdoende afgeschermd 
worden. 

• De verder uitwerking vindt plaats in de vorm van een beplantingsplan 
voor het planmatig te ontwikkelen deel van het plangebied (Glastuinbouw 
Someren Landschappelijke inpassing, DLV Groen & Ruimte BV, juni 
2005; zie bijlagenmap) en/of in (nadere) uitwerkingen op bedrijfsniveau. 

5.5 Planbeschrijving 

De thans beoogde glastuinbouwontwikkeling is afhankelijk van verschillende 
zowel projectmatige als individuele initiatieven, zoals hiervoor onder 5.3 al 
aangeven. 
Voor bepaalde plangedeelten of -onderdelen is dientengevolge sprake van 
een aantal onzekerheden of nog nader uit te werken zaken. Daarom kan hier 
slechts globaal en indicatief beschreven worden wat het plan uiteindelijk bete
kent. 

5.5.1 De hoofdlijnen van het plan 
Deze worden hierna toegelicht voor een 5-tal verschillende plandelen, die op 
bijgaand schetsplan (zie bijlage) met hoofdletters A Um E en een streeplijn zijn 
aangeduid. 

Nieuwvestigingen van of (aanzienlijke) uitbreidingen van bestaande glastuin
bouwbedrijven zijn beoogd in met name de volgende plandelen 
- plandeel A, ten noorden van de Vlasstraat - Driehoekstraat, omgeving 

Hoeksestraat; 
plandeel B, ten noordwesten van de Ploegstraat; 

- plandeel C, ten zuiden van Ploegstraat - Laarstraat. 
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In relatie met de omvangrijkere glastuinbouwontwikkellng zijn in deze plande
len ook meerdere daarmee samenhangende zaken beoogd zoals aan
leg/veranderingen van waterlopen, aanleg regenwaterpiekbergingen annex in
filtratievoorzieningen, aanleg afschermende groenvoorzieningen en de ver
harding/aanleg van enkele nleuwe (bedrijfsontslultings)wegen. 

In de plandelen A en B vindt de beoogde glastulnbouwontwikkeling overwe
gend of nagenoeg geheel projectmatig plaats, waarbij het dan gaat om uit
breiding van 3 bestaande glastuinbouwbedrijven (projectlocaties I, IV en V) en 
de vestiging van 3 nieuwe glastuinbouwbedrijven (projectlocaties II, III en VI). 
Op termijn is ter weerszijden van de Vlasstraat, op individuele of projectmatige 
basis, mogelijk nog plaats voor uitbreiding van een bestaand glastuinbouwbe
drijf (zuidzijde Vlasstraat) en eventueel een 48 nleuwvestiging (noordzijde 
Vlasstraat). 

In plandeel C is vooralsnog de projectmatige vestiging van 1 of meerdere 
nieuwe glastulnbouwbedrijven voorzien. Op termijn is, op individuele of pro
jectmatige basis, daar alsnog (verdere) uitbrelding van bestaande en/of 
nieuwvestiging van 1 a 2 (grotere) glastuinbouwbedrijven mogelijk. 

Een eilkele nieuwvestiging of omvangrijkere uitbreiding, naast kleinere uitbrei
dingen van bestaande glastuinbouwbedrijven, zijn beoogd in met name de 
volgende plandelen: . 
- plandeel 0, tussen Vlasstraat-Ploegstraat-Laarstraat-Heistraat; 
- plandeel E, noordelijk van de Vlasstraat, omgeving Lavallestraat. 
In relatie hiermee zijn op beperkte schaal eveneens aanleglveranderingen van 
waterlopen, waterbergingen en groenvoorzieningen beoogd. 
De beoogde ontwikkeling vindt in plandeel 0 mogelijk nog beperkt projectma
tig plaats en overigens, zoals ook bij plandeel E, op indivlduele basis. Daarbij 
is in plandeel 0 (Iangs de Ploegstraat) op termijn mogelijk nog de vestiging 
van 1 nieuw glastuinbouwbedrijf Inpasbaar. Overigens gaat het in plandeel 0 
en E enkel om uitbreiding/reconstructie van al bestaande glastuinbouw. 

Ten behoove van de glastuinbouwontwikkeling In het plangebied meer In het 
algemeen wordt ook nog de reconstructle en verbreding beoogd van enkele 
bestaande wegen in het plangebied. Oat betrett de Vlasstraat (middengedeel
te) en de Ploegstraat die, samen met de recent aangelegde Lavallestraat, de 
hoofdontsluiting vormen van het glastuinbouwgebied. 

5.5.2 De verschillende plandelen nader bezien 
Plandeel A, ten noorden van de Vlasstraat - Driehoekstraat 
Dit plandeel wordt overwegend projectmatig ontwikkeld ten behoeve van: 
- uitbreiding van 1 bestaand glastuinbouwbedrijf (projectlocatle I); 
- de vestiglng van een transportbedrijf voor glastulnbouwproducten (aan-

sluitend bij projectlocatle I) 
- vestiging van 2 nieuwe glastuinbouwbedrijven (projectlocatie II en III). 
Op (vooralsnog) niet-projectmatige c.q. individuele basis is (op termijn) nog 
ontwikkeling mogelijk ten behoeve van: 
- (verdere) uitbreiding van aanwezige glastuinbouwbedrijven (I en II); 
- eventuele vestiging van nog een (36

) nieuw glastuinbouwbedrijf (In plaats 
van uitbreiding voor II in zuidelijke richting) . 

Oit plandeel is opgenomen als onderdeel van het glastuinbouwgebied en als 
zodanig begrensd op basis van de volgende overwegingen of (plus)punten: 
- optimale benutting van de bestaande en dee Is recent nog aangelegde in

frastructuur (Vlasstraat respectievelijk Lavallestraat); 
- ruimtelijke concentratie en aansluiting bij al bestaande grote(re) 

(glas)tuinbouwbedrijven langs Lavallestraat en Vlasstraat; 
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- de mogelijkheid, zowel ruimtelijk als qua verwerving, van tenminste 3 
glastuinbouw( -project)locaties die aan de vereiste uitgangspunten vol
doen; 

- de mogelijkheid om daarmee op een tweetal locaties elders in de ge
meente planologisch (zeer) ongewenste vestiging/uitbreiding van om
vangrijke glastuinbouw, waarvoor daar concrete rechten/mogelijkheden 
aanwezig zijn, te voorkomen; 

- de mogelijkheid tot gelijktijdige inplaatsing van een overwegend aan de 
glastuinbouw in dit plangebied gelieerd vervoersbedrijf, waarvan de sane
ring elders in de gemeente planologische eveneens zeer wenselijk is; dat 
op een goed te ontsluiten locatie (via Hoeksestraat) direct nabij/aan de 
hoofdontsluiting van het glastuinbouwgebied (Vlasstraat-Lavaliestraat); 

- een goede stedenbouwkundig-Iandschappelijke aansluiting is mogelijk op 
de dichte lintbebouwing van de Boerenkamplaan ten noordoosten, en de 
bebouwingsconcentratie aan de Vlasstraat ten noordwesten van dit plan
deel; 

- ruimtelijke inpassing van een recent aan de Vlasstraat (westelijk dee I) 
gevestigd intensieve veehouderijbedrijf is over en weer mogelijk, met 
dien verstande dat in de directe omgeving daarvan geen kassen worden 
gesitueerd. 

De Hoeksestraat blijft (mede vanwege de watertransportleiding daarlangs) 
als zodanig gehandhaafd en wordt, aansluitend op de Vlasstraat, dee Is ver
hard, dat wil zeggen tot aan de plangrens. 
Ten noorden van projectlocatie I wordt de realisering van een gietwaterbas
sin en/of regenwaterpiekberging en extra groenvoorzieningen tot aan de 
daar onverhard blijvende Hoeksestraat (wat via planwijziging mogelijk is) 
nog nader onderzocht. 
Een gietwaterbassin, voor projectlocatie II en mogelijk deels ook nog voor 
projectlocatie I, is concreet voorzien langs de westzijde van de Hoek
sestraat. Daar is ook de verlegging van een watergang (na overleg met het 
waterschap) voorzien. 
Binnen projectielocatie III zijn glastuinbouw en aanverwante voorzieningen 
(vooralsnog via planwijziging) ruimschoots mogelijk. 
Aan de noord- en westzijde zal de glastuinbouw naar de omgeving afge
schermd worden met groenvoorzieningen, al dan niet in combinatie met re
genwaterpiekberging annex infiltratievoorzieningen. 
Langs de Hoeksestraat, direct buiten het plangebied, is al landschappelijke 
beplanting aanwezig. Aansluitend zullen ook opgaande groenvoorzieningen 
worden aangelegd rond de projectlocaties I, II en III. 

Ten zuiden van projectlocatie II en het aangrenzend intensieve veehouderij
bedrijf is vooralsnog geen projectmatige ontwikkeling van glastuinbouw 
voorzien. Op termijn, eventueel na verplaatsing/beeindiging ter plaatse van 
de intensieve veehouderij, is gedeeltelijke of algehele benutting van die loca
tie voor glastuinbouw of aanverwante voorzieningen, zoals uitbreiding van 
projectlocatie II, een collectieve water- of andere voorzieningen voor omlig
gende glastuinbouwbedrijven of de vestiging van een nieuw glastuinbouw
bedrijf daar zeer goed voorstelbaar. Daarom zijn de mogelijkheden daarvoor 
via planwijziging in dit bestemmingsplan opgenomen. Dat zelfde geldt voor 
eventuele uitbreiding van projectlocatie I in de richting van de Vlasstraat wat 
daar op (gedeelten van) aangrenzende percelen/functies, na benodigde 
grondverwerving, eveneens goed voorstelbaar is. 

In eerdere instantie (voorontwerp, 2000) was in plandeel A slechts glastuin
bouwontwikkeling voorzien, ter plaatse van locatie I, tot aan de Hoek
sestraat. 
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Nadien is ten behoeve van de projectmatige antwikkeling, am redenen zaals 
al geschetst in hoofdstuk 5, verdere glastulnbouwontwikkellng in dit plandeel 
wenselijkJnaodzakelijk gebleken, aanvankeliJk aileen westelijk van de Hoek
sestraat, ap locatie II, en uiteindelijk oak westelijk van Vlasstraat- Orie
hoekstraat, op locatie III. 

Hiermee is va or dit plandeel sprake van de grootste afwijking ten apzichte 
van de mogelijkheden volgens het vigerende bestemmingsplan dat hier, ai
leen direct ten noorden van de Vlasstraat, maar beperkt agrarische ontwik
keling c.q. glastuinbouw toestaat. 

Plandeel B, ten noordwesten van de Ploegstraat 
Oit plandeel wordt bijna geheel prajectmatig ontwikkeld ten behoeve van: 
- uitbreiding van 2 bestaande glastuinbouwbedrijven (projectlocatie IV en 

V); 
- vestiging van 1 nieuw glastuinbouwbedrijf (projectlocatie VI). 

Op vooralsnog niet-projectmatige c.q. individuele basis is ontwikkeling mo
gelijk ten behoeve van: 
- uitbreiding van 1 bestaand tuinbouwbedrijf met glas c.q. de omvarming 

daarvan tot een glastuinbouwbedrijf. 

Oit plandeel is opgenomen als onderdeel van het glastuinbouwgebied en als 
zodanig begrensd op basis van de volgende overwegingen of (plus)punten: 
- benutting van de bestaande (mogelijk nog te reconstrueren) infrastruc

tuur, onder voorwaarde dat oak projectlocatle VI vanaf de Ploegstraat 
ontsloten wordt; 
optimale fuimtelijke concentratie en aansluiting bij al bestaande grote(re) 
(glas)tuinbouwbedrijven en verkaveling langs de Ploegstraat; 
de mogelijkheid, zowel ruimtelijk als qua verwervlng. voor 4 glastuln
bauwlacaties, waarvan 3 projectlocaties, die aan de vereiste uitgangs
punten voldoen; 
een goede stedenbouwkundig-Iandschappelijke aansluiting op en Inpas
sing van de al bestaande glastuinbouw langs de Ploegstraat is mogeliJk; 
een afdaende/goede landschappelijke inpassing naar de omgeving is 
mogelijk, onder voorwaarde dat met name bij projectlocatie VI in de rich
ting van de Hollandseweg een aaneengeslaten en robuuste graenvaar
ziening wordt gerealiseerd; 
ruimtelijke inpassing van andere aanwezige functies over en weer is mo
gelijk, met dien verstande dat in de directe omgeving daarvan geen kas
sen worden gebouwd. 

De Ploegstraat wordt binnen het plangebied, aansluitend ap de Vlasstraat, 
mogelijk nog gereconstrueerd en enigszins verbreed. 
Tussen en achter de projectlocaties is de realisering van een aantal gietwa
terbassin en regenwaterpiekberging- annex infiltratievoorzieningen en ook 
de verlegging van enkele watergangen (na overleg met het waterschap) al 
concreet voorzien. Oat geldt ook voar extra groenvoorzieningen langs de 
westzijde In aansluiting op plaatselijk al aanwezig groen. 
Binnen prajectielocatie VI zijn glastuinbouw en aanverwante voorzieningen, 
waaronder een ontsluiting op de Ploegstraat en een robuuste groenvoorzie
ning rondom ruimschoots mogelijk, waarbij dan ook enige aanpassing van 
voorzieningen rond projectlocatie V aan de orde zal zijn. Een en ander is 
vooralsnog via planwijziging in het bestemmingsplan opgenomen. 
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Oat laatste geldt ook voor eventuele verdergaande klein ere uitbreiding van 
projectlocaties IV en V, wat plaatselijk langs de Ploegstraat op (gedeelten 
van) aangrenzende percelen/functies, na daarop toegesneden grondverwer
ving, eveneens goed voorstelbaar is. 

In eerdere instantie (voorontwerp, 2000) was in plandeel Book al overwe
gend glastuinbouwontwikkeling voorzien, ter plaatse van locaties IV en V. 
Uiteindelijk is ten behoeve van de projectmatige ontwikkeling, om redenen 
zoals geschetst in hoofdstuk 5, verdere glastuinbouwontwikkeling in dit 
plandeel wenselijklnoodzakelijk gebleken, aansluitend tot aan de Holland
seweg, op locatie VI. 

Hiermee blijft voor dit plandeel overigens sprake van een beperkte afwijking 
ten opzichte van de mogelijkheden volgens het vigerende bestemmingsplan 
dat hier in ruime mate agrarische ontwikkeling, waaronder glastuinbouw, 
toestaat. 

Plandeel C, ten zuiden van Ploegstraat - Laarstraat 
Oit plandeel wordt vooralsnog maar ten dele projectmatig ontwikkeld ten be
hoeve van: 
- vestiging van 1 nieuw glastuinbouwbedrijf (projectlocatie VII). 
Op vooralsnog niet-projectmatige c.q. individuele basis is (op termijn) nog 
ontwikkeling mogelijk ten behoeve van: 
- (verdere) uitbreiding van aanwezige glastuinbouwbedrijven; 
- vestiging van een (26 of 38

) nieuw glastuinbouwbedrijf. 

Oit plandeel is opgenomen als onderdeel van het glastuinbouwgebied en als 
zodanig begrensd op basis van de volgende overwegingen of (plus)punten: 
- benutting van de bestaande (mogelijk nog te reconstrueren) infrastruc

tuur; 
de mogelijkheid, zowel ruimtelijk als qua verwerving, van vooralsnog 1 
omvangrijkere projectlocatie, die aan de vereiste uitgangspunten voldoet; 
een goede stedenbouwkundig-Iandschappelijke ten opzichte van de om
ringende bebouwing/wegen is mogelijk c.q. al min of meer vanzelf aan
wezig; 
een afdoende/goede landschappelijke inpassing naar de omgeving is 
mogelijk, onder voorwaarde dat in de richting van de Hollandseweg en 
Heistraat overwegerid aaneengesloten groenvoorzieningen worden gere
aliseerd; 
ruimtelijke inpassing van andere aanwezige functies over en weer is mo
gelijk, met dien verstande dat in de directe omgeving daarvan geen kas
sen worden gebouwd. 

Oe Ploegstraat wordt ter plaatse mogelijk nog gereconstrueerd en enigszins 
verbreed. Bij de projectlocatie, die waarschijnlijk in 2 fasen ontwikkeld zal 
worden, is ruimte voor de realisering van enkel grote gietwaterbassins en/of 
regenwaterpiekberging- annex infiltratievoorzieningen en ook de verlegging 
en aanleg van enkele watergangen (na overleg met het waterschap) al con
creet voorzien. Oat geldt ook voor extra groenvoorzieningen langs de zuid
en oostzijde in aansluiting op plaatselijk al aanwezig groen. 

Ten noorden van projectlocatie VII is vooralsnog geen projectmatige ontwik
keling van glastuinbouw voorzien. Op termijn, eventueel na (gedeeltelijke) 
verplaatsing/beeindiging van een daar aanwezig agrarisch bedrijf, met huis
kavel voor grondgebonden melkveehouderij, is gedeeltelijke of algehele be
nutting van die locatie voor glastuinbouw of aanverwante voorzieningen zeer 
goed voorstelbaar, als daarvoor passende grondverwerving mogelijk is. 
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Oaarbij is te denken aan verdere uitbreiding van projectlocatie VII, uitbrei
ding van het bestaande glastuinbouwbedrijf op de hoek Laarstraat - Hei
straat (wat momenteel niet meer kan) en/of de vestiging van een of enkele 
nieuwe glastuinbouwbedrijven. De mogelijkheden daarvoor zijn via planwij
ziging in het bestemmingsplan opgenomen. 

In eerdere instantie (vooron1werp, 2000) was in plandeel C voorzien in glas
tuinbouwontwikkeling die wat minder diep was ten opzichte van de Ploeg
straat c.q. op wat grotere afstand van de Heistraat bleef. Vanwege de uit
gangspunten voor de projectmatige ontwikkeling en ook de verwerfbaarheid 
van de betreffende gronden is het glastuinbouwgebied ter plaatse alsnog 
enigszins verruimd. 

Ook hiermee blijft voor dit plandeel nog steeds sprake van een beperkte af
wijking ten opzichte van de mogelijkheden volgens het vigerende bestem
mingsplan dat ook hier in ruime mate agrarisch ontwikkeling, waaronder 
glastuinbouw, toestaat. 

Plandeel Do tussen Vlasstraat-Ploegstraat·Laarstraat-Heistraat 
Oit plan dee I wordt zo mogelijk zeer beperkt projectmatig ontwikkeld ten be
hoeve van: 
- uitbreiding/reconstructie van 1 bestaand glastuinbouwbedrijf. 
Op vooralsnog niet-projectmatige c.q. individuele basis is ontwikkeling mo
gelijk ten behoeve van: 
- (verdere) uitbreiding en/of reconstructie van aanwezige glastuinbouwbe

drijven; 
- eventuele vestiging van 1 nieuw glastuinbouwbedrijf. 

Oit plandeel is opgenomen als onderdeel van het glastuinbouwgebied en als 
zodanig begrensd op basis van de volgende overwegingen of (plus)punten: 
- benutting van de bestaande (moge/ijk nog te reconstrueren) infrastruc

tuur; 
een afdoende stedenbouwkundig-Iandschappelijke inpassing ten opzich
te van de omringende bebouwing/wegen is al min of meer vanzelf aan
wezig; 
ruimtelijke inpassing van andere aanwezige functies over en weer is mo
gelijk, onder voorwaarde dat op royale afstand van de woningen langs de 
Laarstraat geen kassen worden gebouwd en bij daaraan grenzende glas
tuinbouwontwikkeling voorzien wordt in afschermend groenvoorzieningen 
in de richting van de woningen; 
onder voornoemde voorwaarden is enige verdichting met een 5-tal nieu
we of vervangende (bedrijfs)woningen. voorstelbaar en aanvaardbaar. 

De Ploegstraat en Vlasstraat worden ter plaatse moge/ijk nog gereconstru
eerd en enigszins verbreed. 
Bij de projectlocatie is ruimte voor de realisering van gietwaterbassins en/of 
regenwaterpiekberging- annex infiltratievoorzieningen en ook de aanleg van 
een enkele watergang (na overleg met het waterschap) al concreet voorzien. 
Voor het overige zijn voor de beoogde ontwikke/ing de inrichtingsaspecten 
nog zodanig onbekend en onzeker dat opname daarvan in het bestem
mingsplan niet mogelijk is. Oaarom zijn veranderingen daarvoor binnen dit 
plandeel voor het overige via planwijziging in het bestemmingsplan opge
nomen. 

In eerdere instantie (voorontwerp, 2000) was in plandeel D ook al voorzien in 
een vergelijkbare glastuinbouwontwikkeling. Daarbij was ook nog de moge
lijkheid voor doortrekking van de Heistraat tot aan de Vlasstraat voorzien. 
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Vanwege daartegen gerichte inspraakreacties van diverse aan- en omwo
nenden en de thans beoogde enigszins andere ontwikkeling ter plaatse van 
het noordoostelijke gedeelte het glastuinbouwgebied wordt die doortrekking 
thans niet meer wenselijk en noodzakelijk geacht. 

Mede daardoor blijft ook voor dit plandeel sprake van een beperkte afwijking 
ten opzichte van de mogelijkheden volgens het vigerende bestemmingsplan, 
dat ook hier in ruime mate agrarisch ontwikkeling, waaronder glastuinbouw, 
toestaat. 

Plandeel E. noordelijk van de Vlasstraat omgeving Lavallestraat 
Oit plandeel, dat al nagenoeg geheel in beslag wordt genom en door 2 daar 
in de afgelopen jaren (via artikel 19 procedures) gevestigde moderne glas
tuinbouwbedrijven wordt niet projectmatig ontwikkeld. 
Op individuele basis is nog beperkt eventuele ontwikkeling mogelijk ten be
hoeve van: 
- (verdere) uitbreiding het bedrijf ten westen de Lavallestraat. 

Oat kan pas op termijn na verplaatsing/beeindiging van een daar aanwezig 
intensieve veehouderij (pluimvee) en passende grondverwerving, waarbij 
ook de bedrijfswoning als zodanig ingepast kan worden. 
Ook verlegging van de daar aanwezige watergang zou daarbij dan nog wen
selijklnodig kunnen zijn. Oe mogelijkheden voor een en ander zijn via plan
wijziging in het bestemmingsplan opgenomen. 

Oit plandeel is opgenomen als onderdeel van het glastuinbouwgebied en als 
zodanig begrensd op basis van de volgende overwegingen of (plus)punten: 
- de noodzaak voor beide bestaande glastuinbouwbedrijven met aanver

wante voorzieningen alsnog te voorzien in een passende actuele juri
disch planologische regeling; 

- voor de recent, mede voor die bedrijven, nog aangelegde infrastructuur 
(Lavallestraat) geldt hetzelfde. 

Ook in eerdere instantie (voorontwerp, 2000) was in plandeel E al in een 
vergelijkbare glastuinbouwontwikkeling voorzien, zij het dat toen nog sprake 
was van aanleg van de Lavallestraat en uitbreiding respectievelijk nieuwves
tiging van de beide glastuinbouwbedrijven, wat inmiddels al heeft plaatsge
vonden. 

Hiermee is ook voor dit plandeel sprake van een groot verschil ten opzichte 
van de mogelijkheden volgens het vigerende bestemmingsplan dat hier, aI
leen direct ten noorden van de Vlasstraat, maar beperkt agrarische ontwik
keling c.q. glastuinbouw toestaat. Op basis van de gevoerde artikel 19 -
procedure is die afwijking echter al wei planologische toegestaan, maar tot 
nu toe nog niet passend als zodanig geregeld. 
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6 BEOOGDE ONTWIKKELING 

6.1 Inleiding 

Bij de navolgende beschrijving van de situatie van het plangebied als gevolg 
van de beoogde ontwikkeling, of het voorkeursalternatief in termen van het 
MER, zullen vooral de te verwachten veranderingen in planologisch opzicht 
van het glastuinbouwgebied ten opzichte van de huidige situatie (zie hoofd
stuk 3) belicht worden. Soms zal ook nog gerefereerd worden aan de auto
nome ontwikkeling (zie hoofdstuk 4). 
De beschrijving betreft met name de belangrijkste ruimtelijke aspecten als
mede enkele relevante milieuaspecten. Voor een meer uitvoerige beschrij
ving van wat het plan (mogelijk) tot gevolg heeft wordt verwezen naar hoofd
stuk 5 en met name paragraaf 5.5. Voor de milieueffecten, alsmede de ver
gelijking met de autonome ontwikkeling wordt verwezen naar het MER en de 
aanvulling op het MER, waarin een en ander uitvoerig(er) weergegeven is. 

6.2 Ruimtelijk functionele situatie 

Omgeving 
De omgeving zal, mede op basis van het daar geldende bestemmingsplan 
'Buitengebied 1998' slechts in beperkte mate veranderen. Ais gevolg van het 
reconstructiebeleid zoals vervat in het Reconstructieptan De Peel zullen er in 
de agrarische sector wei diverse veranderingen plaatsvinden, met name op 
het vlak van de intensieve veehouderij. Dit zal vergelijkbaar zijn met hetgeen 
al bij de autonome ontwikkeling is toegelicht. Dit betekent o.a.: 
- geen omvangrijke ruimtelijke veranderingen; 
- agrarische bedrijven, andere bedrijven en woningen zullen slechts be-

perkt uitbreiden of van functie veranderen; 
- geen nieuwvestiging van andere bedrijven (agrarisch en niet-agrarisch); 
- een aantal van de intensieve veehouderijbedrijven zullen naar verwach-

ting hun bedrijf of bedrijfstak stoppen en mogelijk overgaan op agrarische 
verbreding of gebruik maken van verruimde mogelijkheden voor herge
bruik ten behoeve van een niet-agrarische funetie; 

- met name in het kernrandgebied nabij Someren-Eind in toenemende ma
te hergebruik van vrijkomende agrarische bedrijven, voor kleinschalig 
ambacht, verblijfsrecreatie, buitengebiedgebonden functies of wonen zal 
plaatsvinden; 

- geen of slechts beperkte uitbreiding van de woningbouw in Someren
Eind richting glastuinbouwgebied, en in het kernrandgebied plaatselijk 
mogelijk enkele nieuwe zogenaamde ruimte-voor-ruimte woningen, in ruil 
voor sloop van vrijgekomen/overtollige agrarische bedrijfsgebouwen. 

Ruimtelijk beeld en grondgebruik 
De thans beoogde glastuinbouwontwikkeling is afhankelijk van verschillende 
initiatieven, zoals hiervoor al aangeven. Voor bepaalde plangedeelten of on
derdelen is dientengevolge sprake van een aantal onzekerheden of nog nader 
uit te werken zaken. Daarom wordt hier slechts op hoofdtijnen geschetst hoe 
het plangebied er bij de beoogde ontwikkeling (mogelijk) uit zal komen te zien. 
Voer een gedetailleerdere toelichting wordt verwezen naar paragraaf 5.5. 
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De beoogde ontwikkeling, zal in de noordelijke en westelijke plandelen (A en 
B) de meeste veranderingen ten opzichte van huidige situatie en autonome 
ontwikkeling tot gevolg hebben. In het zuidelijk plan dee I (C) zal dat vooralsnog 
minder maar op termijn eveneens het geval (kunnen) zjjn. 
In de centrale plandeel (D) en vooral het noordoostelijke plandeel zullen de 
veranderingen naar verwachting minder respectievelijk het minst ingrijpend 
zijn. Voor een gedetailleerder beeld wordt verwezen naar de planbeschri;ving 
in hoofdstuk 5. 

Het deels nog aanwezige landelijke of buitengebied karakter van het plan
gebied zal door de beoogde ontwikkeling op kortere termijn grotendeels ver
dwijnen. Het gebied zal door de daarbij overheersende glastuinbouw in ver
sneld tempo en in hoge mate een 'agro-industrieel' karakter krijgen. 
Het ruimtelijk beeld dat bij de beoogde ontwlkkeling ontstaat hangt, naast de 
beoogde planmatige glastuinbouwontwikkeling, in zekere mate mede af van 
de eventuele individuele ontwikkelingsinitiatieven. 

In grote lijnen zal het volgende beeld ontstaan: 
- een nagenoeg aaneengesloten glastuinbouw in de meer noordelijke en 

westelijke plandelen (A, B en E); 
een mogelijk wisselend beeld van glastuinbouw met andere agrarische 
bedrijven/grondgebruik in het zuidelijke en meer centrale plandelen (C en 
D); 
een wisselende groenafscherming rondom grote delen van het glastuin
bouwgebied, in wat robuustere omvang aan de noord- en zuidwestzijde en 
in meer wissel en de en smallere vorm aan de west- en zuidoostzijde; 
plaatselijk (verlegde) grotere watergangen en smallere schouwsloten tus
sen en achter de glastuinbouw bedrijven langs; 
plaatselijk tussen of direct bij de bedrijven meer of minder omvangrijke 
gietwaterbassins en tussen en achter de bedrijven diverse regenwater
piekbergingen annex infiltratievoorzieningen met plaatselijk ook groenvoor
zieningen 'overhoeken'; 
afwisselend vaste en plaatselijk ook verspringende/gestaffelde afstanden 
van bedrijfsgebouwen en kassen tot de wegen; 
verandering/opheffing van bestaande eigendomsgrenzen; 
idem voor (gedeelten van) bestaande ontsluitings- of landbouwwegen. 

De totale omvang van het plangebied bedraagt ca. 212 ha. Naast het (bruto) 
glastuinbouwgebied van ca. 190 ha ligt daar omheen plaatselijk nog een rand
zone van (blijvend) agrarische gronden, ter grootte van ca. 22 ha. 

Functleveranderingen 

• Glastuinbouw 
Bii de beoogde ontwikkeling worden de aanwezige landbouwgronden in het 
plangebied overwegend door glastuinbouw in gebruik genomen. 
De belangrijkste veranderingen van de hoeveelheid te verwachten glastuin
bouw, ten opzichte van de huidige situatie kan (indicatief) als voigt worden 
samengevat. 
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Bestemming glastuinbouwbedrijven: ca. 101 ha 
- waarvan max. ca. 85% kassen = 
Wijzigingsgebieden voor glastuinbouw: ca. 81 ha 
Overlap met glastuinbouwbedrijven en 
grotere waterbergingen ca. 14 ha 
Beschikbaar voor nieuwe glastuinbouw ca. 67 ha 
- waarvan max. ca. 55% kassen = 
T otaal bruto gebied voor glastuinbouw: ca. 168 ha 
- waarvan max. kassen 
Bestaande oppervlakte kassen 
Toename oppervlakte kassen 
Totaal bruto overig (wegen, groen, water) ca. 22 ha + 
Totaal bruto glastuinbouwgebied ca.190 ha 
Totaal agrarische randzone ca. 22 ha + 
Totaal plangebied ca. 212 ha 

• Overige agrarische bedrijven 

ca. 86 ha 

ca. 37 ha + 

ca. 123 ha 
ca. 52 ha 
ca. 71 ha 

Via het bestemmingsplan wordt expliciet uitgesloten dat er nog nieuwe agra
rische bedrijven, anders dan glastuinbouwbedrijven, in het gebied gevestigd 
kunnen worden. Oit zou zowel het nu gangbare agrarische vestigingsbeleid 
als een optimale ontwikkeling van de glastuinbouw (kunnen) doorkruisen. 
Van de huidige intensieve veehouderijen zullen er naar verwachting op ter
mijn nog enkele beeindigd worden. Andere zullen in het kader van de recon
structie misschien nog verplaatst worden of misschien ten behoeve van een 
individueel/particulier glastuinbouwinitiatief alsnog uitgekocht worden. Op die 
plaatsen komt dan eventueel ook ruimte voer uitbreiding of nieuwvestiging 
van glastuinbouwbedrijven. 

• Niet-agrarische functles 
Wat de beoogde ontwikkeling betekent voor de twee niet-agrarische bedrijven, 
een metaalbedrijf en een (mogetijk) agrarisch(-technisch) hulpbedrijf aan de 
Ploegstraat, is onzeker. Naast voortbestaan (zonder noemenswaardige uit
breiding) is ook beeindiging en functieverandering naar uitsluitend burgerwo
ning voorstelbaar c.q. mogelijk. Oat geldt ook voor eventuele toevoeging aan 
een aangrenzend glastuinbouwbedrijf, bij voorbeeld ten behoeve van (beperk
te) uitbreidingsruimte voor bedrijfsgebouwen. 

Wat betreft de burgerwoningen mag verwacht worden dat, naast de huidige 10 
woningen, er nog als zodanig nog enkele bij kunnen komen als gevolg van 
beeindiging van bedrijven in het plangebied, zoals hiervoor geschetst. 

Ook als gevolg van eventuele woningen ten behoeve van nieuwvestiging van 
glastuinbouwbedrijven of verplaatsing c.q. vervangende nieuwbouw van be
staande bedrijfswoningen bij glastuinbouwbedrijven kunnen er langs de 
noordzijde Laarstraat een beperkt aantal (max. 5) woningen bij komen. 

Infrastructuur 
Voor een optimale ontsluiting en verkeersafwikkeling in het plangebied, vooral 
voor het toenemende vrachtverkeer, was een zo direct mogelijke aanhaking 
op een nabijgelegen interlokale verbindingsweg gewenst. 
In het verleden zijn diverse mogelijkheden uitvoerig onderzocht. Oaaruit is ge
bleken dat enkel de keuze tussen reconstructie van een van de toen nog be
staande 2 onverharde landbouwwegen richting Boerenkamplaan, te weten de 
Lavallestraat en de Hoeksestraat, de enige opties waren, waarvan eerst ge
noemde het meest gunstig was. 
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De reconstructie van de Lavallestraat heeft inmiddels plaatsgevonden. Gelijk
tijdig is daarbij ter plaatse aanwezige bodemverontreiniging op milieuhygie
nisch verantwoorde wijze ge'isoleerd. De Lavallestraat is uitgevoerd als een 
6 m brede asfaltweg. 

Ten behoeve van de projectma1ige glastuinbouwontwikkeling in die omgeving 
zal ook de huidige onverharde Hoeksestraat binnen het plangebied gerecon-
strueerd c.q, verhard (moeten) worden. . 
Verder bestaan voor de Vlasstraat en de Ploegstraat concrete plannen voor 
een beperkte verbreding daarvan, zodat zo veel mogelijk een vergelijkbaar 
profiel als bi] de Lavallestraat ontstaat. Een en ander hangt mede nog af van 
de vraag of er daarvoor subsidie verworven kan worden. 

Door de reconstructie van de Lavallestraat met aansluiting op de Boeren
kamplaan verloopt thans het merendeel van het vrachtverkeer van/naar het 
glastuinbouwgebied via die verbinding. 
Voor de beoogde ontwikkeling wordt de bestaande externe verkeersontslui
tingen daarmee toereikend geacht. 

6.3 Badem en waterhuishauding 

Bodemopbouw 
Voor de bouw van bedrijfsgebouwen, en in mindere mate voor kassen, en 
verder voor de aanleg van leidingen, nieuwe watergangen en eventuele ove
rige infrastructuur, wordt de bodem in het plangebied plaatselijke ontgra
ven/geegaliseerd. Ook kan in de aanlegfase plaatselijk grondverbetering no
dig zijn. 
Behalve door graafwerkzaamheden kan de bodemopbouw ook enigszins 
verstoord worden door de drukbelasting, onder biJvoorbeeld waterreservoirs 
en wegen. Daardoor kan extra verdichting van het onderliggend zandpakket 
optreden. 
Voornoemde ingrepen en verdichtingen in het bodemprofiel vinden stechts 
tot geringe diepte plaats en zijn van beperkte omvang. Oit temeer omdat met 
name ter plaatse van de uitgestrekte glastuinbouwkassen en ook enkele 
(bestaande) containervelden ingrepen in de bodem zeit nauwelijks of niet 
plaatsvinden. Bovendien is er In het plangebied geen sprake van bijzondere 
bodemkundige waarden, 

Bodemkwaliteit 
In toenemende mate zal, bij de beoogde ontwlkkeling, toepassing van sub
straatteelt in de glastuinbouw en containerteelt bi] de tuinbouw met onbedek
te teelten (los van de bodem) plaatsvinden. Dit bovendien in combinatie met 
toenemende recirculatie en hergebruik van proceswater. Hierdoor zal de bo
dem in vergelijking met de huidige situatie (weiland, rna'isteelt en volle
grondstuinbouw) minder worden belast met meststoffen en bestrijdingsmid
delen. 
Ooordat het glastuinbouwgebied, in vergelijking met de huidige situatie, op 
grotere schaal intensiever gebruikt wordt (meer verkeer, opslag van o.a. be
strijdingsmiddelen) bestaat echter wei een iets grater risico op incidentele 
bodemverontreiniging. 
De reconstructie en verharding van de Lavallestraat is ter plaatse voor de 
kwaliteit van de bodem een positieve ontwikkeling geweest omdat de daar 
aanwezige bodem- en grondwaterverontreiniglng, als gevolg van de in het 
verleden daar aangebrachte sintelverharding, in de nieuwe wegverharding is 
ge'isoleerd. 

46 



Ook bij de reconstructie van de Hoeksestraat, de Vlasstraat en de Ploeg
straat kan zich mogelijk eenzelfde problematiek voordoen. In voorkomende 
geva"en zal daarvoor dan in een saneringsplan voorzien (moeten) worden. 

Grondwatersituatie 
Door de bouw van kassen neemt het bebouwde c.q. verharde oppervlak in 
het plangebied zeer sterk toe bij de beoogde ontwikkeling. Hierdoor zal er 
(aanzienlijk) minder regenwater in de bodem infiltreren. 

Omdat het grondwaterstelsel ter plaatse van het plangebied grotendeels een 
horizontaal karakter heeft (zogenaamd intermediair gebied), heeft verminde
ring van infiltratie in het grootste deel van het plangebied weinig effect op de 
grondwatersituatie ter plaatse. 
Ter plaatse van het plangedeelte met lokale infiltratie, ten noordwesten van 
de Vlasstraat en de Lava"estraat, in de omgeving van de Hoeksestraat, 
vindt bij de beoogde ontwikkeling situatie een toename met ca 11,5 a 23 ha 
bebouwing e.d. ten behoeve van glastuinbouw plaats. 
Daardoor zal er daar een vermindering van de infiltratie c.q. minder aanvul
ling van het grondwater plaatsvinden, indien het regenwater grotendeels of 
geheel als productiewater gebruikt gaat worden. In hoeverre en waar precies 
als gevolg van die verminderde infiltratie (extra) verdroging van in de omge
ving buiten het plangebied (zoals in de omgeving van het beekdal van de 
Kleine Aa) gelegen gebieden kan ontstaan, is echter (nog) onduidelijk. 
Wei kan de bebouwing met kassen en andere bedrijfsgebouwen en de aan
leg van erfverhardingen en waterbassins in dat plangedeelte als minder 
gunstig worden beoordeeld voor de grondwatersituatie als geheet. 

In verband met eventuele bestrijding van verdroging kan extra aanvultende 
watervoorziening voor gietwater overwogen worden. Daarvoor zijn in het ver
leden al drie mogelijke alternatieven onderzocht: 
- gietwater betrekken via 'Kievitsakker'; 
- wateraanvoer uit de Zuid-Wi"emsvaart en zuiveren tot gietwater; 
- inzet zogenaamd categorie-2 leidingwater. 
Daaruit is gebleken dat die alternatieven momenteel technisch dan wei fi
nancieel in relatie tot de beoogde (projectmatige) glastuinbouwontwikkeling 
in Vlasakkers vooralsnog niet uitvoerbaar zijn. 

Oppervlaktewater, kwantlteit 
Recent hanteren de waterschappen het uitgangspunt dat bij ruimtelijke plan
vorming voor nieuw bebouwd gebied, waaronder ook voor glastuinbouw, op 
niveau van het totale plangebied 'hydrologisch neutraal' gebouwd moet wor
den. 
De toename van de glastuinbouw zal bij de beoogde ontwikkeling, gepaard 
gaan met de aanleg op rulme schaal van voldoende regenwaterpiekberging 
bij de verschillende bedrijven, waarvoor een eis geldt van 430 m3 berging 
per ha nieuw verhard oppervlak. Dit zal zowel middels aparte voorzieningen 
als in combinatie met de gietwaterbassins plaatsvinden. 

De hoofdlijnen voor het 'omgaan met water' in bovenstaande zin zijn met 
name voor een aantal van de projectmatig te ontwikkelen glastuinbouwloca
ties verkend in het Waterplan Glastuinbouwgebied 'Vlasakkers' te Someren' 
(DLV Bouw, Milieu en Techniek BV, februari 2005; zie oak bijlagenmap). 
Nadere uitwerking daarvan op perceelsniveau heeft, in nauw overleg met 
het Waterschap Aa en Maas, eveneens al plaatsgevonden voor diverse pro
jectlocaties. De uitvoering van een en ander is op grond daarvan nu al mo
gelijk en soms ook al ter hand genomen. 
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Ook zijn al vergunningen door het waterschap afgegeven voor werkzaam
heden zoals aanleg van nleuwe of aanpassing van bestaande waterlopen en 
hebben werkzaamheden daarvoor soms ook al plaatsgevonden. 
V~~r andere situaties zal uitwerking op perceelsniveau en vergunningverle
ning in de toekomst nog plaats (moeten) vinden, wat daarom als zodanig 
ook in de planvoorschriften steeds als inrichtingseis is opgenomen. 

De verdere glastuinbouwontwikkeling zal hoe dan ook hydrologlsch neutraal 
worden/zijn wat betreft de gevolgen voor van de oppervlaktewaterkwantiteit 
van het bestaande omringende/externe waterafvoersysteem. 

Oppervlaktewater, kwaliteit 
Tot voor kort kwam een aantal (afval)stoffen in verband met bemesting en 
gewasbescherming via rechtstreekse lozing in de aanwezige bermslo
ten/waterlopen in het oppervlaktewater terecht. Dit kwam de oppervlaktewa
terkwaliteit niet ten goede. 
Inmiddels is in het plangebied een drukrioleringsstelsel aangelegd waarmee 
het afvalwater van de bedrijven wordt afgevoerd naar de RWZI van water
schap Aa en Maas in Asten. 
De capaciteit van dat stelsel en de RWZI zijn dusdanig dat ook afvoer en 
verwerking van afvalwater van de bij de beoogde ontwikkeling te realiseren 
nieuwe/grotere glastuinbouwbedrijven zonder problem en kan plaatsvinden. 

6.4 Ecologie 

Flora en fauna 
In het kader van de ontwikkeling van het glastuinbouwgebied Vlasakkers is 
een verkennend natuuronderzoek uitgevoerd te weten 'Natuurwaarden Glas
tuinbouwgebied Vlasakkers', Croonen Adviseurs, september 2004 
Oat onderzoek is in de bijlagenmap bij dit bestemmingsplan opgenomen. 
Hieronder zijn de consequenties voor de planvorming weergegeven. 

Consequenties Flora- en faunawet 
In en nabi] het plangebied kan een aantal beschermde soorten worden ver
wacht. Hieronder worden de verwachte consequenties van de Flora- en fau
nawet voor het project uiteengezet, waarbij overigens ook rekening is ge
houden met de gewijzigde ontheffingsregime vanaf begin 2005, wat nog niet 
in die rapportage opgenomen was. 

Wegen, waterlogen en beplanting: 
Naar verwachting zullen bestaande wegen, waterlopen en beplantingen ge
heel of grotendeels gehandhaafd blijven. Bij incidentele ingrepen in dergelij
ke elementen kan op lokale schaal sprake zijn van verstoring en een (tijdelij
ke) vernietiging van leefgebied. Vanwege de relatief geringe natuurwaarden 
zijn echter geen wezenlijke effecten op de gunstige staat van instandhou
ding van beschermde soorten te verwachten. 

Omdat broedende vogels aanwezig kunnen zijn dient bij verstorende werk
zaamheden rekening te worden gehouden met de noodzaak bepaalde werk
zaamheden buiten de broedtijd uit te voeren omdat hiervoor een ontheffing 
slechts onder zeer strenge voorwaarden mogelijk is. 
Voor algemeen voorkomende kleine zoogdieren, amfibieen en planten is de 
ontheffingsplicht inmiddels komen te vervalfen en geldt een algemene vrij
stelling voor ruimtelijke ontwikkelingen. 
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Agrarische gronden: 
De agrarische gronden zijn voor een zeer beperkt aantal soorten van be
lang, met name kleine zoogdieren. In dit geval geldt hetzelfde als reeds bij 
wegen, waterlopen en beplantingen is beschreven. Een ontheffingsplicht is 
niet aan de orde. 

Conclusie: 
Ais bij de uitvoering waar nodig rekening wordt gehouden met de broedtijd 
van vogels dan zijn geen belemmeringen vanuit de Flora- en faunawet te 
verwachten. 

6.5 Landschap en cultuurhistorie 

Landschappelijke identiteit 
Bij de beoogde ontwikkeling zal het huidige historisch waardevolle wegenpa
troon gehandhaafd blijven. 
Tot op zekere hoogte wordt de grote schaal van het gebied bij de glastuin
bouwontwikkeling behouden. Wei zal het gebied in combinatie daarmee een 
veer dichter bebouwd karakter krlJgen. Hierdoor zal de huidige nog aanwezi
ge landschappelijke identiteit aanmerkelljk veranderen, in de richting van 
een zeer intensief bebouWd agrarisch productielandschap. 
Bij de beoogde ontwlkkeling worden ook ten noorden van de Vlasstraat mo
gelijkheden geboden voor glastuinbouw. 
Hierdoor zal daar het enigszins glooiende karakter van het akkergebied ver
dwijnen en de historische (gebogen) belijning van de Hoeksestraat nog maar 
beperkt te ervaren zijn. 
De zeer spaarzaam aanwezige groenelementen in de vorm van laanbeplan
ting zullen waar mogelijk gehandhaafd blijven of bij eventuele reconstructie 
vervangen worden. 
Naar de landschappelijk omgeving toe zal door de glastuinbouw, ondanks 
de beoogde groene afschermingen op verschillende plaatsen rondom het 
glastuinbouwgebied, op verschillende plaatsen toch een meer begrensd c.q. 
minder open landschapsbeeld ontstaan. 
De be'invloeding van de huidige landschappelijke identiteit zal per saldo bij 
de beoogde ontwikkeling zeer aanzienlijk zijn. 

RUimtelijke kwaliteit 
Bij de beoogde ontwikkeling zullen er aanzienlijke ruimtelijke veranderingen 
in het plangebied plaatsvinden. Uit de diversiteit aan functies die nu in het 
plangebied aanwezig is, vloeit ook een enigszins onsamenhangend ruimte
lijk beeld voort. Naast glastuinbouw zijn er diverse andere tuinbouw
bedrijven, intensieve veehouderijen, een gemengd bedrijf met rundveehou
derij en verschillende woningen aanwezig. 
Bij de beoogde ontwikkeling zal een deel van de aanwezige veehouderijbe
drijven mogelijk nog beeindigd worden en zullen enkele bestaande tuin
bouwbedrijven met glas vermoedelijk omschakelen naar (meer) glastuin
bouw. 
Daardoor zal een ontmenging van functies plaatsvinden, waarbij de glas
tuinbouw zal overheersen. Op den duur zullen (bijna) aile andere bedrijven 
in het gebied plaatsmaken voor meer glastuinbouw. Hierdoor zal er althans 
intern in het gebied een meer homogeen maar tegelijk ook meer 'kunstmatig' 
en minder landschappelijk ruimtelijk beeld ontstaan. 
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Archeologie 
Het deelgebied ten noorden van de Vlasstraat is archeologisch het meest 
waardevol, omdat daar met een hoge mate van waarschijnlijkheid archeolo
gische vondsten kunnen worden verwacht. De overige gedeelten van het 
plangebied kennen een middelhoge archeologische verwachtingswaarde. 

Bij de beoogde ontwikkeling wordt in aile deelgebieden een aanzienlijke (ex
tra) ruimte voor glastuinbouw gecreeerd. Oit mede uit een oogpunt van opti
male benutting van aanwezige infrastructuur en om ruimteliJk zovee! mogelijk 
aan te sluiten bij de lintbebouwing van de Boerenkamplaan en de bebou
wingsconcentratie langs de Vlasstraat. 
Door aanleg van funderingen voor bedrijfsbebouwing. leidlngen en het gra
ven van nieuwe waterlopen en wateropvangvoorzieningen en ook de groen
voorzieningen kan aantasting van de mogelljk aanwezige archeologische 
waarden plaatsvinden. De beoogde ontwikkeling is op dit onderdeel derhal
ve minder gunstig. 

Door het Archeologisch Centrum Vrlje Universitelt is een inventarlserend ar
cheologisch onderzoek in de vorm van een bureau- en booronderzoek uit
gevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen In de notitie 'Ver
slag inventariserend archeologisch onderzoek in de vorm van een bureau
en booronderzoek op de geplande glastuinbouwlocatie Vlasakkers, gemeen
te Someren' d.d. februari 2005. Deze notitie is in de bijlagenmap bij dit be
stemmlngsplan opgenomen. 

Voor het hele plangebied is een bureauonderzoek uitgevoerd. Voor een 5-tal 
projectlocaties is een veldonderzoek uitgevoerd. 
V~~r 1 van die locaties (projectlocatie II, ten noordwesten van de Hoek
sestraat) wordt gezien de hoge verwachtingswaarde en de plaatselijk nog in
tacte bodemopbouw een beperkt proefsleuvenonderzoek voorgesteld. Dit 
geldt niet voor de andere 4 deetgebieden. Pas na een dergelijk proefsleu
venonderzoek zal het mogelijk z.ijn om tot een definitief selectieadvies voor 
dit ene gebied te komen. 
Het proefsleuvenonderzoek is momenteel nog niet afgerond. Op basis van 
de tussenresultaten mag evenwel verwacht worden dat daaruit geen bijzon
derheden voort komen en dat er in het aldus onderzochte deelgebied geen 
beperkingen of verdere onderzoeksverplichtingen voor de realisatie van 
glastulnbouw zullen gaan gelden. 
Ook verder wordt het niet waarschijnlljk geacht dat zich binnen het onder
zoeksgebied nog niet ontdekte archeologische resten bevinden. Deze con
clusle Is geformuleerd op grond van het feit dat zowel bij de veldkarterlngen 
als bil het booronderzoek geen archeologische indicatoren zijn aangetroffen. 

Waar nog geen booronderzoeken hebben plaatsgevonden. wat het geval is 
bij omvangrijkere uitbreiding of nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven 
die niet betrokken zijn bij de huidige projectmatig uit te voeren plangedeel
ten, zal voorafgaand aan de concrete realisering (met name de grondwerk
zaamheden) de uitvoering van een dergelijk onderzoek alsnog verzekerd 
moeten worden. Oat is dat in het bestemmingsplan gekoppeld aan een wij
ziglngsbevoegdheid voor glastuinbouw, met als voorwaarde dat een derge
!ijk onderzoek plaats moet vinden. 
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6.6 Energie, watergebruik en afval 

Onder dit kopje wordt in het MER en de aanvulling op het MER in meer of 
mindere mate ingegaan op het energieverbruik, de wijze van energievoor
ziening (beschikbaarheid van energiebronnen). de watervoorziening, het ge
bruik van water. de afvalproductie en verwerkingiafvoer van afval van de be
staande glastuinbouwbedrijven of voor de glastuinbouw meer in het alge
meen. Omdat een en ander ruimtelijk minder van belang is, wordt op deze 
plaats slechts stilgestaan bij enkele energie- en wateraspecten. Voor het 
overige wordt verwezen naar het MER en de aanvulling op het MER. 

Alternatieve energie 
Uit het MER is gebleken dat de glastuinbouw in het gebied veel energie zal 
gebruiken, maar dat er bulten toepassing van warmtekrachtkoppeling op be
drijfsniveau weinig of geen andere mogelijkheden zijn voor alternatieve duur
zame energie (terug)winning of energieproductie. 

Recent is een verkenning gestart naar de mogelijkheden van een (gesloten) 
vergistingsinstallatie, die gebruikt zou kunnen worden voor het genereTen van 
energie uit compost van tuinbouwbedrijven en ook ander groenafval uit het 
gebied en omgeving. Een dergelijke installatie kan mogelijk groene gas, elek
tra en CO2 voor de glastuinbouw binnen Vlasakkers leveren. 
De TOM heeft daarover overleg gehad met de gemeente Someren, waarbij 
ook de mogelijkheid aan de orde is geweest om bi] een dergelijke installatie 
gebruik te maken van het gemeentelijk in te zamelen GFT-afval. 
Op dit moment is nog niet duidelijk of en hoe dit verder vorm kan worden ga
geven. De voorkeur gaat er vooralsnog naar uit om een dergelijke installatie 
niet binnen het glastulnbouwgebied zelf te realiseren gezien de gevoeJigheid 
voor ziekten van de planten die worden geteeld. Daarnaast verdienen ook de 
transportbewegingen van/naar een dergelijke installatie de nodige aandacht. 
De haalbaarheid en locatiekeuze wordt op dit moment nader verkend. 
Verder is er door afzonderlijke tuinders gekeken naar de mogelijkheden voor 
een houtverbrandingsinstallatie of gebruik van warmteopslag in de bodem op 
individueel bedrijfsniveau als alternatieve warmteleveringsbron. 
Concrete resultaten van een en ander zijn momenteel niet bekend. 

Afvalwater 
Bij de beoogde ontwikkeling zal voor het afvatwater van de glastuinbouw en 
de woningen in het plangebied gebruik gemaakt worden van de recent aan
gelegd drukriolering in het plangebied. die aangesloten is op de RWZI in As
ten. 
De capaciteit daarvan is toereikend voor de beoogde glastuinbouwontwikke
ling. 

Hemelwater 
Hemelwater afkomstig van de daken van de kassen zal meestal worden op
gevangen in een regenwaterbassin bij de bedrijven op eigen terrein. 
Het hemelwater afkomstig van de daken van de bedrijfsgebouwen en be
drijfsverhardingen zal. eventueel na tussenfiltering. via infiltratievoorzienin
gen worden afgevoerd richUng het grondwater. 
Voor de hergebruikseisen van regenwater voor de teelt wordt in principe/zo 
mogelijk uitgegaan van de meest actuele kwantiteitseisen, behorende bij 
een Groen Label Kas. 
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Op bedrijfsniveau betekent dat, dat er voor regenwater- c.q. gietwaterop
yang een voorziening/bassin aanwezig of beschikbaar moet zijn met een 
capaciteit van 3.000 m3/ha glas. Met die norm kan voor de meeste teelten in 
principe jaarrond voor ten minste ca. 90% in de waterbehoefte op bedrijfsni
veau voorzien worden; voor maximaal 10% blijft dan soms/incldenteel aan
vulling nodig met leidingwater, grondwater (enkel nog bestaande bronnen). 
of eventueel daarvoor geschikt en beschikbaar oppervlaktewater. Deze aan
vulling is aileen nodig bij zeer langdurige droogte in het groeiseizoen en me
de afhankelijk van de mate van recirculatie en de specifieke teeltbehoeften. 

In geval dat eventuele verdroging van natuur of landbouwgranden in de om
geving moet worden tegengegaan door (periodieke) infiltratie van regenwa
ter in plaats van hergebruik voor gietwater zal er meer aanvoer van gietwater 
op andere wijze plaats moeten vinden, zoals in paragraaf 6.3 is aangege
yen. 

6.7 Verkeer, woon- en leefmilieu 

Verkeersafwikkeling 
Naarmate het glastuinbouwgebied zich ontwikkelt zullen de verkeersstromen 
van/naar het plangebied toenemen. In de huidige situatie en bij de autonome 
ontwikkeling vindt de verkeersafwikkeling vooral plaats via bestaande, vrij 
smalle, verharde landbouwwegen naar de Lavallestraat en verder richting 
Boerenkamplaan. 

In de notitie Verkeersintensiteiten glastuinbouwgebied Vlasakkers (zie bijla
genmap) is een nadere onderbouwing van de toekomstige verkeersafwikke
ling en -intensiteiten opgenomen., op basis waarvan vervolgens ook de as
pecten geluidhinder en luchtkwaliteitnader onderzocht en getoetst zijn. 

Het verkeerspatroon c.q. de verkeersverdeling over de wegen zal naar ver
wachting ten opzichte van de huidige situatie nagenoeg gelijk blijven, maar 
weI toenemen als gevolg van de glastuinbouwontwikkeling en ook de autono
me graei van het doorgaande verkeer (ca. 2% per jaar of ca. 25% tot om
streeks 2016 - 2017). 

Een en ander kan als voigt samengevat worden. 
In totaal zullen in het gebied Vlasakkers-Heistraat, met ca. 22 glastuin
bouwbedrijven (ca. 127 ha glas; 1 specifiek op de glastuinbouw in het ge
bied gerichte transporteur), ca. 13 overige bedrijven (tuinbouw, overig agra
risch en niet-agrarische) en ca. 22 burgerwoningen, naar schatting ca. 1570 
autobewegingen per etmaal gegenereerd worden, waarvan ca. 1430 perso
nenauto's en ca. 140 vrachtauto's. 
Daarvan zullen, zoals ook nu al het geval, naar inschatting de meeste riUen 
(nagenoeg 100% vrachtverkeer en 50% personenauto's) via de Lavallestraat 
verlopen (ca. 140 + 715 = 855 mvtletm). De overige bewegingen (personen
auto's) zullen via de Vlasstraat (oost) en de Laarstraat (ieder ca. 15 - 20% = 
250 mvtletm) richting Someren-Eind en via Ploegstraat - Hollandseweg en 
Vlasstraat (west) -Driehoekstraat (ieder ca. 5 - 10 % = 107 mvtletm) naar 
elders voeren. 

Verder blijft er sprake van enig doorgaand (sluip)verkeer via het glastuin
bouwgebied Vlasakkers. 
Op grond van de raming van de hoeveelheid doorgaand verkeer anna 2006, 
plus de autonome groei tot 2017 - 2016, zal er dan naar schatting (ca. 250 x 
1.25 =) ca. 310 mvtletm doorgaand verkeer zijn. 
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Via de Lavallestraat gaat daarvan de ene helft (ca. 155 mvt/etm) in de rich
ting van de Hagedoornstraat en de andere helft in de richting van Vlas
straat(west), Hollandseweg en Heistraat. 

Op het weggedeelte met de hoogste verkeersintensiteit in het plangebied, 
de Lavallestraat, gaat het omstreeks 2016 -2017 dan naar schatting in totaal 
om een verkeersintensiteit van 1165 mvt/etm, wat een toenam e is van ruim 
50% ten opzichte van de huidige situatie (met 760 mvt/etm). 

Verkeersveilig held 
Door toename van het autoverkeer en vooral ook het vrachtverkeer zal de 
verkeersvelligheid op de overwegend smalle landbouwwegen enigszlns 
verminderen. Bij de beoogde ontwikkeling zal het grootste deel van het ver
keer (inclusief toename) via de Lavallestraat blijven plaatsvinden. 
In aansluiting daarop kunnen/zullen de overige smalle landbouwwegen (be
perkt) aangepast en plaatselijk (Vlasstraat en Ploegstraat) mogelijk verbreed 
worden. Oaardoor zal ook de verkeersveiligheid bij de beoogde ontwikkeling, 
zowel binnen het plangebied als in de dlrecte omgeving van met name So
meren-Eind, naar verwachting behouden blijven. 

Gezien de aard van het gebled en de wegen daarbinnen is het glastuin
bouwgebied in het gemeentelijke verkeersplan getypeerd als een verblijfs
gebied, omdat er in feite geen sprake is van noemenswaardige doorgaande 
verkeerswegen/-stromen. Op basis daarvan kan in de toekomst nog over
wogen worden om de bestaande maximum snelheden voor het autoverkeer 
van 80 km/u eventueel te verlagen naar 60 km/u, al dan niet met plaatselijk 
speciale snelheidsremmende voorzieningen. 

Geluidhinder bij woningen 
In de beoogde situatie zal het grootste dee I van de verkeersafwikkeling via 
de Lavallestraat plaatsvinden. Hier zal de geluidhinder binnen het plange
bied dan ook het hoogste worden. 
Op basis van het (gedateerde) akoestisch onderzoek uit 1999 naar de ge
fuidsbelastingen op de gavels van woningen fangs de Lavallestaat kan ge
concludeerd worden dat de geluidscontour van 50 dB(A), zijnde de wettelijke 
grenswaarde voor nieuwe woningen, ter plaatse omstreeks 2010 berekend 
werd op een afstand van 12 m (bij 50 km/u) of 18 m (bij 80 km/u) uit de as 
van die weg. 

Eventuele nieuwe (vervangende of bedrijfs)woningen zijn bij de beoogde 
ontwlkkeling aileen langs de noordzijde van de Laarstraat mogelijk. Ais daar 
op ten minste 20 m uit de wegas gebouwd wordt kan blijkens het recente 
daartoe opgesteld Rapport Akoestisch Onderzoek (zia bijlagenmap) ook 
daar aan de wettelijk grenswaarde van 50 dB(A) voldaan worden. 

Luchtkwaliteit 
Uit het recente Onderzoek luchtkwaliteit glastuinbouwgebied Vlasakkers (op
genomen in de bijlagenmap) blijkt dat zelfs bij een 'worstcase senario' voor het 
plangebied al royaal aan de grenswaarden volgens het Besluit Luchtkwaliteit 
2005 voldaan wordt. Wat betreft luchtkwaliteit zijn er derhalve geen planologi
sche belemmeringen voor de beoogde ontwikkeling. 

Woon- en leefmilieu en externe veiligheid 
Ais gevolg van de beoogde gJastuinbouwontwikkeling wordt voor de kern 
Someren-Eind, maar ook voor de bewoners van het plangebied de afstand 
tot en beleving van het eigenlijke buitengebied als het ware vergroot. 
De huidige, overigens beperkte, recr:eatieve uitloopmogelijkheden zUlien al
tengs verdwijnen c.q op grotere afstand van de kern komen te liggen. 
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Wat betreft externe veiligheid is er in of nabij het plangebied geen sprake 
van transportroutes gevaarlijke stoffen, of de aanwezigheid van risicobedrij
veniinrichtingen. 
De dubbele aardgastransportleiding (42", 50-80 bar bedrijfsdruk) ten zuiden 
van de Hollandseweg heeft een toetsingsafstand van 130 m ter weerszijden. 
Daarbinnen is een klein gedeelte van de glastuinbouwontwikkeling, een ge
deelte van de projectlocatie VI met enkel kassenbouw zonder bedrijfswonin
gen, op basis van wijzigingsbevoegdheid, geprojecteerd. Dergelijke bebou
wing is op basis van de circulaire 'Zonering langs hogedruk aardgastrans
portleidingen' (26-11-1984; kenmerk DGMH/B nr1014004) van het ministerie 
VROM Directoraat-generaal voor de Milieuhygiene) te typeren als zoge
naamde 'Bijzondere objecten categorie II'. 
Voor dergelijke objecten is het streven er op gericht om tenminste de toet
singsafstand van in dit geval 5 m aan te houden tussen de leidingen en de 
betreffende objecten. In onderhavige situatie bedraagt de kortste afstand ter 
plaatse ca. 25 m (bestaande weg plus minimaal 7 m groenafscherming). 
Daarmee wordt ruimschoots aan de betreffende eis voldaan en is er uit een 
oogpunt van externe veiligheid geen belemmering voor de beoogde ontwik
keling. 

Aan de ondergrondse hoofdtransportleiding voor drinkwater binnen het 
plangebied, gelegen in de berm van de Ploegstraat - Hoeksestraat, zijn geen 
externe veiligheidsrisico's verbonden. 
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7 BESTEMMINGSREGELING/MPLAN 

Het onderhavige bestemmingsplan heeft tot doel een juridisch-planologische 
regeling te scheppen voor de in dit bestemmingsplan beoogde ontwikkeling, 
van glastuinbouwgebied Vlasakkers binnen de gemeente Someren. 

Hierna wordt kort inhoudelijk ingegaan op de afzonderlijke bestemmingen 
binnen het onderhavige bestemmingsplan. 
Daarblj zij opgemerkt dat bij de planregellngen in belangrijke mate rekening 
is gehouden met c.q. afstemming heeH plaatsgevonden met vergelijkbare 
bestemm Ingen in het bestemmingsplan 'Buitengebied 1998', zoals dat geldt 
voor het omringende buitengebied. Op een aantal punten heeft daarbij wei, 
volgens huidige inzichten, een actualisatie of aanpassing plaats gevonden. 

Artlkel 3 Glastuinbouwbedrijven 
Deze bestemming ligt op de in het plangebied al aanwezige glastuinbouw
bedrijven en op de projectlocaties waarvan de reallsering, als uitbreiding of 
nieuwvestiging, onder de daarbij geldende randvoorwaarden direct kan 
plaatsvinden. 
Binnen deze bestemming zijn glastuinbouwbedrijven toegestaan alsmede 
andere tuinbouwbedrijven met al relatief veel glas die als zodanig nader zijn 
aangeduid op de plankaart. 
Op de plankaart is eveneens de aanduiding 'stalling voor transport' opge
nomen teneinde de daar beoogde transportactiviteiten passend te bestem
men. Binnen de bestemming zijn ook waterhuishoudkundige voorzieningen 
In de vorm van gietwatervoorzieningen, regenwaterpiekopvang, infUtratie
voorzieningen en watergangen toegestaan. 

Door middel van aanduidingen is onderscheid aangebracht in de bouwvlak
ken. Binnen bouwvlak I zijn bedrijfsgebouwen en kassen toegestaan en bin
nen bouwvlak II zijn bedrijfsgebouwen en -woningen toegestaan. 

Naast bebouwingsvoorschriften zijn ook enkele essentiele aanvullende in
richtlngsvoorschriften opgenomen. Hierin is opgenomen dat per hectare ver
hard oppervlak dat wordt aangelegd of gebouwd, binnen het plangebied ten 
minste 430 m3 aan voorzienlngen ten behoeve van regenwaterpiekopvang 
dienen te worden gerealiseerd. Deze regeling is opgenomen ter waarborging 
van een goede waterhuishouding binnen het plangebied. Daarnaast zijn ook 
eisen opgenomen LV.m de realisering van voldoende parkeren op eigen ter
rein. 

Artikel4 Agrarische bedrijven 
Binnen deze bestemming zijn, ter plaatse van bestaande agrarische bedrij
ven, agrarische bedrijfsdoeleinden in de vorm van grondgebonden agrari
sche bedrijven toegestaan. Intensieve veehouderijen en tuinbouwbedrijven 
zijn uitslultend toegest'aan ter plaatse van de desbetreffende aanduidingen 
op de plankaart. Per bes'temmingsvlak is niet meer dan een agrarisch bedri]f 
toegestaan met ter plaatse van de betreffende aanduidingen ook bedrijfswo
ningen, eveneens conform de bestaande situatie. In de bebouwingsvoor
schritten zijn regels gegeven omtrent de bebouwing 

Artikel 5 Bedrijven 
Deze bestemming is opgenomen voor een in het plangebied gelegen me
taalconstructiebedrijf en (mogeJijk) agrarisch(-technisch) hulpbedrijf, daar 
waar nu In strijd met vigerende rechten een andersoortig bedrijf (o.a. auto
bergings- en taxibedrijf) is gevestigd. 
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Ter plaatse van de aanduidlng op de plankaart is een bedrijfswoning toege
staan. In de bebouwingsvoorschriften zijn gebruikelijke regels gegeven om
trent de bebouwing, waarbij een uitbreiding van de bestaande bedrijfsge
bouwen met maximaal 15% het uitgangspunt is (conform provinciaal beleid). 

Artikel6 Woningen 
De in het plangebied aanwezige burgerwoningen zijn binnen deze bestem
ming opgenomen. Aan huis gebonden beroepen zijn als ondergeschikte 
functie bij waning toegestaan. In de bebouwingsvoorschriften zijn regels ge
gevens om trent de bebouwing. 

Artikel 7 Waterberging 
De bestemming ligt op de gronden die bedoeld zijn voor waterberging in de 
vorm van natuurlijke aangelegde regEmwaterpiekberging die tevens als infil
tratievoorziening kunnen fungeren. Ter plaatse van de aanduiding 'gietwa
terbassin/-vijver' zijn gebouwde gietwaterbassins toegestaan, op plaatsen 
waar die nu al aanwezig zijn. Na vrijstelling kunnen ook op andere locaties 
nieuwe gietwaterbassins worden gebouwd. 

Artikel 8 Groenvoorzieningen 
Binnen deze bestemming zijn de granden bestemd voor groenvoorzieningen 
ten behoeve van landschappelijke inpassing van nabijgelegen kassen en 
bedrijfsgebouwen van glastuinbouwbedrijven ten opzichte van het omrin
gende landschap. Verder zijn de gronden bestemd voor waterhuishoudkun
dige voorzieningen. 
T er plaatse van de aanduiding 'waterberging' zijn de gronden tevens be
stemd voor waterberging in de vorm van een natuurlijk aangelegde regen
waterpiekberging en infiltratievoorziening. De gronden binnen deze be
stemming mogen niet worden bebouwd. Voor het uitvoeren van een aantal 
werkzaamheden is een aanlegvergunning vereist teneinde de groenvoorzie
ning en eventuele waterberging duurzaam veilig te stellen. 

Artikel 9 Wegen 
De gronden binnen deze bestemming zijn bestemd voor verkeersdoeleinden 
alsmede behoud, herstel en ontwikkeling van landschappelijke waarden in 
de vorm van waardevolle laan- en bermbeplanting en het medegebruik voor 
nutsvoorzieningen. De gronden mogen enkel bebouwd worden met bouw
werken geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming. 

Artikel10 Waterlopen 
Binnen deze bestemming zijn de gronden bestemd voor de aanleg en in
standhouding van waterhuishoudkundige doeleinden ten behoeve van de 
landbouw. De gronden mogen uitsluitend bebouwd worden met kleine 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste van de bestemming. 

Artikel 11 Agrarisch gebied met landschappelijke waarden 
De gronden binnen deze bestemming zijn bestemd voar agrarische doelein
den, behoud herstel en/of ontwikkeling van landschappelijke waarden. 
graenvoorziening ten behoeve van landschappelijke inpassing. waterhuis
houdkundige doeleinden en dagrecreatief medegebruik. De gronden mogen 
uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'gebied met wijzigingsbevoegdheid 
voor glastuinbouw' uitsluitend bebouwd worden met hoge teeltondersteu
nende voorzieningen met een tijdelijk karakter. De overige gronden mogen 
niet bebouwd worden. 
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Artikel12 Agrarisch gebied 
Binnen deze bestemming zjjn de gronden bestemd voor agrarische doelein
den, bescherming van archeologische verwachtingswaarden, groenvoorzle
nlngen, waterhuishoudkundige doeleinden en dagrecreatief medegebruik. 
De gronden mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'gebled met 
wijzigingsbevoegdheid voor glastuinbouw' uitsluitend bebouwd worden met 
hoge teeltondersteunende voorzieningen met een tijdelijk karakter. De ove
rige gronden mogen niet bebouwd worden. 

Artlkel13 Hoofdtransportleldingen (dubbelbestemming) 
De gronden binnen deze bestemmingen zijn, naast de daaraan gegeven 
overige bestemmingen (zijnde in dit geval de bestemming 'wegen') , be
stemd voor de aanleg, instandhoudlng en beschermlng van de ondergrond
se hoofdtransportwaterleldlng. Op deze gronden magen bauwwerken wor
den opgericht die zijn bestemd voor de aanleg en instandhouding van die 
hoofdtransportleidingen. Overige gebouwen en bouwwerken zijn enkel na 
verlening van vrijstelling toegestaan. 
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8 VERVOLGSTAPPEN 

In dit hoofdstuk worden tot slot kort de beoogde vervolgstappen weergege
ven in het kader van het bestemmingsplan. 

Aan de hand van voorliggend conceptontwerpbestemmingsplan zal overleg 
plaatsvinden met o.a.: 
- ambtelijk overleg met provinciale Directie ROH; 
- overleg met de commissie m.e.r. over de aanvulling op het MER; 
- overleg met Glastuinbouw Someren B.V. en TOM. 
- overleg met de 'Cooperatie Vlasakkers'. 

Op basis van eerdere contacten met de provinciale Directie ROH wordt er 
vanuit gegaan dat een nieuwe vooroverlegronde, met advisering door de 
PPC en andere instanties. niet (meer) plaats behoett te vinden gelet op de 
eerdere vooroverlegreacties en de strekking van voorliggend plan. 

Verder komt er een korte aanvullende inspraakronde. Deze wordt met name 
gericht op bedrijven en bewoners uit en direct rondom het plangebied. 

Vervolgens zullen, op basis van de resultaten van het overleg en de in
spraak, voor zover nodig de volgende stappen plaatsvinden: 
- aanpassing van de aanvulling op het MER; 
- aanpassing van het concept tot een deflnitief ontwerpbestemmingsplan. 
Daarbij zal dan aandacht besteed worden aan voornoemde overleggen en 
inspraak. In combinatie daarmee zal dan ook nog een actuele beantwoor
ding plaatsvinden van het eerdere officiale vooroverleg over en de inspraak 
op de voorontwerpversies uit 2000/2001. 

Daarna zal het ontwerpbestemmingsplan met het MER (2001) en de 
aanvulling op het MER (2006) de verdere wettelijke procedure in het ka
der van vaststelling, door de gemeenteraad, en vervolgens de goedkeu
ring, door Gedeputeerde Staten, volgen. 

Rosmalen, 24 mei 2006 
Croonen Adviseurs b.v. 
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HOOFDSTUK 1 

INLEIDENDE 8EPALINGEN 

Artikel1 8egripsbepalingen 

In deze voorschriften wordt onder de betreffende begrippen het volgende ver
staan: 

AAB: 
Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen, voor advies inzake continui"teit, 
noodzaak en volwaardigheid in verband met een agrarisch bedrijf; 

aanbouw: 
een aan de woning aangebouwd bijgebouw; 

aan-huis-gebonden beroep: 
het als ondergeschikte functie uitoefenen van een beroep of het beroepsmatig 
verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, 
kunstzinnig, ontwerp-technisch of hiermee gelijk te stellen gebied, in een wo
ning of bedrijfswoning en daarbij behorende bijgebouwen; 

agrarisch bedrijf: 
een bedrijf dat is gericht op het voortbrengen van producten door middel van 
het telen van gewassen en/of het fokken, houden, africhten of veredelen van 
dieren; 

(agrarisch) bedrijf, gJastuinbouw: 
een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf waarbij de productie, in de vorm van 
het telen van gewassen, in hoofdzaak in kassen plaats vindt; 

agrarisch bedrijf, grondgebonden: 
een agrarisch bedrijf waarvan de productie geheel of overwegend afhankelijk 
is van het voortbrengend vermogen van de bij het bedrijf behorende open 
grond; 

(agrarisch) bedrijf, Intensieve veehouderij: 
een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf waarin het houden van vee, 
pluimvee of pelsdieren de hoofdzaak is; 

agrarisch bedrijf, nlet grondgebonden: 
een agrarisch bedrijf waarvan de productie geheel of overwegend plaats
vindt in gebouwen of onafhankelijk is van het voortbrengend vermogen van 
de open grond; 

agrarisch bedrijf, overig nlet grondgebonden: 
een agrarisch bedrijf, anders dan een intensieve veehouderij of een glas
tuinbouwbedrijf, waarvan de productie geheel of overwegend plaatsvindt in 
gebouwen of onafhankelijk is van het voortbrengend vermogen van de open 
grond; 



Artlkel 1 Begripsbepalingen 

(agrarisch) bedrijf, tuinbouw: 
een agrarisch bedrijf waarbij in hoofdzaak gebruik wordt gemaakt van de teelt 
van gewassen in de open grand en/of met behulp van teeltondersteunende 
voorzieningen; 

agrarisch(-technisch) hulpbedrijf 
een bedrijf met een verwantschap aan de agrarische sector dat is gericht op 
het verlenen van diensten aan of verrichten van werkzaamheden voor agrari
sche bedrijven en in het bijzonder voor glastuinbouwbedrijven, door middel 
van het telen van gewassen, houden van dieren, de toepassing van andere 
landbouwkundige methoden en/of door middel van opslag, overslag, sortere.n, 
verpakken en groothandel in glastuinbouwproducten, een en ander met uit
zondering van mestbewerking; 

bebouwing: 
een of meer gebouwen en/of een of meer bouwwerken, geen gebouwen zijn
de; 

bedrijfsgebouw: 
een gebouw, geen kassen en geen bedrijfswoning of bijgebouwen daarbij 
zijnde, dat dient voor de uitoefening van een of meer bedrijfsactiviteiten; 

bedrijfswoning: 
een woning in of bij een gebouw of op of bij een terrein, bestemd voor (het 
huishouden van) een persoon wiens huisvesting ter plaatse noodzakelijk is, 
gelet op het feitelijk gebruik van het gebouw en/of terrein in overeenstemming 
met de bestemming; 

bestaande bebouwing: 
bebouwing, zoals die bestaat, of rechtElns mag bestaan, op het tijdstip van de 
ter-inzage-Iegging van het ontwerpplan; 

bestaand gebruik: 
het gebruik van grond en opstallen, zoals dat bestaat op het tijdstip dat het 
plan of planonderdeel rechtskracht heeft verkregen; 

bestemmlngsvlak: 
een op de plankaart aangegeven aaneengesloten vlak met een zelfde be
stemming; 

bewoning: 
het verblijf c.q. gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf, voor de huisves
ting van een eigenaar of huurder en zijn huishouden, zonder dat elders aan
toonbaar over een hoofdwoonverblijf wordt beschikt; 

bijgebouw: 
een gebouw, behorende bij een op hetzelfde bouwperceel gelegen woning, 
dat zowel qua afmeting als in functioneel opzicht ondergeschikt is aan het 
deze woning; 

bouwen: 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen 
en het vergroten van een bouwwerk, alsmede van een standplaats voor 
woonwagens; 
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Arlikel 1 Begripsbepalingen 

bouwgrens: 
een op de plankaart aangegeven lijn, die naar de wegzijde toe niet mag 
worden overschreden, behoudens overschrijdingen die krachtens deze 
voorschriften zijn toegestaan; 

bouwperceel: 
een aaneengesloten stuk grond, waarop volgens het plan zelfstandige, bij el
kaar behorende bebouwing is toegelaten; 

bouwvlak: 
een op de plankaart aangegeven vlak, waarbinnen krachtens deze voor
schriften bepaalde bebouwing mag worden gebouwd; 

bouwwerk: 
elke bouwconstructie, van enige omvang van hout, steen, metaal of ander ma
teriaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond 
verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, en bedoeld 
is om ter plaatse te functioneren; 

detailhandel: 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen uitstalling voor ver
koop, verkopen en/of afleveren van goederen aan personen die goederen ko
pen voor gebruik, verbruik of aanwending, anders dan in de uitoefening van 
een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

erfbeplanting: 
afschermende (rand)beplanting binnen of direct aansluitend op het bestem
mingsvlak of bouwperceel van een bedrijf, een woning of een terrein met an
dere specifieke functie; 

facilitaire voorziening: 
een voorziening ten behoeve van meerdere (geclusterde) glastuinbouwbedrij
ven, zoals voorzieningen voor de opwekking, opslag, distributie en/of uitwisse
ling van energiestromen, voorzieningen voor opvang, buffering en/of infiltratie 
van gietwater en regenwater en voorzieningen voor opslag en/of verpakking 
van teeltproducten; 

gebouw: 
elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of ge
deeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt; 

gietwatervoorziening 
een voorziening waarmee regenwater opgevangen wordt voor hergebruik ten 
behoeve van de teelt van gewassen, zoals een watersilo, waterbassin of een 
vijver; 

infiltratievoorziening: 
een voorziening waarmee tijdelijk opgevangen (schoon) regenwater weg kan 
zijgen in de bodem; 

kassen: 
gebouwen waarvan de wanden en het dak voornamelijk bestaan uit glas of 
een ander lichtdoorlatend materiaal die dienen voor tot het kweken, trekken, 
vermeerderen, verdelen, opkweken, of verzorgen van gewassen alsmede in 
voorkomende gevallen tot bescherming van de omgeving tegen milieubelas
tende stoffen; 
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Artikel1 Begripsbepalingen 

landschappelijke waarden: 
het geheel van waarden in verband met bijzondere landschappelijke kenmer
ken van een gebied of object, in de zin van karakteristieke verschijningsvorm, 
herkenbaarheid/identiteit en diversiteit, dat bestaat uit aardkundige, cultuurhis
torische, archeologische en visueel-ruimtelijke waarden, afzonderlijk of in on
derlinge samenhang; 

ondergeschikte functie: 
een activiteit van zeer beperkte bedrijfsmatige en/of ruimtelijke omvang zo
dat de functie waaraan zij wordt toegevoegd, qua aard, omvang en verschij
ningsvorm overwegend of nagenoeg geheel als hoofdfunctie herkenbaar 
blijft; 

regenwaterpiekberging: 
een gebouwde of aangelegde voorziening voor de tijdelijke opvang/buffering 
van overtollig regenwater afkomstig van bebouwing en/of verhardingen; 

plan: 
het bestemmingsplan 'Glastuinbouwgebied Vlasakkers' van de gemeente 
Someren bestaande uit deze voorschriften en de plankaart; 

plankaart: 
de kaart met bijbehorende verklaring, bestaande uit 1 blad, waarop de be
stemmingen van de in het plan aangewezen gronden zijn aangegeven, te
keningnummer TEK02-S0M00131-01 C; 

structure Ie voorzienlng tijdelijke huisvesting selzoenarbeiders: 
woningen/wooneenheden, hotels, pensions, logiesgebouwen of andere ge
bouwen, als zodanig bestemd en tevens geschikt en ingericht ten behoeve 
van tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders; 

teeltondersteunende voorzieningen: 
voorzieningen in, op of boven de grond die door agrarische bedrijven met 
plantaardige teelten worden gebruikt; daarbij kan nog wordt het navolgende 
onderscheid gehanteerd worden: 
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Tijdelijk teeltondersteunende voorziening 
Het tijdelijk in op of boven de grond bouwen en/of aanbrengen van 
hoge tunnels, lage tunnels, andere teeltvoorzieningen of teeltfolies 
ter ondersteuning van plantaardige teelten in de vollegrond (akker
bouw, tuinbouw en boomteelt) van agrarische bedrijven; 

Hoge tunnels 
Gebouwen en/of andere bouwwerken, met een hoogte van meer 
dan 1,5 meter, waarvan de wanden en het dak of de bedekking 
voornamelijk bestaan uit lichtdoorlatend materiaal, ter bescherming 
van zaaisels en planten, tegen onkruid en wildschade en tegen 
weersinvloeden alsmede, in voorkomende gevallen, tot bescherming 
van de omgeving en/of bodem tegen milieubelastende stoffen; 

Lage tunnels 
Bouwwerken of andere werken, met een hoogte van maximaal 1,5 
meter, overwegend voorzien van een bedekking van lichtdoorlatend 
of ander beschermend materiaal ter bescherming van zaaisels en 
planten, tegen onkruid en wildschade en tegen weersinvloeden als
mede, in voorkomende gevallen, tot bescherming van de omgeving 
en/of bodem tegen milieubelastende stoffen; 



Artikel 1 8egripsbepalingen 

Andere teeltvoorzieningen 
Bouwwerken of andere werken, met een hoogte van maximaal 4 
meter en geen kassen, hoge tunnels, lage tunnels of teeltfolies zijn
de, veelal voorzien van of bestaande uit een bedekking en/of af
scherming van afdek- of doekmateriaal, met eventuele ondersteu
nende en/of ophangconstructies, ter bescherming van zaaisels en 
planten, tegen onkruid en wildschade en tegen weersinvloeden, 
alsmede in voorkomende gevallen tot bescherming van de omgeving 
tegen milieubelastende stoffen; 

Teeltfolies 
Uitgespreide folies dienend als afdek- en/of ondermateriaal, ter be
scherming voor volle grondsteelten alsmede, in voorkomende geval
len, tot bescherming van de omgeving en/of bodem tegen milieube
lastende stoffen; 

tijdelijke hulsvesting seizoenarbeiders: 
het huisvesten van werknemers (voor maximaal 10 maanden per jaar), die in 
een periode van grote arbeidsbehoefte gedurende enkele maanden op een 
agrarisch bedrijf werkzaam zijn om naar de aard kortdurend werk te verrich
ten; 

verhard oppervlak: 
de oppervlakte van het geheel van bouwwerken, verhardingen en teeltonder
steunende voorzieningen met een meer permanent karakter op de bij €len be
drijf behorende grand en die gelegen kunnen zijn binnen meerdere bestem
mingen; 

{woon)boerderi;: 
een gebouw dat bestaat uit een (voormalig) agrarische bedrijfswoning met de 
in hetzelfde gebouw opgenomen (voormalige) agrarische bedrijfsruimten; 

woonunit: 
een verplaatsbare eenheid bestaande uit een bouwlaag, geschikt en ingericht 
ten dienste van woonverblijf voor een of meer personen; aanwezig zijn daarbij 
in ieder geval sanitaire voorzieningen (douche, toilet), kookgelegenheid, 
slaapgelegenheid en een woonkamer; tevens dient deze woonunit te voldoen 
aan de eisen vanuit het Bouwbesluit voor een woonfunctie; 

woning: 
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet 
meer dan een huishouden. 
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Artikel2 Wijze van meten c.q. berekenen 

Bij de toepassing van deze voorschriften wordt als voigt gemeten c.q. gere
kend: 

afstand tot de perceelsgrens: 
de kortste afstand van het verticale vlak in de perceelsgrens tot enig punt van 
het op dat bouwperceel voorkomende bouwwerk; 

breedte van een bouwperceel: 
tussen de twee zijdelingse perceelsgrenzen, gemeten in de bebouwingsgrens 
of (rooi)lijn op de minimum afstand die bebouwing tot de weg in acht moet 
nemen; 

goothoogte van een bouwwerk: 
verticaal tussen de snijlijn van het dakvlak met het daaronder gelegen buiten
werkse gevelvlak en het peil; 

hoogte van een bouwwerk: 
verticaal vanuit het hoogste punt van een bouwwerk tot aan het peil; schoor
stenen, lichtkoepels, antennes en soortgelijke ondergeschikte onderdelen van 
een bouwwerk blijven daarbij buiten beschouwing; 

inhoud van een bouwwerk: 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of de harten van gemeenschappelij
ke scheidingsmuren en dakvlakken boven peil. een en ander met inbegrip van 
erkers en dakkapellen en met uitzondering van kelders; 
bij woonruimten in gebouwen, die niet uitsluitend voor bewoning zijn bestemd, 
wordt de inhoud van de woning gemeten boven de afgewerkte vloer van de 
woonlaag c.q. woonlagen; 

lengte c.q. breedte van een bouwwerk: 
horizontaal tussen de buitenwerkse hoofdgevelvlakken en/of de harten van 
gemeenschappelijke scheidingsmuren; 

oppervlakte van bebouwing/een bouwwerk: 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of de harten van gemeenschappelij
ke scheidingsmuren en wei 1 m boven peil; indien het bouwwerk uit meerdere 
bouwlagen bestaat wordt gemeten over de laag met het grootste oppervlak; 

peil: 
1 voor gebouwen, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een weg 

grenst: de hoogte van die weg ter plaatse van de hoofdtoegang; 
2 in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte 

maaiveld. 
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HOOFDSTUK 2 BESTEMMINGSBEPALINGEN 

Artikel3 Glastuinbouwbedrijven 

A DOELEINDENOMSCHRIJVING 

De gronden die zijn aangewezen als 'Glastuinbouwbedrijven', zijn bestemd 
voor: 
1 agrarische bedrijfsdoeleinden, uitsluitend ten behoeve van de uitoefening 

glastuinbouwbedrijven; 
2 tevens voor agrarische doeleinden ten behoeve van tuinbouwbedrijven uit

sluitend ter plaatse van de aanduiding 'tuinbouwbedrijf' (t) op de plankaart; 
3 tevens voor stalling van voertuigen voor transport, ten behoeve van glas

tuinbouwbedrijven (uit het plangebied), als ondergeschikte functie bij het 
ter plaatse gevestigde glastuinbouwbedrijf, uitsluitend ter plaatse van de 
aanduiding 'stalling voor transport' (s) op de plankaart; 

4 bedrijfswoningen ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' (bw) op de 
plankaart; 

5 bij de doeleinden onder 1 en 2 behorende voorzieningen zoals kassen, 
bedrijfsgebouwen, buffertanks, installaties in verband met sorteren en 
verpakken van agrarische (glas)tuinbouwproducten, warmtekrachtkoppe
ling, energieopwekking en parkeervoorzieningen; 

6 tot de agrarische doeleinden worden tevens gerekend: 
a bewerking en/of verwerking van door het agrarisch bedrijf zelf voorge

brachte agrarische producten uitsluitend als ondergeschikte functie, tot 
maximaal20% van de aanwezige bedrijfsgebouwen en maximaal2000 
m2

; 

b detailhandel in door het agrarisch bedrijf zelf voorgebrachte agrarische 
producten uitsluitend als ondergeschikte functie, tot een oppervlak van 
maximaal 100 m2

; 

7 waterhuishoudkundige voorzieningen in de vorm van gietwatervoorzie
ningen, regenwaterpiekopvang, infiltratievoorzieningen en watergangen; 

8 erf- en landschappelijke beplantingen. 

B.1 BEBOUWING 

De tot 'glastuinbouwbedrijven' bestemde grond mag uitsluitend worden be
bouwd ten dienste van de in de doeleindenomschrijving aangegeven be
stemming waarbij, behoudens vrijstelling, aan de hierna gestelde bepalingen 
moet worden voldaan. 

Voor het bouwen van bedriifsgebouwen gelden de volgende bepalingen: 
a Bedrijfsgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen bouwvlak 

I en II, waarbij geldt dat binnen bouwvlak I maximaal 1.000 m2 aan be
drijfsgebouwen per hectare kassen mag worden gebouwd. 

b Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, met inachtneming van het 
bepaalde in lid B.2. 

c De goothoogte mag niet meer bedragen dan 7 m. 
d De hoogte mag niet meer bedragen dan 12 m. 
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Artikel 3 GlastulnbouwbedriJven 

2 Voor het bouwen van kassen of hoge tunnels, gelden de volgende bepa
lingen: 

a Kassen of hoge tunnels mogen uitsluitend binnen bouwvlak I worden 
gebouwd. 

b Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, met inachtneming van het 
bepaalde in lid B.2. 

c De goothoogte mag niet meer bedragen dan 7 m. 
d De hoogte mag niet meer bedragen dan 9 m. 
e De afstand tot (bedrijfs)woningen, anders dan de eigen bedrijfswo

ning(en), mag niet minder bedragen dan 25 m. 

3 Voor het bouwen van bedrijfswoningen en aanbouwen gelden de volgende 
bepalingen: 
a Bedrijfswoningen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen bouwvlak 

II ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' op de plankaart, waar
bij geldt dat per aanduiding niet meer dan een bedrijfswoning is toege
staan. 

b De inhoud van een bedrijfswoning mag maximaal 750 m3 bedragen of, 
indien de inhoud reeds meer bedraagt, niet meer dan de inhoud van de 
bestaande woning plus maximaal 10%, behoudens in geval van ver
vangende nieuwbouw zoals bepaald onder c; 

c Bij vervangende nieuwbouw van: 
bedrijfswoningen met een bestaande inhoud tussen 750 m3 en 900 
m3 mag tot maximaal de bestaande inhoud worden gebouwd; 

- bedrijfswoningen met een bestaande inhoud van meer dan 900 m3 

mag worden gebouwd tot maximaal900 m3
; 

d De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m. 
e De hoogte mag niet meer bedragen dan 10m. 
f De uitbreiding van de woning mag niet tot gevolg hebben dat de op de 

plankaart aangegeven bouwgrens naar de wegzijde toe wordt over
schreden, behoudens overschrijdingen ten behoeve van onderge
schikte onderdelen zoals erkers, luifels en balkons mits de diepte niet 
mear bedraagt dan 1,5 m. 

4 Voor het bouwen van vrijstaande bijgebouwen bij bedrijfswoningen gelden 
de volgende bepalingen: 
a Bijgebouwen bij bedrijfswoningen mogen uitsluitend worden gebouwd 

binnen bouwvlak II. 
b De bouwgrens mag naar de wegzijde toe niet worden overschreden. 
c De gezamenlijke oppervlakte per woning mag niet meer bedragen dan 

75 m2
. 

d De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m. 
e De hoogte mag niet meer bedragen dan 4,5 m. 

5 Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, overkappingen 
en terreinafscheidingen gelden de volgende bepalingen: 

8 

a Per bedrijfswoning mag 1 overkapping worden gebouwd met de vol
gende maatvoering: 
- De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 20 m2

• 

- De hoogte mag niet meer bedragen dan 3 m. 
- De afstand tot de perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 5 m. 

b De hoogte van terreinafscheidingen mag v66r de bouwgrens niet meer 
bedragen dan 1 men voor het overige niet meer dan 2 m. 

c De hoogte van andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde mag: 
- binnen bouwvlak I en II niet meer bedragen dan 12 m; 
- voor het overige, niet meer bedragen dan 4 m. 



Artikel 3 Glastuinbouwbedrijven 

6 Het bouwen van gebouwen en andere bouwwerken ten dienste van de tij
delijke huisvesting van seizoenarbeiders -zoals woonunits, gemeen
schappelijke verblijfsruimte (kantine), sanitair (douches, toiletten), kook- en 
wasgelegenheid- is behoudens vrijstelling op grond van artikel17 lid 4 niet 
toegestaan. 

B.2 INRICHTING 

Bij de inrichting van de, bij €len bedrijf behorende, gronden dient te worden 
voldaan aan de volgende norm en: 
1 Per hectare verhard oppervlak dat wordt aangelegd of gebouwd, dient 

binnen het plangebied ten minste 430 m3 aan voorzieningen ten behoeve 
van regenwaterpiekopvang te worden gerealiseerd. 

2 Per bedrijf dienen voldoende parkeerplaatsen op eigenterrein te worden 
aangelegd voor personenauto's ten behoeve van person eel en bezoek, 
met dien verstande dat per ha aan kassen daarvoor tenminste 3 parkeer
plaatsen dienen te worden gerealiseerd. 

3 Bij glastuinbouwbedrijven die direct grenzen aan de plangrens of een 
bestemming 'Agrarisch gebied met landschappelijke waarden' of 'Agra
risch gebied' zonder wijzigingsbevoegdheid voor glastuinbouwontwikke
ling' dient bij de bouw van vervangende of nieuwe kassen langs de grens 
van het bouwperceel of direct aangrenzend binnen voornoemde ge
biedsbestemmingen voorzien te worden in een afdoende landschappelij
ke inpassing naar de omgeving, met dien verstande dat daarvoor een 
groenvoorziening met een breedte van tenminste 7 m dient te worden ge
realiseerd. 

C GEBRUIK VAN GROND EN OPSTALLEN 

Verwezen wordt naar de 'Algemene gebruiksbepaling', artikel17. 

Onder strijdig gebruik zoals bedoeld in artikel 17 wordt in ieder geval verstaan 
het gebruik van de gronden en opstallen als transportstalling anders dan ge
noemd in lid A onder 3 van dit artikel en voor het gebruik van die gronden als 
zelfstandige transportstalling. 

D AANLEGVERGUNNINGEN 

Niet van toepassing. 

E NADERE EISEN 

1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten 
aanzien van de afmetingen en situering van bebouwing binnen bouwvlak II. 

2 De onder a genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld met 
het oog op de volgende belangen: 
a een goede landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van de 

bebouwing in relatie tot de omringende bestemmingen; 
been goede verkeerskundige inpassing ten opzichte van de weg waar

aan wordt gebouwd met name in verband met voldoende uitzicht vanaf 
en/of voldoende parkeerruimte op het bouwperceel. 
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Artikel 3 Glastuinbouwbedrijven 

F VRIJSTELLINGEN 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van: 
1 het bepaalde in lid B.1 onder 1 sub a voor het bouwen van een gratere op

pervlakte aan bedrijfsgebouwen binnen bouwvlak I tot een maximum van 
2.500 m2 aan bedrijfsgebouwen per hectare kassen indien de noodzaak 
voor de grotere oppervlakte aan bedrijfsgebouwen vanuit een doelmatige 
bedrijfsvoering en/of -ontwikkeling aanwezig is of indien dit noodzakelijk is 
ten behoeve van een facilitaire voorziening. 

2 het bepaalde in lid B.1 onder 1 sub c en d, onder 2 sub c en d en onder 5 
voor het bouwen van kassen, bedrijfsgebouwen en bouwwerken, geen ge
bouwen zijnde met grotere goothoogte of hoogte, waarbij moet worden 
voldaan aan de volgende voorwaarden: 
a De goothoogte en hoogte van kassen mag niet meer bedragen dan 

respectievelijk 11 m en 12,5 m. 
b De goothoogte en hoogte van bedrijfsgebouwen mag niet meer bedra

gen dan respectievelijk 11 men 15 m. 
c De hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag niet meer be

dragen dan 15 m. 
d De noodzaak voor de gratere goothoogte en/of hoogte moet vanuit een 

doelmatige bedrijfsvoering en/of -ontwikkeling aanwezig zijn. 
e De bebouwing dient langs wegen en perceelsranden die gericht zijn op 

het omliggende landschap op een verantwoorde wijze stedenbouwkun
dig en landschappelijk ingepast te worden. 

3 het bepaalde in lid B.1 onder 3 sub a voor een gewijzigde situering van de 
bedrijfswoning bij vervangende nieuwbouw waarbij moet worden voldaan 
aan de volgende voorwaarden: 
a De nieuwe locatie ligt niet minder dan 5 m van de perceelsgrens. 
b De bedrijfswoning mag de bouwgrens naar de wegzijde toe niet over

schrijden. 
c De agrarische ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijven in de nabijheid 

van de woning mogen niet worden belemmerd. 
d De stedenbouwkundige en cultuurhistorische kenmerken van de wo

ning in zijn omgeving mogen niet onevenredig worden aangetast. 
e Met de nieuwe situering is sprake van een planologische verbetering. 

4 het bepaalde in lid B.2 onder 3 voor wat betreft de minimale breedte van 
de betreffende groenvoorzieningen waarbij moet worden voldaan aan de 
volgende voorwaarden: 
a De afwijking is aileen toelaatbaar voorzover er sprake is van een aan

toonbaar noodzaak in verband met de bouw van kassen am daarbij een 
optimale ruimtelijke verhouding te verkrijgen op basis van de daarbij 
aan te wenden zogenaamde vak- en/of kapmaten. 

b De breedte van de groenvoorziening dient gemiddeld tenminste 7 m te 
blijven bedragen, waarbij dan tevens het verlies aan groenvoorzienin
gen in m2 dat ontstaat daar waar de breedte minder bedraagt dan 7 m 
elders aansluitend op die groenvoorziening wordt gecompenseerd in 
2x die oppervlakte aan groenvoorzieningen. 

G WIJZIGINGEN 

Verwezen wordt naar de 'Algemene wijzigingsbevoegdheden', artikel 15. 
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Artikel4 Agrarische bedrijven 

A DOELEINDENOMSCHRIJVING 

De gronden die zijn aangewezen als 'agrarische bedrijven', zijn bestemd voor: 
1 agrarische bedrijfsdoeleinden in de vorm van grondgebonden agrarische 

bedrijven, ten behoeve van de uitoefening van niet meer dan sen agrarisch 
bedrijf per bestemmingsvlak; 

2 voor agrarische bedrijfsdoeleinden in de vorm van intensieve veehouderij
en uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij' (iv) op 
de plankaart, ten behoeve van de uitoefening van niet meer dan een agra
risch bedrijf per bestemmingsvlak; 

3 voor agrarische bedrijfsdoeleinden in de vorm van tuinbouwbedrijven uit
sluitend ter plaatse van de aanduiding 'tuinbouwbedrijf' (tb) op de plan
kaart, ten behoeve van de uitoefening van niet meer dan een agrarisch be
drijf per bestemmingsvlak; 

4 bedrijfswoningen ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' (bw) op de 
plankaart; 

5 tot de agrarische doeleinden worden tevens gerekend: 
a bewerking en/of verwerking van door het agrarisch bedrijf zelf voorge

brachte agrarische producten uitsluitend als ondergeschikte functie, tot 
maximaal 20% van de aanwezige bedrijfsgebouwen en maximaal 500 
m2

; 

b detailhandel in door het agrarisch bedrijf zelf voortgebrachte agrarische 
producten uitsluitend als ondergeschikte functie, tot een oppervlak van 
maximaal100 m2

; 

6 erf- en landschappelijke beplantingen. 

B.1 BEBOUWING 

De tot 'agrarische bedrijven' bestemde grond mag uitsluitend worden be
bouwd ten dienste van de in de doeleindenomschrijving aangegeven be
stemming, waarbij, behoudens vrijstelling, aan de hierna gestelde bepalingen 
moet worden voldaan. 

1 Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en bouwwerken geen gebouwen 
zijnde, met uitzondering van overkappingen en terreinafscheidingen gelden 
de volgende bepalingen: 
a De hoogte mag voor: 

- silo's niet meer bedragen dan 15 m; 
- het overige niet meer bedragen dan 8 m. 

b De goothoogte mag niet meer bedragen dan 4,5 m. 
c De afstand tot de perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 5 m. 
d De op de plankaart aangegeven bouwgrens mag niet worden over

schreden. 

2 Voor het bouwen van kassen en tunnels, als hoge teeltondersteunende 
voorziening met een meer permanent karakter, gelden in aanvulling op de 
voorwaarden genoemd onder 1, de volgende bepalingen: 
a De gezamenlijke oPfervlakte per bestemmingsvlak mag niet meer be

dragen dan 1.000 m . 
b De afstand tot (bedrijfs)woningen, anders dan de eigen bedrijfswo

ning(en) mag niet minder bedragen dan 25 m. 
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Artikel 4 Agrarische bedrijven 

3 Voor het bouwen van bedrijfswoningen, gelden de volgende bepalingen: 
a Bedrijfswoningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aandui

ding 'bedrijfswoning' op de plankaart, waarbij geldt dat per aanduiding 
niet meer dan een bedrijfswoning is toegestaan. 

b De inhoud bedrijfswoning mag maximaal750 m3 bedragen of, indien de 
inhoud reeds meer bedraagt, niet meer dan de inhoud van de bestaan
de woning plus maximaal 10% behoudens in geval van vervangende 
nieuwbouw zoals bepaald onder c. 

c Bij vervangende nieuwbouw van: 
- bedrijfswoningen met een bestaande inhoud tussen 750 m3 en 900 

m3 mag maximaal tot de bestaande inhoud worden gebouwd; 
- bedrijfswoningen met een bestaande inhoud van meer dan 900 m3 

mag worden gebouwd tot maximaal900 m3
; 

- (woon)boerderijen met een karakteristieke hoofdvorm groter van 900 
m3 die op de plankaart zijn aangeduid als 'karakteristieke (woon)
boerderij' mag tot maximaal de bestaande inhoud worden terugge
bouwd, mits: 
- nieuwbouw in de oorspronkelijk karakteristieke hoofdvorm plaats

vindt; 
- beeldbepalende karaktereigenschappen behouden en/of ver-

sterkt worden. 
d De hoagte mag niet meer bedragen dan 10 m. 
e De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m. 
f De uitbreiding van de woning mag niet tot gevolg hebben dat de op de 

plankaart aangegeven bouwgrens naar de wegzijde toe wordt over
schreden, behoudens overschrijdingen ten behoeve van onderge
schikte onderdelen zoals erkers, luifels en balkons mits de diepte niet 
meer bedraagt dan 1,5 m. 

4 Voor het bouwen van bijgebouwen bij bedrijfswoningen gelden de volgen
de bepalingen: 
a De gezamenli!ke oppervlakte per bedrijfswoning mag niet meer bedra-

gen dan 75 m . 
b De bouwgrens mag naar de wegzijde toe niet worden overschreden. 
c De hoogte mag niet meer bedragen dan 4,5 m. 
d De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m. 

5 Voor het bouwen van overkappingen en terreinafscheidingen gelden de 
volgende bepalingen: 
a Per bedrijfswoning mag 1 overkapping worden gebouwd met de vol

gende maatvoering: 
- De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 20 m2

• 

- De hoogte mag niet meer bedragen dan 3 m. 
De afstand tot de perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 5 m. 

b De hoogte van terreinafscheidingen mag v66r de bouwgrens niet meer 
bedragen dan 1 men voor het overige niet meer dan 2 m. 

6 Het bouwen van gebouwen en andere bouwwerken ten dienste van de tij
delijke huisvesting van seizoenarbeiders -zoals woonunits, gemeenschap
pelijke verblijfsruimte (kantine), sanitair (douches, toiletten), kook- en was
gelegenheid- is behoudens vrijstelling op grond van artikel 17 lid 4 niet 
toegestaan. 
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Artlkel 4 Agrarische bedrijven 

B.2 INRICHTING 

Bij de inrichting van de, bij een bedrijf behorende, granden dient te worden 
voldaan aan de volgende norm: 
- Per hectare verhard oppervlak dat wordt aangelegd of gebouwd, dient 

binnen het plangebied ten minste 430 m3 aan voorzieningen ten behoeve 
van regenwaterpiekopvang te worden gerealiseerd. 

C GEBRUIK VAN GRONDEN EN OPSTALLEN 

Verwezen wordt naar de 'Algemene gebruiksbepaling', artikel17. 

o AANLEGVERGUNNINGEN 

Niet van toepassing. 

E NADERE EISEN 

1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten 
aanzien van de afmetingen en situering van bebouwing binnen bouwvlak 
II. 

2 De onder a genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gestetd met 
het oog op de votgende belangen: 
a een goede landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van de 

bebouwing in relatie tot de omringende bestemmingen; 
been goede verkeerskundige inpassing ten opzichte van de weg waar

aan wordt gebouwd met name in verband met voldoende uitzicht vanaf 
en/of voldoende parkeerruimte op het bouwperceel. 

F VRIJSTELLINGEN 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van: 
1 het bepaalde in lid B.1 onder 2 sub a voor het bouwen van een grotere op

pervlakte aan kassen en tunnels, uitsluitend als hoge teeltondersteunende 
voorziening met een meer permanent karakter, tot een maximum opper
vlakte van 5000 m2 indien de noodzaak vanuit een doelmatige bedrijfsvoe
ring en/of -ontwikkeling aanwezig is. 

2 voor een gewijzigde situering van de bedrijfswoning bij vervangende 
nieuwbouw waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 
a De nieuwe locatie ligt niet minder dan 5 m van de perceelsgrens. 
b De bedrijfswoning dient te worden gebouwd achter de bouwgrens. 
c De agrarische ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijven in de nabij

heid van de woning mogen niet worden belemmerd. 
d De stedenbouwkundige en cultuurhistorische kenmerken van de wo

ning in zijn omgeving mogen niet onevenredig worden aangetast. 
e Met de nieuwe situering is sprake van een planologische verbetering. 

G WIJZIGINGEN 

Verwezen wordt naar de 'Algemene wijzigingsbevoegdheden', artikel 15. 
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ArtikelS Bedrijven 

A DOELEINDENOMSCHRIJVING 

De gronden die zijn aangewezen als 'bedrijven' zijn bestemd voor: 
1 Ter plaatse van de aanduiding 81: de uitoefening van een bedrijf uitsluitend 

in de vorm van een metaalconstructiebedrijf . 
2 Ter plaatse van de aanduiding 82: de uitoefening van een bedrijf uitsluitend 

in de vorm van een agrarisch(-technisch) hulpbedrijf. 
3 bedrijfswoningen ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' op de 

plankaart. 

B BEBOUWING 

De tot 'bedrijven' bestemde grond mag uitsluitend worden bebouwd ten dien
ste van de in de doeleindenomschrijving aangegeven bestemming, waarbij, 
behoudens vrijstelling, aan de hierna gestelde bepalingen moet worden vol
daan. 

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en bouwwerken geen gebouwen 
zijnde, en met uitzondering van overkappingen en terreinatscheidingen, 
gelden de volgende bepalingen: 
a De hoogte mag niet meer bedragen dan 8 m. 
b De goothoogte mag niet meer bedragen dan 4,5 m. 
c De afstand tot de perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 5 m. 
d De op de plankaart aangegeven bouwgrens mag niet worden over

schreden. 
e De gezamenlijk oppervlakte mag: 

- ter plaatse van de aanduiding 81: niet meer bedragen dan 270 m2; 
- ter plaatse van de aanduiding 82: niet meer bedragen dan 1265 m2. 

2 Voor het bouwen van bedrijfswoningen, gelden de volgende bepalingen: 
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a 8edrijfswoningen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aandui
ding 'bedrijfswoning' op de plankaart, waarbij geldt dat per aanduiding 
niet meer dan een bedrijfswoning is toegestaan. 

b De inhoud bedrijfswoning mag maximaal 750 m3 bedragen of, indien de 
inhoud reeds meer bedraagt, niet meer dan de inhoud van de bestaan
de woning plus maximaal 10% behoudens in geval van vervangende 
nieuwbouw zoals bepaald onder c. 

c 8ij vervangende nieuwbouw van: 
- bedrijfswoningen met een bestaande inhoud tussen 750 m3 en 900 

m3 mag maximaal tot de bestaande inhoud worden gebouwd; 
- bedrijfswoningen met een bestaande inhoud van meer dan 900 m3 

mag worden gebouwd tot maximaal900 m3
. 

d De hoogte mag niet meer bedragen dan 10 m. 
e De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m. 
f De uitbreiding van de woning mag niet tot gevolg hebben dat de op de 

plankaart aangegeven bouwgrens naar de wegzijde toe wordt over
schreden, behoudens overschrijdingen ten behoeve van onderge
schikte onderdelen zoals erkers, luifels en balkons mits de diepte niet 
meer bedraagt dan 1,5 m. 



Artlkel 5 Bedrijven 

3 Voor het bouwen van bijgebouwen bij bedrijfswoningen gelden de volgen
de bepalingen: 
a De gezamenl~ke oppervlakte per bedrijfswoning mag niet meer bedra-

gen dan 75 m . 
b De hoogte mag niet meer bedragen dan 4,5 m. 
c De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m. 
d De afstand tot de perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 5 m. 
e De op de plankaart aangegeven bouwgrens mag niet worden over

schreden. 

4 Ten aanzien van overkappingen en terreinafscheidingen: 
a Per bedrijfswoning mag 1 overkapping worden gebouwd met de vol

gende maatvoering: 
- De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 20 m2

• 

- De hoogte mag niet meer bedragen dan 3 m. 
- De afstand tot de perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 5 m. 

b De hoogte van terreinafscheidingen mag voor de bouwgrens niet meer 
bedragen dan 1 men voor het overige niet meer dan 2 m. 

C GEBRUIK VAN GRONDEN EN OPST ALLEN 

Verwezen wordt naar de 'Algemene gebruiksbepaling', artikel17. 

D AANLEGVERGUNMNGEN 

Niet van toepassing. 

E NADERE EISEN 

1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten 
aanzien van de afmetingen en situering van bebouwing binnen het bouw
vlak. 

2 De onder a genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld met 
het oog op de volgende belangen: 
a een goede landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van de 

bebouwing in relatie tot de omringende bestemmingen; 
been goede verkeerskundige inpassing ten opzichte van de weg waar

aan wordt gebouwd met name in verband met voldoende uitzicht vanaf 
en/of voldoende parkeerruimte op het bouwperceel. 

F VRIJSTELLINGEN 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen voor een 
gewijzigde situering van de bedrijfswoning bij vervangende nieuwbouw waarbij 
moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 
1 De nieuwe locatie ligt niet minder dan 5 m van de perceelsgrens. 
2 De bedrijfswoning dient te worden gebouwd achter de bouwgrens. 
3 De agrarische ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijven in de nabijheid 

van de woning mogen niet worden belemmerd. 
4 De stedenbouwkundige kenmerken van de woning in zijn omgeving mogen 

niet onevenredig worden aangetast. 
5 Met de nieuwe situering is sprake van een planologische verbetering. 
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Artlkel 5 Bedrijven 

G WIJZIGINGEN 

Verwezen wordt naar de 'Algemene wijzigingsbevoegdheden', artikel15. 
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Artikel6 Woningen 

A DOELEINDENOMSCHRIJVING 

De gronden die zijn aangewezen voor 'woningen' zijn bestemd voor: 
1 woondoeleinden met bijbehorend ert; 
2 aan huis gebonden beroepen als ondergeschikte functie. 

B BEBOUWING 

De tot 'woningen' bestemde grond mag uitsluitend worden bebouwd ten dien
ste van de in de doeleindenomschrijving aangegeven bestemming, waarbij, 
behoudens vrijstelling. aan de hierna gestelde bepalingen moet worden vol
daan. 

1 Voor het bouwen van woningen gelden de volgende bepalingen: 
a Het aantal woningen per bestemmingsvlak mag niet meer bedragen 

dan 1. 
b De inhoud mag niet meer bedragen dan 600 m3 of, indien de inhoud 

van de bestaande woning al meer bedraagt, niet meer dan de inhoud 
van de bestaande woning plus maximaal 10% behoudens in geval van 
vervangende nieuwbouw zoals bepaald onder c. 

c bij vervangende nieuwbouw van: 
- woningen met een bestaande inhoud tussen 600 m3 en 900 m3 mag 

maximaal tot de bestaande Inhoud worden gebouwd; 
- woningen met een bestaande inhoud van meer dan 900 m3 mag 

worden gebouwd tot maximaal 900 m3
. 

d De hoogte mag niet meer bedragen dan 10 m. 
e De situering uitsluitend ter plaatse van de bestaande woning. 
f De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m. 
9 De uitbreiding van de woning mag niet tot gevolg hebben dat de op de 

plankaart aangegeven bouwgrens naar de wegzijde toe wordt over
schreden, behoudens overschrijdingen ten behoeve van onderge
schikte onderdelen zoals erkers, luifels en balkons mits de diepte niet 
meer bedraagt dan 1,5 m. 

2 Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende bepalingen: 
a De gezamenlijke oppervlakte per woning mag niet meer bedragen dan 

75m2
. 

b De hoogte mag niet meer bedragen dan 4,5 m. 
c De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3 m. 
d De afstand tot de perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 5 m. 
e De op de plankaart aangegeven bouwgrens mag niet worden over

schreden. 

3 V~~r het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde, gelden de vol
gende bepalingen: 
a Per woning mag 1 overkapping worden gebouwd met de volgende 

maatvoering: 
- De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 20 m2

. 

- De hoogte mag niet meer bedragen dan 3 m. 
- De afstand tot de perceelsgrens mag niet minder bedragen dan 5 m. 
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ArtikeJ 6 Woningen 

b De hoogte overige bouwwerken, uitgezonderd terreinafscheidingen 
mag niet meer bedragen dan 3 m. 

c De hoogte van terreinafscheidingen mag v66r de bouwgrens niet meer 
bedragen dan 1 men voor het overige niet meer dan 2 m. 

C GEBRUIK VAN GRONDEN EN OPSTALLEN 

Verwezen wordt naar de 'Algemene gebruiksbepaling', artikel17. 

o AANLEGVERGUNMNGEN 

Niet van toepassing. 

E NADERE EISEN 

1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten 
aanzien van de afmetingen en situering van gebouwen en andere bouw
werken. 

2 De onder a genoemde nadere eisen mogen uitsluitend worden gesteld met 
het oog op de volgende belangen: 
a een goede landschappelijke en stedenbouwkundige inpassing van de 

bebouwing in relatie tot de omringende bestemmingen; 
been goede verkeerskundige inpassing ten opzichte van de weg waar

aan wordt gebouwd met name in verband met voldoende uitzicht vanaf 
en/of voldoende parkeerruimte op het bouwperceel. 

F VRIJSTELLINGEN 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen voor een 
gewijzigde situering van de waning bij vervangende nieuwbouw waarbij moet 
worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 
1 De nieuwe locatie ligt niet minder dan 5 m van de perceelsgrens. 
2 De waning mag de bouwgrens naar de wegzijde toe niet verschrijden. 
3 De agrarische ontwikkelingsmogelijkheden van bedrijven in de nabijheid 

van de waning mogen niet worden belemmerd. 
4 De stedenbouwkundige en cultuurhistorische kenmerken van de woning in 

zijn omgeving mogen niet onevenredig worden aangetast. 
5 Met de nieuwe situering is sprake van een planologische verbetering. 

G WIJZIGINGEN 

Verwezen wordt naar de 'Algemene wijzigingsbevoegdheden', artikel 15. 
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Artikel7 Waterberging 

A DOELEINDENOMSCHRIJVING 

De gronden die zijn aangewezen als 'waterberging' zijn bestemd voor: 
1 waterberging in de vorm van natuurlijk aangelegde regenwaterpiekberging 

met infiltratievoorzieningen; 
2 gietwaterbassins/-vijvers ter plaatse van de aanduiding 'gietwaterbas

sin/vijver toegestaan' (gw) op de plankaart; 
3 alsmede voor groenvoorzieningen ten behoeve van landschappelijke in

passing van nabijgelegen kassen en bedrijfsgebouwen van glastuinbouw
bedrijven ten opzichte van het omringende landschap. 

B BEBOUWING 

De tot 'waterberging' bestemde grond mag, behoudens vrijstelling, uitsluitend 
ter plaatse van de aanduiding 'gietwaterbassin/vijver toegestaan' (gw) op de 
plankaart worden bebouwd met bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten be
hoeve van gietwaterbassins/-vijvers tot een hoogte van niet meer dan 4 m. 

C GEBRUIK VAN GRONDEN EN OPST ALLEN 

Verwezen wordt naar de 'Algemene gebruiksbepaling', artikel17. 

In aanvulling op het bepaalde in artikel 17 onder 1 en 2 wordt onder strijdig 
gebruik tevens verstaan: 
- het aanleggen van verhardingen en/of gietwatervijvers. 

D AANLEGVERGUNNINGEN 

1 Verbodsbepalingen 
Het is verboden zonder of in afwijking van een aanlegvergunning van bur
gemeester en wethouders de volgende werken en werkzaamheden, op de 
tot 'waterberging' bestemde grond, uit te voeren, te doen of laten uitvoeren: 
a het dempen of anderszins herprofileren van de aanwezige voorzieningen 

ten behoeve van regenwaterpiekberging en infiltratie; 
b het verwijderen van groenvoorzieningen. 

2 Verlening, voorwaarden en advies 
a Een aanlegvergunning, als bedoeld in lid D onder 1, kan uitsluitend wor

den verleend indien door die werken of werkzaamheden, dan wei door de 
daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen geen oneven
redige aantasting c.q. vermindering plaats vindt van: 
1 het waterbergend vermogen zoals bedoeld in lid A onder 1, tenzij aan

toonbaar verzekerd is dat er (anderszins) sprake is van een afdoende 
regenwaterpiekberging en infiltratievoorzieningen zodat het systeem 
van waterlopen waarop wordt afgewaterd bij hevige regen val geen gro
tere water(piek)afvoer ondervindt dan normaal in agrarisch gebied het 
geval is; 

2 de landschappelijke inpassing zoals bedoeld in lid A onder 3. 
b Alvorens te beslissen om trent een aanvraag om vergunning, als bedoeld 

in lid D onder 1 sub a, wordt advies ingewonnen van het waterschap. 
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Artlkel 7 Waterberging 

3 Uitzonderingen 
Van het vereiste van een aanlegvergunning, als bedoeld in lid 0 onder 1, zijn 
uitgezonderd werken en werkzaamheden, als omschreven in lid 1: 
1 die van zodanig geringe omvang en ondergeschikte betekenis zijn dat 

daardoor geen aantasting plaatsvindt van de te beschermen waterbergen
de en infiltratiefunctie van de gronden; 

2 die behoren tot ter plaatse normaal onderhoud, beheer, gebruik of exploita
tie overeenkomstig de bestemming. 

E NADERE EISEN 

Niet van toepassing. 

F VRIJSTELLINGEN 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het be
paalde in lid B en/of lid C voor het de bouw en of aanleg van gietwaterbassins/ 
-vijvers, waarbij de volgende voorwaarden gelden: 
1 De bouw en/of aanleg is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aandui

ding 'gietwaterbassin/-vijver toegestaan na vrijstelling' (gwv) op de plan
kaart. 

2 Per hectare gietwaterbassin/-vijver waarvoor vrijstelling wordt verleend 
dient gelijktijdig ten minste 430 m3 aan voorzieningen ten behoeve van re
genwaterpiekberging te worden gerealiseerd, tenzij aantoonbaar verze
kerd is dat er elders in het plangebied sprake is van een afdoende re
genwaterpiekberging zodat het systeem van waterlopen waarop wordt af
gewaterd bij hevige regen val geen grotere water(piek)afvoer ondervindt 
dan normaal in agrarisch gebied het geval is. 

3 De hoogte van de gietwaterbassins mag niet meer bedragen dan 4 m. 
4 Alvorens over te gaan tot het verlenen van vrijstelling winnen burgemees

ter en wethouders advies in bij het waterschap. 
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Artikel8 Groenvoorzieningen 

A DOELEINDENOMSCHRIJVING 

De gronden die zijn aangewezen voor 'groenvoorzieningen' zijn bestemd voor: 
1 groenvoorzieningen ten behoeve van landschappelijke inpassing van na

bijgelegen kassen en bedrijfsgebouwen van glastuinbouwbedrijven ten op
zichte van het omringende landschap; 

2 waterhuishoudkundige voorzieningen; 
3 tevens voor waterberging in de vorm van een natuurlijk aangelegde re

genwaterpiekberging en infiltratievoorziening ter plaatse van de aanduiding 
'waterberging' (wb) op de plankaart. 

B BEBOUWING 

De tot 'groenvoorzieningen' bestemde grond mag niet worden bebouwd. 

C GEBRUIK VAN GRONDEN EN OPSTALLEN 

Verwezen wordt naar de 'Algemene gebruiksbepaling', artikel17. 

D AANLEGVERGUNNINGEN 

1 Verbodsbepalingen 
Het is verboden zonder of in afwijking van een aanlegvergunning van bur
gemeester en wethouders de volgende werken en werkzaamheden, op de 
tot 'groenvoorzieningen' bestemde grond, uit te voeren, te doen of laten uit
voeren: 
- het verwijderen van groenvoorzieningen; 
- het dempen of anderszins herprofileren van de aanwezige voorzieningen 

ten behoeve van regenwaterpiekberging en infiltratie. 

2 Verlening, voorwaarden en advies 
a Een aanlegvergunning, als bedoeld in lid D onder 1, kan uitsluitend wor

den verleend indien door die werken of werkzaamheden, dan wei door de 
daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen geen oneven
redige aantasting c.q. vermindering plaats vindt van: 
1 de landschappelijke inpassing zoals bedoeld in lid A onder 1; 
2 het waterbergend vermogen zoals bedoeld in lid A onder 2, tenzij aan

toonbaar verzekerd is dat er (anderszins) sprake is van een afdoende 
regenwaterpiekberging en infiltratievoorzieningen zodat het systeem 
van waterlopen waarop wordt afgewaterd bij hevige regenval geen gro
tere water(piek)afvoer ondervindt dan normaal in agrarisch gebied het 
geval is. 

b Alvorens te beslissen om trent een aanvraag om vergunning, als bedoeld 
in lid D onder 1, wordt het advies ingewonnen van het waterschap met 
betrekking tot de voorwaarden in dit lid onder 2a sub 2. 
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Artikel B Groenvoorzieningen 

3 Uitzonderingen 
Van het vereiste van een aanlegvergunning, als bedoeld in lid D onder 1, zijn 
uitgezonderd werken en werkzaamheden, als omschreven in lid 1: 
1 die van zodanig geringe omvang en ondergeschikte betekenis zijn dat 

daardoor geen aantasting plaatsvindt van de landschappelijke inpassing en 
waterbergende functie en van de gronden; 

2 die behoren tot ter plaatse normaal onderhoud, beheer, gebruik of exploita
tie overeenkomstig de betreffende bestemming. 

E NADERE EISEN 

Niet van toepassing. 

F VRIJSTELLINGEN 

Niet van toepassing. 

G WIJZIGINGEN 

Verwezen wordt naar de 'Algemene wijzigingsbevoegdheden', artikel 15. 
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Artikel9 Wegen 

A DOELEINDENOMSCHRIJVING 

De gronden die zijn aangewezen als 'wegen' zijn bestemd voor: 
1 verkeersdoeleinden in de vorm van wegen en daarbijbehorende voorzie

ningen, zoals in- en uitritten, bermen, parkeerhavens, groen- en verkeers
technische voorzieningen; 

2 behoud, herstel en ontwikkeling van landschappelijke waarden in de vorm 
van waardevolle laan- of bermbeplanting; 

3 medegebruik voor nutsvoorzieningen, in de vorm van ondergrondse leidin
gen, voor zover daardoor geen afbreuk wordt gedaan aan de onder 1 en 2 
genoemde doeleinden/waarden en voor zover geen hoofdtransportleidin
gen met veiligheidszones zijnde, behoudens indien specifiek medebestemd 
voor 'hoofdtransportleidingen (dubbelbestemming), conform artikel13. 

B BEBOUWING 

De tot 'wegen' bestemde grond mag, behoudens vrijstelling, uitsluitend wor
den bebouwd met bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de 
bestemming, mits de hoogte niet meer bedraagt dan 8 m. 

C GEBRUIK VAN GRONDEN 

Verwezen wordt naar de 'Algemene gebruiksbepaling', artikel17. 

D AANLEGVERGUNNINGEN 

Niet van toepassing. 

E NADERE EISEN 

Niet van toepassing. 

F VRIJSTELLINGEN 

Verwezen wordt naar de 'Algemene vrijstellingsbevoegdheden', artikel 14. 

G WIJZIGINGEN 

Verwezen wordt naar de 'Algemene wijzigingsbevoegdheden', artikel 15. 
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Artikel 10 Waterlopen 

A DOELEINDENOMSCHRIJVING 

De gronden die zijn aangewezen voor 'waterlopen' zijn bestemd voor de aan
leg en instandhouding van waterhuishoudkundige doeleinden ten behoeve 
van de landbouw. 

B BEBOUWING 

De tot 'waterlopen' bestemde grond mag, behoudens vriistelling, uitsluitend 
worden bebouwd met kleine bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste 
van de bestemming, mits de hoogte niet meer bedraagt dan 3 m. 

C GEBRUIK VAN GRONDEN EN OPST ALLEN 

Verwezen wordt naar de 'Algemene gebruiksbepaling', artikel17. 

D AANLEGVERGUNNINGEN 

Niet van toepassing. 

E NADERE EISEN 

Niet van toepassing. 

F VRIJSTELLINGEN 

Verwezen wordt naar de 'Algemene vrijstellingsbevoegdheden', artikel14. 

G WIJZIGINGEN 

Verwezen wordt naar de 'Algemene wijzigingsbevoegdheden', artikel15. 

24 



Artikel11 Agrarisch gebied met landschappelijke 
waarden 

A DOELBNDENOMSCHRW~NG 

De gronden die zijn aangewezen als 'agrarisch gebied met landschappelijke 
waarden' zijn bestemd voor: 
1 agrarische doeleinden, in de vorm agrarische bodemexploitatie met bijbe

horende voorzieningen; 
2 behoud, herstel en/of ontwikkeling van landschappelijke waarden in de 

vorm van visueel-ruimtelijke, cultuurhistorische en archeologische (ver
wachtings )waarden; 

3 groenvoorzieningen ten behoeve van (aanvullende) landschappelijke in
passing van nabijgelegen kassen en bedrijfsgebouwen van glastuinbouw
bedrijven ten opzichte van het omringende landschap 

4 waterhuishoudkundige doeleinden ten behoeve van de onder 1 genoemde 
doeleinden; 

5 dagrecreatief medegebruik voor zover daardoor geen afbreuk wordt ge
daan aan de onder 1, 2 en 3 genoemde doeleinden of waarden. 

B BEBOUWING 

De tot 'agrarisch gebied met landschappelijke waarden' bestemde grond 
mag, uitsluitend voorzover deze tevens is aangeduid als 'gebied met wijzi
gingsbevoegdheid voor glastuinbouw' op de plankaart, worden bebouwd met 
teeltondersteunende voorzieningen, mits deze bouwwerken tijdelijk teelton
dersteunend en niet hoger dan 4 meter zijn. Hiervoor is vrijstelling vereist, 
conform lid F van dit artikel 4. 

C GEBRUIK VAN GRONDEN EN OPST ALLEN 

Verwezen wordt naar de 'Algemene gebruiksbepaling', artikel17. 

In aanvulling op het bepaalde in artikel 17 onder 1 en 2 wordt onder strijdig 
gebruik tevens verstaan: 
- het aanbrengen van hoge teeltondersteunende voorzieningen met een 

meer permanent of tijdelijk karakter en het aanbrengen van lage teelton
dersteunende voorzieningen met een meer permanent karakter voorzo
ver de gronden niet zijn aangeduid als 'gebied met wijzigingsbevoegdheid 
voor glastuinbouw' op de plankaart. 

o AANLEGVERGUNNINGEN 

1 Verbodsbepalingen 
Het is verboden zonder of in afwijking van een aanlegvergunning van bur
gemeester en wethouders de volgende werken en werkzaamheden, op de 
tot 'agrarisch gebied met landschappelijke waarde' bestemde grand, uit te 
voeren, te doen of laten uitvoeren: 
a het verlagen, vergraven, ophogen of egaliseren van de bodem; 
b het diepploegen, diepwoelen of het uitvoeren van andere ingrepen in de 

bodem, allen dieper dan 0,50 m, waaronder ook begrepen de aanleg van 
leidingen; 
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Artikel 11 Agrarisch gebied met landschappelijke waarden 

c het graven, dempen, dan wei verdiepen, vergroten of anderszins herprofi-
leren van waterlopen, sloten en greppels\ 

d het verwijderen van groenvoorzieningen; 
e het aanleggen en/of aanplanten van groenvoorzieningen; 
f het beplanten van gronden met opgaand houtgewas hoger dan 2,5 m ten 

behoeve van tuinbouw of agrarische houtteelt; 
9 het verwijderen van onverharde wegen of paden; 
h het aanleggen en/of verharden van wegen of paden, dan wei het aanbren

gen van andere oppervlakteverhardingen, voor zover groter dan 200 m2
. 

2 Verlening, voorwaarden en advies 
a Een aanlegvergunning, als bedoeld in lid 0 onder 1, kan uitsluitend wor

den verleend indien door die werken of werkzaamheden, dan wei door de 
daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen, de in deze 
bestemming aangegeven landschapswaarden dan wei agrarische ge
bruikswaarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast dan 
wei de mogelijkheden tot herstel van genoemde waarden niet wezenlijk 
worden of kunnen worden verkleind. 

b Zonodig kunnen voorwaarden aan de aanlegvergunning verbonden wor
den ter voorkoming of vermindering van de nadelige effecten van de voor
genomen werken of werkzaamheden (mitigatie) of ter compensatie van 
waarden die door de voorgenomen werken en werkzaamheden verloren 
zullen gaan. 

c Alvorens te beslissen omtrent een aanvraag om vergunning, als bedoeld in 
lid 0 onder 1, kan het advies ingewonnen van een onafhankelijke adviseur 
dan wei een gemeentelijke adviescommissie die deskundig is op het ge
bied van landbouw, bosbouw, landschap, ecologie en/of ruimtelijke orde
ning. 

3 Uitzonderingen 
Van het vereiste van een aanlegvergunning, als bedoeld in lid D onder 1, zijn 
uitgezonderd werken en werkzaamheden, als omschreven in lid 1: 
a die van zodanig geringe omvang en ondergeschikte betekenis zijn dat 

daardoor geen aantasting plaatsvindt van de te beschermen landschaps
waarden, overeenkomstig de betreffende bestemming; 

b die behoren tot ter plaatse normaal onderhoud, beheer, gebruik of exploita
tie overeenkomstig de betreffende bestemming; 

c die betrekking hebben op erfbeplantingen; 
d die vall en onder de in lid D onder 1, onder 19 en 29 gedachtestreepje om

schreven werken en werkzaamheden, voor zover daarvoor op grond van 
de Ontgrondingenwet een vergunning is vereist. 

E NADERE EISEN 

Niet van toepassing. 

F VRIJSTELLINGEN 

1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen voor het 
bouwen van kleine schuilgelegenheden, veld- en/of opslagschuren, wil
drasters, terreinafscheidingen en andere daarmee vergelijkbare kleine 
bouwwerken, waarbij de volgende voorwaarden gelden: 
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Artikel 11 Agrarisch gebied met landschappelijke waarden 

a De noodzaak voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering dient te 
worden aangetoond. 

b De oppervlakte van de veldkavel dient ten minste 2,5 ha te bedragen. 
c Er dient een voldoende landschappelijke inpassing verzekerd te zijn. 
d Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende voorwaarden: 

1 Per veldkavel mag niet meer dan 1 gebouw worden gebouwd. 
2 De oppervlakte mag niet meer dan 50 m2 bedragen. 
3 De hoogte mag niet meer dan 4,5 m bedragen. 
4 De goothoogte mag niet meer dan 3 m bedragen. 
5 De afstand tot perceelsgrenzen mag niet minder dan 5 m bedragen. 

e Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 
volgende voorwaarde: 
- De hoogte mag niet meer dan 3 m bedragen. 

2 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het 
bepaalde in lid B voor de bouw van tijdelijke teeltondersteunende voor
zieningen voorzover de gronden zijn aangeduid als 'gebied met wijzi
gingsbevoegdheid voor glastuinbouw', waarbij de volgende voorwaarden 
gelden: 
a Er is sprake van aanwezigheid van, en er dient aansluiting gevonden 

te worden bij het bij hetzelfde bedrijf behorende agrarisch bouwblok. 
b Bij het toestaan van tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen gel

den de volgende algemene criteria die bij de afweging betrokken die
nen te worden: het economisch belang, landschappelijke waarden, 
natuurwaarden, tijdsduur van de toepassing, verhouding tot milieu en 
water en arbeidsomstandigheden. 

c Er dient advies gevraagd te worden aan de Adviescommissie Agrari
sche Bouwaanvragen (AAB) over de bedrijfsmatige noodzaak van de 
teeltondersteunende voorzieningen. Hierbij wordt ook een oordeel ge
vraagd over de benodigde tijdsduur en omvang van de teeltonder
steunende voorzieningen. 

d Er geldt een maximum van 1 hectare aan bebouwing buiten het 
bouwblok, toegestaan bij de vollegronds groenteteelt. 

e Hoge tijdelijk teeltondersteunende voorzieningen voor de vollegronds 
tuinbouwteelt mogen worden opgericht gedurende de termijn die be
nodigd is voor teeltvervroeging, met een maximum duur van 6 weken, 
tenzij de AAB van oordeel is dat er een langere instandhoudingtermijn 
noodzakelijk is voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering. 

G WIJZIGINGEN 

Verwezen wordt naar de 'Algemene wijzigingsbevoegdheden', artikel15. 
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Artikel 12 Agrarisch gebied 

A DOELEINDENOMSCHRIJVING 

De gronden die zijn aangewezen als 'agrarisch gebied' zijn bestemd voor: 
1 agrarische doeleinden, in de vorm agrarische bodemexploitatie met bijbe

horende voorzieningen; 
2 bescherming van archeologische (verwachtings)waarden; 
3 groenvoorzieningen ten behoeve van (aanvullende) landschappelijke in

passing van nabijgelegen bedrijfsgebouwen ten opzichte van het omrin
gende landschap; 

4 waterhuishoudkundige doeleinden, ten behoeve van de onder 1 genoemde 
doeleinden; 

5 dagrecreatief medegebruik voor zover daardoor geen afbreuk wordt ge
daan aan de onder 1 en 2 genoemde doeleinden. 

B BEBOUWING 

De tot 'agrarisch gebied met landschappelijke waarden' bestemde grond 
mag, uitsluitend voorzover deze is aangeduid als 'gebied met wijzigingsbe
voegdheid voor glastuinbouw' op de plankaart worden bebouwd met teelt
ondersteunende voorzieningen, mits deze bouwwerken tijdelijk teeltonder
steunend en niet hoger dan 4 meter zijn. Hiervoor is vrijstelling vereist, con
form lid Fonder 2 van dit artikel. 

C GEBRUIK VAN GRONDEN EN OPST ALLEN 

Verwezen wordt naar de 'Algemene gebruiksbepaling', artikel17. 

In aanvulling op het bepaalde in artikel 17 onder 1 en 2 wordt onder strijdig 
gebruik tevens verstaan: 
- het aanbrengen van hoge teeltondersteunende voorzieningen met een 

meer permanent of tijdelijk karakter en het aanbrengen van lage teelton
dersteunende voorzieningen met een meer permanent karakter voorzo
ver de gronden niet zijn aangeduid als 'gebied met wijzigingsbevoegdheid 
voor glastuinbouw' op de plankaart. 

D AANLEGVERGUNNINGEN 

1 Verbodsbepalingen 
Het is verboden zonder of in afwijking van een aanlegvergunning van bur
gemeester en wethouders de volgende werken en werkzaamheden, op de 
tot 'agrarisch gebied' bestemde grond, uit te voeren, te doen of laten uitvoe
ren: 
a het verlagen, vergraven, ophogen of egaliseren van de bodem; 
b het diepploegen, diepwoelen of het uitvoeren van andere ingrepen in de 

bodem, allen dieper dan 0,50 m, waaronder ook begrepen de aanleg van 
leidingen; 

c het verwijderen van groenvoorzieningen; 
d het aanleggen en/of aanplanten van groenvoorzieningen. 
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Artikel 12 Agrarisch gebied 

2 Verlening, voorwaarden en advies 
a Een aanlegvergunning, als bedoeld in lid D onder 1, kan uitsluitend wor

den verleend indien door die werken of werkzaamheden, dan wei door de 
daarvan hetzij direct hetzij indirect te verwachten gevolgen, de in deze 
bestemming aangegeven archeologische waarden dan wei agrarische 
gebruikswaarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast 
dan wei de mogelijkheden tot herstel van genoemde waarden niet we
zenlijk worden of kunnen worden verkleind. 

b Alvorens te beslissen omtrent een aanvraag om vergunning, als bedoeld in 
lid D onder 1, kan het advies ingewonnen van een onafhankelijke adviseur 
dan wei een gemeentelijke adviescommissie die deskundig is op het ge
bied van: archeologie. 

3 Uitzonderingen 
Van het vereiste van een aanlegvergunning, als bedoeld in lid D onder 1, zijn 
uitgezonderd werken en werkzaamheden, als omschreven in lid 1: 
a die van zodanig geringe omvang en ondergeschikte betekenis zijn dat 

daardoor geen aantasting plaatsvindt van de te beschermen landschaps
waarden, overeenkomstig de betreffende bestemming; 

b die behoren tot ter plaatse normaal onderhoud, beheer, gebruik of exploita
tie overeenkomstig de betreffende bestemming. 

E NADERE EISEN 

Niet van toepassing. 

F VRIJSTELLINGEN 

1 Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen voor 
het bouwen van kleine schuilgelegenheden, veld- en/of opslagschuren, 
wildrasters, terreinafscheidingen en andere daarmee vergelijkbare kleine 
bouwwerken, waarbij de volgende voorwaarden gelden: 
a Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende voorwaarden: 

1 Per bouwperceel mag niet meer dan 1 gebouw worden gebouwd. 
2 De oppervlakte mag niet meer dan 50 m2 bedragen. 
3 De hoogte mag niet meer dan 4,5 m bedragen. 
4 De goothoogte mag niet meer dan 3 m bedragen. 
5 De afstand tot perceelsgrenzen mag niet minder dan 5 m bedragen. 

b Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt de 
volgende voorwaarde: 
- De hoogte mag niet meer dan 3 m bedragen. 

2 Burgmeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het 
bepaalde in lid B voor de bouw van tijdelijke teeltondersteunende voor
zieningen voorzover de gronden zijn aangeduid als 'gebied met wijzi
gingsbevoegdheid voar glastuinbouw', waarbij de volgende voorwaarden 
gelden: 
a Er is sprake van aanwezigheid van, en er dient aansluiting gevonden 

te worden bij het bij hetzelfde bedrijf behorende agrarisch bouwblok. 
b Bij het toestaan van tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen gel

den de volgende algemene criteria die bij de afweging betrokken die
nen te worden: het economisch belang, landschappelijke waarden, 
natuurwaarden, tijdsduur van de toepassing, verhouding tot milieu en 
water en arbeidsomstandigheden. 
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Artikel 12 Agrarlsch gebied 

c Er dient advies gevraagd te worden aan de Adviescommissie Agrari
sche Bouwaanvragen (AAB) over de bedrijfsmatige noodzaak van de 
teeltondersteunende voorzieningen. Hierbij wordt ook een oordeel ge
vraagd over de benodigde tijdsduur en omvang van de teeltonder
steunende voorzl.eningen. 

d Er geldt een maximum van 2 hectaren aan bebouwing buiten het 
bouwblok, toegestaan bij de vollegronds groenteteelt. 

e Hoge tijdelijk teeltondersteunende voorzieningen voor de vollegronds 
tuinbouwteelt mogen worden opgericht gedurende de termijn die be
nodigd is voor teeltvervroeging, met een maximum duur van 6 weken, 
tenzij de AAB van oordeel is dat er een langere instandhoudingtermijn 
noodzakelijk is voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering. 

G WIJZIGINGEN 

Verwezen wordt naar de 'Algemene wijzigingsbevoegdheden', artikel15. 
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Artikel13 Hoofdtransportleidingen (dubbelbestemming) 

A DOELEINDENOMSCHRIJVING 

De gronden die zijn aangewezen als 'hoofdtransportleidingen (dubbelbe
stemming)' zijn, naast de daaraan gegeven overige bestemmingen, primair 
bestemd voor: 

- de aanleg, de instandhouding en bescherming van een ondergrondse 
hoofdtransportleidingen, in de vorm van waterleiding, tot een breedte van 3 
m uit het hart van de aanduiding W: waterleiding' op de plankaart. 

B BEBOUWING 

1 In afwijking van het elders in deze voorschriften bepaalde ten aanzien van 
het bouwen krachtens de andere bestemmingen van deze gronden, mogen 
op of in de in deze bestemming 'hoofdtransportleidingen (dubbel
bestemming), begrepen grond uitsluitend bouwwerken worden opgericht 
die zijn bestemd voor de aanleg en instandhouding van die hoofdtransport
leidingen, mits de hoogte niet meer bedraagt dan 3 m. 

2 Overige gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn niet toe
gestaan, behoudens vrijsteliing, zie lid F. 

C GEBRUIK VAN GRONDEN EN OPSTALLEN 

Verwezen wordt naar de 'Algemene gebruiksbepaling', artikel17. 

D AANLEGVERGUNNINGEN 

1 Het is verboden op de tot 'hoofdtransportleidingen (dubbelbestemming)' 
bestemde grand zonder of in afwijking van een aanlegvergunning van bur
gemeester en wethouders, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, 
of werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren: 
a het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere op

pervlakteverhardingen; 
b het uitvoeren van graafwerkzaamheden; 
c het uitvoeren van heiwerken of het anderszins indringen van voorwer

pen in de bodem; 
d het aanbrengen van diepwortelende beplanting en of bomen; 
e het ophogen en egaliseren, bodemverlaging of afgraven, of anderszins 

wijzigen van maaiveld- of weghoogte. 

2 Aanlegvergunningen kunnen slechts worden verleend indien het behoud 
van de veilige ligging van de leiding en de continu'iteit van de nutsvoorzie
ning is gewaarborgd. 

3 Het onder D.1 vervatte verbod geldt niet voor de werken of werkzaamhe
den welke betreffen het normale onderhoud en beheer overeenkomstig de 
voor deze gronden geldende overige bestemmingen, danwel werken of 
werkzaamheden die van ondergeschikte betekenis zijn. 

4 Alvorens te beslissen om trent een vergunning als bedoeld onder D.1 wordt 
het advies ingewonnen van de betreffende leidingbeheerder. 
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Artikel13 Hoofdtransportleidin9 (dubbelbeslemmlng) 

E NADERE EISEN 

Niet van toepassing. 

F VRIJSTELLINGEN 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het be
paalde in lid Bonder 1 voar het bouwen ten behoeve van de overige voor de
ze gronden geld en de bestemmingen, met dien verstande dat: 
1 geen onevenredige aantasting ontstaat of kan ontstaan van de belangen 

van de betretfende nutsvoorziening, waartoe vooraf advies wordt inge
wonnen van de leidingb.eheerder; 

2 vooraf een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten is ver
kregen, indien burgemeester en wethouders voornemens zijn te besluiten 
in afwijking van het advies van de leidingbeheerder. 

G WIJZIGINGEN 

Niet van toepassing. 
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HOOFDSTUK3 

OVERIGE BEPALINGEN 

Artikel14 Vrijstellingen ex artikel 15 Wet op de Ruimtelij
ke Ordening 

1 Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen: 
a van de in de voorschriften gegeven maten, afmetingen en percenta

ges tot niet meer dan 10% van die maten, afmetingen en percenta
ges, met dien verstande dat: 
- de noodzaak vanuit een goede of doelmatige functionele, steden

bouwkundige, bouwkundige of architectonische inpassing aanwezig 
is; 

- de vrijstelling aileen mag worden toegepast indien elders in deze 
voorschriften geen andere vrijstellingen zijn opgenomen voor afwij
king van deze maten; 

b van de voorschriften voor het bouwen van kleine, niet voor bewoning 
bestemde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een 
functie ten behoeve algemeen nut - zoals ten dienste van verkeer, wa
terhuishouding, energievoorziening, telecommunicatie, dagrecreatief 
medegebruik, de wering van milieuhinder en/of gevaar, de bescherming 
van diersoorten en/of wild en herdenkingsdoeleinden of religieuze doel
einden, met dien verstande dat: 
- de bebouwde oppervlakte van gebouwen niet meer mag bedragen 

dan 20 m2
; 

- de goothoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 3 m; 
- de hoogte van gebouwen niet meer mag bedragen dan 4,5 m; 
- de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet meer mag 

bedragen dan 15 m; 
c het bepaalde in de voorschriften voor overschrijding van het bouwvlak 

of bouwgrens met dien verstande dat: 
- de noodzaak vanuit een doelmatige bedrijfsvoering en/of perceelsin

richting aanwezig is; 
- er geen onevenredige verkeerskundige belemmeringen plaatsvin

den; 
- de overschrijding niet mag leiden tot een vermindering van de ge

bruiksmogelijkheden van de gronden voor piekberging en infiltratie. 
- de wegbeheerder en het waterschap worden gehoord. 

2 Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het en het 
bepaalde in artikel 3 en 4 in lid B.1 onder 6 en het bepaalde in artikel 17 lid 
2 onder e ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders, 
indien: 
a een dergelijke huisvesting wenselijkinodig is vanuit het oogpunt van 

de tijdelijke grote arbeidsbehoefte in het betreffende agrarisch bedrijf; 
b voldoende structurele voorzieningen ten behoeve van tijdelijke huis

vesting elders ontbreken; 
c er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de belangen van 

omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven, hetgeen mede 
getoetst wordt via actieve communicatie met omwonenden vooraf; 

d de huisvesting uitsluitend werknemers betreft, die aileen binnen het 
bedrijf of het cluster van bedrijven, waar ze gehuisvest zijn, werk
zaamheden verrichten; 

e de huisvesting niet meer dan 10 maanden per kalenderjaar bedraagt; 
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ArtikBI14 Vrijstellingen ex artikel15 op de Wet Rulmtelijke Ordening 

de huisvesting plaatsvindt in een of meer woonunits, waarvan de ge
zamenlijke oppervlakte niet meer bedraagt dan het aantal te huisves
ten werknemers maal 6 m2; 

9 de (nok)hoogte van een woonunit niet meer bedraagt dan 3,0 m; 
h de woonunit(s) geplaatst word(t)(en) 
i binnen het bouwvlak en 
j niet in een bedrijfsgebouw; 
k de woonunit(s) voorzien is/zijn van een doelmatige landschappelijke 

inpassing; 
de woonunits onmiddellijk (maximaal 6 weken) na het vervallen c.q. 
intrekken van de (tijdelijke) vrlJstelling worden verwijderd; 

m de aanvrager jaarlijks (gedurende de vrijstellingstermijn) voor 1 no
vember in beeld brengt of er nog sprake is van een grote arbeidsbe
hoefte en welke inspannlngen geleverd zijn om in structurele vormen 
van huisvesting te voorzien. 

3 Burgemeester en wethouders trekken de vrijstelling, verleend op grond 
van lid 2 in. indlen de daaraan ten grondslag liggende tijdelijk grote ar
beidsbehoefte niet meer aanwezig is, dan wei onvoldoende inspanningen 
geleverd zijn om In meer structure Ie vormen van huisvesting te voorzien. 

4 De vrijsteliing zoals bedoeld in lid 2 vervalt in elk geval 5 jaar na de da
tum waarop ze is verleend of zoveel eerder indien voorzien is in een 
structurele (permanente) oplossing door de daartoe samenwerkende 
gemeenten Deurne. Asten en Someren. 
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Artikel 15 Wijzigingen ex artikel 11 Wet op de Ruimtelijke 
Ordening 

Wijzigingsbevoegdheid voor glastuinbouwontwikkeling 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemmingen voorzover op 
de plankaart aangeduide als 'gebied met wijzigingsbevoegdheid voor glas
tuinbouwontwikkeling 1 tim 12' te wijzigen in een bestemming 'Glastuin
bouwbedrijf" ,'Woningen', Waterberging', 'Groenvoorzieningen', 'Waterlopen' 
en/of 'Wegen' ten behoeve van de uitbreiding en/of nieuwvestiging van glas
tuinbouwbedrijven, met bijbehorende waterhuishoudkundige voorzieningen, 
groenvoorzieningen, inpassing in de omgeving en/of ontsluiting, waarbij de 
volgende voorwaarden gelden: 
1 Ter plaatse van de aanduiding 'gebied met wijzigingsbevoegdheid voor 

glastuinbouwontwikkeling l' mag uitsluitend worden gewijzigd ten behoe
ve van de uitbreiding van het direct aangrenzende glastuinbouwbedrijf 
met dien verstande dat: 
a ter plaatse geen kassen of bedrijfsgebouwen zijn toegestaan maar 

uitsluitend voorzieningen ten behoeve van waterberging en/of groen
voorzien ingen; 

b voor het overige het bepaalde in lid 6 van toepassing is. 
2 Ter plaatse van de aanduidingen 'gebied met wijzigingsbevoegdheid voor 

glastuinbouwontwikkeling 3, 4, 7 of 8' mag uitsluitend worden gewijzigd 
ten behoeve van de uitbreiding van een aangrenzend glastuinbouwbe
drijf, met dien verstande dat: 
a daarbij in gebied met nummer 3 eventueel ook een vergroting van het 

gebied met de aanduiding 'stalling voor transport' is toegestaan zoals 
bepaald in artikel 3 lid A onder 3; 

b voor het overige het bepaalde in lid 6 van toepassing is. 
3 Ter plaatse van de aanduiding 'gebied met wijzigingsbevoegdheid voor 

glastuinbouwontwikkeling 2, 5, 6 of 12' mag worden gewijzigd ten be hoe
ve van de uitbreiding van een aangrenzende glastuinbouwbedrijf en/of 
ten behoeve van de nieuwsvestiging van een glastuinbouwbedrijf, waarbij 
verder het bepaalde in lid 6 van toepassing is. 

4 Ter plaatse van de aanduiding 'gebied met wijzigingsbevoegdheid voor 
glastuinbouwontwikkeling 9' mag worden gewijzigd ten behoeve van de 
uitbreiding van een aangrenzende glastuinbouwbedrijf en/of ten behoeve 
van nieuwvestiging van een glastuinbouwbedrijf, met dien verstande dat: 
a de afstand van een bouwvlak I ten behoeve van de bestemming 

'Glastuinbouwbedrijven' op een afstand van tenminste 50 m uit de 
Laarstraat wordt geprojecteerd; 

b binnen 50 m van de Laarstraat zo veel mogelijk (een combinatie van) 
waterbergingen en/of groenvoorzieningen (wordt) worden geprojec
teerd; 

c in geval van nieuwvestiging(en) het bouwvlak II ten behoeve van de 
bestemming 'Glastuinbouwbedrijven' aan de zijde van de Ploegstraat 
geprojecteerd wordt; 

d voor het overige het bepaalde in lid 6 van toepassing is. 
5 Ter plaatse van de aanduiding 'gebied met wijzigingsbevoegdheid voor 

glastuinbouwontwikkeling 10 of 11' mag worden gewijzigd ten behoeve 
van de nieuwvestiging van een glastuinbouwbedrijf, met dien verstande 
dat: 
a de ontsluiting van een nieuw glastuinbouwbedrijf in gebied met num

mer 11 uitsluitend, via een eigen of een open bare weg, mag plaats
vinden op de Ploegstraat; 

b voor het overige het bepaalde in lid 6 van toepassing is. 
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Artikel15 Wijzigingen ex artikelll Wet op de Ruimtelijke Ordening 

6 Bij het toepassen van deze wijzigingsbevoegdheden gelden verder de vol
gende voarwaarden: 
a er mag geen nieuwbouw van bedrijfswoningen plaatsvinden; 
b bij de bouw en/of aanleg voor elke hectare verhard oppervlak dient ten 

minste 430 m3 aan voorzieningen ten behoeve van regenwaterpiekber
ging te worden gerealiseerd tenzij aantoonbaar verzekerd is dat er eI
ders in het plangebied sprake is van een afdoende regenwaterpiek
berging zodat het systeem van waterlopen waarop wordt afgewaterd bij 
hevige regenval geen grotere water(piek)afvoer ondervindt dan normaal 
in agrarisch gebied het geval is; 

clangs c.q. in de richting van de begrenzing van de gebieden die op de 
plankaart nader zijn aangeduid met 'Iandschappelijke in passing met 
groenvoorzieningen gewenst' dienen langs de buitenranden aaneenge
sloten groenvoorzieningen, van tenminste 7 m breed, geprojecteerd te 
worden als landschappelijke afscherming naar nabijgelegen woningen 
of het omringende buitengebied; 

d bij nieuwvestiging van een glastuinbouwbedrijf dient de oppervlakte ten 
behoeve van kassen ten minste 2,5 ha en de oppervlakte van het 
bouwperceel ten minste 3 ha te bedragen; 

e bestaande bedrijfswoningen of burgerwoningen (met de bestemming 
'Woningen') dienen zo mogelijk als bedrijfswonlng bij een glastuin
bouwbedrijf te worden opgenomen of mogen als Woningen', met een 
royaal bouwperceel van tenminste 2000 m2 gehandhaafd c.q. bestemd 
worden, tenzij gebruik gemaakt wordt van de 'wijzigingsbevoegdheid 
voor woningen' zoals vervat in lid Bonder 2; 
alvorens de wijziging wordt toegepast dient, vanwege de (middel)hoge 
archeologische verwachtingswaarde, tenminste een verkennend/inven
tariserend archeologisch veldonderzoek van de gronden te zijn verricht 
en dient verzekerd te zijn dat: 
- geen sprake is van een onevenredige aantasting van het archeolo

gische waardevol bodemarchief, en/of 
- eventuele waardevolle archeologische sporen/vondsten ter plaatse 

(in situ) afdoende veiliggesteld/ontzien worden of, als dat aantoon
baar niet mogelijk is, er voldoende mogelijkheden worden geboden 
voor een afdoende aanvullend archeologisch onderzoek; 

II Wijzigingsbevoegdheid voor woningen 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemmingen binnen de op 
de plankaart aangeduide 'gebied met wijzigingsbevoegdheid voor woningen' 
te wijzigen ten behoeve van de bouw van nieuwe (vervangende) woningen, 
waarbij de volgende voorwaarden gelden: 
1 In de eerste plaats mag wijziging plaatsvinden ten behoeve van 1 woning 

per nieuwvestiging van een glastuinbouwbedrijf elders in het plangebied 
waarbij gebruik wordt gemaakt van de hiervoor onder lid A opgenomen 
wijzigingsbevoegdheid; 

2 Op de tweede plaats mag wijziging plaatsvinden ter vervanging van een 
bestaande bedrijfs- of andere woning binnen het plangebied voor zover 
dat voar een doelmatige ontwikkeling van het betreffende of een aan
grenzende glastuinbouwbedrijf wenselijk of noodzakelijk is, waarbij dan 
verzekerd moet zijn dat: 
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- die bestaande bedrijfs- of andere woning ter plaatse wordt gesloopt; 
- via gelijktijdige wijziging de betreffende aanduiding 'bedrijfswoning' 

komt te vervallen of via wijziging, conform het bepaalde in lid A, de 
betreffende bestemming 'Woningen' komt te vervallen zodat het totale 
aantal toe te laten woningen in het plangebied hierdoor niet toeneemt; 



Mikel 15 Wijzigingen eK artlkel 11 WeI op de Ruimlelijke Ordening 

3 De oppervlakte van een bouwperceel voor een woning dient ten minste 
2.000 m2 te bedragen en de situering van de woning dient te passen bin
nen het straatbeeld van de Laarstraat. 

4 De afstand van de woning uit de as van de Laarstraat en de Ploegstraat 
dient tenminste 20 m te bedragen. 

5 Alvorens de wijziging kan worden toegepast dient, vanwege de (mid
del)hoge archeologische verwachtingswaarde, tenminste een verken
nend/inventariserend archeologisch veldonderzoek van de gronden te 
zijn verricht en dient verzekerd te zijn dat: 
- geen sprake is van een onevenredige aantasting van het archeologi

sche waardevol bodemarchief, en/of 
- eventuele waardevolle archeologische sporen/vondsten ter plaatse (in 

situ) afdoende veiliggesteld/ontzien worden of, als dat aantoonbaar niet 
mogelijk is, er voldoende mogelijkheden worden geboden voor een af
doende aanvullend archeologisch onderzoek. 

III Wijzigingsbevoegdheid voor verbreding van (ontsluitings)weg 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemmingen direct gren
zend aan de bestemming 'Wegen' ter plaatse van de Vlasstraat, voorzover 
het betreft het gedeelte vanaf de Lavallestraat tot de Ploegstraat, en ter 
plaatse van de Ploegstraat te wijzigen in de bestemming 'wegen'. 

Dit ten behoeve van een doelmatige verbreding en herinrichting van de be
treffende verharde wegen met bijbehorende bermen en bermsloten als cen
trale ontsluitingsweg van het plangebied. 
Hierbij geldt de volgende voorwaarde: 
- De verbreding van het wegprofiel mag niet meer bedragen dan 5 m, aan 

aan zijde van de betreffende wegen. 
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Artikel 16 Bepaling ter algemene bescherming van het 
plan 

1 Geen bouwwerk of complex van bouwwerken mag worden opgericht, 
indien daardoor een ander bouwwerk of complex van bouwwerken met het 
daarbij behorende bouwperceel, hetzij niet langer zou blijven voldoen aan, 
hetzij in grotere mate zou gaan afwijken van het plan. 

Daarbij worden gronden welke al eerder zijn aangemerkt als bouwperceel, 
bij het verlenen van een bouwvergunning of gronden welke aangemerkt 
moeten worden als bouwperceel bij bestaande bebouwing bij de beoorde
ling van latere bouwplannen blijvend aangemerkt als bouwperceel beho
rende bij die bebouwing. 

2 Een woning binnen het bestemmingsvlak ten behoeve van een (agrarisch 
of ander) bedrijf of functie wordt blijvend aangemerkt als bedrijfswoning 
bij dat bedrijf of die functie, ongeacht het feit of deze op andere wijze (als 
burgerwoning) wordt bewoond en/of (economisch/juridisch) in andere 
handen is overgegaan. 

3 Wat betreft de Woningwet artikel 9, lid 2 (uitsluiting aanvullende werking 
van de bouwverordening) blijven de voorschriften van de bouwverordening 
ten aanzien van onderwerpen van stedenbouwkundige aard in dit 
plangebied buiten toepassing, behoudens ten aanzien van de volgende 
onderwerpen: 
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a de richtlijnen voor het verlenen van vrijstelling van de stedenbouwkun-
dige bepalingen; 

b bereikbaarheid gebouwen voor wegverkeer; 
c bereikbaarheid voor gebouwen voor gehandicapten; 
d parkeergelegenheid; 
e ruimte tussen bouwwerken; 
f invloed van de omgeving op een bouwwerk. 



Artikel 17 Aigemene gebruiksbepaling met vrijstelling 

1 Het is verboden de in dit plan begrepen gronden en daarop voorkomende 
opstallen te gebruiken, waaronder tevens verstaan in gebruik te nemen of 
te laten gebruiken, voor een doel of op een wijze, die strijdig is met de in dit 
plan daaraan gegeven bestemming. 

2 Onder strijdig gebruik als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt in ieder geval 
verstaan, voor zover niet rechtstreeks dienend voor het normale gebruik 
overeenkomstig de bestemming: 
a het gebruik van gronden en opstallen voor doeleinden van opslag, stort 

of lozing; 
b het gebruik van gronden en opstallen voor doeleinden van handel, de

tailhandel of bedrijf; 
c het gebruik van gronden en opstallen voor dag- of verblijfsrecreatie, 

tenzij expliciet toegestaan in deze voorschriften; 
d het gebruik van opstallen voor bewoning, behoudens bewoning van be

drijfswoningen en woningen overeenkomstig dit plan; 
e voor wat betreft de bestemmingen 'glastuinbouwbedrijven' 'agrarische 

bedrijven' het gebruik van gebouwen, behoudens de bedrijfswoning(
en), voor permanente of tijdelijke bewoning en direct daarmee ver
band houdend gebruik van voorzieningen zoals een gemeenschappe
lijke verblijfsruimte (kantine), sanitair (douches, toiletten), kook- en 
wasgelegenheid. 

3 Burgemeester en wethouders verlenen vrijstelling van het bepaalde in lid 1 
van dit artikel indien een strikte toepassing van deze bepaling zou leiden 
tot een beperking van het meest doelmatige gebruik, die niet door 
dringende redenen wordt gerechtvaardigd. 

39 



Artlkel 18 Pi'ocedureregeling 

Met betrekking tot de voorbereiding van de wijziging van het bestemmings
plan ingevolge artikel11 van deWet op de Ruimtelijke Ordening en van een 
vrijstelling ingevolge artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening door 
Burgemeester en wethouders, is Afdeling 3.4 van de Aigemene wet be
stuursrecht van toepassing, met dien verstande in afwijking van het bepaal
de in afdeling 3.4 het ontwerpbesluit van de vrijstelling 2 we ken ter inzage 
ligt. 
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Artikel19 Overgangsbepalingen 

Bebouwing 

Voor zover de afwijking van het plan in kwalitatieve zin niet wordt vergroot, 
mag bestaande bebouwing die wat bestemming betreft afwijkt van het 
plan: 
a gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd, voor zover dat geen alge

hele vernieuwing of verandering van het bouwwerk tot gevolg heeft; 
b eenmalig worden vergroot met ten hoogste 10% van de oppervlakte en 

ten hoogste 15% van de inhoud van de bebouwing, zoals die bestond 
op het tijdstip van de ter-inzage-Iegging van het ontwerpplan; 

c na calamiteit worden herbouwd, mits de bouwvergunning binnen 
twee jaar na cal am iteit is aangevraagd. 

2 Bebouwing, opgericht danwel op te richten na de ter-inzage-Iegging van 
het ontwerpplan, krachtens een bouwvergunning, verleend of aangevraagd 
v66r dat tijdstip, wordt voor de toepassing van dit artikel geacht op dat tijd
stip te bestaan c.q. wordt aangemerkt als bestaande bebouwing. 

3 Bestaande bebouwing, overeenkomstig de bestemming volgens dit plan, 
maar afwijkend van een of meer bebouwingsvoorschriften, wordt geacht 
aan het plan te voldoen. 

II Gebruik van de gronden en opstallen 

Het bestaande gebruik van de grond, anders dan voor bebouwing, en het 
bestaande gebruik van opstallen strijdig met het plan, mag worden ge
handhaafd; 

2 Het onder 1 bedoelde gebruik mag na feitelijke beeindiging daarvan niet 
worden hervat. Onder feitelijke beeindiging wordt in ieder geval verstaan 
een onderbreking van het gebruik langer dan 3 jaar. 

3 Het is verboden het met het plan strijdig gebruik van grond en opstallen te 
wijzigen, indien hierdoor de afwijking van het plan in kwantitatieve en/of 
kwalitatieve zin wordt vergroot. 

III Uitzonderingen op het overgangsrecht 

1 Lid I van dit artikel is niet van toe passing op bouwwerken, die weliswaar 
bestaan op het tijdstip van de ter-inzage-Iegging van het ontwerpbe
stemmingsplan, doch zijn gebouwd in strijd met het toen geldende plan, 
daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 

2 Lid II van dit artikel is niet van toe passing op het gebruik dat reeds in 
strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder be
grepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 20 $trafbepaling 

Overtreding van het bepaalde in: 
- artikel 7, 8, 11, 12, 13 in de leden D onder 1 
- artikel17 lid 1 en 
• artikel19 lid II onder 3 
wordt aangemerkt als een strafbaar feit, zoals bedoeJd In artike.1 1 a, onder 2° 
van de Wet op de economische delicten. 

Artikel 21 Siotbepaling 

Deze voorschrlften kunnen worden aangehaald onder de titel: 

Voorschriften van het bestemmingsplah 'Glastuinbouwgebied Vlasakkers' 
van de gemeente Someren. 

Rosmalen, 24 mei 2006 
Croonen Adviseurs b.v. 
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