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1.

INLEIDING

De gemeente Asten zoekt naar mogelijkheden het oppervlak aan beschikbare bedrijfsgrond te vergroten. De locatie De Stegen is één van de locaties waarvoor een
haalbaarheidsonderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheden van realisatie van
bedrijventerrein teneinde in de lokale behoefte aan bedrijfsgrond te kunnen voorzien.
De locatie De Stegen is de voorlopige werknaam voor het terrein en is gelegen in de
noordoostpunt van de kern van Asten. De locatie wordt ingeklemd tussen de provinciale weg N279 richting Meijel, de rijksweg A67, de Floralaan en de landweg De Stegen (zie afbeelding 1).
In onderhavige rapportage wordt ingegaan op diverse aspecten die een rol spelen of
zullen gaan spelen bij de ontwikkeling van een bedrijventerrein op deze plek. De
rapportage maakt op een quick-scan achtige wijze inzichtelijk met welke aspecten
rekening gehouden dient te worden en in het bijzonder welke aspecten van invloed
zijn bij de ontwikkeling van een bedrijventerrein op deze plek. De rapportage gaat
achtereenvolgens in op de volgende onderzoeksaspecten:
• analyse beleidsmatige belemmeringen;
• onderzoeksaspecten archeologie, bodemkwaliteit (gesteldheid en watertrappen)
en quick-scan wateraspecten;
• flora en Fauna en landschapswaarden;
• verkeersonderzoek: quick-scan verkeersgeneratie bedrijventerrein en effect op
omliggend wegennet inclusief verkeersontsluiting;
• geluid: verkeerslawaai, vrije veldcontour als input voor ontwerp (SRMI).
Aan de hand van de resultaten uit de quick-scans en een beknopte ruimtelijk analyse
is voorts een stedenbouwkundig schetsontwerp voor de locatie ontwikkeld. Hierin is
rekening gehouden met een ontwikkeling in twee fasen (zonder en met de locatie
van Primasta). Het schetsontwerp geeft inzicht in de mogelijkheden tot de wijze van
ontsluiten, verkavelen, de begrenzingen, de waterberging en de verhouding tussen
niet- en wel uitgeefbare gronden.
Tenslotte is op basis van de oppervlaktegegevens en diverse norm- en richtgetallen
de ontwikkeling van dit bedrijventerrein exploitatief doorgerekend in een tweetal
exploitatiemodellen. Hierbij is eveneens met uitgiftetermijnen rekening gehouden.
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Figuur 1: Locatie plangebied
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2.

BELEID

2.1 Rijksbeleid
2.1.1 Nota Ruimte
In de Nota Ruimte1 wordt het nationaal ruimtelijk beleid vastgelegd tot 2020, waarbij de periode 2020-2030 geldt als doorkijk naar de lange termijn. Hoofddoel van het
nationaal ruimtelijk beleid is ruimte te scheppen voor de verschillende ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak dat in Nederland beschikbaar is. Meer
specifiek richt het kabinet zich hierbij op vier doelen:
• versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland;
• bevordering van krachtige steden en vitaal platteland;
• borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden;
• borging van de veiligheid.
Om deze doelen te bereiken wil het Rijk verstedelijking en infrastructuur zoveel
mogelijk bundelen in nationale stedelijke netwerken, economische kerngebieden en
hoofdverbindingsassen. ‘Bundeling van verstedelijking in infrastructuur’ en ‘organisatie in stedelijke netwerken’ zijn beleidsstrategieën die gehanteerd worden voor
economie, infrastructuur en verstedelijking.
De daaruit afgeleide beleidsdoelen zijn:
• ontwikkeling van nationale stedelijke netwerken en stedelijke centra;
• verstedelijking van de economische kerngebieden;
• verbetering van de bereikbaarheid;
• verbetering van de leefbaarheid en sociaal-economische positie van steden;
• bereikbare en toegankelijke recreatievoorzieningen in en rond de steden;
• afstemming van verstedelijking en economie met de waterhuishouding;
• waarborging van milieukwaliteit en veiligheid.
Bedrijventerreinen
Het rijk streeft naar een duurzame economische groei. Daarvoor is naast herstructurering en revitalisering van verouderde bedrijventerreinen ook de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen gewenst. Provincies en gemeenten zijn verantwoordelijk voor
een voldoende, gevarieerd en op de vraag afgestemd aanbod van locaties voor bedrijven en voorzieningen. Bij de concretisering van dit beleid dienen zij te waarborgen dat:
• bedrijven en voorzieningen die uit oogpunt van veiligheid, hinder en verkeersaantrekkende werking niet inpasbaar zijn in of nabij woonbebouwing ruimte
wordt geboden op daarvoor te bestemmen bedrijventerreinen;
1

Op 27 februari 2006 is de Nota Ruimte formeel in werking getreden.
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•

aan bedrijven en voorzieningen met een omvangrijke verkeersaantrekkende
werking ruimte wordt geboden op locaties met een goede aansluiting op (bestaande) verkeers- en vervoersverbindingen.

2.1.2 Realisatieparagraaf nationaal ruimtelijk beleid
Op grond van artikel 9.1.2 lid 1 Overgangsrecht Wro is bepaald dat een planologische kernbeslissing (zoals de Nota Ruimte) gelijkgesteld wordt met een structuurvisie. Het recht van de planologische kernbeslissing zoals gold voor het tijdstip van
inwerkingtreding van de Wro blijft van toepassing. In het kader van de Wro dienen
echter niet alleen de verantwoordelijkheden en belangen benoemd te worden,
maar zal ook inzichtelijk moeten worden gemaakt hoe deze belangen zullen worden verwezenlijkt. Het Rijk heeft derhalve de nationale ruimtelijke belangen geïdentificeerd in de Realisatieparagraaf nationaal ruimtelijk beleid. Ook deze Realisatieparagraaf heeft de status van structuurvisie.
Er zijn 33 nationale ruimtelijke belangen onderscheiden op basis van de Nota Ruimte. Dat is ook gedaan voor de andere bestaande Pkb's (ook van andere departementen). De nationale belangen zijn zaken waarvoor de rijksoverheid verantwoordelijkheid neemt en ze geven aan waar het rijk voor staat. De nationale belangen omvatten globaal genomen:
• nationale planologische principes zoals gebundelde verstedelijking en versterking van de kwaliteiten van het landschap;
• de ontwikkeling van de Randstad, de mainports en een aantal grote bouwlocaties;
• de bescherming en ontwikkeling van een aantal groene en blauwe gebiedscategorieën;
• ruimtelijke garanties voor de nationale grondstoffen- en energieproductie.
Op basis van de Realisatieparagraaf nationaal ruimtelijk beleid zijn een aantal nationale belangen in het onderzoeksgebied in meer of mindere mate van toepassing.
Deze nationale belangen zijn allen afkomstig uit de Nota Ruimte:
• Bundeling van verstedelijking en economische activiteiten: nieuwe functies of
bebouwing dienen grotendeels geconcentreerd tot stand te komen: in bestaand
bebouwd gebied, aansluitend op het bestaande bebouwde gebied of in nieuwe
clusters daarbuiten. De ruimte die in het bestaande stedelijke gebied aanwezig
is, moet door verdichting optimaal gebruikt worden. De openheid van het landelijke gebied dient namelijk zo veel mogelijk behouden te blijven.
• Borging van milieukwaliteit en externe veiligheid: het Rijk streeft naar een schone aantrekkelijke en veilige leefomgeving. Het instrumentarium bestaat onder
andere uit de Wet luchtkwaliteit, Wet geluidhinder en Wet bodembescherming.
• Het op orde brengen en houden van hoofdwatersystemen: het op orde brengen
en houden van hoofdwatersystemen heeft als doel veiligheid tegen overstro-
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•

mingen, het voorkomen van de wateroverlast en watertekorten, de verbetering
van water- en bodemkwaliteit en afstemming van verstedelijking en economie
met de waterhuishouding.
Het op orde houden van het regionale watersysteem: het op orde brengen en
houden van het regionale watersysteem heeft als doel het land te beschermen
tegen wateroverlast, zoetwatervoorraden veilig te stellen, het voorkomen van
verdroging en onnodige bodemdaling, watertekorten en verzilting, de verbetering van de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater, een goede ecologische
waterkwaliteit en de versterking van ruimtelijke kwaliteiten.
Bescherming en nadere ontwikkeling leefgebieden van beschermde soorten: ook
buiten de EHS, VHR- en NB-wetgebieden is veel natuur gelegen die beschermd
en ontwikkeld dient te worden. De Flora en faunawet en Natuurbeschermingswet zijn hier instrumenten voor.

De voorgenomen ontwikkeling is niet in strijd met de bovengenoemde uitgangspunten. Er is sprake van bundeling van verstedelijking en economische activiteiten in
directe aansluiting op bestaande bebouwing, het watersysteem zal op orde worden
gehouden en leefgebieden van beschermde soorten zullen beschermd worden.
2.1.3 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (ontwerp)
Op 14 juni 2011 is de nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) aangeboden aan de Tweede Kamer. Naar verwachting stelt het kabinet het definitieve
beleid vast in het eerste kwartaal van 2012. In de nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) staan de plannen voor ruimte en mobiliteit. Overheden, burgers en bedrijven krijgen de ruimte om zelf oplossingen te creëren. Het Rijk richt
zich met name op het versterken van de internationale positie van Nederland en het
behartigen van de nationale belangen.
De nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte vervangt verschillende bestaande
nota’s zoals:
• de Nota Ruimte;
• de Structuurvisie Randstad 2040;
• de Nota Mobiliteit;
• de MobiliteitsAanpak;
• de structuurvisie voor de Snelwegomgeving;
• de agenda Landschap;
• de agenda Vitaal Platteland;
• Pieken in de Delta.
Het Rijk zet zich voor wat betreft het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid in voor een
concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. In de Structuurvisie Infra-
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structuur en Milieu worden drie hoofddoelen genoemd om Nederland concurrerend,
bereikbaar, leefbaar en veilig te houden voor de middellange termijn (2028):
• Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van
de ruismtelijk-economische structuur van Nederland;
• Het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat;
• Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke
en cultuurhistorische waarden behouden zijn.
Voor de drie rijksdoelen worden de onderwerpen van nationaal belang benoemd,
waarmee het Rijk aangeeft waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken.
Enkele voor het plangebied en de directe omgeving van belang zijnde nationale
belangen zijn:
• Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water), bescherming tegen
geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s (met name in verband met de ligging nabij de A67);
• Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling.
Voor het overige worden er in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte geen belangen genoemd die voor de beoogde ontwikkeling direct van belang zijn, of een
belemmering zouden kunnen vormen.
2.1.4 Rooilijnenbeleid langs rijkswegen - Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat hanteert het rooilijnenbeleid voor de rijkswegen. In verband met de
verkeersbelangen dient een strook aan weerzijden van een autosnelweg vrij gehouden te worden van bebouwing. Hiervoor zijn verschillende redenen:
• mogelijke toekomstige reconstructies;
• de mogelijke aanleg van elektronische begeleiding van het wegverkeer;
• de aanwezigheid of de reservering van ruimte ten behoeve van een leidingenstrook;
• het voorkomen van voor de weggebruiker afleidende effecten;
• het beperken van milieuhinder voor omwonenden.
Deze overwegingen hebben geleid tot het vaststellen van een rooilijnenbeleid door
Rijkswaterstaat, en wel in de nota ‘Rooilijnen langs rijkswegen’.
Een praktische invulling van dit beleid houdt in dat in een zone van 50 meter uit de
as van de dichtst bij gelegen rijbaan van een autosnelweg een bouwverbod geldt
(de ‘bebouwingsvrije zone’). Tot de rijbaan worden ook gerekend toe- en afritten
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van/naar andere wegen. Voor een zone van 50 meter tot 100 meter uit de as van de
dichtstbij gelegen rijbaan van een rijksweg geldt een bouwverbod met een afwijkingsbevoegdheid van het bevoegd gezag, na overleg met de wegbeheerder Rijkswaterstaat (de ‘overlegzone’).
Het onderzoeksgebied is gelegen buiten de zone tot 100 meter vanaf de ten noorden gelegen A67 en het rooilijnenbeleid vormt dan ook geen belemmering voor de
beoogde ontwikkeling.
2.1.5 SER-ladder
In 1999 heeft de Sociaal Economische Raad (SER) in zijn commentaar op de Nota
Ruimtelijk Economisch Beleid de zogenaamde SER-ladder geïntroduceerd. Deze ladder kan gezien worden als een denkmodel voor het inpassen van de ruimtebehoeften voor de functies wonen, bedrijvigheid en infrastructuur. In een algemene maatregel van bestuur (AmvB) is vastgelegd dat de toepassing van de SER-ladder wordt
voorgeschreven voor nieuwe bedrijventerreinen, dit om de verrommeling van het
Nederlandse landschap tegen te gaan.
De SER-ladder kan als volgt kort worden samengevat2:
1. Gebruik maken van de reeds voor een bepaalde functie beschikbaar gestelde
ruimte of ruimte die middels herstructurering beschikbaar gemaakt kan worden.
2. Optimaal gebruik maken van de mogelijkheden om door meervoudig ruimtegebruik de ruimteproductiviteit te verhogen.
Indien de bovenstaande opties onvoldoende soelaas bieden, komt de optie van uitbreiding van het ruimtegebruik aan de orde. Van belang hierbij is dat de verschillende relevante waarden en belangen goed worden afgewogen in een gebiedsgerichte aanpak. Door een zorgvuldige keuze van de locatie van ‘rode’ functies en
door investeringen in kwaliteitsverbetering van de omliggende groene ruimte moet
worden verzekerd dat het meerdere ruimtegebruik voor wonen, bedrijventerreinen
of infrastructuur de kwaliteit van natuur en landschap respecteert en waar mogelijk
versterkt.
In het kader van de beoogde ontwikkeling zal moeten worden voldaan aan de bovenstaande voorwaarden.

2

http://www.ser.nl website van de Sociaal Economische Raad.
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2.2 Provinciaal beleid
2.2.1 Structuurvisie ruimtelijke ordening
De provincie geeft in de structuurvisie ruimtelijke ordening de hoofdlijnen van het
ruimtelijk beleid tot 2025 (met een doorkijk naar 2040). De provincie kiest voor een
duurzame ontwikkeling waarin de kwaliteiten van de provincie sturend zijn bij de
ruimtelijke keuzes die de komende jaren op de provincie afkomen. Nieuwe ontwikkelingen moeten bijdragen aan de kracht en identiteit van Noord-Brabant.
Het ruimtelijk beleid van de provincie Noord Brabant heeft als hoofddoel: ‘zorgvuldiger omgaan met de Brabantse ruimte’. De provincie streeft ernaar om de economische, ecologische en sociaal-culturele kwaliteiten meer met elkaar in balans te brengen, zodat het voor iedereen prettig wonen, werken en recreëren is in NoordBrabant. Om het hoofddoel te kunnen bereiken, heeft de provincie Noord-Brabant
vijf leidende principes geformuleerd voor het ruimtelijk beleid voor de periode tot
2020:
• meer aandacht voor de onderste lagen: het watersysteem, de bodemtypologie
en de geomorfologie en de infrastructuur;
• zuinig ruimtegebruik;
• concentratie van verstedelijking: inbreiden, herstructureren en intensiveren.
• zonering van het buitengebied;
• grensoverschrijdend denken en handelen.
Ten aanzien van bedrijvigheid is het beleid gericht op een goed functionerende (regionale) markt voor bedrijventerreinen en een gedifferentieerde voorzieningenstructuur, middels:
• voorzien in een kwantitatief en kwalitatief op de behoefte aansluitend aanbod
van bedrijventerreinen en een gedifferentieerde voorzieningenstructuur;
• realiseren van zorgvuldig ruimtegebruik op bedrijventerreinen en het bevorderen van herstructurering van verouderde terreinen.
De provincie vindt het belangrijk dat het bedrijfsleven in Brabant zich (verder) kan
ontwikkelen en dat in de ruimtebehoefte wordt voorzien door ruimte te reserveren
voor de verwachte omvang van de ruimtelijke ontwikkelingen. Tegelijkertijd vindt
de provincie het van belang dat deze ruimtebehoefte voor het bedrijfsleven niet
alleen op uitbreidingslocaties wordt gerealiseerd. De aandacht gaat daarom uit
naar:
• het intensiever benutten van bestaande bedrijventerreinen;
• het herstructureren van verouderde bedrijventerreinen;
• het intensiveren van het ruimtegebruik op nieuwe (uitbreidings)locaties.
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De uitgeefbare ruimte op bedrijventerreinen dient in het algemeen beschikbaar te
zijn voor bedrijfsactiviteiten die vanwege hun milieuhinder, hun omvang en/of hun
verkeersaantrekkende werking niet in een (gemengde) woonomgeving passen. Uit
oogpunt van zorgvuldig ruimtegebruik dient oneigenlijk gebruik van bedrijventerreinen (zoals wonen, kantoorlocaties en detailhandelsfuncties) te worden voorkomen.
Ten aanzien van de ontwikkeling van bedrijventerreinen ligt er in de visie voor het
bedrijfsleven, de betrokken overheden en andere initiatiefnemers een gezamenlijke
opgave op het vlak van inbreiden, herstructureren en het intensief en meervoudig
gebruik van de ruimte. De mogelijkheden voor inbreiden, herstructureren en intensiveren per regio, per locatie, maar ook in de tijd bezien, kunnen verschillen. De
mate en wijze waarop aan aspecten van zuinig ruimtegebruik vorm en inhoud
wordt gegeven, moet aansluiten op de specifieke ruimtelijke karakteristieken en
kwaliteiten ter plaatse. Dit vraagt om maatwerk en verdere uitwerking.
2.2.2 Verordening Ruimte Noord-Brabant 2011
In de Wet ruimtelijke ordening is vastgelegd hoe de bevoegdheden voor de ruimtelijke ordening zijn verdeeld tussen gemeenten, provincies en rijk. Zo is bijvoorbeeld
opgenomen dat de provincie regels kan opstellen waarmee een gemeente rekening
moet houden bij het ontwikkelen van bestemmingsplannen. Dit kan de provincie
doen middels het opstellen van een ‘provinciale planologische verordening’.
De provincie Noord-Brabant heeft ervoor gekozen om de ‘Verordening Ruimte
Noord-Brabant 2011’ op te stellen. De Verordening ruimte is één van de uitvoeringsinstrumenten binnen de structuurvisie. Provinciale Staten hebben op 17 december 2010 de ‘Verordening Ruimte Noord-Brabant 2011’ vastgesteld en de verordening is op 1 maart 2011 in werking getreden.
De verordening bestaat uit tekst en kaartmateriaal. De tekst bevat regels waarmee
gemeenten rekening moeten houden bij het opstellen van bestemmingsplannen,
projectbesluiten en beheersverordeningen. Aan de hand van de kaart kan vastgesteld worden waar welke regels van toepassing zijn.
Ten aanzien van bedrijventerreinbeleid stelt de Verordening Ruimte dat het waarborgen van de ruimtelijke kwaliteit bij nieuwe ontwikkelingen van groot belang is.
Voor de voorgenomen ontwikkeling is met name het onderwerp ‘Stedelijke ontwikkeling’ (artikel 3) met de bijbehorende kaart ‘Stedelijke ontwikkeling’ van belang.
Hierop zijn zoekgebieden opgenomen waar nieuwe stedelijke ontwikkelingen mogelijk zijn. Het onderzoeksgebied is gelegen binnen een ‘zoekgebied voor verstedelijking’ behorende bij ‘kernen in landelijk gebied’.
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Figuur 2: Uitsnede kaart ‘Stedelijke ontwikkeling’, uit de Verordening ruimte Noord-Brabant.
Bron: website provincie Noord-Brabant (www.brabant.nl).

In de Verordening Ruimte worden voorwaarden gesteld aan nieuwe stedelijke ontwikkelingen (waaronder bedrijventerreinontwikkeling). Nieuwe ontwikkelingen in
zoekgebieden voor stedelijke ontwikkeling zijn alleen mogelijk als er financiële,
juridische of fysieke mogelijkheden ontbreken om deze ontwikkeling in bestaand
stedelijk gebied te realiseren in het bijzonder door middel van inbreiden, herstructureren, intensiveren, meervoudig ruimtegebruik of enige andere vorm van zorgvuldig
ruimtegebruik. Daarnaast is een nieuwe kantoor- en/of bedrijventerreinontwikkeling alleen mogelijk indien financiële, juridische of feitelijke mogelijkheden ontbreken om een te ontwikkelen of uit te breiden bedrijventerrein of kantorenlocatie te
situeren in bestaand stedelijk gebied van enige kern van de aangrenzende gemeenten binnen de provincie Noord-Brabant. In het onderstaande tekstkader wordt hier
nader op ingegaan.
Voorwaarden voor bedrijventerreinontwikkeling binnen een ‘zoekgebied voor
verstedelijking’:
Definities
In artikel 3.1 van de Verordening Ruimte wordt het volgende aangegeven: Als bestaand stedelijk gebied zijn aangewezen de gebieden aangeduid als ‘stedelijk concentratiegebied’ en de kernen in landelijk gebied, waarvan de geometrische plaatsbepaling en de begrenzing met een nauwkeurigheid van 12,5 meter zijn vastgelegd. In de begripsbepalingen van de Verordening Ruimte is het begrip ‘bestaand
stedelijk gebied’ gedefinieerd als: ‘gebied dat het bestaande ruimtebeslag van een
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kern bevat ten behoeve van een samenhangende ruimtelijke structuur van stedelijke functies’.
Als zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling, behorend bij een stedelijk concentratiegebied onderscheidenlijk bij een kern in landelijk gebied, zijn aangewezen de als
zodanig aangeduide gebieden waarvan de geometrische plaatsbepaling en de begrenzing met een nauwkeurigheid van 25 meter zijn vastgelegd. In de begripsbepalingen van de Verordening Ruimte is het begrip ‘zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling’ gedefinieerd als: ‘gebied waar onder voorwaarden een stedelijke ontwikkeling mogelijk is’.
Voorwaarden
In artikel 3.2 ‘Stedelijke ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied’ wordt verder
aangegeven dat bestemmingsplannen die voorzien in een stedelijke ontwikkeling,
uitsluitend zijn gelegen in het bestaand stedelijk gebied. In artikel 3.3 ‘Stedelijke
ontwikkeling in zoekgebieden voor stedelijke ontwikkeling’ wordt aangegeven dat
in afwijking van artikel 3.2 een bestemmingsplan, gelegen in een zoekgebied voor
stedelijke ontwikkeling, kan voorzien in een stedelijke ontwikkeling mits de toelichting daaromtrent een verantwoording bevat.
Uit deze verantwoording dient te blijken dat er financiële, juridische of feitelijke
mogelijkheden ontbreken om de beoogde vorm van stedelijke ontwikkeling binnen
bestaand stedelijk gebied van een van de kernen van de gemeente te situeren, in
het bijzonder door middel van inbreiden, herstructureren, intensiveren, meervoudig
ruimtegebruik of enige andere vorm van zorgvuldig ruimtegebruik.
Verder dient de stedelijke ontwikkeling aan te sluiten bij bestaand stedelijk gebied
of plaats te vinden in een nieuw cluster van stedelijke bebouwing en dient bij de
stedenbouwkundige en landschappelijke inrichting van de stedelijke ontwikkeling
rekening te worden gehouden met de aanwezige ruimtelijke kwaliteiten en structuren in het gebied zelf en in de naaste omgeving, waaronder mede begrepen de
ontwikkeling van een groene geleding ten behoeve van ecologische en landschappelijke verbindingen.
In artikel 2 ‘Bevordering van ruimtelijke kwaliteit’ wordt aangegeven dat een bestemmingsplan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied, bijdraagt aan de zorg voor het behoud en de bevordering van de ruimtelijke kwaliteit van het daarbij betrokken gebied en de naaste omgeving, in het
bijzonder aan het principe van zorgvuldig ruimtegebruik. In de toelichting van het
bestemmingsplan dient hiertoe een verantwoording te worden opgenomen.
In deze verantwoording dient naar voren te komen dat rekening is gehouden met
de gevolgen van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling voor de in het plan begrepen gronden en de naaste omgeving, in het bijzonder wat betreft de bodemkwaliteit, de waterhuishouding, de in de grond aanwezige of te verwachten monumenten, de cultuurhistorische waarden, de ecologische waarden, de aardkundige waarden en de landschappelijke waarden alsmede de op grond van de verordening toe-
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gelaten ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden. Verder dient de omvang van de
beoogde ruimtelijke ontwikkeling, in het bijzonder wat betreft de omvang van de
beoogde bebouwing, in de omgeving te passen.
In artikel 2.2 ‘Kwaliteitsverbetering van het landschap’ wordt verder vermeld dat de
toelichting bij een bestemmingsplan een verantwoording bevat van de wijze waarop financieel, juridisch en feitelijk is verzekerd dat de realisering van de beoogde
ruimtelijke ontwikkeling gepaard gaat met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke
verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur,
landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van
het gebied waarop de ontwikkeling haar werking heeft of van het gebied waarvan
de gemeente de voorgenomen ontwikkeling in de hoofdlijnen heeft beschreven.
De bedoelde verbetering dient binnen de hoofdlijnen van de door de gemeente
voorgenomen ontwikkeling van het gebied te passen waarop de ontwikkeling haar
werking heeft en is onderwerp van regionale afstemming in het regionaal ruimtelijk overleg, zoals bedoeld in artikel 12.4 van de Verordening Ruimte, waaronder
mede begrepen de planologische voorbereiding van landschapsontwikkeling.
De verbetering kan mede betreffen het toevoegen, versterken of herstellen van
landschapselementen die een bijdrage leveren aan de versterking van de landschapsstructuur of de relatie stad-land, of een fysieke bijdrage aan de realisering
van de ecologische hoofdstructuur en ecologische verbindingszones.
Indien een directe kwaliteitsverbetering niet verzekerd is, of niet tot de mogelijkheden behoort, bestaat de mogelijkheid om een passende financiële bijdrage in
een landschapsfonds te storten, waarbij over de werking van dat fonds regelmatig
verslag dient te worden gedaan in het regionaal ruimtelijk overleg.
Handreiking Kwaliteitsverbetering van het landschap; De rood-met-groen koppeling
In de ‘Handreiking Kwaliteitsverbetering van het landschap; De rood-met-groen
koppeling’ heeft de provincie Noord-Brabant een aanzet gegeven voor de wijze
waarop gemeenten invulling zouden kunnen geven aan de aan de rood-met-groen
koppeling. De handreiking is een hulpmiddel en geen verplichte regel of beleidskader; gemeenten kiezen hun eigen methode om uitvoering te geven aan de Verordening ruimte.
In artikel 3.6 van de Verordening Ruimte wordt verder meer specifiek ingegaan op
de regels voor aan te leggen of uit te breiden bedrijventerreinen en kantorenlocaties:
1. De toelichting bij een bestemmingsplan dat voorziet in een ontwikkeling of
een uitbreiding van een bedrijventerrein of een kantorenlocatie bevat een
verantwoording over de wijze waarop:
a. de afspraken die daaromtrent in het regionaal ruimtelijk overleg,
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bedoeld in artikel 12.4, onder c, zijn gemaakt, worden nagekomen;
b. het beoogde netto ruimtebeslag zich verhoudt tot de afspraken genoemd onder a en tot de beschikbare harde plancapaciteit voor bedrijventerreinen en kantorenlocaties;
c. door middel van regels zorgvuldig ruimtegebruik wordt bevorderd.
2. Onder harde plancapaciteit voor bedrijventerreinen en kantorenlocaties, als
bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt verstaan de capaciteit voor aan te
leggen of uit te breiden bedrijventerreinen en kantorenlocaties waarover
een gemeente beschikt, die:
a. wordt uitgedrukt in het netto ruimtebeslag van bedrijventerreinen
en kantorenlocaties;
b. is opgenomen in een vastgesteld bestemmingsplan waarbij de bestemming nog niet is verwezenlijkt.
3. De wijze waarop zorgvuldig ruimtegebruik, als bedoeld in het eerste lid,
onder c, wordt bevorderd, betreft in het bijzonder:
a. de wijze waarop de inrichting van het bedrijventerrein of de kantorenlocatie een gunstige verhouding tussen bruto en netto ruimtebeslag bevordert;
b. voor zover van toepassing, regels inzake een doelmatige verdeling
van het ruimtebeslag ten behoeve van bedrijven in de verschillende
milieucategorieën;
c. regels inzake de minimale omvang van de uit te geven bedrijfskavels;
d. regels inzake een op de aard van het bedrijventerrein of de kantorenlocatie aangepast bebouwingspercentage en bouwhoogte;
e. regels welke beogen oneigenlijk ruimtegebruik, gelet op de aard
van het bedrijventerrein of de kantorenlocatie, tegen te gaan.
4. Onder oneigenlijk ruimtegebruik, als bedoeld in het derde lid, onder e,
wordt voor wat betreft een middelzwaar en zwaar bedrijventerrein verstaan het gebruik voor:
a. bedrijfswoningen;
b. bedrijfsmatige uitoefening van administratieve diensten, detailhandel, horeca, maatschappelijke voorzieningen en leisurevoorzieningen, tenzij deze direct verband houden met een of meer op het
desbetreffende terrein gelegen bedrijven en zoveel mogelijk geclusterd zijn gesitueerd;
c. andere bedrijven dan bedoeld onder b en behorend tot de milieucategorie 1 en 2, met uitzondering van een bedrijf gelegen op een bestemmingsvlak met een omvang van meer dan 5000 m2.

Verder zijn de overige kaarten van de Verordening Ruimte bekeken, waaronder de
kaarten ‘Natuur en landschap’ en ‘Water’. Uit de kaart ‘Natuur en landschap’ blijkt
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dat het onderzoeksgebied niet is gelegen binnen een gebied met een bijzondere
aanduiding. Blijkens de kaart ‘Water’ ligt het onderzoeksgebied niet binnen een
waterbergingsgebied of een reserveringsgebied.

Figuur 3: Uitsnede kaart ‘Natuur en landschap’, uit de Verordening ruimte Noord-Brabant.
Bron: website provincie Noord-Brabant (www.brabant.nl).

Figuur 4: Uitsnede kaart ‘Water’, uit de Verordening ruimte Noord-Brabant.
Bron: website provincie Noord-Brabant (www.brabant.nl).
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Figuur 5: Uitsnede kaart ‘Water’, uit de Verordening ruimte Noord-Brabant.
Bron: website provincie Noord-Brabant (www.brabant.nl).

Op de kaarten ‘Cultuurhistorie’ en ‘Niet agrarische ruimtelijke ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied’ zijn geen bijzondere aanduidingen voor het onderzoeksgebied opgenomen. Op de kaart ‘overige agrarische ontwikkelingen en windturbines’ tot slot, ligt het onderzoeksgebied binnen ‘agrarisch gebied’ en niet binnen een vestigingsgebied voor glastuinbouw. Er bestaan vanuit dat oogpunt dus
geen belemmeringen voor de beoogde ontwikkeling.
2.2.3 Conclusie provinciaal beleid
In het kader van de beoogde ontwikkeling zal moeten worden voldaan aan de
voorwaarden zoals deze in de Verordening Ruimte Noord Brabant 2011 zijn gesteld,
met name in artikel 3.6 ‘regels voor aan te leggen of uit te breiden bedrijventerreinen en kantorenlocaties‘. Zo dient in de toelichting van het op te stellen bestemmingsplan een verantwoording te worden opgenomen voor het feit dat sprake is
van een stedelijke ontwikkeling buiten ‘bestaand stedelijk gebied’, te weten binnen
een ‘zoekgebied voor stedelijke ontwikkeling’, dient het ruimtebeslag zich te verhouden tot de in het regionaal overleg overeengekomen beschikbare harde plancapaciteit en zorgvuldig ruimtegebruik te worden bevorderd.
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2.3 Bestemmingsplan buitengebied Asten
In het onderzoeksgebied is op de gemeentelijke bestemmingsplankaart (gewijzigd
vastgesteld door gemeenteraad van Asten op 1 juli 2009) de agrarische, bedrijfs- en
woonbestemmingen gelegen. Er is geen bos- of natuurbestemming.

Figuur 6: Uitsnede Bestemmingsplankaart buitengebied Asten

Art. 3 Agrarisch, Art. 6 Bedrijf, Art. 15 Wonen, Art.19 Archeologisch aandachtsgebied

2.4 Conclusie
Wat natuurbeleid betreft zijn er planologisch (buiten snoeien buiten het broedseizoen) geen belemmeringen en aldus weinig risico’s te verwachten.
Het onderzoeksgebied is in het onlangs vastgestelde Bestemmingsplan buitengebied
Asten grotendeels agrarisch bestemd. Voor het onderzoeksgebied dient een nieuw
bestemmingsplan te worden opgesteld.

18

Hoofdstuk 2

3.

ONDERZOEKSASPECTEN

3.1 Archeologie
De Wet op de Archeologische Monumentenzorg is de Nederlandse uitwerking van
het Verdrag van Malta (1992). De wet is een raamwet die regelt hoe rijk, provincie
en gemeente bij hun ruimtelijke plannen rekening moeten houden met het erfgoed
in de bodem. De wet is op 1 september 2007 in werking getreden.
De wet beoogt het culturele erfgoed (en vooral het archeologische erfgoed) te beschermen. Onder archeologisch erfgoed wordt verstaan: alle fysieke overblijfselen,
zowel in als boven de grond, die bijdragen aan het verkrijgen van inzicht in menselijke samenlevingen uit het verleden.
De uitgangspunten van de wet zijn:
• Archeologische waarden zoveel mogelijk in de bodem bewaren en alleen opgraven als behoud in de bodem (in situ) niet mogelijk is.
• Vroeg in de ruimtelijke ordening al rekening houden met archeologie. Initiatiefnemers tot ruimtelijke ontwikkelingen moeten in een vroegtijdig stadium aangeven hoe met eventuele archeologische waarden bij bodemverstorende ingrepen zal worden omgegaan. Dit houdt in een verplichting tot vooronderzoek bij
werkzaamheden die de grond gaan verstoren. De invoering hiervan wordt geregeld via bestemmingsplannen en vrijstellingen, de mer-plichtige activiteiten en
ontgrondingen.
• Bodemverstoorders betalen archeologisch onderzoek en mogelijke opgravingen.
De kosten voor noodzakelijke archeologische werkzaamheden komen ten laste
van de initiatiefnemer tot de bodemverstorende activiteit.
In de Wet op de Archeologische Monumentenzorg is aangegeven dat gemeentes
verantwoordelijk zijn voor hun eigen bodemarchief. Dit betekent dat de gemeente
bevoegd gezag is. Als gevolg van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg en
de Wet ruimtelijke ordening toetst de provincie Noord Brabant niet langer archeologische rapporten en programma’s van eisen.
Om te kunnen voldoen aan het gestelde in de Wet op de Archeologische Monumentenzorg dient de gemeente Asten te beschikken over archeologiebeleid en een archeologische beleidskaart.
De gemeente Asten heeft haar archeologische beleid vastgelegd in de ‘Nota Archeologiebeleid gemeente Asten’3. Voor het gehele gemeentelijke grondgebied is ver3

ArchAeo, Nota Archeologiebeleid gemeente Asten, Naar een implementatie van de Wet op de
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der een archeologische verwachtings- en beleidsadvieskaart opgesteld. Door aan de
verwachte en bekende archeologische en historische resten een concreet beleidsadvies te koppelen, vormt de kaart een eerste praktisch handvat bij de inpassing van
de archeologie bij planvorming en uitvoering.
Binnen het plangebied komen de volgende verwachtingswaarden voor:
• Archeologisch waardevolle dorpskern en gehucht (categorie 3).
• Hoog (categorie 4)

Figuur 7: Gecombineerde archeologische verwachtings- en beleidskaart.

Aan de verschillende categorieën zoals deze zijn opgenomen op de archeologische
verwachtings- en beleidskaart, zijn de volgende beleidslijnen verbonden:

Archeologische Monumentenzorg in het gemeentelijke beleid; ArchAeO-Rapport 1005, 21-12-2010.
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Categorie

Soort gebied

Categorie 1

Wettelijk beschermd archeologisch Geen bodemverstorende activiteiten toegestaan,

Beleidlijn

monument.

tenzij een vergunningverlening vooraf van de minister van OCW. Bij gemeentelijke monumenten:
vergunningaanvraag bij de gemeente.

Categorie 2

Archeologisch waardevolle terrei- Onderzoeksplicht bij een verstoringsdiepte van
nen.

meer dan 40 cm en een verstoringsoppervlak van
meer dan I00 m².

Categorie 3

Archeologisch waardevolle terrei- Onderzoeksplicht bij een verstoringdiepte van meer
nen.

dan 40 cm en een verstoringoppervlak van meer
dan 250 m².

Categorie 4

Gebieden met een hoge archeolo- Onderzoeksplicht bij een verstoringsdiepte van

(inclusief

gische verwachting.

meer dan 40 cm en een verstoringsoppervlak van

beekdal)

meer dan 250 m².

Categorie 5

Gebieden

(inclusief

archeologische Verwachting.

met

beekdal)
Categorie 6

een

middelhoge Onderzoeksplicht bij een verstoringsdiepte van
meer dan 40 cm en een verstoringsoppervlak van
meer dan 2.500 m².

Gebieden met een |age archeologi- Onderzoeksplicht alleen bij een MER.-plichting
sche verwachting.

project of een project vallend onder de Tracwet of
de Wet Milieubeheer.

Categorie 7

Gebieden zonder een archeologi- Onderzoeksplicht alleen bij een MER.-plichting
sche verwachting.

project of een project vallend onder de Tracwet of
de Wet Milieubeheer.

Binnen het onderzoeksgebied geldt voor zowel de gronden binnen categorie 3 en 4
een onderzoeksverplichting bij een verstoringdiepte van meer dan 40 cm en een
verstoringoppervlak van meer dan 250 m². Aangezien met de beoogde ontwikkeling
van het onderzoeksgebied sprake zal zijn van een verstoringsoppervlak van meer
dan 250 m² en waarschijnlijk ook een verstoringsdiepte van meer dan 40 cm, is het
uitvoeren van een archeologisch onderzoek noodzakelijk.

3.2 Bodem
Uit de bodemkaart blijkt dat de bodem in het onderzoeksgebied grotendeels bestaat uit hoge zwarte enkeerdgronden; leemarm en zwak lemig fijn zand (zE221).
Een deel van het onderzoeksgebied (om en nabij Floralaan) zijn lage enkeerdgronden (Ezg21).
In het zuidwesten van het plangebied (Stegen 1, terrein Primasta BV) is in het verleden bodemonderzoek uitgevoerd. Uit dat onderzoek is gebleken dat bij ontwikkeling geen aanvullend onderzoek noodzakelijk is. In het noorden van het plangebied
is (ten behoeve van de reconstructie van de N279?) bodemonderzoek in uitvoering;
de resultaten ervan zijn niet direct bekend.
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Figuur 8: Bodemkaart

Figuur 9: Bodemonderzoekskaart
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Het is wettelijk verplicht een verkennend bodemonderzoek uit te voeren naar de
overige gronden. Een schone grondverklaring is bij aankoop immers vereist.
Conclusie
In het zuidwestelijk deel van het onderzoeksgebied is de grond schoon. In het overige deel van het onderzoeksgebied is over bodemvervuiling niets bekend. Een verkennend bodemonderzoek is dan ook noodzakelijk. Voor het zuidwestelijke deel
van het onderzoeksgebied dient de gemeente aan de hand van de situatie ter plaatse en het gebruik van de gronden sinds de uitvoering van het genoemde onderzoek
voor dat deel, nader te bepalen in hoeverre een actualisatie van het onderzoek wenselijk of noodzakelijk is.

3.3 Water
Algemeen
Door de Nota Ruimte krijgt met name het waterbeleid een wezenlijk andere oriëntatie: van reageren naar anticiperen. De laatste jaren dient in ruimtelijke plannen
steeds meer aandacht besteed te worden aan waterhuishoudkundige aspecten.
Daarbij staan naast een duurzaam waterbeheer de integrale afweging en het creëren van maatwerk voorop. Water moet altijd bekeken worden in het licht van het
watersysteem of stroomgebied waarin een stad of een dorp ligt. Een goede afstemming van waterbeleid (kwantitatieve en kwalitatieve eigenschappen) en ruimtelijke
ordening, ook in het direct aangrenzende gebied, is daarom noodzakelijk.
Nieuwe ontwikkelingen
Het initiatief biedt ruimte aan nieuwbouw van bedrijfsopstallen en bijbehorend
programma op openbaar terrein. Ten aanzien van deze nieuwbouwplannen in relatie tot duurzaam omgaan met water zijn de volgende beleidsuitgangspunten van
het waterschap Aa & Maas van toepassing;
Beleidskader
Relevante beleidsstukken op het gebied van water zijn het Provinciaal plan van
Noord-Brabant, het Waterbeheersplan 2010-2015 van waterschap Aa & Maas, het
Nationaal Waterplan, WB21, Nationaal Bestuursakkoord Water en de Europese Kaderrichtlijn Water. Belangrijkste gezamenlijke punt uit deze beleidsstukken is dat
water een belangrijk sturend element is in de ruimtelijke ordening. De bekende
drietrapsstrategieën zijn leidend:
• vasthouden-bergen-afvoeren (waterkwantiteit);
• voorkomen-scheiden-zuiveren (waterkwaliteit).
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Daarnaast is de ‘Beleidsbrief regenwater en riolering’ nog relevant. Hierin staat hoe
het beste omgegaan kan worden met het hemelwater en het afkoppelen daarvan.
Ook hier gelden de drietrapsstrategieën.
Waterschap Aa en Maas Beleidsnota uitgangspunten Watertoets
Het waterschap Aa & Maas heeft in
• Gescheiden houden van het vuil water en het schoon hemelwater. Het streefbeeld is het schone regenwater af te koppelen. Hierbij wordt het vuile water via
de riolering afgevoerd en blijft het schone regenwater in het ideale geval binnen het projectgebied.
• Voor de afweging van de wijze waarop met het afgekoppelde schone hemelwater dient worden omgegaan gelden de volgende afwegingsstappen: ‘hergebruik-infiltratie-buffering-afvoer’.
• Hydrologisch Neutraal bouwen: Bij nieuwe ontwikkelingen dient de hydrologische situatie minimaal gelijk te blijven aan de uitgangssituatie. De GHG mag niet
verlaagd worden en het waterpeil sluit aan bij optimale grondwaterstanden.
• Water als kans. De belevingswaarde van water kan bijvoorbeeld voor meerwaarde zorgen.
• Meervoudig ruimtegebruik. Omdat de vierkante meters duur zijn, wordt aangeraden naar meervoudig grondgebruik te kijken. Op deze manier kan het ‘verlies’
van vierkante meters door de ruimtevraag van water beperkt worden.
• Voorkomen van vervuiling. Nieuwe bronnen van verontreiniging dienen zoveel
mogelijk voorkomen te worden.
• ‘wateroverlastvrij bestemmen’. Bij dit uitgangspunt wordt al voldaan aan extreme situaties (NBW-norm). De voorkeur gaat uit naar het ontwikkelen op locaties
die als gevolg van hun ligging ‘hoog en droog genoeg’ zijn en daarmee voldoen
aan de NBW-norm voor de toekomstige functie, zodat ’wateroverlastvrij bestemd’ wordt.
• Rekening houden met waterschapsbelangen, zoals watergangen en/of waterkeringen.
Bij de nieuwbouw dient rekening te worden gehouden met de aanleg van een gescheiden rioolstelsel. Het regenwater dient hierbij worden geloosd op een binnen de
plangrenzen aan te leggen voorziening, opdat het (mogelijke) waterprobleem niet
wordt afgewenteld naar de omgeving. Er moet dus bij de planvorming rekening
worden gehouden met een ruimte voor waterbergingsvoorzieningen.
Kenmerken huidige watersysteem
Het plangebied is circa 14,5 hectare groot en is gelegen ten noordoosten van de
kern Asten. Het plangebied ligt ingeklemd tussen de Floralaan, Stegen en de N279.
Het plangebied bestaat in de huidige situatie hoofdzakelijk uit landbouwgronden,
met daarop centraal gelegen een agrarisch bouwblok. In de zuidwestelijk deel van
het plangebied is in de huidige situatie het bedrijf Primasta BV gevestigd. Op basis
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van luchtfoto’s is de inschatting gemaakt dat in de huidige situatie circa 20% van
het plangebied is verhard.

Figuur 10: Ligging plangebied

Het maaiveld in het plangebied ligt tussen de 24,5 meter + NAP (zuidelijk deel) en
25,5 meter + NAP (noordelijk deel).

Bodem en grondwater
De bodem in het plangebied bestaat uit eerdgronden op zand. Dit zijn zandgronden
met een donkere, humusrijke bovenlaag (als gevolg van lange agrarische bewerking). De Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) varieert sterk binnen het
plangebied. In het zuidelijk en zuidwestelijke deel van het plangebied ligt de GHG
circa 40 tot 80 centimeter beneden maaiveld. De GHG in het noordelijk deel van het
plangebied liggen circa 200 centimeter beneden maaiveld.
Bij de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) is dezelfde verdeling herkenbaar.
De GLG ligt in het zuidelijke en zuidwestelijke deel 140 tot 180 centimeter beneden
maaiveld. In het noordelijke deel ligt de GLG meer dan 250 centimeter onder maaiveld.
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De weergegeven grondwaterstanden komen overeen met Grondwatertrappen die
variëren van Grondwatertrap VI (zuidelijke en zuidwestelijke deel) tot Grondwatertrap VIII (GT) VI en VII. De GHG, GLG, en GT zijn bepaald aan de hand van de digitale
wateratlas van de provincie Noord-Brabant.
Een groot deel van het plangebied is, gezien de grondslag en de lage grondwaterstand, een infiltratiegebied. In de directe omgeving van het plangebied komt overigens wel plaatselijk kwel voor.

Oppervlaktewater
Op de zuidgrens van het plangebied is reeds een leggerwatergang aanwezig. Een
leggerwatergang is een hoofdwatergang, die in beheer is bij het waterschap. Leggerwatergangen zijn belangrijk voor de afwatering van gebieden en terreinen. Deze
Leggerwatergang en overige watergangen in de omgeving zijn in onderstaande
figuur weergegeven. De afwateringsrichting is ter hoogte van het plangebied westelijk. Na passage van de Floralaan wordt het water langs de noordelijk grens van de
kom van Asten afgevoerd (aangegeven met rode pijlen in onderstaande figuur).

Figuur 11: Watergangen in/ nabij plangebied
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Riolering
De 2 percelen in het plangebied zijn aangesloten op de riolering. Hemelwater wordt
reeds separaat van de vuilwaterafvoer afgevoerd. Voor de beoogde ontwikkeling zal
een nieuwe riolering moeten worden aangelegd.

Water voor (menselijke) consumptie
Verspreid over de provincie Noord-Brabant zijn een aantal waterwinlocaties gelegen. Dergelijk waterwinlocaties zijn beschermd op basis van de Provinciale Milieuverordening (PMV). Rondom waterwinlocaties zijn beschermingszones aangewezen
in de PMV, te weten waterwingebieden, grondwaterbeschermingsgebieden en boringsvrije zones. Het plangebied is niet gelegen in dergelijke gebieden.

Verordening waterhuishouding
Het plangebied is niet gelegen in een op basis van de verordening waterhuishouding beschermd gebied, of attentiegebied.

Water voor natuur
Het plangebied is niet gelegen in de Groene Hoofdstructuur en/ of natte natuurparel.
Water in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen
De ontwikkelingen in het plangebied voorzien naar verwachting in een sterke toename van het verhard oppervlak (dakoppervlak, erfverhardingen, straatverharding).
Bedrijventerreinen kenmerken zich in het algemeen door de hoge mate van ‘verstening’. Als gevolg van de toename van het verharde oppervlak komt hemelwater, dat
op het plangebied valt, versneld tot afvoer. Uitgaande van het beleidsuitgangspunt
‘Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen’ dient hiervoor compenserende waterberging
plaats te vinden binnen de grenzen van het plangebied.
Hemelwaterstructuur en benodigde waterberging
In de beoogde situatie zal een het hemelwater worden afgekoppeld van de riolering. Hiertoe dient een gescheiden stelsel worden aangelegd. De hemelwaterafvoer
mondt in het zuidoosten van het plangebied uit in een bergingsvoorziening van
waaruit hemelwater zal infiltreren in de bodem.
In de eerste concept schets is rekening gehouden met water. In de schets is aangegeven waar waterberging kan plaatsvinden. Hierbij zij 2 fasen uitgewerkt; fase 2
inclusief de zuidwesthoek van het plangebied en fase 1 exclusief deze zone. De
blauwe arceringen betreffen ruimten die zijn vrijgehouden voor waterberging:
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Figuur 12: Handschets beoogde ontwikkeling (links fase 1; rechts met fase 2)

Voor het bepalen van de benodigde waterberging is gebruik gemaakt van het instrumentarium Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen van het waterschap Aa & Maas.
Hierbij wordt de berging bepaald, uitgaande van een T=10 + 10% bui. Tevens dient
in beeld te worden gebracht water met het hemelwater in een extreme neerslagsituatie (T=100 + 10%).
Bij het bepalen van de benodigde berging in het plangebied is uitgegaan van de
hieronder opgesomde getallen. Hierbij is rekening gehouden met een verhard oppervlak van circa 80% van het uitgeefbaar terrein, wat in deze fase een plausibele
aanname is:
Fase 1:
Verhard oppervlak uitgangssituatie
Totaal verhard oppervlak beoogde situatie
Toegestane afvoer richting oppervlaktewater
Huidige Maaiveldniveau
Nieuw maaiveldniveau
Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand
Infiltratiecapaciteit
ting)
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9.300 m² (schatting)
67.000 m² (6,7 hectare)
0,67 l/s/ha
24,5 m + NAP
25,0 m + NAP
0,6 m + NAP
0,5 m/dag (behoudende schat-
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Invoer ban bovenstaande gegevens resulteert naar invoering in de HNO-rekentool in
de volgende gegevens.:

Hiermee komt de benodigde berging uit op:
T = 10 + 10%
T = 100 + 10%

2778 m³
3674 m³

Indien Fase 2 ook wordt meegenomen:
Incl Fase 2:
Verhard oppervlak uitgangssituatie
Totaal verhard oppervlak beoogde situatie
Toegestane afvoer richting oppervlaktewater
Huidige Maaiveldniveau
Nieuw maaiveldniveau
Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand
Infiltratiecapaciteit
ting)

Hoofdstuk 3

29.000 m² (schatting)
85.000 m² (8,5 hectare)
0,67 l/s/ha
24,5 m + NAP
25,0 m + NAP
0,6 m + NAP
0,5 m/dag (behoudende schat-
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Invoer ban bovenstaande gegevens resulteert naar invoering in de HNO-rekentool in
de volgende gegevens.:

Hiermee komt de benodigde berging uit op:
T = 10 + 10%
T = 100 + 10%

2683 m³
3547 m³

Op basis van deze gegevens dient de bergingsvoorziening een minimale capaciteit te
hebben van 2778 m. (fase1)/ 2683 m³ (fase2). Rekening houdend met een maximale
peilstijging van 0,30 m (in de T=10 situatie), is een voorziening nodig met een oppervlak van 9262 m² (fase1) en 8942 m² (fase2).
Met inbegrip van fase 2 is overigens iets minder waterberging nodig, aangezien fase
twee in de huidige situatie nagenoeg volledige bebouwd is. De beoogde ontwikkeling voorziet voor dit deel van het plangebied in een lichte teruggang van het verharde oppervlak.
Vanuit de berging zal het hemelwater deels infiltreren in de bodem en deels vertraagd worden afgevoerd naar het omliggende watersysteem. Een overloop naar
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bestaande watergangen wordt dan ook geadviseerd, aangezien ten tijde van hoge
grondwaterstanden (GHG) de infiltratie tijdelijk bemoeilijkt wordt. Geadviseerd
wordt de bergingsvoorzieningen te voorzien van een geknepen overloop naar het
bestaande watersysteem. Hierbij mag de landbouwkundige afvoer (0.67 l/s/h niet
worden overschreden. De beschikbare ruimte voor de bergingsvoorziening is ruim
22.000 m² (fase1) / 29000 m² (fase2) wat betekent dat een benodigde voorzieningen
voor waterberging ruimtelijk inpasbaar is.
Bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein dient op hoofdlijnen rekening te worden gehouden met de volgende randvoorwaarden vanuit de waterhuishouding:
• Uitgaande van een verhardingspercentage van 80% (voorlopige schatting) dient
te rekening te worden gehouden met een benodigde bergingscapaciteit van
2778 m. (fase1)/ 2683 m³ (fase2) (T = 10 + 10%). De terreininrichting dient zodanig te zijn dat het plangebied een hoeveelheid hemelwater (T = 100 + 10%) niet
leidt tot overlastsituaties. Bij de berekening is rekening gehouden met een (geschatte doorlatendheid van de bodem van 0,5 m/dag). Voorzieningen dienen zo
te worden aangelegd dat water in de T=100 + 10% situatie maximaal tot aan
maaiveld kan stijgen (hieraan kan worden voldaan.
• Het ruimtebeslag van bergingsvoorzieningen bedraagt circa 9262 m² (fase1) en
8942 m² (fase2). en is ruimtelijk gezien inpasbaar in het plan.
• De bergingsvoorziening dient bij voorkeur te worden vormgegeven als droogvallende bergingsvoorziening, aangezien infiltratie op de planlocatie naar verwachting goed zal zijn. Een nader infiltratieonderzoek wordt aanbevolen om de
infiltratiecapaciteit van de ondergrond te bepalen. Dit onderzoek kan het beste
worden uitgevoerd zodra de (globale) ligging van watergangen/ bergingsvoorzieningen is bepaald.
• Er dient rekening te worden gehouden met droogvallende bergingsvoorzieningen. Gezien de grondslag en de (verdeeld over het jaar) sterk wisselende grondwaterstanden staan sloten/ bergingsvoorzieningen en watergangen een flink
deel van het jaar droog. Met het oog op deze dynamiek is het realiseren van
permanent watervoerende waterpartijen niet zonder aanvullende maatregelen
uit te voeren.
• Bij voorkeur wordt de bergingsvoorziening zodanig aangelegd dat het water in
extreme situaties (T=100 + 10%) maximaal tot aan maaiveld komt.
• Berekening van de benodigde omvang van de bergingsvoorziening is (mede)
gebaseerd op een doorlatendheid (k-waarde) van 0,5 m/dag, wat een aanname
is op basis van de karakteristieken van de bodem ter plaatse. Aangezien de
doorlatendheid in de praktijk van plaats tot plaats sterk kan verschillen wordt
aanbevolen een infiltratieonderzoek uit te voeren, bij de bepaling van de omvang van de benodigde bergingsvoorzieningen.
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Ontwatering
Voor wegen geldt een ontwateringsnorm4 van 0,70 meter. Dit betekent dat het
wegpeil 0,70 meter boven de GHG dient te liggen. Voor woningen met een kruipruimte geldt een norm van 0,90 meter. In het plangebied worden echter geen woningen gebouwd. De grondwaterstanden zijn in een groot deel van het plangebied
dusdanig laag dat er geen beperkingen zijn om op het huidige maaiveldniveau te
bouwen. Slechts in het uiterste zuiden van het plangebied 0,4 tot 0,8 meter onder
maaiveld gelegen. Indien in deze (smalle) zone langs De Stegen wordt gebouwd,
kan plaatselijke ophoging nodig zijn.
Riolering
In de beoogde situatie dient een gescheiden stelsel te worden aangelegd. Het hemelwaterriool (HWA). Het vuilwater van de bedrijven dient aan te worden gesloten
op het bestaande rioolstelsel in de omgeving. Hemelwater dient gescheiden te worden afgevoerd en te worden geborgen/ geïnfiltreerd binnen de grenzen van het
plangebied.
Conclusies & Aanbevelingen

Conclusies
•
•

•

Het initiatief is vanuit het oogpunt van het waterbeheer niet gelegen in een
beschermd gebied c.q. beschermde zone.
het watersysteem in het plangebied is in de huidige situatie geschikt voor agrarisch gebruik. Als gevolg van de ontwikkeling (forse toename verhard oppervlak)
dient compenserende waterberging plaatst te vinden voor het hemelwater dat
als gevolg van de ontwikkeling versnelt tot afvoer komt.
bij de planvorming dient (globaal) rekening te worden gehouden met een benodigde berging van 4168 m³. Hierbij is uitgegaan van een verhardingspercentage van 80%, k-waarde van 0,5 m/dag en geen ophoging van het huidige maaiveldniveau). Dit komt globaal overeen met een ruimtebeslag van 2778 m². (fase1) en 2683 m³ (fase2).

Aanbevelingen
•

•

4

Het verdient de aanbeveling om de doorlatendheid van de bodem te bepalen
met behulp van een infiltratieonderzoek ter plaatse van de beoogde bergingsvoorzieningen. Omvang van beoogde bergingsvoorzieningen is namelijk sterk
afhankelijk van de werkelijke k-waarde ter plaatse (!). Bij een hogere k-waarde
dan de aangenomen 0,5 m/dag kan worden volstaan met een geringere omvang
van bergingsvoorzieningen (een lager k-waarde resulteert automatisch in een
grotere ruimtevraag voor waterberging).
Bij eventuele afvoer naar het bestaande watersysteem (hier is voorlopig geen
rekening mee gehouden) mag de landelijke afvoernorm ter plaatse niet worden
overschreden (0,67 l/s/h).
Ontwateringsnorm is de minimale ontwateringsdiepte (afstand tot de maximale grondwaterspiegel)
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3.4 Natuur
De bescherming van de natuur is in Nederland vastgelegd in respectievelijk de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Deze wetten vormen een uitwerking van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Daarnaast vindt beleidsmatig
gebiedsbescherming plaats door middel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS),
die is geïntroduceerd in het ‘Natuurbeleidsplan’ (1990) van het Rijk en op provinciaal
niveau in de Structuurvisie is uitgewerkt.
In het plangebied zijn natuurwaarden te verwachten. Door een ecoloog van BRO is
daarom een eerste inschatting gemaakt van de beschermde natuurwaarden in het
plangebied en omgeving. Op vrijdag 3 juli 2009 is deze scan uitgevoerd, door middel
van een verkennend veldbezoek. Hierna volgen de resultaten van deze scan en een
advies voor het stedenbouwkundig ontwerp.
Natuurwaarden in en rond het plangebied (beoordeeld in 2009)
Het plangebied bestaat uit landbouwgrond, weide en een bedrijf dat onder andere
boomschors produceert. Rond het plangebied staan bomen, houtwallen en zijn
greppels aanwezig. De bomen en houtwallen bestaan uit losstaande zomereiken
langs de Provinciale weg N279, een houtwal van eik, lijsterbes en berk langs de
‘ovonde’ 'het Ei van Ommel' aan de noordoostzijde van het plangebied, een rij Italiaanse populieren langs de Floralaan, een jonge bosopstand van zomereik, een bosschage met verschillende soorten bomen en een drievoudige rij eiken langs de Floralaan. Verder is er een begroeid talud aanwezig aan de zuidkant van het bedrijf,
langs de noordoostzijde van het bedrijf loopt een restant van een houtwal met onder andere essen.
De greppels rond het plangebied stonden ten tijde van het veldbezoek droog. De
greppels langs de noordoost- en de noordwestzijde van het plangebied zijn een deel
van het jaar watervoerend, er groeien daar onder andere grote lisdodde en een
zeggesoort. De bodem in het plangebied is zandig en grotendeels voedselrijk. De
kruiden die langs de randen groeien zijn met name ruigtekruiden zoals kleine
brandnetel en gewone braam en zandgebonden soorten zoals knoopkruid en zandblauwtje. De brede wespenorchis groeit langs de noordoostkant van het plangebied.
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Het plangebied gezien vanaf De Stegen, op de
achtergrond de houtwal langs de ‘ovonde’.

Het plangebied gezien vanaf de N279, op de
achtergrond de bomen langs de Floralaan.

Greppel langs de Floralaan, met kattenstaart, rolklaver, gele lis
en hoge cyperzegge.

Brede wespenorchis bij ovonde

Beschermde natuurgebieden
In de omgeving van het plangebied zijn gebieden en verbindingszones aanwezig die
onder de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) vallen. Deze gebieden liggen aan de
andere kant van de snelwegen en provinciale wegen rond Asten. Eventuele negatieve effecten, die het toekomstige bedrijventerrein mogelijk op de EHS-gebieden kan
hebben, vallen weg tegen de externe werking die uitgaat van deze wegen, door
geluid, licht en bewegende voertuigen.
Het plangebied valt buiten de invloedssfeer van in het kader van de Natuurbeschermingswet aangewezen gebieden. De Boswet is van toepassing op het plangebied,
omdat het plangebied voor de Boswet buiten de bebouwde komgrens ligt. Bomen
die gekapt worden moeten zoveel mogelijk binnen het plangebied worden gecom-
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penseerd, met uitzondering van Italiaanse populieren. Daarnaast moet een kapvergunning worden aangevraagd bij de gemeente.
Beschermde soorten
De bomen en struiken in het plangebied, die een aaneengesloten landschapselement vormen, zijn naar verwachting van relatief groot belang voor vleermuizen en
(roof)vogels. In en rond de Peel en de Somerense Heide komt de das voor. Door de
aanwezigheid van (beschermde) bosgebieden en landbouwgebied in en rond het
plangebied, is de kans groot dat de das ook in de omgeving van het plangebied
voorkomt. Het is niet uitgesloten dat er in de houtwallen, greppels en bermen beschermde planten groeien. Alle soorten vleermuizen, inheemse vogels en das zijn
streng beschermd. Mogelijk komen er ook beschermde planten voor. Het plan moet
zodanig worden gerealiseerd dat er geen negatieve effecten optreden op deze soorten. Dat kan grofweg op twee manieren:
1. De bestaande bomen opnemen in het plan als ‘groen’ en zorgen dat de bomen
niet worden aangelicht. De bomen kunnen een meerwaarde vormen voor de
uitstraling, omgevingskwaliteit en inbedding van het bedrijventerrein. Belangrijk is dat de bomenrijen en de onderliggende gronden een ecologische functie
kunnen blijven behouden. Een goed functionerende struik- en kruidlaag hoort
daarbij. De bomenrijen kunnen ook gebruikt worden om wandelpaden langs
aan te leggen. Zo krijgt het bedrijventerrein ook meerwaarde voor de toekomstige werknemers. Daarnaast moet voldoende geschikt foerageergebied beschikbaar blijven voor (roof)vogels en de das in de vorm van graslanden. Deze
moeten binnen een straal van 100 meter beschikbaar zijn.
2. De bomenrijen en graslanden volledig inventariseren op het belang voor vleermuizen, vogels en de das en zo nodig de aanwezige verblijfplaatsen en het foerageergebied dat verloren gaat elders compenseren. Echter, bij natuurcompensatie geldt altijd de drietrapsraket voorkomen, mitigeren, compenseren. Dus
eerst zoveel mogelijk de natuurwaarden sparen, als dat niet mogelijk is de negatieve effecten verzachten en als dat niet voldoende is moet gecompenseerd
worden.
Door de woningbouwplannen ten zuiden van het plangebied is het niet eenvoudig
om goede compensatie te realiseren nabij het plangebied. Daarom is het mogelijk
dat de bovengenoemde oplossingen niet afdoende zijn om het plan zonder negatieve effecten op vleermuizen, (roof)vogels en de das uit te voeren. Het is daarom ten
zeerste aan te bevelen om in overleg met de ontwikkelaars van de woonwijk op
zoek te gaan naar oplossingen voor natuurontwikkeling of –compensatie.
In het plangebied komen verder naar verwachting enkele algemene soorten zoogdieren en amfibieën. Voor deze en andere algemene soorten is bij ruimtelijke ontwikkelingen en beheer geen ontheffing nodig van de Flora- en faunawet. Wel geldt
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voor deze soorten de zorgplicht. Op basis van de verspreidingsgegevens van soorten
en de aanwezige biotopen in het plangebied is geconstateerd dat er in het plangebied geen potentiële leefmilieus aanwezig zijn voor vissen, reptielen en beschermde
ongewervelde diersoorten. De benodigde leefomstandigheden voor deze soorten,
zoals de juiste bodemgesteldheid, waardplanten en oppervlaktewater ontbreken
namelijk in het plangebied.
Conclusie
Bij verdere planvorming wordt een nieuw veldbezoek noodzakelijk geacht, in verband met de houdbaarheid van de onderzoeksgegevens uit 2009. Er bestaat geen
algemene regel voor de geldigheidsduur van flora- en faunaonderzoeksgegevens.
Dit is voornamelijk afhankelijk van de mate waarin functies en beheermaatregelen
in het plangebied gewijzigd zijn en de mate waarin de omgeving gewijzigd is. Als
vuistregel wordt een geldigheidsduur van 3 tot 5 jaar aangehouden. Dit betekent
dat de onderzoeksgegevens geactualiseerd dienen te worden. De eerdere conclusies
blijven vooralsnog van toepassing, dit zijn:
1. Als de aanwezige bomen zoveel mogelijk worden opgenomen in het plan, inclusief een ecologisch goed functionerende kruid- en struiklaag, én er worden in
aangrenzende gebieden nieuwe graslanden gerealiseerd, dan zijn er geen of
nauwelijks negatieve effecten te verwachten op beschermde soorten én wordt
zoveel mogelijk voldaan aan de Boswet.
2. Mocht uit aanvullend natuuronderzoek blijken dat een ontheffing van de Floraen Faunawet nodig is, dan zal die door deze maatregelen in het plan redelijkerwijs verkregen kunnen worden. Het plan heeft geen negatieve effecten op wettelijke of planologische beschermde natuurgebieden.

3.5 Verkeer
De realisatie van bedrijventerrein De Stegen heeft verkeersbewegingen tot gevolg.
In deze paragraaf wordt het effect van deze ontwikkeling op het geheel van verkeersbewegingen in de omgeving beschouwd.
Verkeersgeneratie
Het plangebied is in de bestaande situatie voornamelijk in gebruik als agrarische
grond. Tevens is binnen het plangebied een composteringsbedrijf gevestigd. Binnen
het plangebied is de realisatie voorzien van bedrijventerrein in twee fasen. In fase 1
wordt 7,2 ha netto terrein ontwikkeld, in fase 2 is dat 2,03 ha netto. De verkeersgeneratie van deze ontwikkelingen is bepaald aan de hand van kengetallen van
CROW5.
5

CROW publicatie 256, Verkeersgeneratie woon- en werkgebieden, oktober 2007, en bijbehorende
online-rekentool www.crow.nl/verkeersgeneratie met de volgende parameters: hoofdgroep bedrijventerrein; type werkgebied gemengd terrein; ligging in stedelijk gebied snelweglocatie; stedelijkheidsgraad weinig-stedelijk.
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In onderstaande tabel staat weergegeven hoeveel verkeer deze twee fasen genereren.
Tabel 1: Verkeersgeneratie De Stegen Asten
Omvang

Werkdag (mvtgbew/etm)

Weekdag (mvtgbew/etm)

Fase 1

7,2 ha netto

1541

1156

Fase 2

2,03 ha netto

434

326

Het stedenbouwkundig ontwerp voor het bedrijventerrein gaat uit van één ontsluitingsweg die aansluit op de Floralaan. Dit betekent dat alle verkeer dat door het
terrein wordt gegenereerd, via de Floralaan zal worden afgewikkeld. Bij de verdeling van de verkeersgeneratie over de wegen in de omgeving zijn een aantal inschattingen gemaakt op basis van expert judgement, verkeersintensiteiten en de
verkeersaantrekkende functies in de regio. In figuur 11 staat de verwachte verdeling
van de verkeersgeneratie op het omliggend wegennet.
Intensiteiten omliggend wegennet
In de onderstaande tabel zijn de verkeersintensiteiten op de wegen in de omgeving
van het plangebied opgenomen. De intensiteiten op de Floralaan en de Stegen voor
2012 en verder zijn berekend aan de hand van een jaarlijkse groeifactor van 2% per
jaar6. In de tabel zijn ook de intensiteiten opgenomen inclusief planontwikkeling. De
verkeersgeneratie is toegedeeld op de N279 en de Floralaan zoals in de voorgaande
figuur is weergegeven. Uitgangspunt bij de toedeling is dat fase 2 voltooid is om zo
het maximale scenario vast te kunnen stellen.
Tabel 2: intensiteiten omliggend wegennet in motorvoertuigen per etmaal, inclusief planontwikkeling
Weg

2007

2008

2010

2012

2012

2018

incl. plan
N279 zuid

7

Floralaan
noord

7547
12498

PM

PM

PM

PM

PM

15379

15540

17120

16821

18401

10232

10430

8394

zuid

8591

(10%)
9453

(2%)

Stegen

737

2022
incl. plan

PM

(11%)
8068

2022

13799

8

Floralaan

2018
incl. plan

767

-

9650

(9%)

(2%)
850

-

(2%)
972

-

Omdat in bovenstaande tabel de meest recente gegevens van de N279 nog ontbreken is hieronder voorlopig eveneens de tabel met niet geactualiseerde verkeersgegevens uit 2008 opgenomen.
6
7

8

Gemeente Asten
Provincie Noord-Brabant, verkeersintensiteiten N279 km 26,26 – 28,51, werkdag 2010, bron:
www.brabant.nl/verkeersintensiteitenkaart
Floralaan noord en zuid: verkeerstellingen gemeente Asten, Floralaan Zuid (tussen Plutostraat en
Lienderweg) d.d. april 2010; Floralaan Noord (tussen Nobisweg en Ei van Ommel) d.d. september
2007
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Weg

2008

N279

8.172

2010

2010

8.373

2015

11.850

12.194

ralaan

2018

2018

2020

2020

incl.

incl.

incl.

plan

plan

plan

plan

8.847

8.896

(5,7%)
Flo-

2015

incl.

13.774

9.370

9.225

(5,3%)
13.098

(12,9%)

14.678

9.699

9.452

9.926

(5,1%)
13.672

(12,1%)

15.252

(5,0%)
14.069

15.649

(11,6%)

(11,2%)

noord
Flo-

11.850

12.194

ralaan

12.392

13.098

(1,6%)

13.296

13.672

(1,5%)

13.870

14.069

14.267

(1,4%)

(1,4%)

zuid
Stegen

737

758

-

814

-

850

-

875

-

70%

80%
10%
30%
Fase 1

10%
Fase 2

Figuur 13: verdeling verkeersgeneratie op omliggend wegennet

De intensiteit op de Floralaan noord neemt toe als gevolg van de beoogde ontwikkeling met maximaal 11%. De Floralaan noord is ingericht als en heeft de functie
van een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom. De capaciteit van een
gebiedsontsluitingsweg bedraagt onder ideale omstandigheden ongeveer 2.800
pae/h in de doorsnede9. Echter, de capaciteit van de weg wordt in de praktijk be9

CROW publicatie 164c, Handboek Wegontwerp – Gebiedsontsluitingswegen, februari 2002
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paald door de kruispunten in het tracé. Daarom wordt een vuistregel gehanteerd
van 20.000 à 25.000 motorvoertuigen per etmaal. De toename van de intensiteit op
de Floralaan is derhalve passend bij de functie en de inrichting van de weg.
Van belang voor de verkeersafwikkeling op de aansluiting van het beoogde bedrijventerrein op de Floralaan, is de vormgeving van de kruising of rotonde. De vormgeving moet voldoen aan de richtlijnen die het CROW heeft opgesteld om problemen met de verkeersafwikkeling te voorkomen. Aangezien relatief veel vrachtverkeer op deze wegen zit moet hiermee worden rekening gehouden met het ontwerp.

3.6 Geluid
In de Wet geluidhinder is vastgesteld, indien in het plangebied geluidgevoelige
functies (zoals woningen) zijn voorzien binnen de invloedssfeer van
(weg)verkeerslawaai, akoestisch onderzoek uitgevoerd dient te worden. Dit geldt
voor alle straten en wegen, met uitzondering van:
• wegen die in een als ‘woonerf’ aangeduid gebied liggen;
• wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.
Aangezien er geen geluidgevoelige objecten op het bedrijventerrein mogelijk worden gemaakt is een onderzoek naar wegverkeerslawaai niet noodzakelijk. Zoals uit
de paragraaf verkeer blijft trekt het bedrijventerrein verkeer aan. Het is raadzaam
om een onderzoek te verrichten waarin bepaald wordt wat de geluidbelasting door
het extra verkeer is op de omliggende woningen.

3.7 Luchtkwaliteit
De hoofdlijnen voor regelgeving rondom luchtkwaliteitseisen staan beschreven in de
Wet milieubeheer. Als aan minimaal één van de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen luchtkwaliteitseisen in beginsel geen belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid:
• er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
• een project leidt – al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de
luchtkwaliteit;
• een project draagt ‘niet in betekenende mate’ bij aan de luchtverontreiniging;
• een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit), of binnen een regionaal programma van maatregelen.
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Het Besluit NIBM
Deze AMvB legt vast, wanneer een project niet in betekenende mate bijdraagt aan
de concentratie van een bepaalde stof. Een project is NIBM, als aannemelijk is dat
het project een toename van de concentratie veroorzaakt van maximaal 3%. De 3%
grens wordt gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor het jaargemiddelde concentratie van fijn stof (PM10) of stikstofdioxide (NO2). Dit komt overeen met 1,2 microgram/m3 voor zowel fijn stof en NO2.
Het bedrijventerrein genereert verkeer. Voor kleinere ruimtelijke en verkeersplannen die effect kunnen hebben op de luchtkwaliteit heeft VROM in samenwerking
met InfoMil een specifieke rekentool ontwikkeld. Daarmee kan op een eenvoudige
en snelle manier worden bepaald of een plan niet in betekenende mate bijdraagt
(NIBM) aan luchtverontreiniging. In de NIBM rekentool worden het aantal extra
voertuigbewegingen en het aandeel vrachtverkeer ingevoerd.
Voor onderhavig plan is een verkeergeneratie toets uitgevoerd (zie paragraaf verkeer). Uit de toets blijkt dat het aantal extra verkeersbewegingen 433 bedraagt. De
verkeersgegevens zijn ingevoerd in de NIBM-rekentool.
Tabel 3:

Worst-case berekening voor de bijdrage van het extra verkeer als
gevolg van een plan op de luchtkwaliteit
Extra verkeer als gevolg van het plan
Extra voertuigbewegingen (weekdaggemiddelde)

1482

Aandeel vrachtverkeer

5,0%

NO2 in µg/m3

1,88

PM10 in µg/m3

0,50

Maximale bijdrage extra verkeer
Grens voor ‘Niet In Betekenende Mate’ in µg/m

3

1,2

Conclusie:
De bijdrage van het extra verkeer is mogelijk in betekenende mate;
nader onderzoek noodzakelijk
Uit de NIBM-rekentool blijkt dat de bijdrage van het verkeer mogelijk in betekenende mate is. De NIBM-rekentool is hiermee niet toereikend om te bepalen of de ontwikkeling NIBM is. Een luchtkwaliteitsonderzoek dient uitgevoerd te worden om te
bepalen of de ontwikkeling NIBM is.
Naast verkeer kunnen de bedrijven op het bedrijventerrein ook schadelijke stoffen
uitstoten. Deze uitstoot zal in het onderzoek betrokken moeten worden.
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3.8 Geur
De Wet geurhinder en veehouderij vormt het toetsingskader voor de milieuvergunning, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen.
Hierbij zijn veehouderijen zogenaamde inrichtingen die krachtens een in de Wet
milieubeheer aangewezen categorie behoort en bestemd is voor het fokken, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.
De gebouwen op het bedrijventerrein zijn geurhindergevoelige objecten. Om te
bepalen of veehouderijen in de omgeving van het plangebied gehinderd worden in
eventuele uitbreidingsmogelijkheden dient een inventarisatie uitgevoerd te worden
naar de ligging van de bedrijven en de geurcirkels. Daarnaast dient bepaald te worden of er op het terrein sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

3.9 Externe Veiligheid
Inleiding
Toetsing aan het BEVI is alleen noodzakelijk als er (beperkt) kwetsbare objecten
worden mogelijk gemaakt in het plan of als BEVI-inrichtingen of andere bedrijven
met opslag/vervoer van gevaarlijke stoffen worden mogelijk gemaakt. Kwetsbare
objecten zijn o.a.:
• Kantoorgebouwen en hotels met een bvo van meer dan 1.500 m2;
• Complexen met meer dan 5 winkels en waarvan het gezamenlijk bvo meer dan
1.000 m2 bedraagt.
Beperkt kwetsbaar zijn:
• Kantoorgebouwen en hotels tot 1.500 m2;
• Winkels;
• Bedrijfsgebouwen voor zover daar een groot aantal mensen verblijft.
Beleidsvisie externe veiligheid
De gemeente Asten heeft een beleidsvisie externe veiligheid10 opgesteld. De beleidsvisie heeft tot doel de risico’s waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen, tot een aanvaardbaar minimum te
beperken.
Het gemeentelijke beleid is gericht op het beperken van de risico’s, die de burgers in
Asten lopen als gevolg van risicovolle activiteiten, met als doel een veiliger woon- en
leefklimaat. De wettelijke normen zijn daarbij de minimale basis. Door middel van
een gebiedsgerichte benadering wordt gestreefd naar een hoger ambitieniveau.

10

Beleidsvisie externe veiligheid gemeente Asten, SRE milieudienst, 9 april 2008.
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Het plangebied is een bedrijventerrein en grenst aan de A67. Het gebied behoort
daarom tot gebiedstype 3: Intensief gebied. Voor dit gebied gelden de volgende
voorwaarden:
• Bestaande risicovolle en bestaande (beperkt)kwetsbare objecten zijn toegestaan
op voorwaarde dat wordt voldaan aan de PR-contour (10-6/jaar) en een adequate
verantwoording van het groepsrisico wordt uitgevoerd;
• Nieuwe risicovolle inrichtingen zijn toegestaan, op voorwaarde dat wordt voldaan aan de PR-contour (10-6/jaar) en een adequate verantwoording van het
groepsrisico wordt uitgevoerd;
• De vestiging van nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten is niet toegestaan, tenzij
dat wordt aangetoond dat wordt voldaan aan de PR-contour (10-6/jaar) en een
adequate verantwoording van het groepsrisico wordt uitgevoerd.
BEVI Inrichtingen
Volgens de risicokaart van de Provincie Noord-Brabant11 is in de directe omgeving
van het plangebied één bedrijf gevestigd dat gevaarlijke stoffen transporteert of
opslaat. Dit bedrijf betreft het benzinestation van Nobis Asten B.V. dat gelegen is
aan de Nobisweg 3. Dit benzinestation verkoopt LPG en heeft daarom een plaatsgebonden risicocontour (10-6) van 110 meter. Het invloedsgebied van het groepsrisico
reikt tot 150 meter vanaf het LPG-vulpunt. Omdat het plangebied buiten deze contouren is gelegen (op circa 200 meter afstand), zijn er vanuit BEVI inrichtingen geen
beperkingen voor het mogelijk maken van (beperkt) kwetsbare objecten in het
plangebied.
Transportroutes A67 en N279
Op basis van de transportaantallen van de A67 is uit de Handreiking externe veiligheid vervoer gevaarlijke stoffen en de Tellingen & telmethodiek vervoer gevaarlijke
stoffen op de weg 2005-2008 van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat te bepalen of langs de A67 ter hoogte van Asten sprake is van een Plaatsgebonden risicocontour (PR 10-6). In onderstaande tabel wordt een indicatie gegeven van het aantal
gevaarlijke transporten per jaar op dit traject. In de handreiking externe veiligheid
wordt als jaarrichtlijn voor een plaatsgebonden risicocontour voor een autosnelweg
een aantal LPG-tankwagens van 6.500 gegeven of een totaal aantal van 27.000 voor
de externe veiligheid relevante tankwagens. De eerste richtlijnen wordt niet overschreden, maar het totaal aantal voor de externe veiligheid relevante aantal tankwagens overschrijdt wel het aantal van 27.000 tankwagens. Dit betekent dat er
sprake is van een plaatsgebonden risicocontour. De exacte PR 10-6 kan bepaald worden middels een QRA. Deze zal zeer aannemelijk niet over het plangebied vallen,
omdat het plangebied op circa 190 meter afstand is gelegen.

11

Provincie Noord-Brabant, Risicokaart
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Figuur 14: Uitsnede risicokaart Prov. Noord-Brabant

In de beleidsvisie externe veiligheid van de gemeente Asten wordt een invloedsgebied van 200 meter aan weerszijden van de A67 geconstateerd. Wanneer, gemeten
vanuit de vangrail van de snelweg, (beperkt) kwetsbare objecten buiten 200 meter
van de A67 zijn gelegen, blijkt in de praktijk dat de bijdrage aan het groepsrisico
beperkt of te verwaarlozen zal zijn. Het SRE adviseert om tot een zone tot 400 meter
een QRA uit te laten voeren om te bepalen wat de daadwerkelijke bijdrage aan het
groepsrisico is. Middels een QRA kan berekend worden of de oriënterende waarde
van het groeprisico overschreden zal worden als gevolg van het plan. Wellicht heeft
de gemeente Asten al eens een dergelijk onderzoek naar het invloedsgebied van het
groepsrisico uitgevoerd, waardoor op voorhand al redelijkerwijs is uit te sluiten dat
het plan een bijdrage zal leveren aan het groepsrisico. Als dit niet uit te sluiten is, is
het uitvoeren van een QRA raadzaam.
Tabel 4: Aantal tankwagens per jaar: A67
Stofcategorie

Jaarintensiteit

LF1

15.661

LF2

17.002

GF3 (LPG)
Totaal EV
Totaal

12

13

12

13

3.229
42.274
72.319

totaal aantal externe veiligheid relevante stofcategorieën (som van stofcategorieën LF1, LF2, LT1 t/m
LT6, GF1 t/m GF3 en GT1 t/m GT5)
totale jaarintensiteit van alle stofcategorieën (kolom AG; stofcategorie GP is hierbij niet meegeteld
om dubbeltelling te voorkomen, daar deze stofcategorie extra wordt toegekend aan transporten
van de stofcategorieën GF0, GT0 en GNR wanneer de gevaarlijke stof voor de interne veiligheid van
tunnels en vergelijkbare kunstwerken relevant is)
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Het is aannemelijk dat de N279 niet als een route voor gevaarlijke stoffen geldt omdat deze niet is opgenomen in de Tellingen & telmethodiek vervoer gevaarlijke stoffen op de weg 2005-2008 van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Daarmee
gelden er geen belemmeringen voor het plangebied door de ligging nabij de N279.
Gasleidingen
Er bevinden zich geen gasleidingen gelegen in de nabijheid van het plangebied.
Hierdoor gelden geen beperkingen voor het mogelijk maken van (beperkt) kwetsbare objecten vanuit dit aspect.
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4.

PROGRAMMA

4.1 Actueel inzicht
In 2008 heeft de gemeente Asten (samen met de gemeente Someren) een visie voor
de bedrijventerreinen ontwikkeld, op basis van de Ruimteplanner-methodiek. In de
periode juni-oktober 2011 is een herhalings-/verdiepingsonderzoek uitgevoerd.
Daarbij is gericht geënquêteerd onder het bedrijfsleven en via eigen onderzoek zijn
de gegevens nog eens tegen het licht zijn gehouden. Actuele beleidsambities zoals
zuinig ruimtegebruik en herstructurering zijn daarin meegenomen. In het onderzoek is gewerkt met minimale en maximale bandbreedte, aangezien het zeer lastig
is de behoefte aan bedrijventerreinen exact in kaart te brengen.

4.2 Vraag-aanbod confrontatie
Vraag
Het onderzoek uit 2011 geeft een bandbreedte in de behoefte aan van tussen de
28,15 en 41,35 ha.
Van de totale vraag komt 4,2 ha van bedrijven die in feite (financieel-economisch)
niet te verplaatsen zijn. Deze (Astense) bedrijven willen uitbreiden aanpalend aan
hun huidige percelen. Op dit moment is er sprake van een gedoogsituatie: de grond
is al in gebruik door ondernemers maar er rust nog niet de bestemming ‘industrie’
op. Deze vraag is zowel in de vraag- als aanbodcijfers meegenomen. De bedrijven
zullen naar verwachting de komende jaren met de provincie in gesprek gaan om
deze uitbreiding te realiseren. Mocht de uitbreiding niet te realiseren zijn, dan valt
deze vraag ook weg en wordt er geen vervangend aanbod voor in de plaats gesteld.
Geconcludeerd mag worden dat 28,15 hectaren in feite een kritieke ondergrens is
waaronder de gemeenten in hun aanbod niet mogen zakken. Boven de 41,35 ha
kunnen de gemeenten het risico te lopen te veel terreinen te plannen. De uitgebreide analyse is opgenomen in de Vraag-aanbod analyse bedrijventerreinen gemeenten
Asten en Someren van 1 november 2011.
De bandbreedte in de Ruimteplanner van 2008 ligt tussen de 35,0 en 40,0 ha.
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Tabel 5: vraag in Asten en Someren tot 2020

14

Minimum variant onderzoek 2011

28,15 ha

Maximum variant onderzoek 2011

41,35 ha

Ruimteplanner 2008

35,0 – 40,0 ha

Aanbod
De gemeenten Asten en Someren plannen in totaal in de periode 2012-2020 een
gezamenlijk aanbod van 33,6 ha. Daarvan is 25,3 ha gelegen op nieuw terrein.
Daarbij valt op dat het geplande aanbod in Someren groter is dan in Asten. Dat betekent dat bedrijven in Asten niet in alle gevallen gefaciliteerd kunnen worden binnen de gemeente Asten, maar wel binnen de gemeente Someren. Mogelijk voorbeelden hiervan zijn PDV en autoshowrooms. Overigens kan op basis van segmenteringsafspraken het tegenovergestelde ook voorkomen.
Tabel 6: aanbod in Asten en Someren tot 2020

12

Totaal

33,6 ha

Waarvan op nieuw terrein

25,3 ha

Confrontatie
De vraag- en aanbodzijde lijken goed met elkaar in balans. Afhankelijk van de verschillende onderzoeken en de gehanteerde bandbreedtes varieert de confrontatie
van een overschot van 5,45 ha (aanbod is groter dan de vraag) tot een tekort van
9,75 ha (vraag is groter dan het aanbod).
Door de verwachte vraag en aanbod nauwgezet op elkaar af te stemmen en de
vraag zeer conservatief in te schatten wordt voorkomen dat de bestaande bedrijventerreinen worden ‘leeggetrokken’. Dat lijkt met het huidige aanbod gewaarborgd.
De gemeenten Asten en Someren leveren hiermee een zeer realistische bedrijventerreinenplanning.
In de vraagraming wordt volledig uitgegaan van het faciliteren van (elkaars) lokale
bedrijven en dus wordt er geen rekening gehouden met vraag van bedrijven van
buitenaf. De gehanteerde cijfers voor zowel de vraag- als de aanbodzijde zijn netto
cijfers en daarmee met elkaar te confronteren.
Tabel 7: confrontatie vraag en aanbod Asten en Someren tot 2020

12

Onbalans op basis van minimumvariant onderzoek 2011

Ruimte-overschot 5,45 ha

Onbalans op basis van maximumvariant onderzoek 2011

Ruimte-tekort van 9,75 ha

Onbalans op basis van Ruimteplanner 2008 o.b.v. 35,0 ha vraag

Ruimte-tekort van 1,4 ha

Onbalans op basis van Ruimteplanner 2008 o.b.v. 40,0 ha vraag

Ruimte-tekort van 6,4 ha

14

Bron: gemeente Asten
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4.3 Kwalitatieve aspecten
De gemeenten Asten en Someren kennen nauwelijks leegstand op de bedrijventerreinen. Dat is opvallend, zeker in deze economisch moeilijke tijden, maar te verklaren uit de grote inhaalvraag die beide gemeenten kennen. Die inhaalvraag zorgt er
dan ook voor dat de beide gemeenten met name op de korte termijn relatief veel
uitgifte van grond plannen. De gemeenten Asten en Someren kennen al een intensieve samenwerking op het gebied van bedrijventerreinenbeleid.
Die samenwerking wordt verder uitgebreid: er worden vergaande afspraken gemaakt over onder meer de planning en herontwikkeling van nieuwe en bestaande
bedrijventerreinen en over segmentering. Ook zal er een gemeenschappelijk uitgifteprotocol worden gemaakt.
Daarnaast onderzoeken Asten en Someren de mogelijkheid om bedrijven die verplaatsen te verplichten te zorgen voor een passende invulling van hun achterblijvende kavels. Ook is voorstelbaar dat een deel van het bestaande vastgoed dat vrij
komt wordt ingevuld door bijvoorbeeld toekomstig startende bedrijven na 2016, die
niet zijn meegenomen in de vraag.

4.4 Doorwerking op de Stegen
Ten aanzien van het faciliteren van bedrijven op nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen heeft de gemeente Asten de keuze gemaakt om op nieuw te ontwikkelen
bedrijventerreinen in eerste instantie vooral ruimte te bieden aan de grootschaligere
ruimtevragers.
Daarbij gaat het om grootschalige gebruikers die niet verder kunnen groeien op hun
huidige locatie en waarvoor geen geschikte locaties om te hergebruiken beschikbaar
zijn. De gemeente wil deze bedrijven graag behouden. Door de bedrijven op de
Stegen te accommoderen kan dit. Daarnaast wordt er op de achter te laten locaties
schuifruimte gecreëerd, die weer ingevuld kan worden door andere bedrijven. De
grote kavels die achter worden gelaten, kunnen daar bijvoorbeeld ook herverkaveld
worden tot meerdere kleinschaligere kavels.
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5.

STEDENBOUWKUNDIG ONTWERP

5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van een beknopte analyse en reeds bekende
resultaten uit de hiervoor beschreven onderzoeken, een globale stedenbouwkundige hoofdstructuur toegelicht. Allereerst gaan wij in de volgende alinea kort in op de
mogelijkheden die het plangebied biedt ten aanzien van de in het vorige hoofdstuk
beschreven onderzoeksaspecten. Tevens wordt kort ingegaan op de kenmerken van
de locatie zelf.

5.2 Analyse
5.2.1 Planologische aspecten
Het onderzoeksgebied is in het onlangs vastgestelde Bestemmingsplan buitengebied
Asten grotendeels agrarisch bestemd. Voor het onderzoeksgebied dient een nieuw
bestemmingsplan te worden opgesteld.
5.2.2 Onderzoeksaspecten
In het kader van dit haalbaarheidsonderzoek zijn bureaustudies verricht om een
eerste inschatting van de haalbaarheid van de ontwikkeling van een bedrijventerrein op onderhavige locatie te bepalen. Deze bureaustudies geven op dit moment
geen signalen af of een bedrijventerrein op onderhavige locatie niet haalbaar zou
zijn, wel zal in het vervolg van verdere planvorming op meerdere aspecten nader
(veld)onderzoek noodzakelijk zijn om de definitieve planologische haalbaarheid aan
te tonen. Hieronder volgt een lijst met onderzoeken die bij een vervolg noodzakelijk
zijn:
• Archeologie: verkennend bureau-onderzoek met kans op proefsleuvenonderzoek;
• Bodem: verkennend bodemonderzoek;
• Water: Infiltratieonderzoek t.b.v. bepaling K-waarde en dimensionering voorzieningen;
• Natuur: Bij vervolg is actualisatie van veldonderzoek gewenst. Gelet op behoud
groen in plan is ontheffing, indien noodzakelijk, kansrijk;
• Verkeer: Actualisatie met gegevens N279 gewenst. In ontwerp rekening houden
met ontsluiting op Floralaan;
• Geluid: Geluidsonderzoek op omliggende woningen a.g.v. toename verkeer bedrijventerrein;
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•
•
•

Een luchtkwaliteitsonderzoek dient uitgevoerd te worden om te bepalen of de
ontwikkeling NIBM is;
Geur: Inventarisatie naar ligging bedrijven en geurcirkels i.v.m. geurgevoelige
objecten;
Externe veiligheid: Uitvoeren QRA raadzaam indien niet is uit te sluiten dat het
plan een bijdrage zal leveren aan het groepsrisico;

5.2.3 Ruimtelijke aspecten
Bestaande situatie
Functies
Het plangebied beslaat ongeveer 14,5 hectare en herbergt enkele rode functies. In
de zuidwest punt van het plangebied, in de oksel van de Floralaan en de Stegen is
het bedrijf Primasta BV gevestigd (De Stegen 1). Dit bedrijf produceert en handelt in
Potgrond voor zowel de consumenten als de zakelijke markt. Midden in het plangebied op nr. 65 ligt de burgerwoning van de familie van de Heuvel – Verberne (bestemming wonen) en op nr. 67 het Tegelbedrijf van de familie Lierop – Manders
(bestemming agrarisch met paardenhouderij).
Landschap
Behoudens de hiervoor beschreven rode functies kan het overige deel van het plangebied worden gekarakteriseerd als open agrarisch landschap. De structuur intern is
open en bestaat uit enkele akker- en weilanden. Er komen geen solitaire groenopstanden voor. Aan de noord- en westrand van het plangebied staat een forse groene
strook met bomen en struweelbeplanting. Deze loopt vanaf de provinciale weg door
tot aan de kruising van de Stegen met de Floralaan en wordt slechts een enkele keer
onderbroken, waar het plangebied van buitenaf zichtbaar is. Aan nagenoeg de gehele oost- en zuidzijde, behoudens het perceel van Primasta, staat geen beplanting
en is het plangebied zeer open.
Morfologie
De maaiveldhoogte op het plangebied bevindt zich in een bandbreedte van 1,5 meter rondom de 24,75 meter boven N.A.P. Langs de Floralaan is de maaiveldhoogte
over het algemeen het laagst, namelijk rond de 24 meter boven N.A.P., terwijl die
richting de N279 rond de 25 meter ligt. De gemiddelde hoogte van 24,75 meter is
ruim een meter hoger dan de gemiddelde maaiveldhoogte op het naastgelegen
terrein Nobis (± 23.5 meter). Langs de N279 is tevens sprake van een steilrandje in
het terrein. Het hoogteverschil bedraagt hier ongeveer 1 tot 1,5 meter. Het betreft
echter slechts een smalle strook direct langs de N279. In het kader van de beoogde
ontwikkeling biedt deze rand geen belemmering.
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Verkeer
Het plangebied wordt omsloten door ontsluitings- en stroomwegen, te weten de
autosnelweg A67 aan de noordzijde, de provinciale weg N267 richting Meijel en de
Floralaan als ontsluitingsweg van de kern Asten. Intern wordt het plangebied ontsloten middels de Stegen die de N279 kruist en doorloopt tot aan de A67. Daarna
buigt deze af en gaat over in de Valkenierstraat. Het perceel van Primasta heeft een
eigen ontsluiting op de Floralaan. De woning bij dit bedrijf ontsluit op de Stegen.

5.3 Uitgangspunten voor ontwikkeling
Vooruitlopend op feitelijk planvorming kunnen een aantal uitgangspunten voor een
eerste proeve van een planschets worden opgesteld. Achtereenvolgens zijn dit:
• mogelijkheid tot meerfasige ontwikkeling;
• goede verhouding niet-uitgeefbaar en uitgeefbaar;
• hoofdontsluiting op de Floralaan;
• voorzieningen met voldoende maat voor wateropvang;
• voorkanten oriënteren naar belangrijke omliggende wegen;
• kavels dienen een goede breedte – diepteverhouding te bezitten.

5.4 Toelichting stedenbouwkundige hoofdstructuur
Het plangebied kan gefaseerd worden uitgevoerd in twee fasen. Fase 1 is het noordoostelijke deel van het terrein gelegen aan de N279. Fase 2 bestaat uit het perceel
van het bedrijf Primasta BV aan de Stegen nr. 1.
Om fase 1 te kunnen realiseren zullen de eigendommen van de Stegen nr. 63 en 65
moeten worden verworven en geamoveerd. Indien financieel haalbaar en vanuit
vraag en aanbod wenselijk kan direct of in een later stadium het terrein van het
bedrijf Primasta (de Stegen nr. 1) in de planvorming worden betrokken en kan oftewel het gehele gebied oftewel in twee fasen worden ontwikkeld.
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Figuur 15: Fasering

5.4.1 Fase 1
Fase 1 bestaat uit het noord-oostelijke gedeelte van het terrein. Op de kruising Nobisweg – Floralaan zal een rotonde worden aangelegd. Hier wordt tevens de hoofdontsluiting van het bedrijventerrein aan gekoppeld en daarmee ook fase 1 ontsloten. Het bedrijventerrein fase 1 is opgesteld uit een rondweg gelegen aan de grenzen van het plangebied. Bedrijven gelegen aan de noord-oost zijde van deze rondweg zullen worden georiënteerd op de N297 en de Floralaan. Hiermee kunnen deze
bedrijven zich goed profileren bij de entree van Asten. Het binnenterrein van de
rondweg wordt middels een lus ontsloten. Het binnenterrein bestaat uit een groenhof waar ook eventuele waterberging in kan worden voorzien. De ligging en oriëntatie aan dit groen hof geven de bedrijven in het binnenterrein extra kwaliteit. De
rand van het terrein wordt middels een groenzone en waterberging afgeschermd
van de N279 en de Floralaan. De rondweg wordt middels een kleinere doorsteek
ontsloten aan De Stegen.
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Figuur 16: Ontsluiting

5.4.2 Fase 2
Fase 2 bevind zich op het huidige perceel aan de Stegen nr. 1. Fase 2 zal in de toekomst worden ontsloten via de rondweg in fase 1. In de verkaveling ten zuiden van
de rondweg is rekening gehouden met een toekomstige weg die fase 2 kan ontsluiten. De huidige ontsluiting van het perceel aan de Floralaan komt hiermee te vervallen. Vanaf de rondweg zal er een insteek worden gecreëerd die eindigt in een
driehoekig hof. Dit hof zal tevens een groen / blauw karakter krijgen. Rondom het
hof worden de bedrijfspercelen ontsloten. De bedrijven zullen worden georiënteerd
op het hof. Hiermee ontstaan achterzijdes aan de Floralaan en de Stegen. Deze achterkanten zullen worden ingepast door een flinke groenstrook die zorgt voor een
kwalitatieve goede afscherming.

Figuur 17: Groenstructuur
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6.

PLANEXPLOITATIE

6.1 Inleiding
Dit hoofdstuk geeft een de korte uiteenzetting van de financiële haalbaarheid van
een mogelijk bedrijventerrein aan de Stegen te Asten. Op basis van stedenbouwkundige visie zijn een tweetal scenario’s doorgerekend. Scenario 1 gaat uit van ontwikkeling van bedrijventerrein de Stegen, zonder de Primasta-locatie. In scenario 2
wordt de Primasta-locatie ook ontwikkeld. In bijlage 1 achter in dit rapport zijn de
globale grondexploitaties van beide varianten opgenomen.

6.2 Berekening
De stedenbouwkundige visie is op basis van opgemeten gebiedskenmerken en aannames globaal financieel doorgerekend. Puntsgewijs worden enkele kenmerken
besproken:
• De gemeente bezit reeds enkele percelen. Er dienen nog een aantal opstallen
verworven te worden. Enkele objecten zijn volgens taxatiewaarde opgenomen,
andere via een inschatting van de inbrengwaarde (zie pagina 4 van de bijlage).
Uitkomend op € 4,3 miljoen in scenario 1 en € 6,5 miljoen in scenario 2.
• Een gebiedsinrichting is tot stand gekomen, waarin rekening wordt gehouden
met infrastructurele maatregelen, als terreinontsluiting en een rotonde, water
en groen (zie pagina 5 van de bijlage).
• Het bedrijventerrein wordt in een periode van ruim 7 jaar uitgegeven, met een
verwachte piek in 2015 en 2016. De totale looptijd van het project is geschat op
9 jaar (zie pagina 7 en 8 van de bijlage); Er is geen rekening gehouden met fasering voor de ontwikkeling van Primasta. In scenario 2 wordt het terrein van Primasta gelijktijdig ontwikkeld.
• De gronden worden uitgegeven tegen een grondprijs van € 135,= per vierkante
meter (Zie pagina 3 van de bijlage, ook voor overige kengetallen).
• Het plangebied dient vooralsnog niet opgehoogd te worden. Wel dient er rekening gehouden te worden met de kosten van explosievenonderzoek. Deze zijn
op dit moment niet bekend (zie pagina’s 9, 10 en 11 van de bijlage voor overige
inrichtingskosten).
• Op de pagina’s 12 en 13 van de bijlage is het resultaat uitgesplitst naar kostensoort en is er een cash flow overzicht opgenomen.
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Bovenstaande aannames leiden tot het volgende resultaat voor scenario 1:
Plandeel

A
H
I

Variant

Uitgeefbaar Bedrijventerrein
Natuurinpassing
Infrastructuur

x
x
x

Totaal

Resultaat
einde plan
netto contant
31 dec 2021
per 1 jan 2013
9.066.000
-2.467.000
-6.039.000

5.844.000
-1.590.000
-3.893.000

560.000

361.000

Het resultaat ad € 350.000,- geeft een globale financiële haalbaarheid van de ontwikkeling van dit gebied.
Op het moment dat Primasta verworven en ontwikkeld gaat worden, dient er meer
geïnvesteerd te worden in infrastructuur, water en groen. Vanwege de aanzienlijk
hogere verwervingswaarde wordt een negatief resultaat van circa € 375.000,- verwacht.
Plandeel

A
H
I

Variant

Uitgeefbaar Bedrijventerrein
Natuurinpassing
Infrastructuur

Totaal

x
x
x

Resultaat
einde plan
netto contant
31 dec 2021
per 1 jan 2013
10.268.000
-3.510.000
-7.344.000

6.619.000
-2.262.000
-4.734.000

-586.000

-377.000

Er kunnen een aantal factoren zijn die van invloed zijn op dit verwachte resultaat.
Zo kan de uitgifte prijs veranderen, alsmede de uitgifte termijn. Daarnaast is in de
stedenbouwkundige visie ervan uitgegaan dat het niet wenselijk is om vanaf de
Stegen en de Floralaan tegen achterkanten aan te kijken. Daarom is op een gedeelte
van het terrein een duurzame groene afronding langs de randen aangebracht.
In de berekening wordt rekening gehouden met het begrip fondsvorming. In de
Wet ruimtelijke ordening worden eisen gesteld aan fondsvorming. Hoe met fondsvorming binnen de gemeente Asten wordt omgegaan, is op dit moment niet duidelijk. Door de rotonde op de Floralaan als bovenwijkse voorziening aan te merken,
kan de rotonde gedeeltelijk in rekening gebracht worden bij andere ontwikkelingen
waarvoor de rotonde ook als een noodzakelijke investering geldt. Daarvoor is een
nota bovenwijks vereist. Indien de gemeente de voorkeur heeft met 'bovenplanse
verevening' of een (vrijwillige) 'bijdrage ruimtelijke ontwikkeling' te werken, dan
dienen afspraken en regels te worden vastgelegd in een formele (sectorale) structuurvisie conform de Wro.
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