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dfc Onderwerp: Standpuntbepaling ontwikkeling glastuinbouw in dodfgroeigebied Oosteind 

Portefeuillehouder: 
Willemsen 

Bijlagen: 
1. Ontwerp-nota 

standpuntbepaling 
ontwikkeling 
glastuinbouw in 
doorgroeigebied 
Oosteind; 

Ter inzage: 
1. Commentaarnota Inspraak; 
2. Relevante regels uit 

provinciale Verordening 
Ruimte; 

Voorstel: 
Te besluiten de in het bijgevoegde concept-besluit opgenomen uitgangspunten voor de 
regeling van de glastuinbouw in het doorgroeigebied Oosteind vast te stellen; 

Samenvatting 
Tijdens de vergadering van 20 september 2011 heeft u in opiniërende zin uitgebreid 
gesproken over een voorstel inzake de Ontwerp-visie ontwikkeling glastuinbouw in 
doorgroeigebied Oosteind. Thans ligt een voorstel voor tot vaststelling van de (in het 
bijgevoegde concept-besluit opgenomen) uitgangspunten voor de regeling van de 
glastuinbouw in het doorgroeigebied Oosteind. De ontwerp-visie, zoals deze aan uw raad 
op 20 september 2011 is voorgelegd, is nagenoeg ongewijzigd gebleven en op enkele 
ondergeschikte onderdelen aangevuld en aangescherpt. Wel wordt niet meer gesproken 
van een visie, maar van een Nota standpuntbepaling. Voorgesteld wordt om de verwoorde 
uitgangspunten voor de regeling van de glastuinbouw in het doorgroeigebied Oosteind vast 
te stellen en deze vervolgens te gebruiken als basis voor het maken van de integrale 
herziening van het bestemmingsplan Buitengebied voor het onderdeel van de glastuinbouw 
in het gebied ten zuiden van Oosteind. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
De hoofdlijnen van de door uw raad gemaakte opmerkingen worden hieronder themagewijs 
nader van een reactie voorzien. 

1. Nota standpuntbepaling in plaats van visie: 
Er is geen sprake van een (gebieds)visie, maar van een reactie op een uitspraak van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en het vragen van een raadsmening 
over een onderdeel van het te maken nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied. Om 
die reden is bij nader inzien gekozen voor de titel Nota standpuntbepaling. 

2. Uitspraak d.d. 4 augustus 2010 van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State: 

Bij uitspraak van 4 augustus 2010 besliste de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State over ingestelde beroepen tegen het door Gedeputeerde Staten genomen 
goedkeuringsbesluit van 23 februari 2009 over de door uw raad vastgestelde 
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"Reparatieherziening bestemmingsplan Buitengebied". Getoetst werd, of het provinciaal 
besluit gedragen kon worden door het op het moment van besluitvorming geldend 
provinciaal beleid. Uw raad heeft tegen het besluit tot onthouding van goedkeuring aan het 
onderdeel glastuinbouw in het gebied ten zuiden van Oosteind beroep ingesteld bij de 
Raad van State. Eén van de belangrijkste aangevoerde argumenten was, dat het toestaan 
van meer glastuinbouw in dat gebied in strijd was met het in januari 2007 vastgestelde 
Structuurplan Oosterhout - Oost. Ondanks het gegeven, dat de provincie in het in 2006 
gehouden vooroverleg over het ontwerp-Structuurplan Oosterhout - Oost positief 
geadviseerd had over de daarin opgenomen gebiedsontwikkeling, is dat Structuurplan door 
de Raad van State niet betrokken bij de gedane uitspraak. Enkel is getoetst aan het 
geldende provinciale beleid, terwijl het Structuurplan Oosterhout - Oost vanwege het feit, 
dat het enkel een gemeentelijke visie betreft, geen toetsingskader vormde in het kader van 
dat bestemmingsplan. 

Met de gedane uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
zijnde het hoogste rechtscollege in Nederland, moet terdege rekening worden gehouden. 
De Raad van State heeft hierbij de feitelijke situatie niet beoordeeld, maar enkel 
vastgesteld, dat de provincie in haar goedkeuringsbesluit een adequate motivering heeft 
gegeven voor de onthouding van goedkeuring aan dit planonderdeel. 

3. Provinciaal beleid: 
Al meer dan 20 jaar worden met de provincie uitgebreide discussies gevoerd met 
betrekking tot de glastuinbouw rond Oosteind. Door de gemeente (zowel door uw raad als 
ons college) is steeds geageerd tegen het opnemen van de aanduiding vestigings- of 
doorgroeigebied in de diverse beleidsstukken van de provincie. Deze discussie heeft geleid 
tot het afwaarderen van het gebied van vestigings- naar (mogelijk) doorgroeigebied en 
inperking van het gebied tot alleen het gebied ten zuiden van Oosteind (in het Streekplan 
was ook gebied ten noorden van Oosteind aangegeven als vestigingsgebied). Ook heeft 
veelvuldig overleg op bestuurlijk en ambtelijk niveau plaatsgevonden met de provincie. In 
de per februari 2011 in werking getreden provinciale Verordening Ruimte zijn nu enkel nog 
uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande bedrijven aan de orde; nieuwvestiging van 
glastuinbouwbedrijven is nu ook in het doorgroeigebied niet mogelijk (wel 
afwijkingsregeling opgenomen). Overigens moet hierbij worden opgemerkt, dat 
voorafgaand aan de vaststelling van de Verordening Ruimte een inspraakprocedure is 
gevoerd. Ook in dit kader heeft uw raad geageerd tegen het aanwijzen tot (mogelijk) 
doorgroeigebied van het gebied ten zuiden van kerkdorp Oosteind. Ook moet worden 
vastgesteld, dat het hier gaat om zeer recent vastgesteld provinciaal beleid. 
Het opnieuw voeren van een discussie met de provincie over dit onderwerp wordt thans als 
weinig zinvol gezien. 

In de Verordening Ruimte is een definitie van "mogelijk doorgroeigebied" opgenomen en 
daarvoor zijn regels gegeven (artikel 10.2). Deze definitie en regels zijn als bijlage 
bijgevoegd. Uit de regels kan het volgende worden afgeleid. Bepaald is, dat dit gebied zich 
verder kan ontwikkelen als glastuinbouwgebied. Het hanteren van de term "mogelijk" is in 
dit verband misleidend. De aanwijzing betekent, dat in een op te stellen bestemmingsplan 
in dit gebied meer mogelijkheden voor glastuinbouw moeten worden geboden dan op 
locaties van glastuinbouwbedrijven buiten dit doorgroeigebied. Hierbij is nieuwvestiging van 
glastuinbouwbedrijven niet toegestaan (wel uitzonderingen via afwijking). Wel dient in de 
toelichting van dat bestemmingsplan een verantwoording te worden gegeven omtrent een 
goede landschappelijke inpassing en dient de toegelaten uitbreiding te leiden tot voordelen 
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op het gebied van duurzaamheid en synergie. De Afdeling Bestuursrechtspraak zal het 
bestemmingsplan aan deze bepalingen toetsen. 
De mate waarin aan in dit gebied gevestigde bedrijven uitbreidingsmogelijkheden wordt 
geboden, is echter nog wel een punt van afweging voor uw raad, zij het dat in ieder geval 
meer mogelijk moet zijn dan voor bedrijven elders. De feitelijke situatie voor die gevestigde 
bedrijven kan / zal hierbij een belangrijke rol spelen (maatwerk). Eerder hebben ze al 
aangegeven, dat wij, mede op basis van de resultaten van een uitgevoerde inventarisatie, 
een algemeen te hanteren maat van maximaal 5 ha. zeer wel te verantwoorden vinden. 
Vervolgens moet dan per bedrijf bezien worden of een uitbreiding tot die maat noodzakelijk 
en, qua eigendomssituatie, feitelijk mogelijk is. 

4. Overzicht van te verwachten feitelijke ontwikkelingen in doorgroeigebied: 
In het mogelijke doorgroeigebied glastuinbouw ten zuiden van Oosteind zijn thans 7 
glastuinbouwbedrijven van 6 eigenaren aanwezig. Het kassenbedrijf op de percelen 
Provincialeweg 156 en 160 wordt in dit verband beschouwd als één bedrijf. Van de in het 
doorgroeigebied aanwezige bedrijven heeft alleen het bedrijf aan de Heistraat 9 directe 
mogelijkheden tot uitbreiding tot 5 ha. staand glas. Alle overige bedrijven dienen 
aansluitend aan het bestaande bedrijf gronden aan te kopen om te komen tot de uitbreiding 
naar 5 ha. staand glas. 

Inmiddels is gebleken, dat de eigenaar van de percelen Provincialeweg 156 en 160 zijn 
bedrijf ter plaatse wil beëindigen. Hij heeft dat bedrijf te koop staan. Op een door hem 
ingediend verzoek is door ons college onlangs besloten in principe medewerking te 
verlenen aan zijn plannen om ter compensatie van sloop van zijn kassenbedrijf ter plaatse 
een vijftal woningen te bouwen. Dit laatste betekent, dat het glastuinbouwbedrijf ter plaatse 
op redelijk korte termijn zal kunnen verdwijnen. 
Ook de eigenaren van de kassenbedrijven aan de Hoogstraat 71 en 75 hebben vanwege 
het ontbreken van concrete uitbreidingsmogelijkheden ter plaatse, plannen om hun 
bedrijfsactiviteiten ter plaatse te staken in ruil voor het mogen bouwen van woningen op die 
locaties. Beide eigenaren hebben overigens nog een ander glastuinbouwbedrijf, resp. aan 
Hoogstraat 100 (binnen het doorgroeigebied) en aan de Provincialeweg (buiten het 
doorgroeigebied). Dit zou betekenen, dat ook de beide aan de noordwestzijde van de 
Hoogstraat gelegen glastuinbouwbedrijven op termijn zullen kunnen verdwijnen. 

Van de resterende 4 bestaande glastuinbouwbedrijven zijn er 3 bedrijven gelegen in een 
nagenoeg aaneengesloten cluster bij elkaar (Heistraat 3 en 9 en Hoogstraat 100). Alleen 
de glastuinder op het perceel Heistraat 9 heeft voldoende eigendommen om te kunnen 
groeien naar 5 ha. glas. Op kaart 4 is aangegeven, wat de ruimtelijke consequenties zijn, 
indien de 3 genoemde bedrijven zullen uitbreiden tot maximaal 5 ha. staand glas per 
bedrijf. 
Het laatste bestaande glastuinbouwbedrijf, Griendsteeg 20, heeft in potentie nog een 
uitbreidingsmogelijkheid tot 2,2 ha. staand glas (uitbreiding van 0,7 ha. boven de 
bestaande 1,5 ha.) op eigen gronden. Dit bedrijf ligt, zeker na het verdwijnen van het 
glastuinbouwbedrijf Provincialeweg 156 - 160, enigszins geïsoleerd van de andere 
bestaande glastuinbouwbedrijven. 

5. Toetsing aan - uitgangspunten van - het Structuurplan Oosterhout - Oost: 
Geconstateerd moet worden, dat aldus op redelijke termijn in het doorgroeigebied nog 
maar een viertal glastuinbouwbedrijven zouden kunnen resteren, waarvan er 3 in een 
cluster aan de Heistraat / Hoogstraat zijn gelegen, en 1 meer afgezonderd aan de 
Griendsteeg. Zowel aan de Heistraat als aan de Griendsteeg zijn nog intensieve 

uitdraai van: 18-11-11 8:27 pagina:3 



WW 
w 

gemeente Oosterhout 
veehouderijen gevestigd. In het te maken bestemmingsplan Buitengebied dienen deze 
bedrijven als zodanig te worden opgenomen. De 4 vermelde glastuinbouwbedrijven vallen 
grotendeels binnen de geurcirkels van die aanwezige intensieve veehouderijen, dus op 
percelen, waar woningbouw thans al niet mogelijk is. De woningbouwmogelijkheden, ter 
uitvoering van het Structuurplan Oosterhout - Oost worden dan ook ten opzichte van de 
huidige situatie nauwelijks verder ingeperkt door de daar aanwezige glastuinbouwbedrijven 
de gevraagde uitbreiding tot 5 ha. staand glas te geven. Overigens kan deze uitbreiding 
pas gerealiseerd worden, nadat 3 van de 4 bedrijven aansluitende gronden hebben weten 
te verwerven. Bij het "vergunnen" van die uitbreidingen dient dan tevens als absolute 
voorwaarde te worden opgenomen, dat gezorgd wordt voor een goede landschappelijke 
inpassing van die kassen. De belemmeringen voor de uitvoering van de stedelijke 
ontwikkeling uit het Structuurplan Oosterhout - Oost zijn aldus beperkt. 

Hierbij dient tevens in ogenschouw te worden genomen, dat inmiddels is besloten om in 
ieder geval vóór 2020 geen uitvoering te geven aan de plannen voor woningbouw in 
Oosterhout - Oost. Gezien de toekomstige demografische ontwikkelingen en de daaruit 
voortvloeiende consequenties voor de behoefte aan aanvullende woningbouw, is het zelfs 
de vraag, of realisering van dat plan in de jaren direct daarna zal kunnen worden opgepakt. 
Indien thans zou worden besloten om glastuinbouwbedrijven in het gebied daadwerkelijk te 
saneren (en dus ook over te gaan tot het noodzakelijk saneren van enkele intensieve 
veehouderijen), is duidelijk, dat er zeker vóór 2020 geen financiële compensatie voor die 
gedane investeringen valt te verwachten. Gezien de hoogte van deze te plegen 
investeringen, zal dit een onaanvaardbare aanslag op gemeentefinanciën betekenen. 

6. Maximaal toe te stane omvang glastuinbouwbedrijven (duurzame glastuinbouw): 
Alvorens op dit onderdeel nader in te gaan, dient te worden opgemerkt, dat glastuinbouw 
een agrarische activiteit betreft, welke noodzakelijkerwijs dient plaats te vinden op 
agrarische productiepercelen in het buitengebied, en niet op een industrieterrein. 
Bovendien zijn gronden op industrieterreinen veel te duur voor het vestigen van 
omvangrijke kassencomplexen. 

In de Nota standpuntbepaling zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. In de eerste 
plaats dient in het aangewezen mogelijk doorgroeigebied een bestaand glastuinbouwbedrijf 
meer mogelijkheden te hebben dan een buiten dat gebied gelegen solitair 
glastuinbouwbedrijf (vastgesteld op maximaal 3 ha. staand glas, na toepassing van de 
wijzigingsbevoegdheid). Voorts heeft onder de in het doorgroeigebied gevestigde 
glastuinders een inventarisatie van hun uitbreidingsbehoeften aan glas plaats gevonden. 
Op basis hiervan is geconstateerd, dat er bij de glastuinders, één enkele uitzondering 
daargelaten, behoefte bestaat aan maximaal 5 ha. staand glas per bedrijf. Op basis van 
deze inventarisatie is vervolgens ingezet op die maat van 5 ha. staand glas per bedrijf. 

Met meerdere fracties uit uw raad zijn wij van mening, dat van het realiseren van een 
duurzame glastuinbouw en het bereiken van synergie-voordelen geen of maar beperkt 
sprake zal kunnen zijn bij een uitbreidingsmogelijkheid tot 5 ha. staand glas. De 
voorgestelde regeling is dan ook in het bijzonder ingegeven door de meervermelde 
uitspraak d.d. 4 augustus 2010 van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, het beleid van de provincie als geformuleerd in de Verordening Ruimte, de uit de 
gehouden inventarisatie gebleken uitbreidingsbehoefte van de in het gebied aanwezige 
glastuinders, het niet in belangrijke mate frustreren van de voorziene toekomstige 
ontwikkeling in het vastgestelde Structuurplan Oosterhout - Oost en door de belangen van 
de inwoners van Oosteind. 
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Het bieden van meer uitbreidingsmogelijkheden dan de nu voorgestelde 5 ha. staand glas 
voor de hiervoor vermelde 4 glastuinbouwbedrijven wordt door de betrokken individuele 
ondernemers niet gevraagd en zal de realisering van de woningbouwontwikkeling, als 
vermeld in het Structuurplan Oosterhout - oost te zeer kunnen gaan frustreren. 

Bundeling van meerdere bestaande glastuinbouwbedrijven tot 1 nieuw (duurzaam) 
glastuinbouwbedrijf kan door de gemeente niet aan de individuele tuinders worden 
opgelegd. Hiermede kan bij het maken van een nieuwe planologische regeling dan ook 
geen rekening worden gehouden. Het is aan de tuinders zelf om deze optie nader af te 
wegen. 

Overigens moet worden opgemerkt, dat met de bestaande glastuinders altijd gesproken 
kan worden over een verplaatsing naar elders c.q. een sanering van hun 
glastuinbouwbedrijf. Per situatie kan beoordeeld worden, öfter plaatse compensatie 
middels de bouw van enkele woningen mogelijk is. Het ontbreken van een (provinciale) 
ruimte-voor-ruimte-regeling voor glastuinbouw doet hieraan niet af. 

7. Goot- en nokhoogte kassen en van overige bebouwing: 
De uitspraak van 4 augustus 2010 van de Afdeling Bestuursrechtspraak is op dit onderdeel 
volstrekt duidelijk. Het enkel opnemen van een maximale maat van 6 meter als toegestane 
goothoogte voor kassen maakt het onmogelijk, dat specifieke teelten ter plaatse kunnen 
plaats vinden. Volgens de Raad van State dient die mogelijkheid wel geboden te worden. 
In de Nota standpuntbepaling is er daarom voor gekozen om de norm van 6 meter als 
basis te handhaven en om in uitzonderingssituaties, na het voeren van een 
afwijkingprocedure en na een aan te reiken deskundigenrapport, een hogere maat toe te 
staan. De noodzaak voor het moeten hebben van een hogere goot- of nokhoogte moet 
onomstotelijk zijn bewezen. Het moet dan ook geen regel worden, maar een 
afwijkingsmogelijkheid in uitzonderingssituaties bij specifieke vormen van teelt. 

De bij een kassenbedrijf noodzakelijke (ondersteunende) bebouwing zijn specifiek van 
aard. Er zijn verwerkingsruimten, warmteopslagtanks en schoorstenen vereist in verband 
met het teeltproces. Het toestaan van een hogere goot- en nokhoogte voor deze gebouwen 
kande oppervlakte aan bebouwing binnen het bouwvlak beperken wat leidt tot minder 
omvangrijke bouwvlakken. Tenslotte zijn de via een afwijkingsbevoegdheid toe te stane 
maten niet zodanig afwijkend maat ten opzichte van die van andere functies in het 
buitengebied, dat dit tot een aantasting van het gebied zal leiden. Ook hier geldt dat deze 
hogere maten alleen in uitzonderingssituaties worden toegestaan, nadat de noodzaak 
ervan is aangetoond door het aanleveren van een deskundigenrapport. 

8. Tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen buiten het agrarisch bouwvlak: 
Dit onderdeel van de Nota standpuntbepaling gaf u eerder geen aanleiding tot discussie. 
Uiteraard dienen dergelijke tijdelijke voorzieningen wel te passen binnen de aanwezige 
landschappelijke, cultuurhistorische en andere waarden van het betreffende gebied. 
Hiertoe zal in het nieuwe bestemmingsplan een afwegingskader worden opgenomen. 

9. Situatie perceel Hoge Dijk 48: 
De percelen V 0514 en 0513 (Hoge Dijk 48, met een gezamenlijke oppervlakte van bijna 
9,5 ha.) op de hoek Hoge Dijk / Griendsteeg zijn volgens de kadastrale gegevens al sinds 
medio 2000 eigendom van de betreffende glastuinder. Hierover kan geen discussie 
bestaan. 
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Op het perceel Hoge Dijk 48 is thans geen glastuinbouwbedrijf aanwezig. Ook staat vast, 
dat dit perceel inmiddels niet meer in het aangegeven mogelijke doorgroeigebied 
glastuinbouw is gelegen en dat het perceel in het Structuurplan Oosterhout - Oost is 
gesitueerd in een gebied met de aanduiding "Landschapsbouw", een groene bufferzone 
tussen Dongen en Oosteind. 
Wel moet worden geconstateerd, dat in het bestemmingsplan "Buitengebied, herziening 1" 
van 1993 op het perceel Hoge Dijk 48 een glastuinbouwbedrijf van maximaal 2 ha. (met 
vrijstelling uit te breiden tot 3 ha.) mogelijk is. Dit bestemmingsplan is voor het gebied ten 
zuiden van Oosteind nog steeds het geldende bestemmingsplan, nu aan de latere 
bestemmingsregelingen voor dit gebied in verband met de glastuinbouwproblematiek 
steeds goedkeuring is onthouden. 
Over aanvragen om bouwvergunning voor het oprichten van een glastuinbouwbedrijf op 
dat perceel zijn sinds 2000 vele gerechtelijke procedures gevoerd. Dat dit niet heeft geleid 
tot verlening van een vergunning heeft louter te maken met de omstandigheid, dat in die 
aanvrage een goothoogte van 4,90 meter werd gevraagd, terwijl 4,40 meter (maximaal 4 
meter met 10% afwijking) is toegestaan. Had betrokkene in de loop van het proces een 
aanvrage ingediend voor een bedrijf van maximaal 2 / 3 ha. met een wel toegestane 
goothoogte, dan had hij hiervoor zonder meer vergunning gekregen. In de verschillende 
uitspraken van de Rechtbank en Raad van State is ook steeds aangegeven, dat ter plaatse 
2 ha. staand glas is toegestaan. 

Aan de in de Nota standpuntbepaling verwoorde, door de Raad van State gegeven 
argumenten moet nog worden toegevoegd, dat bij het niet toestaan van glastuinbouw op 
het perceel Hoge Dijk 48, mogelijk een forse planschadeclaim zal moeten worden 
toegekend. Het nog geldende bestemmingsplan maakt immers het oprichten van 
glastuinbouw ter plaatse mogelijk en het ongedaan maken van die mogelijkheid kan / zal 
tot schade voor de betrokken eigenaar leiden. Uit een uitgevoerde planschade-
risicoanalyse valt af te leiden, dat de hoogte van de te betalen planschadeclaim zeer 
aanzienlijk zal zijn. Door nu de betreffende glastuinder in dezelfde positie te brengen als 
waarin hij verkeert volgens het voor dit perceel thans nog geldende bestemmingsplan, zal 
van een planschadevergoeding geen sprake kunnen zijn. In de Nota standpuntbepaling is 
dit voorgesteld. 

Het moge duidelijk zijn, dat de ondernemer binnen de groeimogelijkheden van deze locatie 
(gelegen buiten het gebied, aangewezen als mogelijk doorgroeigebied glastuinbouw) nooit 
de door hem gewenste 5,7 ha. staand glas zal kunnen realiseren. Hij zal dan ook moeten 
beslissen, of hij, kennis hebbend van de maximaal toegestane oppervlakte aan 
glasopstanden, daadwerkelijk tot vestiging van dat glastuinbouwbedrijf zal overgaan. Mede 
in verband met de mogelijk noodzakelijke verplaatsing van het bestaande bedrijf van deze 
ondernemer aan de Ekelstraat 10a (vanwege de aan te leggen weg N269), is betrokken 
ondernemer meermalen gewezen op de optie van een vestiging elders, alsmede op de 
mogelijkheden van ondersteuning door de provinciale Tuinbouw Ontwikkelings 
Maatschappij. 

10. Situatie perceel Griendsteeq (ong.): 
Unaniem heeft uw raad aangegeven, dat op deze locatie geen sprake is van een bestaand 
glastuinbouwbedrijf. In het kader van de procedure om te komen tot de integrale herziening 
van het bestemmingsplan Buitengebied zal een nader advies van de Adviescommissie 
Agrarische Bouwaanvragen worden gevraagd ter nadere onderbouwing van dat standpunt. 
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11. Mogelijke (plan)schadeclaims: 
Naast de potentiële planschadeclaim van de eigenaar van het perceel Hoge Dijk 48 zijn 
van de overige glastuinders geen planschadeclaims te verwachten, nu de planologische 
situatie ten opzichte van het geldende bestemmingsplan, op basis van het gestelde in de 
Nota standpuntbepaling, niet nadelig voor hen wordt gewijzigd. Ook het argument, dat de 
glastuinbouw al 10 jaren op slot zou zitten, leidt niet tot het moeten betalen van een 
schadevergoeding. 

Ook de indiening van planschadeclaims door anderen (inwoners Oosteind) zullen naar 
redelijke verwachting niet leiden tot het moeten betalen van planschadeclaims. Vooral de 
afstand van de woningen tot de potentiële uitbreiding van de glastuinbouwbedrijven is over 
het algemeen zodanig groot, dat er redelijkerwijs geen sprake zal zijn van een voor 
schadevergoeding in aanmerking komende waardevermindering van die woningen. Ook 
dienen de glastuinders bij uitbreiding te zorgen voor een zodanige landschappelijke 
inpassing, dat de kassen aan het zicht zullen zijn onttrokken. 
Tenslotte zullen bij toepassing van de wijzigingsbevoegdheid voor gevraagde uitbreidingen 
van de kassen met de eigenaren anterieure overeenkomsten worden gesloten, waarbij de 
risico's voor eventueel zich aandienende planschadeclaims volledig bij de betrokken 
ondernemers worden gelegd. 

12. Procedurele aspecten: 
a. Planning inspraakprocedure in juni /juli: 
De publicatie van de ontwerp-visie heeft medio juni 2011 plaats gevonden, dus ruim vóór 
de zomervakantie. 

b. Geen tijdige vaststelling reparatie bestemmingsplan voor glastuinbouw: 
Op basis van de uitspraak d.d. 4 augustus 2010 van de Afdeling Bestuursrechtspraak is 
direct de procedure gestart om te komen tot de gevraagde herziening van het 
bestemmingsplan. Gestart is met het houden van een inventarisatie onder de in het 
doorgroeigebied glastuinbouw gevestigde glastuinders inzake hun uitbreidingsbehoefte 
voor de toekomst. Op basis daarvan zijn meerdere overleggen gevoerd met de Vereniging 
Glastuinders Oosteind en hun adviseur AgroAdvies Bureau. Een en ander heeft 
geresulteerd in een ontwerp van een "Visie ontwikkeling glastuinbouw in doorgroeigebied 
Oosteind", waarover een inspraakprocedure is gevoerd. Thans vindt vaststelling van de 
Nota standpuntbepaling plaats. 
Mede vanwege de maatschappelijke discussie rond glastuinbouw nabij Oosteind en de 
politieke gevoeligheid van deze materie, bleek het onmogelijk een bestemmingsplan voor 
dit gebied binnen de door de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 
gestelde termijn van 1 jaar te hebben vastgesteld. 

c. Inpassingsplan provincie: 
Mocht uw raad om u moverende redenen desondanks willen komen tot inperking van de 
mogelijkheden voor de glastuinbouw in het gebied ten zuiden van Oosteind en in de 
integrale herziening van het bestemmingsplan dit beleid verwoorden, dan bestaat de 
dreiging, dat de provincie zal komen met een inpassingsplan. Hoe de regeling voor de 
glastuinbouw in dit gebied er dan zal uitzien, is ongewis. Uit de gevoerde bestuurlijke en 
ambtelijke overleggen meent ons college te kunnen opmaken, dat er dan wel eens een 
oppervlakte van meer dan 5 ha. staand glas aan de orde zal kunnen zijn. 

uitdraai van: 18-11-11 8:27 pagina:7 
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HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT, 

mr drs S.W.Th. HUISMAN , burgemeester, 

mr P.J. DE RIDDER , secretaris. 

uitdraai van: 18-11-11 8:27 pagina:8 
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BESLUIT VAN DE RAAD 

Nummer: Bl.0110095 

DE RAAD VAN DE GEMEENTE OOSTERHOUT; 

gelezen het voorstel van het college van 18 november 2011; 

BESLUIT: 

1. Voor de ontwikkeling van de glastuinbouw in het doorgroeigebied Oosteind als 
principe-uitgangspunt te hanteren het beleid om uitbreidingsruimte te bieden aan de 
gevestigde tuinders van hun bestaande bedrijven, tot een omvang van maximaal 5 
ha. glas. Mochten er grotere ontwikkelingsmogelijkheden dan 5 ha. gewenst zijn, dan 
is vestiging in een vestigingsgebied glastuinbouw of op een projectlocatie buiten de 
gemeente Oosterhout aan de orde; 

2. Aan dit geformuleerde uitgangspunt de voorwaarden te verbinden, dat de noodzaak 
tot de voorgenomen uitbreiding moet worden aangetoond, dat de mogelijkheid tot die 
uitbreiding, o.a. vanuit de eigendomssituatie, fysiek aanwezig is en dat die uitbreiding 
op een landschappelijk verantwoorde manier kan / zal worden ingepast; 

3. Hiertoe bij het in procedure te brengen nieuwe bestemmingsplan een positieve 
glasbestemming te geven aan de aansluitend aan de bestaande bedrijven gelegen 
gronden, indien en voorzover aan de onder 2. vermelde voorwaarden wordt voldaan; 

4. In dat bestemmingsplan te voorzien in een wijzigingsbevoegdheid, die voor wat betreft 
de bestaande bedrijven in het doorgroeigebied hetzelfde mogelijk maakt voor situaties 
waarbij pas op een later moment aan de gestelde voorwaarden kan worden voldaan; 

5. Nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven in het doorgroeigebied is niet mogelijk. Wel 
is het mogelijk bestaande bedrijven over te nemen met alle daarop rustende 
beperkingen en rechten; 

6. Te bepalen, dat het bestaande glastuinbouwbedrijf aan de Provincialeweg 156 en het 
nog te realiseren glastuinbouwbedrijf aan de Provincialeweg 160 worden beschouwd 
als één glastuinbouwbedrijf met een maximale toegestane oppervlakte glas van 5 ha.; 

7. De goothoogtes van kassen, zoals thans opgenomen in het bestemmingsplan 
Buitengebied (maximaal 6 meter) te handhaven; 

8. Maatwerk te leveren voor de omvang van de bouwblokken ten behoeve van de 
ondersteunende bedrijfsbebouwing, geen kassen betreffende, door per bedrijf in 
overleg met die ondernemer en op basis van de voorgenomen invulling een bouwblok 
op te nemen. Uitgangspunt hierbij is wel, dat de omvang van dat bouwblok maximaal 
1 ha. mag bedragen; 

9. Voor de hoogte van deze ondersteunende bebouwing onder te stellen voorwaarden 
een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid op te nemen, waarbij afgeweken kan worden 
van de goothoogtemaat voor de bedrijfsbebouwing (tot maximaal 10 meter), van de 
hoogte van tanks (tot maximaal 15 meter) en voor schoorstenen (tot maximaal 20 
meter). Aan het verzoek tot afwijking dient een deskundigenrapport ten grondslag te 
liggen van de noodzaak tot overschrijding van de regels; 

10. Tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen buiten de bouwvlakken van bestaande 
agrarische bedrijven toe te staan. Aan deze regel een afwegingskader toe te voegërT 
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in verband met mogelijke in het gebied aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische 
en andere waarden; 

11. Ten aanzien van de situatie op het perceel Griendsteeg ong. een nader 
deskundigenadvies bij de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen in te winnen, 
teneinde vast te kunnen stellen of er mogelijk een aanzet tot een reëel agrarisch 
bedrijf is. Afhankelijk daarvan kan worden bepaald, of de bestemming aanpassing 
behoeft en of de bouw van een bedrijfswoning ter plaatse moet worden toegestaan. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2011 

DE RAAD VOORNOEMD, 

, voorzitter. 

, griffier. 



GEMEENTEBELANGEN 

VOOR OOSTERHOUT Groen Brabant 

PVDA 
AMENDEMENT 

Ondergetekende, W.P.J.M. Hoosemans, raadslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie 
Gemeentebelangen, dient samen met C. J. Noltee van de fractie van Groen Brabant, A. Hessels van 
de fractie van de Partij van de Arbeid en W.J. van der Zanden van de fractie van Groen Links, met 
verwijzing naar artikel 36 van het Reglement van orde voor de Raad, met betrekking tot de nota BI 
0110095 Standpuntbepaling ontwikkeling glastuinbouw in het mogelijke doorgroeigebied Oosteind van 
de gemeenteraadsvergadering van 13 december 2011, het volgende amendement in: 

De Raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 13 december 2011 en gehoord 
hebbende de beraadslagingen met betrekking tot agendapunt BI.0110095 Standpuntbepaling 
ontwikkeling glastuinbouw in het mogelijke doorgroeigebied Oosteind; 

Overwegende: 

1. Dat het gezien de toekomstige ontwikkelingen in het buitengebied van Oosteind en dan met name 
de ontwikkelingen genoemd in het Gebiedsplan de Wijde Biesbosch, het Streekplan voor Noord-
Brabant, het Structuurplan Oosterhout Oost en de Nota Ruimte van de Provincie Noord-Brabant 
niet gewenst is op de locatie Hoge Dijk 48 een nieuwe vestiging van een glastuinbouwbedrijf toe 
te staan. 

2. Dat een nieuwe vestiging van een glastuinbouwbedrijf op het perceel Hoge Dijk 48 een niet 
wenselijke aantasting is van het open landelijke karakter tussen de gemeente Oosterhout en 
Dongen en niet past binnen de groen structuur zoals opgenomen in de plankaart van het 
structuurplan Oosterhout-Oost 

3. Dat het niet opnemen van nieuw vestiging aan de Hoge Dijk 48 naadloos aansluit bij de uitspraak 
van de Raad van State van 2 juli 2008 

besluit: 

raadsnota BI. 0110095 vast te stellen, met dien verstande dat de in het bijgevoegde concept-besluit 
opgenomen uitgangspunten voor de regeling van de glastuinbouw in het mogelijke doorgroeigebied 
Oosteind worden gewijzigd in die zin dat de tekst onder punt 11 geheel wordt verwijderd en 
vervolgens ook op die plaatsen waar dat voorkomt in de Nota Standpuntbepaling ontwikkeling 
glastuinbouw in het mogelijke doorgroeigebied Oosteind. 

Oosterhout, 13 december 2011 
Walther Hoosemans 
Fractie Gemeentebel 
C.J. Noltee 
Fractie Groen Brabant 
A Hessels 
Fractie Partij van denTArbeid 
W.J. van der Zanden/ A V 
Fractie Groen Links A l ] ( 
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GEMEENTEBELANGEN 

I VOOR OOSTERHOUT Groen Brabant 

PVDA 

AMENDEMENT 

Ondergetekende, W.P.J.M. Hoosemans, raadslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie 
Gemeentebelangen, dient samen met C.J. Noltee van de fractie Groen Brabant, A. Hessels van de 
fractie van de Partij van de Arbeid en W.J. van der Zanden van de fractie van Groen Links, met 
verwijzing naar artikel 36 van het Reglement van orde voor de Raad, met betrekking tot de nota BI 
0110095 Standpuntbepaling ontwikkeling glastuinbouw in het doorgroeigebied Oosteind van de 
gemeenteraadsvergadering van 13 december 2011, het volgende amendement in: 

De Raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 13 december 2011 en gehoord 
hebbende de beraadslagingen met betrekking tot agendapunt BI 0110095 Standpuntbepaling 
ontwikkeling glastuinbouw in het doorgroeigebied Oosteind; 

Overwegende: 

1. dat het gelet op het open karakter van het doorgroeigebied glastuinbouw Oosteind het niet 
wenselijk is dat er glastuinbouw bedrijven gevestigd gaan worden die een grotere goothoogte 
hebben dan 6 meter 

2. dat de voorgestelde goothoogte van hoger dan 6 meter de omgeving zodanig aantast dat er 
sprake zal zijn van een glazen opbouw die tot ver in het open karakter van het landschap 
zichtbaar zal zijn. 

3. dat we ons moeten voorstellen dat een glastuinbouwbedrijf met een goothoogte van 8 meter 
en een nokhoogte van 10 meter in het landschap komt te staan als een woning met twee 
bouwlagen en een kap 

4. dat in de nota standpuntbepaling glastuinbouw doorgroeigebied Oosteind niet is beschreven 
wat wordt bedoeld met specifieke teelten, die een goothoogte van 8 meter en een nokhoogte 
van 10 meter vereisen 

5. dat deskundige ons niet hebben kunnen overtuigen dat voor specifieke teelten een grotere 
goothoogte dan 6 meter daadwerkelijk noodzakelijk is 

6. dat het voeren van een afwijkingsprocedure met een impact als het voorgestelde een 
bevoegdheid van de gemeenteraad dient te blijven 

besluit: 

raadsnota BI. 0110095 vast te stellen, met dien verstande dat de in het bijgevoegde concept-besluit 
opgenomen uitgangspunten voor de regeling van de glastuinbouw in het doorgroeigebied Oosteind 
worden gewijzigd en wel in die zin dat de tekst onder punt 7 na het woord 'handhaven', (onder 
opneming van etc) wordt verwijderd en vervolgens ook op die plaatsen waar die voorkomt in de Nota 
Standpuntbepaling ontwikkeling glastuinbouw in doorgroeigebied Oosteind. 

Oosterhout, 13 december 2011. 
Walther Hoosemans^^^?/ 
Fractie Gemeentebelanger 
C.J. Noltee 
Fractie Groen Brabant 
A Hessels 
Fractie Partij van de Arbejdj 
W.J. van der Zanden 
Fractie Groen Links 
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Fractie CDA 
Gemeente Oosterhout 

AMENDEMENT 

Ondergetekende, P.M.H, de Jong raadslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie van 

het CDA dient - met verwijzing naar artikel 36 van het reglement van Orde voor de gemeente 

Oosterhout met betrekking tot agendapunt 0110095 

betreffende, Standpuntbepaling ontwikkeling glastuinbouw in doorgroeigebied Oosteind 

van de gemeenteraadsvergadering van 13 december 2011 

het volgende amendement in: 

De raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 13 december 2011 

en gehoord hebbende de beraadslagingen met betrekking tot agendapunt 

betreffende: 0110095 

Overwegende dat; 

- De tekst onder punt 5 van het besluit, zijnde " Nieuwvestiging van 

glastuinbouwbedrijven in het doorgroeigebied slechts mogelijk te maken, indien 

gebruik wordt gemaakt van de locatie van een reeds bestaand glastuinbouwbedrijf 

misleidend is. 

- Er immers geen sprake kan zijn van een nieuwe vestiging. 

- Met de tekst bedoeld wordt hier dat overname van een gevestigd bedrijf mogelijk is. 

Besluit . 

De tekst onder punt 5 te vervangen door de tekst: 
"Nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven in het doorgroeigebied is niet mogelijk. Wel is het 
mogelijk bestaande bedrijven over te nemen met alle daarop rustende beperkingen en 
rechten. 

En gaat ov^ftb^de orde van de dag \~ejpu : 6 * * ^ - ^ ^ - *> 
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AMENDEMENT 

Ondergetekende, C. Noltee, raadslid van de gemeente Oosterhout voor de fractie Groen 
Brabant, dient met verwijzing naar artikel 36 van het Reglement van orde voor de Raad, met 
betrekking tot de nota BI 0110095 Standpuntbepaling ontwikkeling glastuinbouw in het 
mogelijke doorgroeigebied Oosteind van de gemeenteraadsvergadering van 13 december 
2011, het volgende amendement in: 

De Raad van de gemeente Oosterhout, in vergadering bijeen op 13 december 2011 en 
gehoord hebbende de beraadslagingen met betrekking tot agendapunt BI.0110095 
Standpuntbepaling ontwikkeling glastuinbouw in het mogelijke doorgroeigebied Oosteind; 

Overwegende: 

1. dat moet worden voldaan aan art. 10 van de Verordening ruimte om ruimte te bieden aan 
de gevestigde tuinders van hun bestaande bedrijven tot een omvang van maximaal 5 ha, 
waarbij sprake moet zijn van duurzame glastuinbouw en het bereiken van synergie 
voordelen 

2. dat in de voorliggende nota wordt aangegeven dat hier geen sprake van is, en volgens 
insiders daar met 5 ha ook geen sprake van kan zijn 

3. dat doorgroeien naar meer dan 5 ha geen optie is 
4. dat de feitelijke situatie aldaar geen reden is om er een provinciaal belang van te maken 

en er zodoende geen sprake kan zijn van een inpassingsplan 
5. dat het toepassen van een afwijkingsregling voor nieuwvestiging gezien de impact op het 

open karakter van het gebied een bevoegdheid van de gemeenteraad dient te blijven. 

besluit: 

raadsnota BI. 0110095 vast te stellen, met dien verstande dat de in het bijgevoegde concept
besluit opgenomen uitgangspunten voor de regeling van de glastuinbouw in het mogelijke 
doorgroeigebied Oosteind worden gewijzigd in die zin dat de tekst onder punt 1,2,3,4 en 5 
geheel wordt verwijderd en vervolgens ook op die plaatsen waar dat voorkomt in de Nota 
Standpuntbepaling ontwikkeling glastuinbouw in doorgroeigebied Oosteind. 

Oosterhout, 13 december 2011. 
Cees Noltee 
Fractie Groen Brabant 
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Commentaarnota inspraak 

ontwerp-visie ontwikkeling glastuinbouw in doorqroeigebied Oosteind. 

1. Aanleiding: 
De aanleiding voor het opstellen van een visie voor de ontwikkeling van de glastuinbouw in het 
doorgroeigebied Oosteind is tweeledig: 
a. Op 4 augustus 2010 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State uitspraak 

gedaan over de ingediende beroepen tegen het bestemmingsplan "Reparatieherziening 
Bestemmingsplan Buitengebied". Het beroep van de gemeenteraad tegen de provinciale 
onthouding van goedkeuring aan onder meer de regeling, opgenomen voor de glastuinbouw in 
het gebied ten zuiden van Oosteind en aan de maximale goothoogte voor kassen, is hierbij 
ongegrond verklaard. Dit betekent, dat de gemeenteraad opnieuw een standpunt zal moeten 
innemen op een vijftal aspecten in relatie met glastuinbouw in dat gebied; 

b. Op korte termijn wordt gestart met een integrale herziening van het bestemmingsplan 
Buitengebied. Ook in dat verband is het noodzakelijk, dat duidelijkheid ontstaat over het 
gemeentelijk beleid inzake glastuinbouw in het doorgroeigebied ten zuiden van Oosteind. De 
onderhavige visie is bedoeld als onderlegger voor dat bestemmingsplan. De gemeenteraad zal 
aan de hand van deze visie de uitgangspunten, welke hij van belang acht bij de uiteindelijk in 
het bestemmingsplan op te nemen regeling voor glastuinbouw in het gebied ten zuiden van 
Oosteind, nader aangeven. 

Het gebied, waarop de visie betrekking heeft, is het gebied ten zuiden van het kerkdorp Oosteind, 
gelegen tussen de wegen Provincialeweg, Ekelstraat, Heistraat en Hoge Dijk. 

Inspraakprocedure: 
In het kader van de inspraakprocedure heeft de ontwerp-visie met ingang van 23 juni 2011 tot en 
met 20 juli 2011 voor iedereen ter inzage gelegen. Tevens was de ontwerp-visie te downloaden 
vanaf de gemeentelijke website. 
In dezelfde periode bestond de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling een inspraakreactie te 
geven. 

2. inspraakreacties: 

Indieners inspraakreacties: 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Agro AdviesBuro, namens 
Glastuindersvereniging Oosteind 
ZLTO, afdeling Oosterhout 
Vereniging Belangen Oosteind (de heer V. 
van Gils) 
Achmea Rechtsbijstand, 
namens J. van de Sande 
Achmea Rechtsbijstand, 
namens Fam. Loonen 
Milieuvereniging Oosterhout 

Asselbergs & Klinkhamer Advokaten, 
namens J.C.J. Gommers 

Tiendweg 18 

Min. Aalbertselaan 14 
p/a Maalderijstraat 13 

Postbus 10100 
Provincialeweg 156 
Postbus 10100 
Ekelstraat 10a 
p/a Sara 
Burgerhartstraat 17 
Postbus 301 
Griendsteeg 17 

2671 SB Naaldwijk 

5103 BA Dongen 
4909 BS Oosteind 

5000 JC Tilburg 
4909 AM Oosteind 
5000 JC Tilburg 
4909 AR Oosteind 
4906 JH Oosterhout 

4870 AH Etten-Leur 
4909 BJ Oosteind 
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8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 

Mevr. F. Caron en dhr. P. Weijland 
DAS Rechtsbijstand 
namens heer en mevrouw Schmitz 
Familie A.G. Waas - Joosen 
Mevr. W. Schoenmakers - van de Berg 
M.J.J. Scheffers 
J.A.M, van den Ouweland 
G.van Dongen 
P.H.M. Trommelen 
A.J.W.M. Haarbosch 
Familie R. Berkhout 
J.A. Marijnissen - Caron 
A.J.G. Polder 
M. van Zwol 
A. Bolte 
M.J.W.F. Bolte - van Oosterwijck 
A.M. van Sambeek - Reijntjens 
H.M.B, van Bergen 
W.C.M. Haarbosch - Ackermans 
P.N. Waas 
A.J.P. Waas 
Erven R.A.H.M. Oomen 
Erven R.A.H.M. Oomen 
J.C. Oomen - de Rooij 
M.C. Rijk 
J.A.J. van der Avoird 
P.A. Verschure 
M.P.A. van Hilvoorde 
B.M. Kerkhof 
E. van Strien 
G.J.M. Oomen 
J.W.M, van Beek - Oomen 
B.J.M. Akkermans 
A.F.M. Jespers 
H.J. Möhlmann - Beens 
W.P.A. Luijten 
L.J. Talboom 
R.J.M. Pölesz 
W. van den Sanden 
Erven van der Graaf 
Familie Guérin 
P.F.J.M. van Zon 
B.F.J. Coremans 

Griendsteeg 15 
Postbus 23000 
Berkenstraat 41 
Provincialeweg 233a 
Hoogstraat 106 
Groenstraat 3 
Brouwerijstraat 11 
Groenstraat 11 
Hoge Dijk 8 
Brouwerijstraat 25 
Provincialeweg 150a 
Hoge Dijk 14 
Provincialeweg 80 
Brouwerijstraat 23 
Brouwerijstraat 19 
Brouwerijstraat 19 
Provincialeweg 108 
Hoge Dijk 68 
Smederijstraat 25 
Smederijstraat 23 
Provincialeweg 229 
Provincialeweg 57 - 59 
Provincialeweg 63 
Provincialeweg 116 
Hoge Dijk 90 
Hoge Dijk 66 
Groenstraat 11a 
Smederijstraat 15 
Hoge Dijk 70 
Groenstraat 3a 
Provincialeweg 116 
Provincialeweg 77 
Groenendijk 19 
Griendsteeg 2a 
Provincialeweg 120 
Groenstraat 7 
Hoge Dijk 40 
Provincialeweg 144 
Looierijstraat 45 
Antwerpsestraat 55 
Smederijstraat 8 
Heistraat 21 
Hoogstraat 102 

4909 BJ Oosteind 
1100 DM Amsterdam 
4909 BG Oosteind 
4909 AJ Oosteind 
4909 AV Oosteind 
5102 PA Dongen 
4909 BA Oosteind 
5002 PA Dongen 
4909 BM Oosteind 
4909 BA Oosteind 
4909 AM Oosteind 
4909 BM Oosteind 
4909 AK Oosteind 
4090 BA Oosteind 
4909 BA Oosteind 
4909 BA Oosteind 
4909 AL Oosteind 
4909 BN Oosteind 
4909 BV Oosteind 
4909 BV Oosteind 
4909 AJ Oosteind 
4909 AE Oosteind 
4909 AE Oosteind 
4909 AM Oosteind 
4909 BN Oosteind 
4909 BN Oosteind 
5102 PA Dongen 
4909 BV Oosteind 
4909 BN Oosteind 
5102 PA Dongen 
4909 AM Oosteind 
4909 AE Oosteind 
4909 AC Oosteind 
4909 BK Oosteind 
4909 AM Oosteind 
5102 PA Dongen 
4909 BM Oosteind 
4909 AM Oosteind 
4909 BB Oosteind 
4912 DD Made 
4909 BV Oosteind 
4909 BD Oosteind 
4909 AV Oosteind 

De onder de nummers 13 t/m 49 ingediende inspraakreacties zijn gelijkluidend. 
De beide laatstvermelde inspraakreacties zijn buiten de termijn ingediend. 
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Ingediende inspraakreacties en gemeentelijk commentaar hierop: 

De ingediende inspraakreacties worden hieronder van een gemeentelijk standpunt voorzien. Hierbij 
moet worden opgemerkt, dat hoewel de ingediende reacties samengevat zijn weergegeven, een 
integrale beoordeling van de gehele reactie heeft plaats gevonden en dat dus alle aangevoerde 
aspecten zijn meegewogen bij het gegeven gemeentelijk commentaar. 

Nr. Samenvatting reactie Standpunt gemeente 
Agro AdviesBuro, namens 
Glastuindersvereniging Oosteind 
a. Toevoegen in Hoofdstuk 1, dat de 

delegatie van de glastuinders het niet 
eens was met de hoofdlijnen van de 
concept-visie; 

b. De in de provinciale Verordening Ruimte 
opgenomen begrenzing van het 
doorgroeigebied glastuinbouw is nog niet 
onherroepelijk, nu er hiertegen nog 
bezwaren lopen; 

c. De inventarisatie uitbreidingsbehoefte 
(Hoofdstuk 4) is geen eindsituatie, maar 
een korte termijn-situatie. De 
glastuinders hebben tot op heden geen 
gronden gekocht, omdat de gemeente 
geen duidelijkheid kon geven of deze 
gronden gebruikt kunnen worden voor de 
uitbreiding van het glastuinbouwbedrijf; 

d. De zichtlijnen (Hoofdstuk 6 en kaart 3) 
zijn niet vastgesteld en kunnen beter 
geschrapt worden; 

e. Op kaart 3 en in hoofdstuk 8 worden 
verschillende maten genoemd voor 1 van 
de gewenste clusters glastuinbouw; 

f. In de ontwerp-visie wordt geen duurzame 
glastuinbouw in Oosteind mogelijk 
gemaakt; 

Indien geen duurzaam glas in Oosteind 
wordt toegestaan dient de gemeente 
over te gaan tot sanering van de 
bestaande glastuinbouwbedrijven; 

f. I 

g-

Deze opmerking is terecht gemaakt. Tekst 
in visie wordt genuanceerd; 

De Verordening Ruimte is inmiddels in 
werking getreden, dus onherroepelijk; 

Er is gevraagd naar de uitbreidingsbehoefte 
voor de toekomst en naar de huidige 
eigendomssituatie. In de inventarisatie 
hebben de glastuinders zich niet beperkt tot 
uitbreidingen op eigen percelen; 

Deze zichtlijnen zijn door de glastuinders 
zelf opgenomen, teneinde aan te tonen, dat 
bij hun wensbeeld nog voldoende 
doorzichten op het achterliggende 
landschap resteren; 
Opmerking is terecht gemaakt. In de tekst 
wordt 32 ha. vervangen door 31 ha. 
Overigens zal deze correctie geen invloed 
hebben op de afweging in de visie; 
n de visie wordt het wensbeeld van de 

glastuinders beschreven, waarbij het aspect 
duurzaamheid uitgebreid aan de orde komt. 
Bij de gemaakte afweging (Hoofdstuk 8) 
wordt vervolgens een hoger belang 
toegekend aan andere relevante aspecten. 
Overigens is het de vraag, of ook bij 
uitbreiding tot maximaal 5 ha. glas 
aspecten van duurzaamheid niet aan de 
orde zouden kunnen komen; 
Hoewel terecht wordt opgemerkt, dat de 
provincie (nog) geen medewerking aan een 
verruimde ruimte-voor-ruimte regeling t.b.v. 
de sanering van glastuinbouwbedrijven 
wenst te verlenen, kan per afzonderlijke 
situatie worden bezien, onder welke 
voorwaarden mogelijk sanering kan plaats 
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De op de kaarten opgenomen arcering 
voor het perceel Hoogstraat 100 is niet 
correct; 

i. Op de percelen Provincialeweg 156 en 
160 zijn twee bedrijven aanwezig, terwijl 
in de visie wordt uitgegaan van één 
bedrijf; 

Op kaart 3 is het gewenst de tekstuele 
toevoeging "3 tot 5 kwekerijen" te 
schrappen. 

vinden. In het kader van het nu op te stellen 
bestemmingsplan kan vooralsnog niet 
anders worden besloten dan tot opneming 
van de bestaande glastuinbouwbedrijven 
en kan dus niet van sanering van die 
bedrijven worden uitgegaan; 
De kaarten worden aangepast, nu er een 
omgevingsvergunning voor de uitbreiding 
van de kassen is verleend. Ook wordt de 
open ruimte tussen de kassen nu 
gearceerd; 
Op dit moment zijn twee bedrijven van 
dezelfde eigenaar aanwezig. In de visie 
worden beide glastuinbouwbedrijven 
beschouwd als één glastuinbouwbedrijf met 
een totale maximaal toegestane 
oppervlakte glas van 5 ha.; 
De aanduiding is overgenomen van het 
door de glastuinders aangeleverde 
wensbeeld. 

ZLTO 
a. Voorstel tot wijziging tekst in Hoofdstuk 1 

over rol ZLTO bij tot stand komen visie; 

De begrenzing van het doorgroeigebied 
glastuinbouw Oosteind dient te liggen op 
de Hoge Dijk. De gemeente dient de 
provincie te verzoeken tot wijziging van 
die begrenzing. Dan valt de locatie Hoge 
Dijk 48 in dat doorgroeigebied, waardoor 
ook nieuwvestiging onder voorwaarden 
mogelijk wordt; 

Het wensbeeld van de glastuinders 
(kaart 3, hoofdstuk 6) wordt 
onderschreven; 
De maximale oppervlakte te plaatsen 
glas dient op 6 ha. te worden gesteld. 
Tevens zou verdere doorgroei, naar een 
grotere, nader te bepalen 
maximumoppervlakte glas, via een 
wijzigingsbevoegdheid, mogelijk moeten 
worden gemaakt; 

a. Het tekstdeel wordt overeenkomstig het 
voorstel gewijzigd in: "Ook is bij het 
opstellen van de visie kennisgenomen van 
de mening van de ZLTO"; 

b. De begrenzing van het doorgroeigebied is 
in de Verordening Ruimte bewust meer 
noordelijk gelegd, hierbij rekening houdend 
met de zowel in het in 2004 vastgestelde 
provinciale Uitwerkingsplan van het 
Streekplan als in het vastgestelde 
Structuurplan Oosterhout - Oost 
opgenomen landschapszone ter plaatse. 
Om die reden zal geen wijzigingsverzoek bij 
de provincie worden ingediend. De locatie 
Hoge Dijk 48 blijft daardoor buiten het 
doorgroeigebied glastuinbouw gesitueerd; 

c. Deze reactie wordt voor kennisgeving 
aangenomen; 

d. Gezien de gehouden inventarisatie is 
gebleken, dat uitbreiding tot maximaal 5 ha. 
staand glas (op een enkele uitzondering na) 
voldoende toekomstige ruimte biedt voor de 
bestaande glastuinders. Daarenboven zal 
het toestaan van meer glas leiden tot het 
uiterst dominant worden van dat glas in het 
landschap, hetgeen ongewenst wordt 
geacht. Ook zal de gewenste toekomstige 
verstedelijking van het gebied niet meer 
reëel zijn. Het opnemen van de gevraagde 
wijzigingsbevoegdheid wordt dan ook niet 
nodig e.g. gewenst geacht; 
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e. Nieuwvestiging van glastuinbouw in het 
doorgroeigebied lijkt in de visie te worden 
uitgesloten. Wel zou bij nieuwvestiging 
gebruik moeten worden gemaakt van de 
locatie van een reeds bestaand 
glastuinbouwbedrijf, met hierbij sanering 
van een bestaand bedrijf elders c.q. 
herschikking ervan; 

f. De mogelijkheid tot bouwvlakvergroting 
tot 1 ha. bij glastuinbouwbedrijven voor 
gebouwen wordt onderschreven. Hieraan 
dient een wijzigingsbevoegdheid te 
worden gekoppeld voor de bouw van 
permanente teeltondersteunende 
voorzieningen voor een gebied direct 
aansluitend aan het bouwvlak; 

g. Het afwegingskader voor het toestaan 
van tijdelijke teeltondersteunende 
voorzieningen buiten het bouwvlak dient 
niet onnodig ingewikkeld gemaakt te 
worden, m.n. niet in gebieden zonder 
belangrijke landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden. 

Vereniqinq Belanqen Oosteind 
a. De inspraakprocedure valt voor een 

groot deel binnen de vakantieperiode, 
waardoor het lastig is een tijdige en 
voldoende gemotiveerde reactie te 
geven; 

b. Voor de glastuinbouw dienen 
mogelijkheden tot reguliere 
bedrijfsontwikkeling voor de bestaande 
glastuinders te worden toegestaan. 
Indien geen mogelijkheden voor de 
bestaande bedrijven worden geboden, 
wordt van de gemeente een actief beleid 
verwacht om tot een eventuele 
bedrijfsverplaatsing / sanering te komen; 

c. Gevraagd wordt, of het voorstel m.b.t. 
nieuwvestiging (Hoofdstuk 13, onder e) 
ook betekent, dat bij het afwezig zijn van 
uitbreidingsmogelijkheden op het 
bestaande perceel, er een nieuw 
glastuinbouwbedrijf op een andere 
locatie binnen het doorgroeigebied kan 
worden opgericht, met sanering van het 
oude bedrijf; 

e. In de samenvatting voorstel college 
(hoofdstuk 13) wordt onder e. een 
vergelijkbare regeling voorgesteld; 

f. Alle permanente bedrijfsbebouwing dient 
binnen het agrarisch bouwvlak te worden 
opgericht. Bij de toekenning van 
bouwvlakken zal ook met deze 
voorzieningen rekening gehouden moeten 
worden. Er is geen aanleiding om hiervoor 
dan een wijzigingsbevoegdheid op te 
nemen; 

g. In de op te nemen regeling dient een 
afweging plaats te vinden, waarbij in ieder 
geval landschappelijke, cultuurhistorische 
en andere waarden zijn betrokken. De 
regeling hiervan zal niet onnodig 
ingewikkeld worden gemaakt; 

a. De publicatie van de ontwerp-visie heeft 
ruim voor de zomervakantie plaats 
gevonden, zodat er rekening mee kon 
worden gehouden, dat een beperkt deel 
van de termijn van ter visie legging binnen 
de periode van de schoolvakantie valt. 
Verder is uit het aantal en de aard van de 
ontvangen reacties af te leiden, dat de 
gekozen termijn niet als een belemmering 
heeft gefungeerd; 

b. In de visie wordt de voorgestane uitbreiding 
mogelijk gemaakt. De gemeente zal geen 
actieve rol spelen bij mogelijke saneringen 
of bedrijfsverplaatsingen. Per afzonderlijke 
situatie kan op initiatief van de glastuinder 
worden bezien, onder welke voorwaarden 
mogelijk sanering of bedrijfsverplaatsing 
kan plaats vinden; 

c. In de visie wordt nieuwvestiging van 
glastuinbouwbedrijven in het 
doorgroeigebied alleen mogelijk gemaakt, 
indien gebruik gemaakt wordt van de 
locatie van een reeds bestaand 
glastuinbouwbedrijf. De aangehaalde 
situatie valt hier niet onder, nu geen 
bestaande locatie glastuinbouw wordt 
gebruikt; 
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d. Gevraagd wordt naar de voorwaarden 
ten aanzien van het gebruik van 
(assimilatie)belichting in de 
glastuinbouw. 

Achmea Rechtsbijstand, namens J. van de 
Sande 
a. De verlegging van de begrenzing van het 

doorgroeigebied is geen bewuste keuze 
van de provincie geweest, maar die 
grens zou zijn overgenomen uit een 
eerdere tekening, waarin een tekenfout is 
gemaakt. Bovendien zal het gebied 
binnen het komende decennium niet voor 
woningbouw of bedrijfsterrein kunnen 
worden bestemd; 

b. De glastuinbouwbedrijven op de percelen 
Provincialeweg 156 en 160 dienen ieder 
voor zichzelf als een apart en zelfstandig 
bedrijf te worden beschouwd en dus 
dezelfde rechten te hebben als andere in 
het doorgroeigebied gevestigde 
glastuinbouwbedrijven. Dit betekent dus, 
dat elk bedrijf kan uitgroeien tot 
maximaal 5 ha. glas. Mocht toch gedacht 
zijn aan samenvoeging, dan zou in dat 
geval sprake zijn van het feitelijk 
wegbestemmen van één van beide 
bedrijven, hetgeen een enorme 
planschadeclaim oplevert; 

c. In het bestemmingsplan dient een 
regeling te worden opgenomen, al dan 
niet via een ontheffingsmogelijkheid, om 
glasopstanden tot aan de perceelsgrens 
te mogen bouwen; 

d. In het bestemmingsplan dient een 
ontheffingsmogelijkheid voor het 
realiseren van meer dan 5 ha. staand 
glas per bedrijf te worden opgenomen. Er 
is sprake van een doorgroeigebied, met 
dezelfde mogelijkheden als in een 
vestigingsgebied, met uitzondering van 
nieuwvestiging anders dan om speciale 
redenen; 

d. In het bestemmingsplan zullen nadere 
regelingen worden opgenomen m.b.t. aan 
te brengen groenafscherming rond de 
nieuw te bouwen kassen. 

a. De begrenzing van het doorgroeigebied is 
in de Verordening Ruimte bewust meer 
noordelijk gelegd, hierbij rekening houdend 
met de zowel in het in 2004 vastgestelde 
provinciale Uitwerkingsplan van het 
Streekplan als in hetvastgestelde 
Structuurplan Oosterhout - Oost 
opgenomen landschapszone ter plaatse. Er 
is dus geen sprake van een tekenfout; 

b. In punt f van de samenvatting voorstel 
college (Hoofdstuk 13) is vermeld, dat 
beide bedrijven samen als één bedrijf 
moeten worden beschouwd. Dit betekent 
dus, dat de bestaande kassen van 2 ha. en 
de vergunde kassen van 2 ha. in totaal als 
1 bedrijf wordt gezien, zodat er volgens 
deze visie nog 1 ha. aan uitbreiding kan 
worden gerealiseerd. De reden voor deze 
regeling is het gegeven, dat beide bedrijven 
van één eigenaar zijn en de situering van 
de kassen nabij de woningbouw in 
Oosteind een vedergaande uitbreiding van 
kassen niet verdraagt. Voor toekenning van 
planschade is geen aanleiding, nu in het 
geldende bestemmingsplan slechts 
tweemaal 2 ha. glas is toegestaan; 

c. Het bouwen van glasopstanden in de 
perceelsgrens met eigendommen van 
derden dient te worden vermeden. Voor 
grenzen van aan één eigenaar 
toebehorende percelen, welke 
perceelsgrenzen vallen binnen één 
agrarisch bouwvlak, zal het bouwen in die 
perceelsgrenzen toegestaan worden; 

d. Uitgangspunt in de visie is een doorgroei 
per bedrijf tot maximaal 5 ha. staand glas. 
Willen glastuinbouwbedrijven verder 
doorgroeien, dan ligt verplaatsing naar een 
concentratiegebied voor glastuinbouw in de 
rede. Het gebied ten zuiden van Oosteind 
leent zich qua structuur, waarden en 
toekomstige ontwikkelingen niet voor 
dergelijke omvangrijke kassencomplexen. 
Het is gelet hierop niet nodig om de 
gevraagde afwijkingsregeling in het 
bestemmingsplan op te nemen; 
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e. In het bestemmingsplan dient een 
regeling te worden opgenomen, dat bij 
het niet kunnen uitbreiden van 
glastuinbouwbedrijven de mogelijkheid 
wordt geboden dat glas te kunnen 
saneren in ruil voor de mogelijkheid ter 
plaatse woningbouw dan wel 
andersoortige bedrijven (ruimte voor 
ruimte) te realiseren; 

f. Verzocht wordt in het bestemmingsplan 
geen zichtlijnen of doorkijken vast te 
leggen in verband met de 
kassenontwikkeling of verstedelijking 
binnen de plantermijn. 

Achmea Rechtsbijstand, namens fam. 
Loonen 
a. De verlegging van de begrenzing van het 

doorgroeigebied is geen bewuste keuze 
van de provincie geweest, maar die 
grens zou zijn overgenomen uit een 
eerdere tekening, waarin een tekenfout is 
gemaakt. Bovendien zal het gebied 
binnen het komende decennium niet voor 
woningbouw of bedrijfsterrein kunnen 
worden bestemd; 

b. Het toelaten van een glastuinbouwbedrijf 
op het perceel Hoge Dijk 48 betekent 
ook, dat er een bouwvlak voor de 
oprichting van een bedrijfswoning en 
voor alle ondersteunende bebouwing 
(verwerkingsruimte, wateropslag, 
technische ruimten etc.) moet worden 
opgenomen; 

c. Het bedrijf Hoge Dijk 48 valt in het 
doorgroeigebied, zowel volgens de 
provincie (aangemerkt als tekenfout) als 
in de visie van de Raad van State. Tegen 
de wijziging van de provinciale kaarten 
staat geen rechtsmiddel open, zodat 
hiertegen alleen in het kader van een 
bestemmingsplanprocedure kan worden 
geageerd. Gevraagd wordt om een 
bestemmingsplan op te stellen, dat op de 
locatie Hoge Dijk 48 voorziet in een 
volwaardig glastuinbouwbedrijf, 
uitgaande van het beleid voor de 
doorgroeigebieden. Op die manier kan 

e. De provincie wenst (nog) geen 
medewerking aan een verruimde ruimte
voor-ruimte regeling t.b.v. de sanering van 
glastuinbouwbedrijven te verlenen. Per 
afzonderlijke situatie kan worden bezien, 
onder welke voorwaarden mogelijk 
sanering kan plaats vinden. In het kader 
van het nu op te stellen bestemmingsplan 
kan vooralsnog niet anders worden 
besloten dan tot opneming van de nu 
bestaande glastuinbouwbedrijven. Indien 
die situatie van sanering en herontwikkeling 
van de locatie aan de hand is, zal dit via 
een afzonderlijke herziening van het 
bestemmingsplan worden geregeld; 

f. In het bestemmingsplan zullen geen 
zichtlijnen of doorkijken worden vastgelegd. 

a. De begrenzing van het doorgroeigebied is 
in de Verordening Ruimte bewust meer 
noordelijk gelegd, hierbij rekening houdend 
met de zowel in het in 2004 vastgestelde 
provinciale Uitwerkingsplan van het 
Streekplan als in het vastgestelde 
Structuurplan Oosterhout - Oost 
opgenomen landschapszone ter plaatse. Er 
is dus geen sprake van een tekenfout; 

b. Naast het bestemmingsvlak voor het 
oprichten van de glasopstanden zal een 
bouwvlak voor alle genoemde en uit 
bedrijfstechnisch oogpunt noodzakelijke 
ondersteunende bebouwing (waaronder 
ook een bedrijfswoning indien sprake is van 
een - aanzet tot een - volwaardig bedrijf) 
worden opgenomen; 

c. Reeds aangegeven is, dat er geen sprake 
is van een tekenfout, maar dat de provincie 
bewust een besluit heeft genomen op basis 
van eerder vastgesteld beleid. De Raad van 
State heeft een oordeel over het toen 
voorliggende bestemmingsplan 
"Reparatieherziening Bestemmingsplan 
Buitengebied" gegeven op basis van het op 
het moment van vaststelling van dat 
bestemmingsplan geldende rijks-, 
provinciale en gemeentelijke beleid. 
Inmiddels is het provinciale beleid 
gewijzigd, met de inwerkingtreding van de 
Verordening Ruimte. Er bestaat geen 
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ook de verschuldigde planschade 
worden beperkt; 

Milieuvereniqinq Oosterhout 
a. De in de visie opgenomen maat van 

maximaal 5 ha. staand glas is uitsluitend 
gebaseerd op de wensen van de 
tuinders. Hierbij is niet aangetoond, dat 
is voldaan aan de in de provinciale 
Verordening Ruimte vermelde 
voorwaarden. Daarin is verwoord, dat op 
basis van een afgewogen ruimtelijk plan 
bestaande glastuinbouwbedrijven in een 
mogelijk doorgroeigebied pas mogen 
doorgroeien tot een omvang boven 3 ha. 
netto glas als de locatie getoetst is aan 
de in dat gebied aanwezige waarden en 
belangen van natuurlijke, 
landschappelijke, cultuurhistorische, 
water- en bodemhuishoudkundige, 
milieuhygiënische of recreatieve aard. 
Daarnaast moeten er aantoonbare 
voordelen op het gebied van 
duurzaamheid en synergie worden 
behaald; 

b. Er kunnen glastuinbouwbedrijven met 
een omvang van 6 ha. (5 ha. staand 
glas en een bouwvlak van 1 ha.) 
ontstaan. In het totaal kan de 
glastuinbouw in dit gebied uitgroeien tot 
40 ha., waardoor voor deze ontwikkeling 
een MER (MilieuEffectRapportage) moet 
worden uitgevoerd; 

c. Door de economische crisis en de 
slechte situatie in de glastuinbouw is de 
drang tot uitbreiding getemperd en wordt 
gepleit voor een meer geleidelijke groei; 

d. De noodzaak van opneming van een 
wijzigingsbevoegdheid voor mogelijke 
uitbreiding voor situaties, waarbij de 
gronden nog niet in eigendom zijn 
verworven, is niet nodig; 

aanleiding om voor het perceel Hoge Dijk 
48 meer glasopstanden toe te staan dan 
mogelijk is voor solitair gelegen 
glastuinbouwbedrijven; 

a. Uit de waardenkaarten bij het 
bestemmingsplan Buitengebied blijkt, dat 
de waarden in het gebied ten zuiden van 
Oosteind alleen betrekking hebben op het 
(half)open karakter van dat gebied. Met het 
alleen toestaan van uitbreiding van 
bestaande glastuinbouwbedrijven tot 
maximaal 5 ha. wordt die openheid niet op 
onaanvaardbare wijze geweld aan gedaan. 
Dit wordt pas anders, indien de door de 
tuinders gewenste clustering van 
glastuinbouwbedrijven zou worden 
gerealiseerd. Door de individuele bedrijven 
meer mogelijkheden te bieden, kan ook 
bereikt worden, dat investeringen op het 
gebied van duurzaamheid worden gedaan 
en dat de samenwerking met andere 
glastuinbouwbedrijven in het gebied kan 
worden gezocht. Tenslotte moet worden 
geconstateerd, dat de provincie dit gebied 
heeft aangewezen als een mogelijk 
doorgroeigebied glastuinbouw. Het kan 
dan, gezien het standpunt van de Raad van 
State, niet zo zijn, dat glastuinders in dat 
doorgroeigebied niet meer 
uitbreidingsmogelijkheden krijgen dan 
solitair gevestigde glastuinders; 

b. Glastuinbouwbedrijven kunnen inderdaad 
een oppervlakte krijgen van 6 ha, incl. het 
bouwvlak voor ondersteunende bebouwing. 
Omdat in het bestemmingsplan enkel een 
positieve glasbestemming wordt gegeven 
aan uitsluitend aan de bestaande bedrijven 
grenzende gronden, zal de directe 
uitbreiding vooralsnog beperkt zijn. Een 
MER-onderzoek is nu niet noodzakelijk; 

c. Het bestemmingsplan biedt uiteindelijk de 
mogelijkheden voor uitbreiding van de 
glastuinbouwbedrijven. Of er daadwerkelijk 
zal worden uitgebreid is vervolgens aan de 
glastuinders zelf; 

d. Aangezien de voorgestelde regeling de 
uitbreidingsmogelijkheden koppelt aan de in 
eigendom zijnde gronden, is opneming van 
een wijzigingsbevoegdheid, voor situaties 
waarin die eigendom eerst in een later 
stadium worden verworven, noodzakelijk ter 
uitvoering van het voorgestelde beleid; 
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e. Nieuwvestiging van glastuinbouw, ook 
op een bestaand bedrijf, is volgens de 
Verordening Ruimte niet mogelijk. Dit is 
alleen mogelijk, indien er elders een 
bedrijf wordt gesaneerd; 

f. Voor de op de percelen Provincialeweg 
156 en 160 gevestigde 
glastuinbouwbedrijven geldt, dat er 
geen groter areaal toegekend moet 
worden dan de voor het gehele gebied 
vastgestelde maximale toegestane 
oppervlakte glas; 

g. Verzocht wordt de goothoogtes van 
kassen te handhaven op maximaal 6 
meter en ook om geen uitzonderingen 
toe te staan; 

h. Voor de hoogten van ondersteunende 
bebouwing dient geen uitzondering te 
worden opgenomen; 

i. Voor het perceel Hoge Dijk 48 dient 
geen glastuinbouw mogelijk te worden 
gemaakt. Er is sprake van 
nieuwvestiging, hetgeen zowel binnen 
als buiten het doorgroeigebied in strijd is 
met het provinciaal beleid. 

Asselberas & Klinkhamer, namens J. 
Gommers 
a. In tegenstelling tot de glastuinders zijn 

omwonenden en omliggende bedrijven 
niet betrokken geweest bij de tot stand 
koming van de ontwerp-visie; 

b. Uitbreiding of nieuwvestiging van 
glastuinbouwbedrijven brengt 
geurgevoelige objecten (kantine, 
verwerkingsruimte, bedrijfswoning) met 
zich mee, hetgeen een negatieve 
invloed heeft op de bestaande 
geurcontouren van agrarische bedrijven 
in dat gebied. Dit geldt in het bijzonder 
ten aanzien van het toestaan van een 
glastuinbouwbedrijf op het perceel Hoge 
Dijk 48; 

e. De voorgestelde regeling staat alleen 
nieuwvestiging in het doorgroeigebied toe, 
indien gebruik wordt gemaakt van de 
locatie van een reeds bestaand 
glastuinbouwbedrijf. Hiermede wordt 
gebruik gemaakt van ter plaatse reeds 
bestaande rechten en het aantal 
glastuinbouwbedrijven in het gebied zal niet 
toenemen; 

f. In de visie is dat ook zo vastgelegd. Zie ook 
hiervoor onder 4-b; 

g. In principe blijft de geldende maatvoering 
gehandhaafd. Wel wordt de mogelijkheid 
geboden hiervan af te wijken, indien de 
noodzaak van die afwijking wordt 
aangetoond. Dit gebeurt ter uitvoering van 
de uitspraak van de Raad van State; 

h. Hier geldt hetzelfde als het hiervoor onder 
g. gestelde; 

i. De door de Raad van State gehanteerde 
argumenten maakt, dat bevestiging van de 
huidige mogelijkheid tot vestiging van een 
glastuinbouwbedrijf ter plaatse, niet kan 
worden tegengehouden. 

a. Omdat het gaat over mogelijke uitbreiding 
van hun glastuinbouwbedrijven is eerst 
overleg met die glastuinders gevoerd en 
heeft een inventarisatie van de 
uitbreidingswensen plaats gevonden. In het 
kader van de inspraakprocedure krijgen 
andere belanghebbenden nu de 
gelegenheid te reageren; 

b. Het gaat om uitbreiding of toestaan van 
glastuinbouw, zijnde een agrarische 
activiteit, in het gebied. Dergelijke 
agrarische activiteiten zijn niet 
geurgevoelig. Ook de agrarische 
bedrijfswoning wordt niet als zodanig 
beschouwd. De toegestane mogelijkheden 
voor glastuinbouw zullen dan ook geen 
invloed hebben op aanwezige 
geurcontouren; 
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c. Er bestaat strijd met het bestaand 
provinciaal beleid, terwijl diverse 
provinciale beleidsplannen (w.o. de 
Structuurvisie Ruimtelijke Ordening 
Noord-Brabant van 1 januari 2011) niet 
belicht worden. De in het kader van de 
Verordening Ruimte te maken 
noodzakelijke afweging tussen de 
belangen van de glastuinders en de in 
het gebied aanwezige waarden en 
belangen, heeft niet plaats gevonden; 

d. Nu op het perceel Griendsteeg (ong.) 
nooit een glastuinbouwbedrijf gevestigd 
is geweest, is sprake van nieuwvestiging 
van een dergelijk bedrijf, hetgeen niet is 
toegestaan; 

De Raad van State heeft op 4 augustus 
2010 geen uitspraak gedaan over het op 
het perceel Hoge Dijk 48 toelaatbaar zijn 
van ondersteunende bebouwing 
(verwerkingsruimte, kantine, woning) bij 
dit glastuinbouwbedrijf. Conform eerdere 
rechtelijke uitspraak zou hieraan geen 
medewerking dienen te worden 
verleend. 

f. Ten onrechte wordt er in de visie van 
uitgegaan, dat glastuinbouw met alle 
toebehoren op het perceel Hoge Dijk 48 
in lijn met die uitspraak van de Raad van 
State toegestaan moet worden. Ook is 
nog onduidelijk, dat het huidige bedrijf 
aan de Ekelstraat verplaatst zou moeten 
worden vanwege de aanleg van een 
weg; 

g. De bedrijfswoning op het perceel Hoge 
Dijk 48 dient niet te worden toegestaan, 
nu het perceel in het verleden is 
aangekocht zonder bedrijfswoning en de 
van toepassing zijnde geurcontouren en 
belangen van omliggende agrarische 
bedrijven dit niet toelaten. 

c. Het ter zake relevante provinciale beleid is 
opgenomen in de Verordening Ruimte. In 
deze Verordening is al het bij de 
vaststelling van bestemmingsplannen 
relevante provinciale beleid 
geconcentreerd. De betreffende 
belangenafweging heeft wel degelijk plaats 
gevonden. Verwezen wordt naar het 
gestelde hiervoor onder 6-a; 

d. Er dient op basis van een nader 
deskundigenadvies nog te worden 
vastgesteld om wat voor soort bedrijf het 
gaat en of er sprake is van een aanzet tot 
een reëel agrarisch bedrijf. Thans zijn de 
agrarische activiteiten op dit perceel zeer 
beperkt; 

e. Naast het bestemmingsvlak voor het 
oprichten van de glasopstanden zal een 
bouwvlak voor alle genoemde en uit 
bedrijfstechnisch oogpunt noodzakelijke 
ondersteunende bebouwing (waaronder 
ook een bedrijfswoning, indien sprake is 
van een - aanzet tot een - volwaardig 
bedrijf) worden opgenomen. Eerdere 
rechtelijke uitspraken hadden betrekking op 
de toen bestaande situatie, waarbij de 
bouwvergunning voor de kassen was 
geweigerd; 

f. De door de Raad van State gehanteerde 
argumenten maakt, dat bevestiging van de 
huidige mogelijkheid tot vestiging van een 
glastuinbouwbedrijf ter plaatse, niet kan 
worden tegengehouden; 

g. Indien wordt vastgesteld aan de hand van 
een deskundigenadvies, dat sprake zal zijn 
van (een aanzet tot) een volwaardig 
agrarisch bedrijf op het perceel Hoge Dijk 
48 zal ter plaatse ook een bedrijfswoning 
kunnen worden opgericht. Geurcontouren 
van omliggende agrarische bedrijven 
spelen hierbij, zoals vermeld hiervoor onder 
7-b, geen rol. 

F. Caron en P. Weijland 
a. De visie is in strijd met het sinds 2000 

gevoerde gemeentelijke beleid om 
glastuinbouw in Oosteind te weren; 

a. De opmerking is terecht gemaakt, alleen 
nopen de uitspraak van de Raad van State, 
gezien het provinciaal beleid, thans tot een 
heroverweging van dat standpunt; 
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b. Ook provinciaal beleid gaat uit van het 
weren van glastuinbouw uit het gebied 
ten zuiden van Oosteind, nu dit gebied 
niet is aangewezen als vestigings-, maar 
als doorgroeigebied glastuinbouw. 
Glastuinbouwbedrijven van 5 ha. met 
een hoogte van 10 meter passen niet in 
een kerkdorp als Oosteind met haar 
doorzichten naar het open en halfopen 
achterland; 

c. Op het perceel Griendsteeg (ong.) is 
een kleine teeltondersteunende kas 
aanwezig en is geen sprake van een 
bestaand glastuinbouwbedrijf. Er is 
eigenlijk geen sprake van een bedrijf, 
laat staan om een glastuinder; 

d. In de visie wordt nu glastuinbouw op het 
perceel Hoge Dijk 48 toegestaan op 
basis van dezelfde argumenten, welke in 
de uitspraak van 2 juli 2008 van de 
Raad van State juist leidden tot het in 
stand laten van de weigering van de 
bouwvergunningen voor die kassen en 
voor de bedrijfswoning. 

e. Het niet opnemen van een 
glastuinbouwbedrijf op het perceel Hoge 
Dijk 48 zal niet leiden tot een mogelijke 
planschadevergoeding en zal niet 
opwegen tegen mogelijk aan 
omwonenden te betalen 
schadevergoedingen, indien 
glastuinbouw ter plaatse mogelijk wordt; 

f. De visie is weinig creatief en voorziet 
niet in het herverdelen van de reeds 
aanwezige oppervlakten aan glas, indien 
glastuinders willen stoppen of 
verplaatsen. De gemeente moet hierin 
actief bemiddelen en bijdragen aan deze 
herverdeling; 

b. Het gebied ten zuiden van Oosteind is door 
de provincie juist aangewezen als 
doorgroeigebied om hier meer 
mogelijkheden voor glastuinbouw te bieden, 
t.o.v. hetgeen in andere delen van 
Oosterhout voor solitair gevestigde 
glastuinbouwbedrijven mogelijk is. Voor de 
afweging van de aanwezige waarden wordt 
verwezen naar het standpunt hiervoor 
onder 6-a; 

c. Zie het standpunt onder 7-d; 

d. De uitspraak van 2 juli 2008 betrof de op 18 
juli 2005 geweigerde bouwvergunningen 
voor de kassen en bedrijfswoning op dit 
perceel. Bij deze toetsing werd het op het 
moment van weigering vastgestelde beleid 
als uitgangspunt genomen. In verband met 
het sindsdien gewijzigde provinciale beleid 
op het gebied van glastuinbouw staan deze 
argumenten thans in een ander perspectief. 
Overigens bestond de strijdigheid van de 
bouwplannen met het bestemmingsplan 
louter uit de overschrijding van de 
goothoogte van de kassen. Op basis van 
het toen geldende bestemmingsplan was 
de bouw van 2 ha. staand glas mogelijk. De 
door de Raad van State gehanteerde 
argumenten maakt, dat bevestiging van de 
huidige mogelijkheid tot vestiging van een 
glastuinbouwbedrijf ter plaatse, niet kan 
worden tegengehouden; 

e. Nu in het vorige bestemmingsplan de bouw 
van kassen op het perceel Hoge Dijk 48 
mogelijk was, zal het schrappen van die 
mogelijkheid onvermijdelijk leiden tot 
planschade. Met handhaving van de 
glastuinbouwbestemming wijzigt de situatie 
niet en zal er geen aanspraak op 
planschade geldend kunnen worden 
gemaakt; 

f. De gemeente zal geen actieve rol spelen bij 
mogelijke saneringen, herverdelingen of 
bed rijfsverplaatsingen. Per afzonderlijke 
situatie kan op initiatief van de glastuinder 
worden bezien, onder welke voorwaarden 
mogelijk sanering, herverdeling of 
bedrijfsverplaatsing kan plaats vinden. In 
het kader van het nu op te stellen 
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In de visie is niets opgenomen over 
afschermende groenvoorzieningen rond 
en lichtverduistering van de kassen; 

De visie is in strijd met de 
woonbestemming van het perceel 
Griendsteeg 15. Deze bestemming ligt al 
tientallen jaren op dit perceel; 

In de visie worden 7 eigenaren van 8 
bedrijven de mogelijkheid geboden uit te 
breiden, terwijl de bedrijfstak zelf tegen 
solitair glas is. Er zijn zelfs 
uitbreidingsmogelijkheden voor 
bedrijven, die dit niet nodig hebben of 
hebben aangegeven te willen stoppen; 
Onbegrijpelijk is, dat de gemeente alleen 
heeft gesproken met de glastuinders. Zij 
zijn niet de enige gebruikers en 
bewoners van dit gebied; 
Een hoogte voor kassen van 10 meter is 
veel te hoog, mede vanwege de enorme 
oppervlakten glas. Een maat van 6 
meter past veel beter in dit gebied. 
Moderne glastuinbouwbedrijven vragen 
om dergelijke hoogten, omdat veel 
producten niet meer op de grond worden 
geteeld. Dit geeft aan, dat glastuinbouw 
geen grondgebonden activiteit is en dus 
niet gebonden is aan het buitengebied; 

De timing van publiceren van de 
ontwerp-visie is zeer ongelukkig, nu het 
vakantie is en de termijn erg kort is. 

bestemmingsplan kan vooralsnog niet 
anders worden besloten dan tot opneming 
van de nu bestaande 
glastuinbouwbedrijven. Indien die situatie 
van sanering en herontwikkeling van de 
locatie aan de hand is, zal dit via een 
afzonderlijke herziening van het 
bestemmingsplan worden geregeld; 

g. In het bestemmingsplan zullen nadere 
regelingen worden opgenomen voor aan te 
brengen groenafscherming rond nieuw te 
bouwen kassen; 

h. De bestemming van het pand Griendsteeg 
15 zal niet wijzigen als gevolg van 
vaststelling van de visie en de latere 
opneming van die visie in het 
bestemmingsplan; 

i. De gedane constateringen leiden niet tot 
een aanpassing van de gekozen 
uitgangspunten voor dit gebied, nu de 
uitspraak van de Raad van State daartoe 
geen ruimte biedt; 

j . Verwezen wordt naar het standpunt 
hiervoor onder 7-a; 

In principe blijft de geldende maatvoering 
gehandhaafd. Wel wordt de mogelijkheid 
geboden hiervan af te wijken, indien de 
noodzaak van die afwijking wordt 
aangetoond. De hogere hoogten van 
kassen hebben te maken met bijzondere 
teeltvormen. Dit gebeurt overigens ter 
uitvoering van de uitspraak van de Raad 
van State. Glastuinbouw blijft een vorm van 
agrarische bedrijvigheid, waarvoor een 
plaats is in het buitengebied; 
Zie standpunt hiervoor onder 3-a. 

9. DAS Rechtsbijstand, namens fam. Schmitz 
a. De Raad van State is buiten haar 

bevoegdheden getreden door in de 
uitspraak van 4 augustus 2010 aan de 
raad op te dragen glastuinbouw ter 
plaatse van de Hoge Dijk 48 mogelijk te 
maken. Nu de eigenaar niet tijdig een 
bouwvergunning voor die kassen had 
aangevraagd en tussentijds het 
planologisch beleid is gewijzigd, heeft de 
ondernemer simpelweg planologisch 

De uitspraak van de Raad van State is voor 
de gemeente een gegevenheid; 
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d. 

pech. Ook is niet relevant, dat deze 
ondernemer op een andere locatie een 
bedrijf heeft welke mogelijk verplaatst 
moet worden in verband met de aanleg 
van een weg; 
Vanwege het ontbreken van een 
ruimtelijke onderbouwing, is niet 
aangetoond, dat het uit ruimtelijk 
planologisch oogpunt mogelijk is op het 
perceel Hoge Dijk 48 een 
glastuinbouwbedrijf te vestigen. Ook is 
onduidelijk, of een glastuinbouwbedrijf 
ter plaatse landschappelijk kan worden 
ingepast in de omgeving; 
Voorbijgegaan wordt aan de uitspraak 
van 2 juli 2008 van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, waarin is bepaald, dat er op het 
perceel Hoge Dijk 48 geen 
glastuinbouwbedrijf kon komen; 
Naast het perceel Hoge Dijk 48 zijn er 
voldoende andere meer geschikte 
locaties binnen het doorgroeigebied voor 
de vestiging van een glastuinbouwbedrijf 
aanwezig Bovendien heeft het geen zin 
op het perceel Hoge Dijk 48 een 
glastuinbouwbedrijf van 3 ha. op te 
nemen, nu een dergelijk bedrijf niet 
levensvatbaar is. Ook is geen clustering 
met andere glastuinbouwbedrijven 
mogelijk, nu het perceel Hoge Dijk 48 
buiten het doorgroeigebied valt; 
De oprichting van een kassencomplex 
aan de Hoge Dijk 48 kan 
woningbouwplannen van de gemeente 
Dongen frustreren; 

Door de gegeven mogelijkheden tot 
uitbreiding van de glastuinbouw worden 
de cultuurhistorische waarden in het 
gebied aangetast en zal het vrije uitzicht 
en doorzicht in het gebied geheel 

b. De door de Raad van State vermelde 
argumenten bieden voldoende basis voor 
het handhaven van de reeds bestaande 
mogelijkheid voor glastuinbouw op dit 
perceel; 

c. Verwezen wordt naar het standpunt onder 
8-d; 

Leidend hier zijn de argumenten uit de 
uitspraak van 4 augustus 2010 van de 
Raad van State, alsmede het gegeven, dat 
vanwege de onthouding van goedkeuring 
aan dit plandeel het nu geldende 
bestemmingsplan ter plaatse glastuinbouw 
toelaat. Overigens is het aan de 
ondernemer om te bepalen, of hij onder de 
aangegeven condities gaat investeren in de 
vestiging van een glastuinbouwbedrijf ter 
plaatse; 

In de visie wordt gevolg gegeven aan de 
uitspraak van 4 augustus 2010 van de 
Raad van State. Op basis van de vermelde 
argumenten van de Raad van State kan 
niet anders besloten worden dan om de 
vestiging van een glastuinbouwbedrijf ter 
plaatse mogelijk te maken. Daarenboven 
geldt er ingevolge het Besluit glastuinbouw 
voor glastuinbouwbedrijven een afstand 
van 50 meter tot aaneengesloten 
woonbebouwing. Dit om - met name vanuit 
een oogpunt van het gebruik van 
bestrijdingsmiddelen - een goed woon- en 
leefklimaat te garanderen. Binnen deze 
afstand van het glastuinbouwbedrijf zal 
geen woningbouw plaats vinden; 
Zie het standpunt onder 6-a. De gegeven 
uitbreiding van de kassenbedrijven zal 
leiden tot een beperkt aantal extra 
verkeersbewegingen en wel zodanig 
beperkt, dat dit niet zal kunnen leiden tot 
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10. 

verdwijnen. Ook zal geluidsoverlast 
worden ondervonden van het werk in de 
kassen en de toename van het vervoer 
van en naar de kassen. De infrastructuur 
ter plaatse is niet berekend op nog meer 
vervoersbewegingen met grote 
vrachtwagens; 

g. Kassen met een hoogte van 10 meter 
doen het zicht op in de directe nabijheid 
gelegen Vlaamse schuren teniet. De 
bouwhoogte van de kassen en 
schoorstenen is disproportioneel en doet 
afbreuk aan de directe omgeving van 
het buitengebied; 

h. In de visie ontbreekt een standpunt over 
de landschappelijke inpassing en 
mogelijk te nemen maatregelen met 
betrekking tot geluid- en lichtoverlast. 

Fam. Waas 
a. Glastuinbouw hoort niet thuis in een 

woongebied, maar op een 
industrieterrein; 

b. Het woonplezier van vele inwoners van 
Oosteind wordt aangetast. Ook wordt 
geen enkel economisch belang voor 
onze regio gediend, nu het een groep 
van minder dan 10 gezinnen betreft en 
er nauwelijks arbeidsplaatsen worden 
gegenereerd voor de lokale bevolking; 

c. Vele bewoners zullen een 
planschadeclaim indienen, welke 
schadebedrag niet in verhouding zal 
staan tot het schadebedrag, indien geen 
uitbreidingsmogelijkheden aan de 
glastuinbouw zouden worden geboden; 

d. Voorafgaand aan de visie is er alleen 
gecommuniceerd met de glastuinders. 
Het wordt onbegrijpelijk gevonden, dat 
hierbij geen inwoners uit Oosteind zijn 
betrokken of overleg was gevoerd met 
Vereniging Belangen Oosteind; 

e. Het wordt vreemd gevonden om de 
inspraakprocedure voor de ontwerp-visie 
in de vakantietijd te voeren. 

geluidsoverlast; 

g. In principe blijft de geldende maatvoering 
gehandhaafd. Wel wordt de mogelijkheid 
geboden hiervan in bijzondere 
omstandigheden af te wijken, indien de 
noodzaak van die afwijking wordt 
aangetoond. Dit gebeurt overigens ter 
uitvoering van de uitspraak van de Raad 
van State. Omtrent de afweging van de 
waarden van het gebied in relatie tot de 
gegeven uitbreidingsmogelijkheden voor 
glastuinbouw wordt verwezen naar het 
standpunt onder 6-a; 

h. Verwezen wordt naar het standpunt onder 
8-g. 

a. Glastuinbouw is een vorm van agrarische 
bedrijvigheid, waarvoor plaats is in het 
buitengebied; 

b. De uitspraak van de Raad van State en het 
provinciale beleid nopen de gemeente om 
in het gebied ten zuiden van Oosteind 
meer mogelijkheden voor glastuinbouw op 
te nemen. Met de nu voorgestelde 
regeling, waarbij bestaande 
glastuinbouwbedrijven in redelijke mate 
kunnen uitbreiden, blijft de hoeveelheid 
kassen in het gebied beperkt; 

c. Verwezen wordt naar het standpunt onder 
8-e; 

d. Verwezen wordt naar het standpunt onder 
7-a; 

e. Verwezen wordt naar het standpunt onder 
3-a. 
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11. W. Schoenmakers - van de Berg 
a. Uitbreiding van glastuinbouw in dit 

gebied geeft vanuit cultuurhistorisch 
oogpunt een aantasting van het 
landschap nabij het lint van Oosteind; 

b. In een gebied tussen Provincialeweg / 
Hoogstraat / Heistraat van 20 ha. zal er 
12 ha. glastuinbouw worden 
toegevoegd. Het open doorzicht zal 
verdwijnen door het zicht op 8 meter 
hoge glaswanden van onbekende 
lengten. Dergelijke grote bedrijven 
moeten zich vestigen in een 
concentratiegebied glastuinbouw. Ook 
zal de uitbreiding van glastuinbouw 
leiden tot een waardevermindering van 
het monumentale pand Hoogstraat 106 
en de aanliggende gronden, doordat 
een monumentale boerderij "in het glas" 
komt te staan. 

Verwezen wordt naar het standpunt onder 
6-a, waar de afweging plaats vindt van de 
in het gebied aanwezige waarden met de 
geboden mogelijkheden tot uitbreiding van 
de glastuinbouw; 
De uitspraak van de Raad van State en het 
provinciale beleid nopen de gemeente om 
in het gebied ten zuiden van Oosteind 
meer mogelijkheden voor glastuinbouw op 
te nemen. Met de nu voorgestelde 
regeling, waarbij bestaande kassen in 
redelijke mate kunnen uitbreiden, blijft de 
hoeveelheid kassen in het gebied beperkt. 

12. M. Scheffers 
a. In verband met de vakantie ontbreekt de 

tijd om de zaken beter toe te lichten en 
verder te laten uitwerken; 

b. Op het perceel Hoge Dijk 48 is volgens 
het geldende bestemmingsplan nu geen 
glastuinbouw mogelijk. Dat de rechter 
heeft bepaald, dat de gemeente 
opnieuw naar deze zaak moet kijken, wil 
nog niet zeggen, dat dat op dit perceel 
hoeft te gebeuren. Hierbij speelt dat de 
rechter is voorbijgegaan aan eerdere 
uitspraken over glastuinbouw op dit 
perceel; 

c. Vestiging van een glastuinbouwbedrijf 
op het perceel Hoge Dijk 48 brengt grote 
planschade toe aan de omwonenden 
door een enorme waardedaling van de 
woningen. Deze planschade kan wel 
eens hoger zijn dan mogelijk aan de 
eigenaar van het perceel Hoge Dijk 48 
te betalen planschade bij het niet 
doorgaan van zijn plannen; 

d. Het glastuinbouwbedrijf aan de Hoge 
Dijk komt midden in een groenstrook te 
liggen, precies naast een gebied met de 
bestemming doorgroei; 

Het perceel Hoge Dijk 48 ligt vlak naast 
de gronden, die de gemeente Dongen 

a. Verwezen wordt naar het standpunt onder 
3-a; 

Ten gevolge van de onthouding van 
goedkeuring aan het bestemmingsplan 
"Reparatieherziening Bestemmingsplan 
Buitengebied" voor het gebied ten zuiden 
van Oosteind geldt het vorige 
bestemmingsplan voor dat gebied nog 
steeds. Dit betekent, dat ter plaatse 2 ha. 
staand glas mogelijk is. Ten aanzien van 
eerdere rechterlijke uitspraken wordt 
verwezen naar het standpunt onder 8-d; 
Verwezen wordt naar het standpunt onder 
8-e; 

In de visie wordt gevolg gegeven aan de 
uitspraak van 4 augustus 2010 van de 
Raad van State. Op basis van de vermelde 
argumenten van de Raad van State kan 
niet anders besloten worden dan om de 
vestiging van een glastuinbouwbedrijf ter 
plaatse mogelijk te maken; 
Voor het eerste onderdeel wordt verwezen 
naar het standpunt onder 9-e; voor het 
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13. 
t/m 
49. 

wil gaan gebruiken voor woningbouw. 
Ook zal het toestaan van glastuinbouw 
op dit perceel het zicht op diverse 
aanwezige Vlaamse schuren onmogelijk 
maken. Bovendien drukt de geboden 
ruime uitbreiding van glastuinbouw in dit 
kleine gebied een dusdanige stempel op 
het gebied, dat andere waarden verloren 
gaan, hetgeen in strijd is met het 
bestemmingsplan; 

f. Het is onvoorstelbaar, dat dit kleine 
gebied wordt opgeofferd voor een paar 
tuinders, ten koste van duizenden 
andere inwoners van het gebied; 

g. Omwonenden en belanghebbenden zijn 
volkomen gepasseerd en genegeerd bij 
het opstellen van de visie, dit terwijl met 
de glastuinders wel is gesproken en 
misschien is onderhandeld; 

h. De huidige hoogten van de kassen zijn 
prima en hogere bouwhoogten zijn niet 
noodzakelijk. Indien het maximale wordt 
benut, dan is dat zeer gezichtsbepalend 
in het gebied en gaan andere waarden 
verloren. 

Diverse inwoners Oosteind / Donqen 
a. In verband met de vakantie ontbreekt de 

tijd om de zaken beter toe te lichten en 
verder te laten uitwerken; 

b. Bezwaar wordt gemaakt tegen het 
opnemen van nieuwvestiging in het 
doorgroeigebied. Onder geen enkele 
voorwaarde kan nieuwvestiging van een 
glastuinbouwbedrijf worden toegestaan 
in het doorgroeigebied; 

c. Het toestaan van glastuinbouw brengt 
grote planschade toe aan de 
omwonenden, daar de waarde van de 
woningen enorm zal dalen. Deze 
planschade zou wel eens hoger kunnen 
zijn dan de planschade voor een enkel 
glastuinbouwbedrijf; 

d. In de visie wordt ten onrechte gesteld, 
dat er geen ontwikkelingen vanuit 

tweede onderdeel naar het standpunt 
onder 6-a, waar de afweging plaats vindt 
van de in het gebied aanwezige waarden 
met de geboden mogelijkheden tot 
uitbreiding van de glastuinbouw; 

f. De uitspraak van de Raad van State en het 
provinciale beleid nopen de gemeente om 
in het gebied ten zuiden van Oosteind 
meer mogelijkheden voor glastuinbouw op 
te nemen. Met de nu voorgestelde 
regeling, waarbij bestaande kassen in 
redelijke mate kunnen uitbreiden, blijft de 
hoeveelheid kassen in het gebied beperkt; 

g. Verwezen wordt naar het standpunt onder 
7-a; 

h. In principe blijft de geldende maatvoering 
gehandhaafd. Wel wordt de mogelijkheid 
geboden hiervan af te wijken, indien de 
noodzaak van die afwijking wordt 
aangetoond. Dit gebeurt overigens ter 
uitvoering van de uitspraak van de Raad 
van State. 

a. Verwezen wordt naar het standpunt onder 
3-a; 

b. In principe is in het mogelijke 
doorgroeigebied glastuinbouw geen 
nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven 
mogelijk. Alleen bestaande bedrijven 
mogen uitbreiden. Wat betreft de situatie 
Hoge Dijk 48 maakt de door de Raad van 
State gehanteerde argumenten, dat 
bevestiging van de huidige mogelijkheid tot 
vestiging van een glastuinbouwbedrijf ter 
plaatse, niet kan worden tegengehouden; 

c. Verwezen wordt naar het standpunt onder 
8-e; 

d. Voor het eerste onderdeel wordt verwezen 
naar het standpunt onder 9-e; voor het 
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Dongen zijn, nu uit de structuurvisie van 
Dongen blijkt, dat zij het gebied bij de 
Noorderlaan wil gaan gebruiken voor 
woningbouw. Ook zal het toestaan van 
glastuinbouw op dit perceel het zicht op 
diverse aanwezige Vlaamse schuren 
onmogelijk maken. Bovendien drukt de 
geboden ruime uitbreiding van 
glastuinbouw in dit kleine gebied een 
dusdanige stempel op het gebied, dat 
andere waarden verloren gaan; 

e. De huidige hoogten van de kassen zijn 
prima en hogere bouwhoogten zijn niet 
noodzakelijk. Indien het maximale wordt 
benut, dan is dat zeer gezichtsbepalend 
in het gebied en gaan andere waarden 
verloren; 

f. Bezwaar wordt gemaakt tegen het 
opnemen van nieuwvestiging van 
glastuinbouw in de groene zone tussen 
Oosteind en Dongen. 

tweede onderdeel naar het standpunt 
onder 6-a, waar de afweging plaats vindt 
van de in het gebied aanwezige waarden 
met de geboden mogelijkheden tot 
uitbreiding van de glastuinbouw; 

e. In principe blijft de geldende maatvoering 
gehandhaafd. Wel wordt de mogelijkheid 
geboden hiervan af te wijken, indien de 
noodzaak van die afwijking wordt 
aangetoond. Dit gebeurt overigens ter 
uitvoering van de uitspraak van de Raad 
van State; 

f. Verwezen wordt naar het standpunt onder 
12-d. 
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41) kanterenEecoKe 
aaneengesloten terrein met een bruto oppervlakte van ten minste één hectare, ten 
behoeve van de bedrijfsmatige uitoefening van administratieve diensten met de daarbij 
behorende voorzieningen; 

42) kas 
agrarisch bedrijfsgebouw waarvan de wanden en het dek voornamelijk bestaan uit glas of 
een ander lichtdoorlatend materiaal en dienend voor de productie van gewassen onder 
geconditioneerde klimaatomstandigheden waaronder mede begrepen een schuurkas of 
een permanente tunnel- of boogkas hoger dan 1,5 meter; 

43) kern in landelijk gebied 
gebied waar verstedelijking plaatsvindt anders dan in een stedelijk concentratiegebied; 

44) kemkwaliteiten 
landschappelijke, aardkundige, cultuurhistorische of natuurlijke waarden en kenmerken 
van een nationaal landschap; 

45) kernrandzone 
overgangsgebied naar het buitengebied, gelegen langs bestaand stedelijk gebied, met 
daarin relatief veel bebouwing op korte afstand van elkaar en met een ondergeschikte of 
afnemende agrarische functie; 

46) landbouwontwikkelingsgebied 
zone binnen de integrale zonering waar ontwikkelingsmogelijkheden voor intensieve 
veehouderij zijn; 

47) landgoed 
functionele eenheid, bestaande uit bos en overige natuur al dan niet in combinatie met 
agrarische bedrijfsgronden, waarop één of meer wooneenheden met een karakteristieke 
verschijningsvorm van allure zijn gesitueerd; 

48) landschappelijke waarden en kenmerken 
gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van het landschap, gericht op 
ruimtelijke, ecologische, cultuurhistorische en recreatieve aspecten; 

49) tonge-termignreservering winterbed 
gebied dat op lange termijn mogelijk ingezet zal worden als winterbed; 

50) leisurevoorziening 
grootschalige en publieksaantrekkende voorziening ten behoeve van entertainment, 
cultuur, recreatie of sport; 

51) maatschappelijke voorziening 
educatieve, sociaal-medische, sociaal-culturele en levensbeschouwelijke voorziening; 

52) middelzwaar en zwoor bedrijventerrein 
bedrijventerrein, ten behoeve van de bedrijfsmatige uitoefening van middelzware en 
zware industriële activiteiten en grootschalige logistieke activiteiten met de daarbij 
behorende voorzieningen. 

53) milieucategorie 
milieucategorie zoals omschreven in de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering, 
Den Haag 2009; 

54) mogelijk doorgroeigebied glastuinbouw 
gebied waar een beperkt aantal glastuinbouwbedrijven aanwezig is dat zich verder kan 
ontwikkelen en waar onder voorwaarden nieuwvestiging van een glastuinbouwbedrijf 
mogelijk is; 

55) nationaal landsehap 
gebied waaraan van rijkswege unieke of zeldzame landschappelijke, cultuurhistorische of 
natuurlijke waarden en kenmerken worden toegekend; 
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Hoofdstuk 10. Glastuinbouw 

Artikel 10.1. Aanwijzing en begrenzing van gebieden voor 
glastuinbouw 
Als: 

a. mogelijk doorgroeigebied glastuinbouw, 
b. vestigingsgebied glastuinbouw, en 
c. glasboomteeltgebied Zundert 

zijn aangewezen de als zodanig aangeduide gebieden waarvan de geometrische 
plaatsbepaling en de begrenzing met een nauwkeurigheid van 25 meter zijn vastgelegd. 

Artikel 10.2. Regels voor mogelijk doorgroeigebied 
glastuinbouw 
1. Een bestemmingsplan dat is gelegen in een mogelijk doorgroeigebied glastuinbouw: 

a. bepaalt dat nieuwvestiging van en omschakeling naar een glastuinbouwbedrijf 
niet zijn toegestaan; 

b. bepaalt tot welke maat uitbreiding van glastuinbouwbedrijven is toegestaan. 
2. De toelichting bij een bestemmingsplan dat voorziet in uitbreiding van 

glastuinbouwbedrijven bevat een verantwoording waaruit blijkt dat: 
a. rekening is gehouden met de gevolgen van de beoogde uitbreiding voor de in het 

plan begrepen gronden en de naaste omgeving zoals vereist op grond van artikel 
2 .1, derde lid; 

b. de beoogde uitbreiding leidt tot voordelen op het gebied van duurzaamheid en 
synergie. 

3. In afwijking van het eerste lid kan een bestemmingsplan bepalen dat nieuwvestiging 
van of omschakeling naar een glastuinbouwbedrijf is toegestaan mits de toelichting 
daaromtrent een verantwoording bevat. 

4. Uit de in het derde lid bedoelde verantwoording blijkt dat: 
a. de nieuwvestiging of de omschakeling noodzakelijk is in verband met de sanering 

van een glastuinbouwbedrijf dan wel voortvloeit uit de herschikking van 
glastuinbouwbedrijven binnen het doorgroeigebied; 

b. is verzekerd dat elders daadwerkelijk een glastuinbouwbedrijf planologisch, 
juridisch en feitelijk wordt opgeheven; 

c. onder toepassing van artikel 2.1 de ruimtelijke kwaliteit door de sanering of de 
herschikking wordt bevorderd. 

5. Een bestemmingsplan dat is gelegen in een mogelijk doorgroeigebied glastuinbouw 
kan voorzien in een VAB-vestiging van een of meer wooneenheden, als bedoeld in 
artikel 11.1, derde lid, onder a. en b, mits de toelichting een verantwoording bevat 
waaruit blijkt dat de ontwikkelingsmogelijkheden van glastuinbouwbedrijven niet 
worden gehinderd. 

Artikel 10.3. Regels voor vestigingsgebied glastuinbouw 
1. Een bestemmingsplan dat is gelegen in een vestigingsgebied glastuinbouw bepaalt dat 

nieuwvestiging van en omschakeling naar glastuinbouwbedrijven zijn toegestaan 
binnen daartoe aangewezen gedeelten van dat vestigingsgebied mits de toelichting 
daartoe een verantwoording bevat. 

2. Een bestemmingsplan, als bedoeld in het eerste lid, bepaalt dat uitbreiding van 
glastuinbouwbedrijven is toegestaan mits de toelichting daartoe een verantwoording 
bevat. 
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3. Uit de verantwoording, bedoeld in het eerste en tweede lid, blijkt dat: 
a. rekening is gehouden met de gevolgen van de beoogde uitbreiding voor de in het 

plan begrepen gronden en de naaste omgeving zoals vereist op grond van artikel 
2.1, derde lid; 

b. de beoogde ontwikkeling leidt tot voordelen op het gebied van duurzaamheid en 
synergie. 

4. Een bestemmingsplan, als bedoeld in het eerste lid, kan voorzien in een VAB-
vestiging van een of meer wooneenheden, als bedoeld in artikel 11.1, derde lid, 
onder a. en b, mits de toelichting een verantwoording bevat waaruit blijkt dat de 
ontwikkelingsmogelijkheden van glastuinbouwbedrijven niet worden gehinderd. 

Artikel 10.4. Regels voor glasboomteeltgebied Zundert 
Een bestemmingsplan dat is gelegen in het glasboomteeltgebied Zundert bepaalt dat 
kassen mogen worden uitgebreid tot ten hoogste de maxima die zijn vastgelegd in het 
bestemmingsplan Buitengebied 1997 van de gemeente Zundert. 

Artikel 10.5. Regels voor uitbreiding van bestaande 
glastu inbouwbedr i jven bui ten de aangewezen gebieden 
Een bestemmingsplan dat is gelegen buiten de bij artikel 10.1 aangewezen gebieden 
bepaalt dat uitbreiding van glastuinbouwbedrijven is toegestaan tot ten hoogste 3 hectare 
netto glas. 
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Nota standpuntbepaling ontwikkeling glastuinbouw in doorgroeigebied Oosteind. 
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1. Inleiding. 

De discussie over de invulling met glastuinbouw in het gebied ten zuiden van Oosteind (in het door 
de provincie aangegeven doorgroeigebied glastuinbouw) krijgt opnieuw een vervolg. Aanleiding 
hiervoor vormt de uitspraak van 4 augustus 2010 van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad 
van State (ABRS). De op dit onderdeel uitgesproken onthouding van goedkeuring van de provincie 
van de door de gemeenteraad opgenomen regeling in de "Reparatieherziening bestemmingsplan 
Buitengebied", werd door de Afdeling bevestigd. In de uitspraak van de ABRS is tevens 
uitgesproken, dat de raad een nieuw besluit moet nemen over o.m. dit onderwerp. 

Daarnaast wordt op korte termijn gestart met een integrale herziening van het bestemmingsplan 
Buitengebied. Ook in dat verband is het noodzakelijk, dat duidelijkheid ontstaat over het 
gemeentelijk beleid inzake glastuinbouw in het doorgroeigebied ten zuiden van Oosteind. 

Voordat gekomen kan worden tot het vastleggen van een regeling voor glastuinbouw in een 
bestemmingsplan, is het noodzakelijk hierover het standpunt van de gemeenteraad te kennen. De 
gemeenteraad geeft hierbij aan welke uitgangspunten van belang zijn bij de uiteindelijk in het 
bestemmingsplan op te nemen regeling voor glastuinbouw in het gebied ten zuiden van Oosteind. 
Deze discussie kan plaats vinden aan de hand van de "Nota standpuntbepaling ontwikkeling 
glastuinbouw in het doorgroeigebied Oosteind". Het eindresultaat van de te voeren discussie zal in 
de vorm van een raadsvoorstel aan de gemeenteraad ter behandeling worden aangeboden. Na 
besluitvorming hierover zal een bestemmingsplan in procedure worden gebracht. Over deze te 
volgen procedure is de gemeenteraad inmiddels geïnformeerd. 

Over de voorliggende "Nota standpuntbepaling ontwikkeling glastuinbouw in het doorgroeigebied 
Oosteind" is overleg gevoerd met een delegatie van de glastuinders uit Oosteind en hun adviseur 
Agro AdviesBuro. Tijdens het laatstgevoerde overleg op 10 mei 2011 heeft de betreffende adviseur 
namens de delegatie van de glastuinders medegedeeld, dat zij het niet eens waren met de in die 
concept-visie weergegeven hoofdlijnen van beleid. Ook is bij het opstellen van de Nota 
standpuntbepaling kennis genomen van de mening van de ZLTO. 

Voor de goede orde wordt opgemerkt, dat de regeling voor glastuinbouw buiten het aangewezen 
doorgroeigebied (gebied ten zuiden van Oosteind) volledig is goedgekeurd, zodat dit niet ter 
discussie staat. 

2. Uitspraak 4 augustus 2010 Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State ( ABRS) 

Op 4 augustus 2010 heeft deze rechterlijke instantie uitspraak gedaan over de ingediende beroepen 
tegen het bestemmingsplan "Reparatieherziening bestemmingsplan Buitengebied". Het beroep van 
de gemeenteraad tegen de provinciale onthouding van goedkeuring aan onder meer de regeling, 
opgenomen voor de glastuinbouw in het gebied ten zuiden van Oosteind, en aan de maximale 
goothoogte voor kassen, is hierbij ongegrond verklaard. Dit heeft tot gevolg dat de gemeenteraad 
opnieuw een standpunt zal moeten innemen ten aanzien van: 
a. het toestaan binnen het gebied ten zuiden van Oosteind (doorgroeigebied glastuinbouw) van 

een grotere oppervlakte dan 3 ha. glas voor al in dat gebied aanwezige glastuinbouwbedrijven. 
Gesteld wordt, dat de planologische regeling zodanig dient te zijn, dat veilig gesteld moet zijn, 
dat de functie van dit gebied als doorgroeigebied wordt verzekerd. In de vastgestelde regeling 
golden voor het doorgroeigebied dezelfde normen als voor solitair gevestigde 
glastuinbouwbedrijven; 

b. het toestaan van een grotere goothoogte dan 6 meter voor kassen ten behoeve van bijzondere 
teeltmethoden (via een wijzigings- en afwijkingsregeling); 

c. het toestaan van tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen buiten de bouwvlakken van 
agrarische bedrijven; 

d. het alsnog opnemen van een aanduiding glastuinbouw voor het perceel Hoge Dijk 48, nu 
betrokkene het oogmerk heeft ter plaatse een glastuinbouwbedrijf te vestigen; 

e. het alsnog opnemen van een aanduiding glastuinbouw voor een perceel aan de Griendsteeg, 
alsmede het mogelijk maken van een dienstwoning op dat perceel. 
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Het opnieuw beslissen over deze onderwerpen, vindt plaats in het kader van de procedure tot 
vaststelling door de raad van een (integrale) herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. 
Uitgangspunt bij het opstellen van dit herzieningsplan dient te zijn de beslissing omtrent goedkeuring 
door Gedeputeerde Staten van de reparatieherziening en de uitspraak van de ABRS over dat plan. 
Dit is slechts anders, indien zich een zodanige wijziging van feiten en omstandigheden heeft 
voorgedaan sinds de datum van goedkeuring GS en uitspraak ABRS, dat daarvan kan dan wel moet 
worden afgeweken. Een zodanige omstandigheid is onder meer een wijziging van rijks- of 
provinciaal beleid op dit beleidsterrein. 

3. Beleidskader 

Bij de standpuntbepaling van de raad is vastgesteld beleid door hogere overheden en van gemeente 
zelf van belang. De voor het onderwerp glastuinbouw relevante beleidsstukken worden hieronder 
beschreven. 

A. Verordening Ruimte Provincie Noord-Brabant: 
Op 1 februari 2011 is de Verordening Ruimte van de Provincie Noord-Brabant in werking getreden. 
In deze verordening zijn beleidsregels opgenomen, die van invloed zijn op de inhoud van nieuw op 
te stellen bestemmingsplannen. Hiertoe behoren ook beleidsregels ten aanzien van glastuinbouw. 

Uitgangspunt van de regeling in de Verordening Ruimte is, dat glastuinbouw zoveel mogelijk 
geconcentreerd dient te worden in 'vestigingsgebieden" en "mogelijke doorgroeigebieden". Dit wordt 
gemotiveerd met de argumenten, dat concentratie leidt tot een aantal synergievoordelen, zoals de 
mogelijkheid om producten gezamenlijk aan- en af te voeren, in- en verkoop te bundelen en 
milieuproblemen gezamenlijk aan te pakken, alsmede dat concentratie uit landschappelijk oogpunt 
gewenst is. In de Verordening Ruimte zijn de vestigings- en doorgroeigebieden glastuinbouw 
begrensd en is per gebied aangegeven, wat de ontwikkelingsmogelijkheden voor de glastuinbouw 
zijn. 

Binnen de gemeente Oosterhout is één mogelijk doorgroeigebied voor glastuinbouw aangewezen 
en wel het gebied gelegen ten zuiden van de Provincialeweg te Oosteind. In een mogelijk 
doorgroeigebied is, aldus de toelichting op de provinciale Verordening Ruimte, een zekere 
concentratie van glastuinbouwbedrijven aanwezig, maar deze gebieden zijn om uiteenlopende 
redenen niet geschikt om uit te groeien naar een vestigingsgebied. Om die reden is in de 
Verordening opgenomen, dat in principe nieuwvestiging van en omschakeling naar een 
glastuinbouwbedrijf niet is toegestaan. Wel moet er ruimte zijn voor uitbreiding van bestaande 
binnen het gebied reeds aanwezige glastuinbouwbedrijven. 

In de Verordening wordt evenwel niet aangegeven, hoe groot de omvang van een 
glastuinbouwbedrijf in dit gebied dient te bedragen. Vermeld wordt, dat in een bestemmingsplan de 
maximale maat voor bestaande glastuinbouwbedrijven moet worden vastgesteld. Aangenomen 
moet worden, dat de omvang groter moet kunnen zijn dan, ook volgens de Verordening Ruimte, is 
toegestaan voor al aanwezige (solitaire, dus buiten het doorgroeigebied gevestigde) 
glastuinbouwbedrijven. Van dergelijke solitair gevestigde glastuinbouwbedrijven mag de maximale 
oppervlakte 3 ha. glas bedragen. 

Bij het vastleggen van de mogelijkheden tot voortzetting of uitbreiding van de (bestaande) 
glastuinbouwbedrijven dient rekening te worden gehouden met de in het gebied aanwezige waarden 
en belangen van natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische, water- en bodemhuishoudkundige, 
milieuhygiënische of recreatieve aard. In de toelichting van het bestemmingsplan dient dit aspect te 
worden verantwoord. Tevens dienen hierbij de inrichting van het gebied en de wijze waarop 
voordelen van duurzaamheid en synergie kunnen worden behaald, te worden beschreven. 

Nieuwvestiging van een glastuinbouwbedrijf in een mogelijk doorgroeigebied is volgens de 
Verordening Ruimte in principe niet mogelijk. Wel kan bij wijze van ontheffing en onder zeer 
stringente voorwaarden in uitzonderingssituaties wel medewerking verleend worden, ingeval het 
ruimtelijk gezien wenselijk is een glastuinbouwbedrijf te saneren. Ook is ontheffing ten behoeve van 
nieuwvestiging mogelijk ingeval van herschikking van bouwblokken binnen een dergelijk gebied. 
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De begrenzing van het doorgroeigebied is aangegeven op bijgevoegde kaart 1, waarop tevens de 
locaties van de bestaande glastuinbouwbedrijven in het doorgroeigebied zijn aangegeven. 
Ten opzichte van de eerdere provinciale beleidsstukken voor het onderdeel glastuinbouw moet 
worden vastgesteld, dat het gebied van het doorgroeigebied aan de zijde van de Hoge Dijk is 
ingeperkt. De oorspronkelijk op de Hoge Dijk gelegen begrenzing is nu gemiddeld ca. 300 meter in 
noord-westelijke richting opgeschoven (variërend van ca. 400 meter ter hoogte van de Heistraat tot 
ca. 200 meter ter hoogte van wegsplitsing Provincialeweg / Hoge Dijk). De provincie heeft hierbij 
rekening gehouden met de in het vastgestelde Structuurplan Oosterhout - Oost opgenomen 
ruimtereservering voor de inrichting van een landschapszone langs de Hoge Dijk. 

Voorts moet worden vastgesteld, dat het als doorgroeigebied aangewezen gebied ook is 
aangewezen als "zoekgebied voor toekomstige verstedelijking". Deze aanwijzing heeft onder andere 
geresulteerd in de vaststelling van het Structuurplan Oosterhout - Oost. 

B. Structuurplan Oosterhout - Oost 
De gemeenteraad heeft in januari 2007 het Structuurplan Oosterhout - Oost vastgesteld. In dit 
structuurplan is het gebied ten oosten van Rijksweg A27 tussen Oosteind en het Wilhelminakanaal 
aangewezen voor de toekomstige ruimtelijke uitbreiding van Oosterhout. De voorgestelde 
ontwikkelingen van het gebied bestaan uit de realisering van zo'n 40 ha. bedrijventerrein en ca. 
1000 woningen. Deze nieuwe functies worden ingepast in het huidige landelijke gebied, waarin een 
duurzame vorm van landbouw blijft. 

Volgens de provinciale Verordening Ruimte is dit gebied de enige locatie voor een toekomstige 
stedelijke uitbreiding van Oosterhout. Weliswaar is in het kader van de bestaande 
woningbouwprogrammering besloten om in ieder geval niet vóór 2020 met de voorgestelde 
woningbouw te starten. Desondanks dient bij een verdere invulling van dit gebied met dit aspect 
ernstig rekening te worden gehouden. 
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Bestemmingsplan Buitengebied: waardenkaart 
Bij het bepalen van de mogelijkheden voor glastuinbouw in het gebied ten zuiden van de 
Provincialeweg in Oosteind dient rekening te worden gehouden met de in het gebied aanwezige 
waarden en belangen van natuurlijke, landschappelijke, cultuurhistorische, water- en 
bodemhuishoudkundige, milieuhygiënische of recreatieve aard. 
Het gebied is bestemd tot "Agrarisch Gebied, met landschappelijke, cultuurhistorische en/of 
abiotische waarden". Uit de bij het bestemmingsplan "Buitengebied" behorende waardekaarten blijkt, 
dat dit gebied uit landschappelijk oogpunt wordt aangeduid als een half open gebied. De gebieden in 
de driehoek Provincialeweg / Hoogstraat / Heistraat en tussen de Berkenstraat en de Hoge Dijk, tot 
het perceel noordoostelijk voorbij de aansluiting met de Griendsteeg, worden aangeduid als 
terreinen met een hoge verwachtingswaarde op archeologisch gebied. 
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4. Inventarisatie uitbreidingsbehoefte bestaande glastuinbouwbedrijven in 
doorgroeigebied en huidige eigendomssituatie 

Om een beeld te kunnen krijgen van de bestaande omvang van de glastuinbouwbedrijven, de 
gewenste uitbreidingsbehoefte, de huidige eigendomssituatie en de gewenste hoogten (zowel goot-
als nokhoogte van de kassen) heeft in overleg met de glastuinders Oosteind een inventarisatie 
plaats gevonden. Deze inventarisatie is alleen gebeurd voor de glastuinbouwbedrijven, gelegen in 
het in de provinciale Verordening Ruimte aangegeven doorgroeigebied. Rond Oosteind, maar buiten 
dat doorgroeigebied, liggen nog 4 andere glastuinbouwbedrijven; één bedrijf aan de Ekelstraat en 3 
bedrijven aan de noordzijde van de Provincialeweg. Daarnaast bestaan voor het perceel Hoge Dijk 
48 en een perceel aan de Griendsteeg plannen tot vestiging van een glastuinbouwbedrijf. Deze zijn 
niet meegenomen bij de inventarisatie. 

Binnen het mogelijke doorgroeigebied zijn nu 7 glastuinbouwbedrijven gesitueerd. Omdat 2 
bedrijven eigendom zijn van dezelfde eigenaar, hebben we te maken met in totaal 6 eigenaren. 
Momenteel is in het gebied in totaal ongeveer 11,8 ha. glas aanwezig. Voor 3 kassen is 
bouwvergunning verleend, doch deze zijn nog niet gerealiseerd (in totaal ca. 4,5 ha glas). Als 
bestaande situatie moet aldus uitgegaan worden van ca. 16,2 ha. glas in het doorgroeigebied. 
Van de aanwezige bedrijven willen 4 bedrijven uitbreiden tot 5 ha. glas, 2 bedrijven tot ca.4 ha. glas 
en 1 bedrijf tot 12 ha. glas met 4 ha. aan containervelden. In totaal zou in de eindsituatie ca. 40 ha. 
glas en 4 ha. containervelden aanwezig zijn, dus een uitbreiding van ca. 22 ha. glas ten opzichte 
van de bestaande situatie. 
Aan de hand van de huidige eigendomssituatie moet worden geconstateerd, dat slechts 1 bedrijf 
thans voldoende eigendom heeft om zijn uitbreidingswens te kunnen realiseren. Over het algemeen 
heeft maar een enkel bedrijf direct mogelijkheden om glas te kunnen toevoegen aan het bestaande 
kassenbedrijf vanwege de eigendomssituatie. 

Tenslotte zijn er 3 bedrijfsexploitanten die kassen met een hogere goothoogte wensen. Hierbij 
worden hoogten genoemd van 7,5 meter en 9 meter, hetgeen hoger is dan de thans in het 
bestemmingsplan opgenomen goothoogte van 6.00 meter. 

5. Beleid, als opgenomen in Reparatieherziening bestemmingsplan Buitengebied (Niet 
goedgekeurd) 

In de reparatieherziening was als beleid opgenomen, dat de als zodanig op de verbeelding 
aangeduide glastuinbouwbedrijven maximaal 2 ha. glas mogen hebben. Dit moet dan gerealiseerd 
worden binnen een op de verbeelding aangeduid bestemmingsvlak. Deze bestemmingsvlakken zijn 
vervolgens alleen gelegd op de bestaande eigendommen van die glastuinbouwbedrijven. In veel 
gevallen bleek daarom een bestemmingsvlak van 2 ha. niet mogelijk en werd volstaan met een 
binnen de eigendommen passend bestemmingsvlak. 

Ook is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen, waardoor onder voorwaarden de mogelijkheid voor 
bestaande glastuinbouwbedrijven bestond om te groeien naar 3 ha. glas. Glastuinbouwbedrijven, 
die zijn gelegen in gebieden, die in het bestemmingsplan als AHS-landschap (Agrarische 
Hoofdstructuur, aanduiding landschap) zijn aangewezen, mogen uitbreiden tot een maximale netto 
glasopstand van 3 ha., mits dit in overeenstemming is met de natuurlijke, landschappelijke, 
cultuurhistorische, water- en bodemhuishoudkundige of milieuhygiënische kwaliteiten van het gebied 

Dit beleid geldt voor alle glastuinbouwbedrijven binnen de gehele gemeente. Er was hierbij geen 
onderscheid gemaakt tussen bedrijven gelegen in en buiten het doorgroeigebied. 

In de bijlagen op kaart 2 is aangegeven, wat de gebiedsinvulling ten zuiden van Oosteind zou zijn, 
indien alle aanwezige glastuinbouwbedrijven zouden uitgroeien tot 3 ha. glas. Hierbij is geen 
rekening gehouden met de bestaande eigendomssituatie. De eigendomsgrenzen zijn overigens wel 
op deze kaart nader aangegeven. 
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6. Wensbeeld Vereniging Glastuinbouw Oosteind 

De glastuinbouw/delegatie en zijn adviseur hebben in de met de gemeente gevoerde overleggen hun 
standpunt nader uiteengezet. 
Hun uitgangspunt is om de mogelijkheden om te komen tot een duurzame glastuinbouw in het 
doorgroeigebied optimaal in te zetten. De glastuinbouwbedrijven moeten zich kunnen ontwikkelen 
tot duurzame bedrijven, waar hoogstaande technieken worden toegepast. Zo kunnen 
energieclusters (v.b. aardwarmte, vergistingsinstallaties) worden toegepast, kan gezamenlijke 
wateropslag plaats vinden, kunnen synergie-voordelen worden gehaald en kan dubbel ruimtegebruik 
mogelijk worden bij hogere bouwhoogtes van kassen. 

Om deze reden wordt voorgesteld te komen tot een clustering van glastuinbouwbedrijven binnen 
delen van het doorgroeigebied, binnen welke clusters kassen zonder meer kunnen worden 
opgericht. Op deze wijze wordt een versnippering van het landschap voorkomen. Dan behoeven 
bedrijven niet te worden beperkt in hun maximaal toegestane hoeveelheid glas. Hierbij kan ook 
gekeken worden naar de mogelijkheden en waarden van het gebied, door rekening te houden met 
vastgestelde zichtlijnen en met mogelijke cultuurhistorische en/of archeologische beperkingen. 
Hierbij moeten geen bouwvlakken worden opgenomen, omdat deze te veel beperkingen geven voor 
reconstructie en herinrichting van een glastuinbouwbedrijf. 

Daarenboven kunnen glastuinbouw en andere functies (zoals wonen) elkaar op het gebied van 
duurzaamheid versterken. In Nederland zijn diverse voorbeelden te geven, waarbij 
tuinbouwbedrijven aan andere sectoren (waaronder woningbouw) warmte leveren. Dan wordt 
duidelijk, dat de glastuinbouw geen open ruimte inneemt, maar een invulling is in plaats van 
verstedelijking. Hierbij kan de glastuinbouw een meerwaarde geven voor het gebied in de vorm van 
landschappelijke inpassing en duurzame verstedelijking. 

Voorts dienen hierbij volgens de glastuinders de volgende aspecten te worden betrokken: 
In de glastuinbouwclusters moet dan ook ruimte zijn voor een glastuinder, die zijn bedrijf van 
buiten het doorgroeigebied wil inplaatsen; 
Er moeten in de toekomst mogelijkheden zijn voor reconstructie. Zo valt te denken aan het 
samenvoegen van bedrijven, waardoor een groot bedrijf ontstaat op de plaats waar voorheen 
meerdere kleine bedrijven waren gevestigd; 
Vestiging van een glastuinbouwbedrijf op het perceel Hoge Dijk 48 (gelegen dus buiten het 
doorgroeigebied) moet mogelijk zijn, gezien de uitspraak van 4 augustus 2010 van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State; 
De glastuinbouwbedrijven op de percelen Provincialeweg 156 en 160, eigendom van één 
eigenaar, moeten worden gezien als twee afzonderlijke glastuinbouwbedrijven, met ieder 
voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor de toekomst. 

Instandhouding van de glastuinbouw in het doorgroeigebied, met te beperkte 
ontwikkelingsmogelijkheden, zal op korte termijn weer tot discussie leiden. Mocht blijken, dat 
duurzame doorgroei niet mogelijk is, dan is saneren de beste optie, zodat ondernemen op een 
andere locatie tot de mogelijkheden behoort. De ondernemers hebben duidelijkheid en 
mogelijkheden nodig om te kunnen ondernemen. 

Als er bij gemeente of glastuinders geen draagvlak komt voor clustering van de 
glastuinbouwbedrijven in delen van het doorgroeigebied, dan zou het maximum aan glas op 6 ha. 
per bedrijf moeten worden gesteld. Dit getal is afgeleid van het oppervlak dat maximaal wordt 
gevraagd in de analyse uitbreidingsbehoefte. 

In de bijlagen op kaart 3 is op basis van het wensbeeld van de glastuinders aangegeven, wat de 
gebiedsinvulling ten zuiden van Oosteind zou zijn, indien gekozen zou worden voor clustering van 
de glastuinbouwbedrijven. Hierbij is geen rekening gehouden met de bestaande eigendomssituatie. 
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7. Variant uitbreiding bestaande glastuinbouwbedrijven tot maximaal 5 ha. 

In de Verordening Ruimte van de provincie Noord-Brabant wordt het gebied ten zuiden van de 
Provincialeweg in Oosteind aangeduid als "mogelijk doorgroeigebied glastuinbouw" én als 
"zoekgebied voor toekomstige verstedelijking". Beide aspecten dienen dus een rol te spelen bij de 
belangenafweging in het kader van het maken van een planologische regeling voor dat gebied. 

Mede op basis van de uitspraak van 4 augustus 2010 van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State is duidelijk, dat de aanwijzing als doorgroeigebied glastuinbouw moet leiden tot 
meer ontwikkelingsmogelijkheden voor glastuinbouwbedrijven in dat gebied dan die gelden voor 
gevestigde bedrijven elders in Oosterhout. Voor die laatste bedrijven geldt een maximale 
oppervlakte glas van 3 ha, na toepassing van de wijzigingsbevoegdheid. 
Aan de andere kant is van belang vast te stellen, dat hier sprake is van een doorgroeigebied en niet 
van een vestigingsgebied glastuinbouw. Op basis van de Verordening Ruimte betekent dit, dat in 
principe geen nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven mogelijk is. Ook houdt dit in, dat 
afzonderlijke glastuinbouwbedrijven niet ongelimiteerd kunnen doorgroeien, maar dat een maximale 
begrenzing aan die doorgroei moet worden gesteld. 

Op basis van de gehouden inventarisatie van de in het doorgroeigebied gevestigde 
glastuinbouwbedrijven is gebleken, dat de meeste bedrijven willen en, om een rendabele exploitatie 
van dat bedrijf te krijgen, móeten doorgroeien naar ca. 5 ha. glas. Met hantering van deze maat 
wordt recht gedaan aan de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in 
verband met de aanwijzing van dit gebied als doorgroeigebied glastuinbouw. Mochten er grotere 
ontwikkelingsmogelijkheden dan 5 ha. gewenst zijn, dan is vestiging in een vestigingsgebied 
glastuinbouw of op een projectlocatie buiten de gemeente Oosterhout aan de orde. 

De door één exploitant van twee glastuinbouwbedrijven aangegeven toekomstige behoefte van 2 x 
6ha. glasopstanden en 2 x 2 ha. containervelden (zijnde een teeltondersteunde voorziening binnen 
het bouwvlak) past dan ook niet in dit doorgroeigebied en zal te veel inbreuk maken op het halfopen 
karakter van het gebied. Het beleid voor deze glastuinbouwvestiging zou hetzelfde moeten zijn als 
voor de overige bestaande glastuinbouwbedrijven in dit gebied, namelijk dat beide 
glastuinbouwbedrijven tot één glastuinbouwbedrijf met een maximale oppervlakte glas van 5 ha. 
wordt samengevoegd. In andere situaties resteert alleen verplaatsing naar een vestigingsgebied 
glastuinbouw. 

In de bijlagen op kaart 4 is aangegeven, wat de gebiedsinvulling ten zuiden van Oosteind zou zijn, 
indien alle aanwezige glastuinbouwbedrijven, voorzover fysiek mogelijk, zouden uitgroeien tot 5 ha. 
glas. Hierbij is weer geen rekening gehouden met de bestaande eigendomssituatie. 

8. Afweging varianten clustering en uitbreiding tot maximaal 5 ha. 

De beide varianten worden hier nader afgewogen ten opzichte van elkaar. Niet meegenomen wordt 
hierbij de variant, mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan (uitbreiding 
glastuinbouwbedrijven tot maximaal 3 ha.). Omdat in de Verordening Ruimte het gebied ten zuiden 
van Oosteind is aangewezen als mogelijk doorgroeigebied glastuinbouw zullen in dit gebied meer 
mogelijkheden voor glastuinders moeten komen dan nu gelden voor solitair gevestigde 
glastuinbouwbedrijven. Een bestemmingsregeling die daarop ziet, zal nooit de instemming van 
provincie en in beroep van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State verkrijgen. 
Uitgangspunt is dus dat binnen dat doorgroeigebied glastuinbouw uitbreidingsmogelijkheden tot 
boven de 3 ha. moeten worden geboden aan de op dit moment in dat gebied aanwezige 
glastuinbouwbedrijven. 

Inwilliging van de wens van de tuinders heeft tot consequentie, dat een aanzienlijk gedeelte van het 
gebied omgezet kan gaan worden in glas. In het voorstel van de glastuinders worden twee gebieden 
van resp. ca. 31 en 50 ha. aangewezen als doorgroeigebied. In deze gebieden is dan plaats voor 3 
tot 5 bedrijven per cluster. Dit betekent, dat ter plaatse glastuinbouwbedrijven van meer dan 10 ha. 
mogelijk worden. Daarmede wordt het glas een uiterst dominant element in het landschap, hetgeen 
ongewenst wordt geacht. 

Nota standpuntbepaling glastuinbouw, versie 9 november 2011 



Daarnaast betekent dit, dat het openhouden van de mogelijkheid van een toekomstige 
verstedelijking van het gebied niet reëel meer moet worden geacht. Slechts het tussen de 2 
glasclusters resterende gebied zal daarvoor dan beschikbaar zijn, in welk gebied het met de 
ontwikkeling, als voorzien in het structuurplan Oosterhout-Oost, van het voorgestane wervende 
woon- en leefklimaat, mede door de dominantie van de kassen, niet zal (kunnen) worden bereikt. 

Om genoemde redenen kan met dat voorstel niet akkoord worden gegaan, nog los van het feit dat 
niet is aangetoond dat aan een dergelijke omvang aan glas, vanuit de bestaande bedrijven behoefte 
bestaat. 

Redenerend vanuit die bestaande behoefte wordt, op basis van de resultaten van de uitgevoerde 
inventarisatie, ingezet op het bieden van uitbreidingsruimte aan de gevestigde tuinders van hun 
bestaande bedrijven tot een omvang van maximaal 5 ha glas. Voorwaarde daarbij is, dat de 
noodzaak tot de voorgenomen uitbreiding moet worden aangetoond, dat de mogelijkheid tot die 
uitbreiding, o.a. vanuit de eigendomssituatie, fysiek aanwezig is en dat die uitbreiding op een 
landschappelijk verantwoorde manier kan / zal worden ingepast. 

Dit betekent dat bij het in procedure brengen van het nieuwe plan een positieve glasbestemming zal 
worden gegeven aan de aansluitend aan de bestaande bedrijven gelegen gronden, indien en 
voorzover aan de bovenstaande voorwaarden wordt voldaan. Verder zal er in een 
wijzigingsbevoegdheid worden voorzien, die hetzelfde mogelijk maakt voor situaties waarbij pas op 
een later moment aan de gestelde voorwaarden kan worden voldaan. 

Aldus is er sprake van een regeling, die tegemoetkomt aan de provinciale beleidslijn om bestaande 
bedrijven binnen een doorgroeigebied ruimte te bieden tot een doorgroei naar boven de 3 ha en 
eveneens aan de blijkens de inventarisatie grosso modo bestaande behoefte bij die bedrijven om 
door te kunnen groeien naar een omvang van 5 ha. En verder worden hiermee de mogelijkheden 
voor een toekomstige verstedelijking niet op een onaanvaardbare wijze verkleind. 

9. Overige onderwerpen 

In de discussie met de glastuinbouwdelegatie is ook gesproken over de maximaal toegestane 
goothoogte van kassen (mede als uitvloeisel van de uitspraak van 4 augustus 2010 van de ABRS) 
en over de oppervlakte van het op te nemen bouwblok en de hiervoor te hanteren hoogtematen voor 
de bedrijfsbebouwing. 

a. Goot- en nokhooqten kassen 
In het bestemmingsplan "Reparatieherziening bestemmingsplan Buitengebied" is vermeld, dat de 
goothoogte van nieuw te bouwen kassen ten hoogste 6 meter mag bedragen. Er is hierbij geen 
mogelijkheid tot afwijking van deze maximale hoogte opgenomen. In de uitspraak van 4 augustus 
2010 van de ABRS wordt hierover opgemerkt, dat een goothoogte van 6 meter voor kassen 
toereikend is voor de meeste vormen van glastuinbouwteelt, maar dat voor sommige vormen van 
glastuinbouwteelt, vanwege ontwikkelingen in de glastuinbouw, een hogere goothoogte noodzakelijk 
kan zijn. Aan de maat van 6 meter werd vervolgens door de ABRS goedkeuring onthouden. 

Uit de uitspraak van de ABRS wordt afgeleid, dat in principe handhaving van de maat voor de 
maximale goothoogte mogelijk en, mede gezien uit een oogpunt van landschappelijke inpassing, 
gewenst is. Wel dient hieraan een afwijkingsregeling te worden toegevoegd. De 
glastuinbouwdelegatie heeft aangegeven met een maximale goothoogte voor kassen van 8 meter uit 
de voeten te kunnen. In de gehouden inventarisatie wordt zelfs een maat van 9 meter genoemd. 

Voorgesteld wordt om in het nieuwe bestemmingsplan een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid op 
te nemen, waarbij onder voorwaarden een maximale goothoogte voor de kassen van 8 meter en 
een nokhoogte van maximaal 10 meter mogelijk wordt gemaakt. Als voorwaarde wordt opgenomen 
de noodzaak van afwijking uit een oogpunt van duurzaamheid en/of synergie. De beoordeling van 
zo'n verzoek zal plaatsvinden op basis van een op te stellen deskundigenrapport. 
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b. Omvang bouwblok ondersteunende bebouwing en maximale hoogten daarvan 
Een onderwerp, dat niet voortvloeit uit de uitspraak van de ABRS, maar wel in de discussie met de 
glastuinders naar voren kwam, is de omvang van het bouwblok voor ondersteunende bebouwing bij 
glastuinbouwbedrijven. Voor de kassen zelf wordt een bestemmingsvlak op de verbeelding 
opgenomen, waarbinnen het staand glas mag worden opgericht. Daarnaast dient ieder 
glastuinbouwbedrijf te beschikken over ondersteunende bedrijfsruimten (technische ruimten, 
verwerkings-, opslag- en verpakkingsruimten, wateropslag, warmteopslagtanks, opstelplaatsen voor 
vrachtwagens e.d.). Deze bebouwing dient te worden opgericht binnen een op de verbeelding op te 
nemen bouwblok. De oppervlakte daarvan dient afgestemd te zijn op de omvang van het 
glastuinbouwbedrijf. 

In de discussie met de glastuinders is door de gemeente een oppervlaktemaat voor dat bouwblok 
van 0,5 ha. genoemd. Zij zijn evenwel van mening, dat een bouwblok van die omvang te beperkt is 
om hierin alle noodzakelijke bebouwing en andere functies te krijgen, mede vanwege de benodigde 
ruimten voor duurzame technieken. 

Voorgesteld wordt om voor dit onderdeel maatwerk te leveren door per bedrijf in overleg met de 
ondernemer en op basis van de voorgenomen invulling een bouwblok op te nemen. Uitgangspunt 
hierbij dient wel te zijn, dat de omvang van dat bouwblok maximaal 1 ha. mag bedragen. 

Wat betreft de hoogte van de bedrijfsbebouwing binnen het bouwblok wordt opgemerkt, dat in het 
geldende bestemmingsplan bedrijfsgebouwen met een goothoogte van 6 meter en een 
bebouwingshoogte van 10 meter zijn toegestaan. Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, is nu 
een hoogte van 12 meter toegestaan. De glastuinders hebben aangegeven uit de voeten te kunnen 
met een maximale bouwhoogte voor bedrijfsgebouwen van 12 meter, voor de tanks 
(warmteopslagtanks) van 15 meter en voor schoorstenen van 20 meter. 

Voorgesteld wordt om onder te stellen voorwaarden een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid op te 
nemen, waarbij afgeweken kan worden van de goothoogtemaat (tot maximaal 10 meter), van de 
hoogte van tanks (tot maximaal 15 meter) en voor schoorstenen (tot maximaal 20 meter). Een 
verhoging van de bouwhoogte voor bedrijfsgebouwen naar 12 meter wordt als niet passend in het 
landschap gezien, terwijl die maat niet overeenstemt met de andere maten van bebouwing in het 
buitengebied. Met een afwijking van de gestelde goothoogte kan een aanzienlijk groter gebouw 
worden opgericht. Aan het verzoek tot afwijking dient een deskundigenrapport ten grondslag te 
liggen, waaruit de noodzaak tot overschrijding van de regels blijkt. 

10. Tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen 

In het bestemmingsplan "Reparatieherziening bestemmingsplan Buitengebied" was opgenomen, dat 
tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen alleen ter plaatse van een aangeduid bouwblok zijn 
toegestaan. De ABRS constateert in de uitspraak van 4 augustus 2010, dat een dergelijke inperking 
in strijd is met het provinciaal beleid en onthoudt alsnog goedkeuring aan die regel. 

In de provinciale Verordening Ruimte wordt onderscheid gemaakt tussen permanente en tijdelijke 
teeltondersteunende voorzieningen. Permanente teeltondersteunende voorzieningen worden voor 
onbepaalde tijd gebruikt (v.b. bakken op stellingen, containervelden) en hebben geen directe relatie 
met het grondgebruik. Deze permanente voorzieningen mogen alleen binnen een bouwblok worden 
opgericht. De uitstraling (ruimtelijke impact) en (economische) duurzaamheid van dit soort 
voorzieningen is dusdanig, dat dit alleen op een bouwblok thuis hoort. 

Tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen (zoals folies, insectengaas, acryldoek, wandelkappen, 
schaduwhallen, hagelnetten) kunnen worden gebruikt op dezelfde locatie zo lang de teelt dit vereist, 
met een maximum van ongeveer 6 maanden. Dergelijke voorzieningen hebben wél een directe 
relatie met het grondgebruik. De impact hiervan is minder dan van permanente voorzieningen. Om 
die reden is in de Verordening Ruimte vermeld, dat oprichting van deze tijdelijke voorzieningen 
buiten het bouwblok kan plaats vinden. Wel dient een afweging plaats te vinden, of de aanwezige 
waarden in het gebied niet in het gedrang komen bij een tijdelijke voorziening. 
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Het hier vermelde provinciale beleid dient te worden doorvertaald in het te maken bestemmingsplan 
en dus dienen tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen te worden toegelaten buiten de 
bouwvlakken van bestaande agrarische bedrijven. Aan deze regel dient een afwegingskader te 
worden toegevoegd in verband met mogelijke in een gebied aanwezige landschappelijke, 
cultuurhistorische en andere waarden. 

11. Bestemming perceel Hoge Dijk 48 

In het bestemmingsplan "Reparatieherziening bestemmingsplan Buitengebied" is op het perceel 
Hoge Dijk 48 (op kaart 1 aangeduid als a.) alleen een grondgebonden agrarisch bedrijf mogelijk. Nu 
de aanduiding "grondgebonden" is opgenomen en niet "glastuinbouw", is hier een 
glastuinbouwbedrijf niet toegestaan. Al vanaf 2000 tracht de eigenaar van dit perceel om op deze 
locatie bouwvergunning te krijgen voor het oprichten van een glastuinbouwbedrijf, met een 
uiteindelijk oppervlak van ca. 6 ha. glas. Vanwege geconstateerde strijdigheden met het toen 
geldende bestemmingsplan (afwijking goothoogte kassen) is tot in hoogste instantie zonder succes 
geprocedeerd. Bij raadsvaststelling in 2008 en bij goedkeuring door de provincie bevestigd, is 
overwogen, dat in deze situatie nu geen glastuinbouwbedrijf op die locatie aanwezig is en er dus 
sprake is van nieuwvestiging van een dergelijk bedrijf. Nieuwvestiging was op basis van het 
toenmalige provinciaal beleid in doorgroeigebieden niet mogelijk. Om die reden is afgezien van het 
opnemen van de aanduiding "glastuinbouw". 

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft evenwel het beroep van de 
eigenaren van dat perceel gegrond verklaard. Gesteld wordt, dat Gedeputeerde Staten niet in 
redelijkheid hebben kunnen instemmen met een herziening, waarin niet is voorzien in de 
mogelijkheid om een glastuinbouwbedrijf op het perceel Hoge Dijk 48 op te richten. De volgende 
overwegingen speelden hierbij een rol: 

De locatie Hoge Dijk 48 is gelegen in een aangewezen mogelijk doorgroeigebied 
glastuinbouw; 
Ten tijde van de vaststelling van de reparatieherziening was al bekend, dat het 
glastuinbouwbedrijf aan de Ekelstraat zou moeten worden verplaatst vanwege de geplande 
aanleg van de weg tussen Oosterhout en Dongen. Om die reden is verplaatsing van dat bedrijf 
op termijn noodzakelijk; 
In het vorige bestemmingsplan Buitengebied bestond wel de planologische mogelijkheid om 
op dit perceel een glastuinbouwbedrijf te vestigen; 
De eigenaren waren niet eerder tot aankoop van dat perceel overgegaan dan na overleg van 
een lid van burgemeester en wethouders; 
De eigenaren hebben sinds aankoop van dat perceel verschillende investeringen gedaan ten 
behoeve van vestiging van een glastuinbouwbedrijf. 

Op grond van deze uitspraak dient de gemeenteraad opnieuw te beslissen over de bestemming van 
het perceel Hoge Dijk 48 in het kader van de procedure tot vaststelling van een herziening van het 
bestemmingsplan Buitengebied. Uitgangspunt bij het opstellen van dit herzieningsplan dient te zijn 
de beslissing omtrent goedkeuring door Gedeputeerde Staten van de reparatieherziening en de 
uitspraak van de ABRS over dat plan. Dit is slechts anders, indien er een zodanig wijziging van 
feiten en omstandigheden heeft voorgedaan sinds de datum van goedkeuring GS en uitspraak 
ABRS, dat daarvan kan dan wel moet worden afgeweken. Een zodanige omstandigheid is onder 
meer een wijziging van rijks- of provinciaal beleid op dit beleidsterrein. 

Zowel de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State als 
achtereenvolgende besluitvorming van de provincie tot aanwijzing van het gebied ten zuiden van 
Oosteind eerst als vestigingsgebied glastuinbouw en later als mogelijk doorgroeigebied 
glastuinbouw, laat de gemeente Oosterhout geen andere keus dan medewerking te verlenen aan 
het vestigen van een glastuinbouwbedrijf op de locatie Hoge Dijk 48, hoewel een en ander wel 
strijdig is met eerder door de gemeenteraad vastgesteld beleid op dit onderdeel. 
Aan de uitspraak van de afdeling zou dan ook verder gevolg moeten worden gegeven. 

In de provinciale Verordening Ruimte, in werking getreden op 1 februari 2011, is het gebied gelegen 
ten zuiden van de Provincialeweg in Oosteind aangewezen als mogelijk doorgroeigebied voor 
glastuinbouw. Zoals hiervoor al is aangegeven, is de begrenzing van het doorgroeigebied gewijzigd 

Nota standpuntbepaling glastuinbouw, versie 9 november 2011 12 



ten opzichte van eerder vastgesteld provinciaal beleid. De oorspronkelijk op de Hoge Dijk gelegen 
begrenzing is nu gemiddeld ca. 300 meter in noord-westelijke richting opgeschoven. De provincie 
heeft hierbij rekening gehouden met de in het vastgestelde Structuurplan Oosterhout - Oost 
opgenomen ruimtereservering voor de inrichting van een landschapszone langs de Hoge Dijk. 

Dit betekent, dat het perceel Hoge Dijk 48 inmiddels niet meer is gesitueerd in dat doorgroeigebied 
glastuinbouw. Dit houdt vervolgens in, dat bij het toestaan van glastuinbouw op dat perceel wordt 
teruggevallen op de regeling voor solitair gelegen glastuinbouwbedrijven in het bestemmingsplan. 
Ter plaatse kan dan een glastuinbouwbedrijf met een maximale oppervlakte van 2 ha. staand glas, 
met de mogelijkheid via toepassing van de wijzigingsbevoegdheid te groeien tot 3 ha. staand glas, 
worden opgericht. 

Op basis hiervan wordt voorgesteld om voor het perceel Hoge Dijk 48 een agrarisch bouwvlak op te 
nemen, met de nadere aanduiding "glastuinbouw". Tevens dient de bouw van een bedrijfswoning 
mogelijk te worden gemaakt. Dit betekent, dat tevens de aanduiding "1BW" op de verbeelding 
binnen dat bouwvlak wordt opgenomen. 

12. Bestemming perceel Griendsteeg ongenummerd 

Evenals het geval is bij het perceel Hoge Dijk 48 is in het bestemmingsplan "Reparatieherziening 
bestemmingsplan Buitengebied" op het perceel aan de Griendsteeg (op kaart 1 aangeduid als b.) 
alleen een grondgebonden agrarisch bedrijf mogelijk. In maart 2005 is aan de eigenaar van dit 
perceel bouwvergunning verleend voor de bouw van een kleine kas (met een oppervlakte van 3110 
m2). Vanwege de omvang van die kas werd dat bedrijf door zowel gemeente als provincie 
beschouwd als een vollegrondstuinbouwbedrijf, waarbij de kas een teeltondersteunend karakter 
had. Bij de raadsvaststelling in 2008 en bij de goedkeuring door de provincie bevestigd, is dan ook 
geconcludeerd, dat geen glastuinbouwbedrijf op die locatie aanwezig is. Nieuwvestiging is, ook op 
basis van het toenmalige provinciaal beleid, in doorgroeigebieden niet mogelijk. Om die reden is 
afgezien van het opnemen van de aanduiding "glastuinbouw". 

Tevens is in de reparatieherziening op de perceel de aanduiding "0 BW" (geen bedrijfswoning 
toegestaan) opgenomen. Nu er geen volwaardig bedrijf of een aanzet daartoe aanwezig was, was 
de noodzaak voor het oprichten van een bedrijfswoning niet aangetoond. Overigens is een niettemin 
toch aangevraagde bouwvergunning voor een bedrijfswoning ook geweigerd, welk 
weigeringsbesluit in beroep in stand is gebleven. 

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft evenwel het beroep van de eigenaar 
van dat perceel gegrond verklaard. Gesteld wordt, dat Gedeputeerde Staten het 
goedkeuringsbesluit hebben genomen in strijd met de bij het voorbereiden van een besluit te 
betrachten zorgvuldigheid. De volgende overwegingen speelden hierbij een rol: 

Er is een kas opgericht met een rechtens onaantastbare bouwvergunning. Uit deze 
bouwvergunning is niet af te leiden voor wat voor soort bedrijf die bouwvergunning was 
aangevraagd. Vanwege deze onzekerheid had hiernaar nader onderzoek hebben moeten 
plaats vinden; 
Het perceel aan de Griendsteeg is gelegen in een aangewezen mogelijk doorgroeigebied 
glastuinbouw; 
In het vorige bestemmingsplan Buitengebied bestond wel de planologische mogelijkheid om 
op dit perceel een glastuinbouwbedrijf te vestigen; 
Voor wat betreft de bedrijfswoning wordt opgemerkt, dat onvoldoende is onderzocht of in een 
mogelijke aanzet tot een reëel agrarisch bedrijf (daargelaten wat voor soort agrarisch bedrijf 
het betreft) aanleiding had moeten worden gezien om een bedrijfswoning op het perceel 
mogelijk te maken. 

Op grond van deze uitspraak dient de gemeenteraad opnieuw te beslissen over de bestemming van 
het perceel aan de Griendsteeg in het kader van de procedure tot vaststelling van een herziening 
van het bestemmingsplan Buitengebied. 

Vastgesteld moet worden, dat dit perceel nog steeds is gelegen binnen de grenzen van het 
doorgroeigebied glastuinbouw. Om vast te kunnen stellen om wat voor soort bedrijf het gaat en of in 
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verband met de gevraagde bouw van een bedrijfswoning er mogelijk een aanzet tot een reëel 
agrarisch bedrijf is, zal deskundigenadvies moeten worden ingewonnen bij de Adviescommissie 
Agrarische Bouwaanvragen. Afhankelijk en na toetsing van dat advies zal nader kunnen worden 
aangegeven, welke bestemming ter plaatse moet worden gelegd. Gezien de omvang van de kas en 
van het in eigendom toebehorende perceel, het feit dat de eigenaar thans geen agrariër is en er 
geen agrarische activiteiten op dit perceel plaats vinden, wordt er vooralsnog van uit gegaan, dat de 
bestemming van dat perceel ongewijzigd in stand kan blijven. 
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13. Samenvatting voorstel college aan gemeenteraad 

a. Voor de ontwikkeling van de glastuinbouw in het doorgroeigebied Oosteind als principe
uitgangspunt te hanteren het beleid om uitbreidingsruimte te bieden aan de gevestigde 
tuinders van hun bestaande bedrijven, tot een omvang van maximaal 5 ha. glas. Mochten er 
grotere ontwikkelingsmogelijkheden dan 5 ha. gewenst zijn, dan is vestiging in een 
vestigingsgebied glastuinbouw of op een projectlocatie buiten de gemeente Oosterhout aan de 
orde; 

b. Aan dit geformuleerde uitgangspunt de voorwaarden te verbinden, dat de noodzaak tot de 
voorgenomen uitbreiding moet worden aangetoond, dat de mogelijkheid tot die uitbreiding, o.a. 
vanuit de eigendomssituatie, fysiek aanwezig is en dat die uitbreiding op een landschappelijk 
verantwoorde manier kan / zal worden ingepast; 

c. Hiertoe bij het in procedure te brengen nieuwe bestemmingsplan een positieve 
glasbestemming te geven aan de aansluitend aan de bestaande bedrijven gelegen gronden, 
indien en voorzover aan de onder b. vermelde voorwaarden wordt voldaan; 

d. In dat bestemmingsplan te voorzien in een wijzigingsbevoegdheid, die hetzelfde mogelijk 
maakt voor situaties waarbij pas op een later moment aan de gestelde voorwaarden kan 
worden voldaan; 

e. Nieuwvestiging van glastuinbouwbedrijven in het doorgroeigebied slechts mogelijk te maken, 
indien gebruik wordt gemaakt van de locatie van een reeds bestaand glastuinbouwbedrijf; 

f. Te bepalen, dat het beleid voor de aan de Provincialeweg 156 en 160 gevestigde 
glastuinbouwvestigingen hetzelfde is als voor de overige bestaande glastuinbouwbedrijven in 
dit gebied, namelijk dat beide glastuinbouwbedrijven worden beschouwd als één 
glastuinbouwbedrijf met een maximale toegestane oppervlakte glas van 5 ha.; 

g. De goothoogtes van kassen, zoals thans opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied 
(maximaal 6 meter) te handhaven, onder opneming van een binnenplanse 
afwijkingsmogelijkheid, waarbij onder voorwaarden een maximale goothoogte voor de kassen 
van 8 meter en een nokhoogte van maximaal 10 meter mogelijk wordt gemaakt. Hierbij als 
voorwaarde voor afwijking te stellen de noodzaak van afwijking uit een oogpunt van 
duurzaamheid en/of synergie, alsmede dat onderbouwing van zo'n verzoek dient plaats te 
vinden met een deskundigenrapport; 

h. Maatwerk te leveren voor de omvang van de bouwblokken ten behoeve van de 
ondersteunende bedrijfsbebouwing, geen kassen betreffende, door per bedrijf in overleg met 
die ondernemer en op basis van de voorgenomen invulling een bouwblok op te nemen. 
Uitgangspunt hierbij is wel, dat de omvang van dat bouwblok maximaal 1 ha. mag bedragen; 

i. Voor de hoogten van deze ondersteunende bebouwing onder te stellen voorwaarden een 
binnenplanse afwijkingsmogelijkheid op te nemen, waarbij afgeweken kan worden van de 
goothoogtemaat voor de bedrijfsbebouwing (tot maximaal 10 meter), van de hoogte van tanks 
(tot maximaal 15 meter) en voor schoorstenen (tot maximaal 20 meter). Aan het verzoek tot 
afwijking dient een deskundigenrapport ten grondslag te liggen van de noodzaak tot 
overschrijding van de regels; 

j . Tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen buiten de bouwvlakken van bestaande 
agrarische bedrijven toe te staan. Aan deze regel een afwegingskader toe te voegen in 
verband met mogelijke in een gebied aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische en 
andere waarden; 

k. Voor het perceel Hoge Dijk 48 een bouwvlak op te nemen, met de nadere aanduidingen 
"glastuinbouw" (gt) en "1 bedrijfswoning toegestaan" (1BW); 

I. Ten aanzien van de situatie op het perceel Griendsteeg ong. een nader deskundigenadvies bij 
de Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen in te winnen, teneinde vast te kunnen stellen 
om wat voor soort bedrijf het gaat en of in verband met de gevraagde bouw van een 
bedrijfswoning er mogelijk een aanzet tot een reëel agrarisch bedrijf is. Afhankelijk daarvan 
kan worden bepaald, of de bestemming aanpassing behoeft, of de bouw van een 
bedrijfswoning ter plaatse mogelijk is. 
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