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De ligging van het plangebied weergegeven op een topografische kaart. De begrenzing van de twee delen van
het plangebied is nader aangeduid met een rode contour. Bron: Topografische atlas Noord-Brabant, 2005

Gemeente Asten

02751.001bp16

1

INLEIDING

1.1

Aanleiding
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Circa 2 kilometer ten noordwesten van de kern Asten ligt in het buitengebied, aan de noord- en
westzijde van de Reeweg, de manege Prins Willem-Alexander. Op het terrein van de manege
bevinden zich twee bedrijfswoningen, een voedersilo met voederbakken, een paardenbak, een
wedstrijdpiste, een weiland, rijhallen en bijbehorende stallen. Op het terrein zijn tevens enkele
kleinschalige overige bouwwerken gelegen. Aan de oostzijde van de manege is tevens een
grootschalige parkeervoorziening gelegen en ten zuiden van de manege een hertenkamp. Ten
noorden en oosten van het terrein van de manege zijn gronden gelegen die in gebruik zijn als
bos. Deze gronden vormen tezamen één deel van het plangebied.
De manege Prins Willem-Alexander wil haar positie de komende jaren versterken en zich daarbij
mede richten op het faciliteren van internationale toernooien. De kans om deze toernooien naar
Asten te halen doet zich nu voor, nu de manege in Roggel deze activiteiten noodgedwongen
moet stoppen. Het laatste internationale toernooi heeft daar plaatsgevonden in april 2012.
Daarna zijn er (nog) geen alternatieven om de wedstrijdkalender van Roggel in te vullen.
Manege Prins Willem-Alexander kan en wil deze leemte opvullen, de manege wil zich in dat
kader doorontwikkelen tot het “Internationaal Hippisch Outdoor Park Asten”. Daartoe is in het
voorjaar van 2012 onder andere de grootte van de bestaande wedstrijdpiste van de manege
aangepast, zodat de manege al voldoet aan de internationale regels voor de afmetingen van
wedstrijdpistes. Voor deze vergroting van de wedstrijdpiste is ex artikel 2.12 lid 1, sub a3 van de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) afgeweken van het vigerende
bestemmingsplan. Thans ligt niet louter de ontwikkeling van de wedstrijdpiste voor, maar die
van het totale hiervoor beschreven complex van de manege Prins Willem-Alexander. Niet alleen
de wedstrijdpiste dient namelijk te voldoen aan internationale maatstaven, zo ook de
bijbehorende accommodaties en voorzieningen.
Initiatiefnemer is daarom voornemens om de manege Prins Willem-Alexander uit te breiden met
rijhallen, logiesruimten, paardenbakken, paddocks en overige voorzieningen gebonden aan de
manege. Een gedeelte van deze uitbreidingen gaat ten koste van bestaande natuur- en
landschapswaarden. Deze waarden dienen elders gecompenseerd te worden. Daartoe heeft de
initiatiefnemer gronden aangekocht aan de Kanaalweg, circa 1700 meter ten westen van de
manege. Deze gronden kennen thans een extensief agrarisch grondgebruik; initiatiefnemer
beoogd hier de benodigde compensatie van landschaps- en natuurwaarden te realiseren. Deze
gronden aan de Kanaalweg, gelegen aan de Zuid-Willemsvaart, vormen het tweede deel van
het plangebied.
De beoogde uitbreiding van de manege Prins Willem-Alexander is niet mogelijk binnen het
vigerende bestemmingsplan “Buitengebied Asten 2008” uit 2009. De recent doorlopen
projectafwijkingsprocedure ex artikel 2.12 lid 1, sub a3 van de Wabo voorziet evenmin in de
juridisch-planologische basis voor de uitbreiding. Ook is de benodigde compensatie van
landschaps- en natuurwaarden niet juridisch-planologisch verzekerd. Derhalve dient een nieuw
bestemmingsplan opgesteld te worden. Voorliggend bestemmingsplan vormt het planologisch
kader voor de uitbreiding van manege Prins Willem-Alexander en de daarbij behorende
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compensatie van landschaps- en natuurwaarden. Daar dit bestemmingsplan op een
stedenbouwkundig en landschapsplan is gebaseerd, is er sprake van een zogenoemd
ontwikkelingsplan.
1.2

Ligging, begrenzing en juridische status van het plangebied
Ligging
Algemeen
Het plangebied is gelegen in het noordwestelijke deel van het buitengebied van de gemeente
Asten. De gemeente Asten is gelegen in het zuidoosten van de provincie Noord-Brabant en
grenst aan de provincie Limburg. Aangrenzende gemeenten zijn in het westen de gemeente
Someren, in het noorden gemeente Helmond, in het oosten gemeente Deurne en in het zuiden
de gemeenten Meijel en Nederweert. De gemeente Asten is gelegen ten zuidoosten van het
stedelijk netwerk Eindhoven-Helmond. De gemeente wordt horizontaal doorsneden door de
Rijksweg A67. Aan de westgrens van de gemeente loopt de Zuid-Willemsvaart. Het gebied ten
noorden van de A67 vormt het kerngebied voor intensievere functies zoals wonen, werken en
recreatie. Het zuidelijk deel van de gemeente maakt onderdeel uit van een gebied met meer
extensieve functies zoals landbouw, recreatie en natuur.
Deelgebied Prins Willem-Alexander
Het onderhavige plangebied is gelegen in het deel van de gemeente Asten dat is gelegen ten
zuiden van de Rijksweg A67 en een functioneel gebruik kent dat kan worden gekenmerkt als
zijnde ruimte-extensief. In de omgeving van het plangebied is dat terug te zien in bossen,
weilanden en kleinschalige recreatie. Manege Prins Willem-Alexander kan zelf ook getypeerd
worden als zijnde een extensieve functie. De manege is gelegen in een halfgesloten
ontginningslandschap ten noordwesten van de kern Asten dat verder wordt gekenmerkt door
de aanwezigheid van verspreid gelegen agrarische bedrijfsbebouwing afgewisseld met
vrijstaande woningen. Naar het zuidoosten toe, van de manege in de richting van de kern
Asten, neemt de bebouwingsdichtheid toe. De manege is gelegen aan de Reeweg. Dit is een
zijstraat van de Dijkstraat, welke de doorgaande weg vormt tussen de kernen Asten en Lierop.
Deelgebied Kanaalweg
Het tweede gedeelte van het plangebied is gelegen aan de Kanaalweg, in het uiterste westen
van de gemeente Asten. De Kanaalweg is een parallelweg oostelijk van de Zuid-Willemsvaart,
welke de westelijke gemeentegrens van Asten vormt. Het tweede gedeelte van het plangebied
is circa 1700 meter westelijk gelegen van de manege Prins Willem-Alexander en bestaat uit
extensief gebruikte agrarische gronden, gelegen in een beekdallandschap. Het tweede gedeelte
van het plangebied bestaat uit twee onderdelen. Een gedeelte dat is gelegen tussen de
Kanaalweg in het westen en het beekje de Aa in het oosten en een gedeelte dat is gelegen aan
de oostzijde van de beek de Aa. De twee delen grenzen nagenoeg aan elkaar, maar worden
door de loop van de beek de Aa van elkaar gescheiden. In het gebied is relatief weinig vegetatie
aanwezig, waardoor er weidse gezichten zijn op het omliggende gebied. Aan de Kanaalweg zijn
bomenrijen aanwezig die de loop van de Zuid-Willemsvaart begeleiden.
Begrenzing
Het eerste gedeelte van het plangebied, het terrein van manege Prins Willem-Alexander, wordt
in het zuiden begrensd door de Reeweg. In het oosten grenst dit gedeelte van het plangebied
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aan een bosgebied dat ligt ingeklemd tussen het zandpad Keizersdijk in het noorden en de
Reeweg in het oosten en zuiden. Midden door dit bosgebied loopt een wandelpad, welke de
oostelijke grens vormt van het plangebied. De oostgrens wordt mede gevormd door het
zandpad Keizersdijk en in het noordoosten een niet benoemd zandpad. In het noorden wordt
de grens van het plangebied gevormd door een bosgebied. In het westen wordt de plangrens
gevormd door een onbenoemd zandpad en door de Dijkstraat. Het plangebied staat kadastraal
bekend als gemeente Asten, sectie M, nummers 308, 309, 311, 312, 315, 316, 317, 318, 1824
en 1825. Dit deel van het plangebied is circa 8,3 hectare groot.
Het
tweede
gedeelte
van
het
plangebied,
bedoeld
voor
de
benodigde
compensatiemaatregelen, bestaat uit agrarische gronden die aan weerszijden van de beek de
Aa zijn gelegen. Een gedeelte van de gronden is gelegen tussen de Kanaalweg in het westen, de
Aa in het oosten en een houtwal in het zuiden. Doordat de Aa en de Kanaalweg in het noorden
naar elkaar toelopen, loopt het gebied in het noorden uit in een punt. De punt (perceel 1541)
behoort niet bij dit gedeelte. Het andere gedeelte is gelegen aan de oostzijde van de Aa, aan de
overzijde van het eerstgenoemde deel. Aan de zuid-, oost- en noordzijde wordt dit plangebied
begrensd door weilanden en akkers. De totale oppervlakte van deze percelen bedraagt 19.836
m². Deze percelen zijn kadastraal bekend als gemeente Asten, perceelnummers 1542, 1543,
1544 en 179 (gedeeltelijk).

Satellietfoto met in rood weergegeven de contouren
van het plangebied. Het plangebied bestaat uit twee
delen: de huidige manege aan de Reeweg te Asten
(boven) en enkele agrarische percelen aan de
Kanaalweg te Asten (links). Bron: GoogleEarth

Juridische status plangebied
Ter plaatse van beide delen van het plangebied vigeert het bestemmingsplan “Buitengebied
Asten 2008”, zoals vastgesteld in juli 2009. Daarnaast is voor het gedeelte van het plangebied
dat is gelegen aan de Reeweg 3a een projectafwijkingsbesluit ex artikel 2.12 lid 1, sub a3 Wabo
genomen. Deze planologische omgevingsvergunning, ‘Omgevingsvergunning Reeweg 3a’, is
vastgesteld op 7 februari 2012 en omvat o.a. het gebied waar de wedstrijdpiste is gelegen.
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Deelgebied manege Prins Willem-Alexander
In het deel van het plangebied waarin de manege Prins Willem-Alexander is gelegen vigeren
diverse bestemmingen, namelijk de bestemmingen ‘Recreatie’, ‘Agrarisch – landschappelijke
waarden’, ‘Bos’, ‘Verkeer’ en ‘Leiding’ (dubbelbestemming):
x

x

Ter plaatse van de bedrijfsbebouwing en parkeervoorziening van de manege vigeert de
bestemming ‘Recreatie’ met de nadere aanduidingen ‘minicamping’ en ‘parkeren’ (ter
plaatse van de parkeerplaats). Deze gronden zijn bestemd voor recreatieve voorzieningen
met bijbehorende bouwwerken en voorzieningen overeenkomstig de opgenomen regeling
die de bestemming nader omschrijft. Ten behoeve van de manege aan de Reeweg zijn de
toegestane voorzieningen opgenomen in een Staat van recreatieve voorzieningen. Ter
plaatse zijn volgens deze Staat van recreatieve voorzieningen twee bedrijfswoningen
toegestaan, 15 kampeerplaatsen, 6.335 m² aan bebouwd oppervlak, 50 m² bebouwd
oppervlak voor een juryfoyer en voor een café 390 m². In het onderhavige plan wordt
voorzien in de uitbreiding van de 2e rijhal, welke in het zuidwesten van het
bestemmingsvlak is gelegen en de realisatie van 10 verblijfsruimten ten behoeve van
logies. Een gedeelte van de rijhal wordt geplaatst op de gronden met de bestemming
‘Agrarisch – landschappelijke waarden’. Deze twee activiteiten zijn strijdig met het
vigerende bestemmingsplan; het onderhavige plan biedt een basis voor deze activiteiten.
Ter plaatse van de huidige wedstrijdpiste en omliggende gronden vigeert de bestemming
‘Agrarisch – landschappelijke waarden’. Deze gronden zijn bestemd voor de uitoefening
van het agrarisch bedrijf, nevenactiviteiten, extensief recreatief medegebruik en het
behoud, herstel en de ontwikkeling van landschappelijke waarden. Daarnaast zijn
bijbehorende voorzieningen toegestaan. De thans op deze gronden aanwezige
wedstrijdpiste met bijbehorende voorzieningen is voor de activiteit bouwen en gebruik niet
mogelijk in deze bestemming, derhalve is in 2012 een projectafwijkingsbesluit genomen ex
artikel 2.12 lid 1, sub a3 van de Wabo ten behoeve van het mogelijk maken van de piste.
In het bestemmingsvlak is op de verbeelding tevens de aanduiding ‘landschapselement’
opgenomen. Door de aanleg van de wedstrijdpiste is het landschapselement verdwenen,
het amoveren van het element is mogelijk gemaakt middels het voorgenoemde
projectafwijkingsbesluit. In het kader van deze regeling heeft kwaliteitsverbetering
plaatsgevonden. De bestaande feitelijke situatie, zoals vastgelegd in het
projectafwijkingsbesluit, wordt opgenomen in het onderhavige plan. Daarnaast wordt op
de gronden met deze bestemming de realisatie van een 4e rijhal voorzien, alsmede de
realisatie van een stapmolen, longeercirkel, stro- en mestopslag, paddocks, een losrijbak en
springtuin. Deze activiteiten zijn voor de activiteiten bouwen en gebruik niet mogelijk in
het vigerende bestemmingsplan, het onderhavige plan voorziet in de juridischplanologische basis. Tenslotte is in deze bestemming het hertenkamp ten zuiden van de
manege gelegen. Het hertenkamp wordt in het kader van de onderhavige herontwikkeling
van de manege opnieuw ingericht zodat het hertenkamp een kwalitatief waardevoller
onderdeel wordt van de gehele ontwikkeling. Deze herinrichting, onder andere met meer
beplanting, is passend binnen de vigerende regeling. Echter, ten behoeve van het parkeren
van de bezoekers van het hertenkamp is extra parkeergelegenheid nodig. Deze activiteit is
niet passend binnen de bestemmingsomschrijving. Middels het onderhavige plan wordt de
juridisch-planologische basis gelegd voor de benodigde parkeervoorzieningen.
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Ten noorden, oosten en zuiden van de manege zijn gronden gelegen met de bestemming
‘Bos’. Ter plaatse van de bestemming ‘Bos’ zijn de gronden bestemd voor bosbouw en
houtproductie, het behoud, herstel en de ontwikkeling van landschappelijke en
natuurwaarden, bestaande biotopen, cultuurhistorische en landschappelijke waarden en
extensief recreatiemedegebruik. Agrarisch gebruik is mogelijk, mits dit is gericht op
natuurbeheer. In het onderhavige plan blijven de bosgronden in het zuidwesten van het
plangebied onaangetast. In het noorden van het plangebied wordt in het onderhavige
plan voorzien in de aanleg van een veld voor stallententen, waterberging en paddocks.
Ten oosten van de manege wordt een uitbreiding voorzien van de belendende
grootschalige parkeervoorziening. Beide ontwikkelingen zijn wat betreft bouwen en
gebruik in strijd met het vigerende plan, onderhavig plan voorziet in een regeling.
Centraal over het terrein van de manege loopt het zandpad Keizersdijk, dit pad heeft de
bestemming ‘Verkeer’. Ook de ontsluitingsweg van de manege aan de Reeweg kent deze
bestemming. Het feitelijk gebruik van deze gronden veranderd als gevolg van de
onderhavige ontwikkeling niet. De bestemmingsomschrijving van deze gronden gaat op in
de nieuwe bestemmingsomschrijving voor het plangebied.
Centraal over het terrein van de manege, parallel aan de Keizersdijk, loopt een
waterleiding. Deze kent in het vigerende bestemmingsplan een dubbelbestemming
‘Leiding - Water’. In het onderhavige plan wordt deze leiding opnieuw zodanig bestemd.
Een groot deel van dit eerste deel van het plangebied kent de dubbelbestemming
‘Archeologisch aandachtsgebied’. Hierop wordt nader ingegaan in de paragraaf
‘Archeologie’ vanwege nieuw archeologisch beleid van de gemeente Asten.

Deelgebied Kanaalweg
In het tweede deel van het plangebied vigeren de bestemmingen ‘Agrarisch – landschappelijke
waarden’ en ‘Agrarisch – landschappelijke- en natuurwaarden’:
x

x

Ter plaatse van het oostelijke deel vigeert de bestemming ‘Agrarisch – landschappelijke
waarden’. Deze gronden zijn bestemden zijn bestemd zoals hiervoor reeds bij deze
bestemming aangegeven. Dit gedeelte van het plangebied kent tevens de aanduiding
‘Beekdal’. Ter plaatse van deze aanduiding is het beleid gericht op het behoud en de
bescherming van de hydrologie en de landschappelijke openheid. In de onderhavige
regeling wordt deze landschappelijke waarde van dit gebied opnieuw geborgd.
Het westelijke deel van het plangebied kent de bestemming ‘Agrarisch – landschappelijkeen natuurwaarden’. Deze gronden zijn, naast de bij de bestemmingsomschrijving van de
bestemming ‘Agrarisch – landschappelijke waarden’ genoemde doeleinden, tevens
bestemd voor het behoud, herstel en de ontwikkeling van natuur-, aardkundige,
cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Dit gedeelte van de gronden kent tevens
de aanduiding ‘Kwetsbare soorten’. Het beleid is er op gericht om alhier de biotoop van
amfibieën, kleine zoogdieren, planten, dagvlingers en struweelvogels te beschermen door
het garanderen van een kleinschalig landschap met ruigten en een goede bodem- en
waterkwaliteit. In het onderhavige plan worden deze biotopen en het aanwezige
‘Landschapselement’ opnieuw juridisch-planologisch beschermd.
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Uitsneden uit plankaart 1 van het vigerende bestemmingsplan “Buitengebied Asten”
uit 2009. De twee delen van het plangebied zijn weergegeven met een rode contour.

Uitsneden uit plankaart 2 van het
vigerende
bestemmingsplan
“Buitengebied Asten” uit 2009. De
twee delen van het plangebied zijn
weergegeven met een rode contour.
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In een separaat toegevoegde plankaart bij het bestemmingsplan voor het buitengebied is
weergegeven wat de mogelijke belemmeringen en obstakels zijn met betrekking tot
ontwikkelingen in het buitengebied. Voor het deelgebied Prins Willem-Alexander zijn dit de
ligging in het ‘Extensiveringsgebied overig’, de ligging in een ‘Radarverstoringsgebied’ en de
ligging in een ‘Recreatief ontwikkelingsgebied’. Voor het deelgebied Kanaalweg zijn dit de
ligging in een ‘Ecologische verbindingszone’, ‘Extensiveringsgebied groen’, ‘Reserveringsgebied
waterberging’ en het ‘Radarverstoringsgebied’. Op deze aspecten wordt nader ingegaan
verderop in deze toelichting.
Onderstaand is weergegeven welke ontwikkelingen mogelijk zijn gemaakt middels het
voorgenoemde projectafwijkingsbesluit.

Besluitgebied
van
het
projectafwijkingsbesluit
dat
is
genomen ten behoeve van de realisatie
van de wedstrijdpiste. Bron: RO-online

Overzicht van de recent gerealiseerde
voorzieningen op het terrein van de
manege Prins Willem-Alexander die zijn
geregeld via het projectafwijkingsbesluit:
x nieuw
aangelegde
wedstrijdpiste
(vervanging van de oorspronkelijke
rijbak);
x nieuwe losrijbak, noordelijk van de
bedrijfswoning;
x landschappelijke
inpassing,
compensatie-maatregelen houtwal;
x noodparkeervoorziening.

1.3

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt in het kort de bestaande situatie in het plangebied en de omgeving
beschreven. In hoofdstuk 3 wordt een omschrijving van de vigerende ruimtelijke beleidskaders
gegeven. Hoofdstuk 4 gaat in op de milieuhygiënische en planologische uitvoeringsaspecten,
waarna in hoofdstuk 5 de planbeschrijving en de wijze van bestemmen aan bod komen.
Tenslotte beschrijft hoofdstuk 7 de economische uitvoerbaarheid van het plan, het
handhavingsbeleid van de gemeente Asten en de resultaten uit de planologische procedure.
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2

GEBIEDSBESCHRIJVING

2.1

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een integraal gebiedsprofiel gegeven van het gebied dat de omgeving
vormt van het onderhavige plangebied. Om de onderhavige ontwikkeling in zijn ruimtelijke en
functionele context te plaatsen wordt per aspect beschreven hoe deze structuur er uit ziet. De
structuren worden beschreven voor zowel het deel van het plangebied dat wordt gevormd
door het terrein van de manege als voor het deel van het plangebied waar de
‘compensatiegronden’ zijn gelegen.

2.2

Ontstaansgeschiedenis en ruimtelijke structuur
Ontstaansgeschiedenis
De kern Asten kent een lange ontstaansgeschiedenis. De naam Asten verschijnt voor het eerst in
documenten rond het jaar 1212, maar reeds tien jaar eerder, in 1202, duikt de Astense naam
op in een originele oorkonde. De ligging van de kern Asten is niet willekeurig. Gelegen op een
hoger gelegen zandrug, langs beide kanten omgeven door de rivier de Aa, voelden de inwoners
zich beschermd tegen overstromingen. Bovendien bood deze ondergrond een stevig
fundament voor de bouw van wegen en boerderijen. Asten heeft zich doorheen de tijd sneller
ontwikkeld dan de plaatsen er omheen. Dit komt in grote mate omdat Asten de eerste grotere
plaats was nabij de Peelmoerassen, zodat men daar een concentratie aan bedrijvigheid aantrof:
smederijen voor de reparatie van wagens en werktuigen, maar ook kroegen en logementen.
Daarnaast werd er ook handel gedreven, vooral in levensmiddelen en textiel voor de boeren en
arbeiders in het achterland. Naast de landbouw werden de inkomsten aangevuld door
kleinschalige turfwinning. In de jaren ‘30 van de vorige eeuw werd veel heide- en veengrond
ten gunste van land- en bosbouw in cultuur gebracht. Deze trend ging ook na de Tweede
Wereldoorlog door. Pas in 1963 werden deze activiteiten gestaakt en de gronden in kwestie
beschermd.

Uitsnede geomorfologische kaart Asten. Het
plangebied is weergegeven met groene
sterren. Het deelgebied waarin de manege is
gevestigd is gelegen op de overgang van
plateaus naar de beekdalen. Het deelgebied
aan de Kanaalweg is gelegen in een
beekdal.
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Ook de locatie van manege Prins Willem-Alexander kent een ontstaansgeschiedenis met een
hoofdzakelijk agrarisch gebruik. Het gebied is omstreeks het jaar 1800 ontgonnen. Dit agrarisch
gebruik bleef ongewijzigd tot het jaar 1947, toen ter plaatse van het hertenkamp een
stortplaats in gebruik werd genomen. Tot het jaar 1961 is hier huisvuil en grof huisvuil gestort.
Centraal op het terrein van de manege was eveneens een stortplaats gelegen, waar van 1966
tot 1968 bouw- en sloopafval in een ontgronding werden gestort. Vanaf omstreeks 1970 is het
terrein in gebruik genomen als manege en hebben uitbreidingen plaatsgevonden. De gronden
die zijn gelegen aan de Kanaalweg zijn in agrarisch gebruik gebleven.
Ruimtelijke structuur
Deelgebied Prins Willem-Alexander
De ruimtelijke structuur van Asten is een duidelijke afspiegeling van de ontstaansgeschiedenis.
In de directe nabijheid van de oude kern Asten zijn op de overgangen van de beekdalen van de
Aa (Aa en Astensche Aa) naar de hogere gronden waarop de kern is gelegen de oudere
ontginningen te vinden. De ontginningsvorm in deze gebieden, waarbinnen het terrein van
manege Prins Willem-Alexander is gelegen, kent een relatief kleinschalig organisch patroon en
kenmerkt zich door een grote afwisseling van agrarische landerijen, bosschages, bospercelen en
bebouwingsclusters en –linten. Deze cultuurhistorische landschappen herbergen hoge
kwaliteiten. Op de overgang van nat naar droog zijn verschillende buurtschappen ontstaan met
bijbehorende bolle akkers, houtwallen en laanbeplanting. Het terrein van manege Prins WillemAlexander ligt in dit gemengde gebied nabij het buurtschap Vosselen. Dit buurtschap is gelegen
aan de Dijkstraat, welke de kerkdorpen Asten en Lierop met elkaar verbindt. De Reeweg is een
zijstraat van de Dijkstraat.
Het terrein van de manege Prins Willem-Alexander aan de Reeweg is in een aantal onderdelen
op te splitsen. Ten eerste is aan de zuidzijde van het terrein, grenzend aan de Reeweg, een
hertenkamp gelegen. Dit hertenkamp wordt door middel van een afrastering van de Reeweg
afgescheiden. In het midden van het kamp is de afrastering enigszins teruggelegen, zodat er
ruimte voor recreanten aanwezig is om vanaf aanwezige zitgelegenheden de dieren te
aanschouwen. Door middel van paaltjes wordt gepoogd om te voorkomen dat automobilisten
ter hoogte van het hertenkamp in de berm van de Reeweg parkeren. Desondanks wordt veel in
de bermen geparkeerd. Op het hertenkamp zijn enkele bomengroepen aanwezig, alsmede een
schuilvoorziening / stal voor de dieren. Ten tweede is centraal op het terrein, gelegen op circa
50 meter van de Reeweg achter het hertenkamp, een bebouwingscluster aanwezig waarin
diverse rijhallen, horeca, kleedkamers, kantoren en bijbehorende voorzieningen van de manege
zijn gevestigd. Het bebouwingscluster presenteert zich aan de Reeweg met een zijgevel, de
representatieve gevel is georiënteerd op het binnenterrein van de manege. De nokrichting van
de hallen loopt evenwijdig aan de Reeweg. Aan de noordzijde van het bebouwingscluster
bevindt zich, gelegen aan een teruggelegen gedeelte van het cluster, de entree van de manege
en een bedrijfswoning. Het erf is geheel verhard. Ten derde bevinden zich noordelijk van het
bebouwingscluster van de manege een tweede bedrijfswoning (Reeweg 5), de wedstrijdpiste en
enkele bijbehorende voorzieningen als een opslag, een stapmolen en longeercirkel. De
vrijstaande bedrijfswoning is aan de oostzijde van het terrein gelegen en wordt omgeven door
een tuin. Door opgaande begroeiing wordt de woning visueel onttrokken aan het overige
gedeelte van het terrein van de manege. Op dit gedeelte van het terrein zijn tevens voedersilo’s
met voederbakken, een paardenbak en een weiland aanwezig. Het vierde te onderscheiden
gedeelte van de manege Prins Willem-Alexander is gelegen ten noorden van de Keizersdijk, een
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zandpad dat loopt van de Reeweg naar de Dijkstraat. Dit gedeelte van het terrein is in gebruik
als weiland en bos met daarbij een vervallen schuurtje. Tenslotte wordt het oostelijke gedeelte
van het terrein in gebruik genomen door een groot halfverhard parkeerterrein. De noord- en
oostzijde van het terrein grenst aan dennenbos.
Deelgebied Kanaalweg
Het deelgebied dat is gelegen aan de Kanaalweg is gelegen in het beekdal van de Aa.
Beekdalen zijn duurzame structuren. Deze structuren herbergen belangrijke landschappelijke en
ecologische kwaliteiten. Het beekdal is direct gekoppeld aan het watersysteem en de
aanwezigheid van landschapselementen als poelen, bosjes en elzensingels. In het verleden zijn
relatief veel beken rechtgetrokken, wat ten koste is gegaan van de landschappelijke en
ecologische kwaliteit. Kenmerkend voor de ruimtelijke structuur in de omgeving van het
deelgebied aan de Kanaalweg is het beekdal van de Aa. De Aa stroomt vanuit het zuiden de
gemeente Asten binnen en loopt vervolgens parallel aan de Zuid-Willemsvaart richting
Helmond.
De Zuid-Willemsvaart kent, vanwege de transportfunctie van het kanaal, lange rechtstanden.
Het onderhavige deelgebied is gelegen op een locatie waar de Zuid-Willemsvaart een flauwe
bocht maakt in het landschap, het kanaal gaat van de ene rechtstand over in de andere. Aan de
oostzijde van de bocht is het plangebied gelegen. Ter hoogte van de wisseling in rechtstanden
van het kanaal is de beek de Aa, die op een afstand van honderd meter parallel loopt aan het
kanaal, geheel rechtgetrokken. De Aa loopt ter hoogte van het plangebied vanuit het zuiden
naar het kanaal toe, vanwaar uit zij geheel evenwijdig aan het kanaal naar het noorden haar
loop vervolgt. In de spie die ontstaat tussen het tracé van het kanaal en de Aa is het westelijke
deel van het plangebied gelegen. Het westelijke deel van het deelgebied is relatief hooggelegen
en loopt naar het beekdal van de Aa af in hoogte. Aan de oostzijde van de Aa is het tweede deel
van het deelgebied gelegen. Dit gedeelte is relatief laaggelegen en heeft een vochtig karakter.
Het deelgebied wordt in het westen afgescheiden van de Zuid-Willemsvaart door de
onverharde parallelweg Kanaalweg. Langs de Kanaalweg is hoge opgaande begroeiing
aanwezig. Deze zorgt er, in combinatie met de hoogte van de kanaaldijken, voor dat het
plangebied vanuit het westen niet duidelijk te zien is.
2.3

Functionele structuur
In de omgeving van het plangebied komen veel verschillende functies voor: natuur, agrarisch
gebruik, wonen, recreatie en tevens horeca. Tegenover de ingang van het manegeterrein is aan
de Reeweg een restaurant gelegen. De functionele structuur van het plangebied is gelieerd aan
de ruimtelijke verschijningsvorm. De op de locatie Prins Willem-Alexander aanwezige rijhallen,
piste en bijbehorende voorzieningen zijn in gebruik als manege. Op terrein wordt tevens
gewoond. Het noordelijk gedeelte van het terrein kent een extensief agrarisch gebruik c.q. is
gebruik als natuur. Het oostelijke gedeelte van het terrein is in gebruik als ontsluitingsweg en
parkeervoorziening. In het zuiden is een recreatieve functie (hertenkamp) aanwezig. De
gronden aan de Kanaalweg kennen een extensief agrarisch gebruik. In de omgeving is ook een
verkeersfunctie duidelijk aanwezig. De Dijkstraat verbindt de kerkdorpen Asten en Lierop
(gebiedsontsluitende functie) met elkaar en vormt tevens een doorgaande route naar de N266
en de A67.
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Foto noordzijde bebouwingscomplex manege

Foto entree manege

Foto bosgrens noordzijde plangebied

Foto parkeerplaats oostzijde plangebied

Foto schuurtje in bosgebied

Foto zandpad Keizersdijk

Foto hertenkamp aan de Reeweg

Foto ontsluitingsweg manege
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De gemeente Asten heeft te maken met de vigerende beleidskaders van de nationale en
provinciale overheid. Deze kaders zijn van directe invloed op de inhoud van een
bestemmingsplan, in tegenstelling tot de Europese beleidskaders. Europese wetgeving is
namelijk doorvertaald in nationale wetgeving. Bij de uitvoeringsaspecten wordt, waar relevant,
ingegaan op deze Europese richtlijnen. Het gemeentelijke beleid, zoals vastgelegd in dit
bestemmingsplan, dient zich te bewegen binnen de marges van deze beleidskaders. De voor
het plan “Asten Reeweg 3 (manege Prins Willem-Alexander) 2012” relevante beleidskaders
worden hieronder kort beschreven.
3.2

Rijksbeleid
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR), 2012
Toetsingskader
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) in werking getreden. De
aanleiding voor het opstellen van deze structuurvisie is gelegen in het feit dat er nieuwe
politieke accenten zijn gelegd en doordat er veranderende omstandigheden zijn zoals de
economische crisis, klimaatverandering en toenemende regionale verschillen. Dit laatste onder
andere omdat groei, stagnatie en krimp gelijktijdig plaatsvinden. Deze structuurvisie geeft een
integraal kader voor het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. In de visie worden
ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur sterker dan voorheen met elkaar verbonden. De
structuurvisie vervangt alle voorgaande rijksnota’s ten aanzien van ruimte en mobiliteit
(waaronder de Nota Ruimte), behalve de Structuurvisie Nationaal Waterplan.
De hoofdlijn van de SVIR is dat het Rijk op het gebied van de ruimtelijke ordening terugtreedt
en dat gemeenten en provincies op dit taakveld een meer prominente rol krijgen. In het SVIR
staat centraal dat alleen nog een taak voor het Rijk is weggelegd wanneer sprake is van:
1. een onderwerp dat nationale baten en / of lasten heeft en de doorzettingsmacht van
gemeenten overstijgt (bv. mainports);
2. een onderwerp waarvoor internationale verplichtingen zijn aangegaan (bv.
werelderfgoederen);
3. een onderwerp dat (provincie-) of landsgrens overschrijdend is, of een hoog
afwentelingsrisico kent of reeds in beheer bij het rijk is (bv. infrastructuur).
Het Rijk heeft 13 onderwerpen benoemd waar het, aan de hand van de bovenstaande criteria,
een taak voor zichzelf ziet weggelegd. Door het nemen van verantwoordelijkheid ten aanzien
van deze onderwerpen stelt het Rijk zich voor de middellange termijn (2028) en lange termijn
(2040) tot doel Nederland concurrerend, veilig en leefbaar te houden. De onderwerpen die een
nationaal belang betreffen zijn het creëren van een internationaal bereikbaar vestigingsklimaat,
ruimte bieden voor het hoofdnetwerk van (duurzame) energievoorziening en het vervoer van
stoffen via buisleidingen en een efficiënt gebruik van de ondergrond. Daarnaast zijn ook het
creëren van een robuust hoofdnetwerk van weg, spoor- en vaarwegen, het beter benutten en in
stand houden van het bestaande mobiliteitssysteem met bijbehorende hoofdinfrastructuur, het
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verbeteren van de milieukwaliteit, ruimte voor waterveiligheid en klimaatbestendige
ontwikkeling, ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationaal unieke cultuurhistorische
en natuurlijke kwaliteiten, ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en
ontwikkelen van flora- en faunasoorten en ruimte voor militaire terreinen en activiteiten van
nationaal belang. Tenslotte vindt het Rijk zorgvuldige afwegingen en transparante
besluitvorming bij ruimtelijke plannen belangrijk.
Beoordeling
De onderhavige ontwikkeling raakt geen van de onderwerpen die door het Rijk zijn aangemerkt
als nationaal belang. Het beleid van het Rijk wordt geëffectueerd door het Barro en het Rarro.
Conclusie
Het onderhavige plan is passend binnen het beleid uit de Structuurvisie Infrastructuur en
Ruimte.
Besluit en ministeriële regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Barro, Rarro), 2012
Toetsingskader
Voor het juridisch borgen van de nationale belangen uit de SVIR heeft het Rijk, op basis van de
Wet ruimtelijke ordening (Wro), twee besluiten genomen waarmee dat mogelijk is. Deze twee
besluiten zijn verschillend van aard (procesmatig versus beleidsmatig):
x Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro stelt vanuit de rijksverantwoordelijkheid
voor een goed systeem van ruimtelijke ordening juridische kaders aan de processen van
ruimtelijke belangenafweging en besluitvorming bij de verschillende overheden (o.a.
nationaal belang 13 uit de SVIR). De ‘ladder duurzame verstedelijking’ is in 2012
opgenomen in het Bro. Op de procesmatige vereisten waaraan dit bestemmingsplan
moet voldoen wordt teruggekomen in het hoofdstuk over de planologische en
milieuhygiënische uitvoerbaarheid.
x Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit geeft de juridische kaders
die nodig zijn om het vigerend ruimtelijk rijksbeleid te borgen. Het Barro is vastgesteld
op 22 augustus 2011 en in werking getreden op 30 december 2011. Op 1 oktober
2012 is een wijziging van het Barro vastgesteld. Het kabinet heeft in de genoemde SVIR
vastgesteld dat voor een beperkt aantal onderwerpen, bijvoorbeeld voor defensie en
waterveiligheid, de bevoegdheid om algemene regels te stellen moet worden ingezet.
Het gaat daarbij om het beschermen van de nationale belangen. Deze algemene regels,
vastgelegd in het Barro, werken zoveel mogelijk direct door op het niveau van de lokale
besluitvorming. Slechts daar waar een directe doorwerking niet mogelijk is, is gekozen
voor indirecte doorwerking via provinciaal medebewind. Naar aanleiding van een
advies van de Raad van State voorziet het Barro ook in een bij dit besluit behorende
ministeriële regeling (Rarro). In deze regeling is de begrenzing opgenomen van de
gebieden uit een aantal titels uit het Barro waarvoor een reservering of een vrijwaring
geldt. De aanduiding van deze gebieden is opgenomen in het Barro.
Beoordeling
Ten aanzien van het onderhavige plangebied is er een regel uit het Barro, anders dan de ‘ladder
duurzame verstedelijking’, van toepassing. Dit betreft de regeling met betrekking tot het
radarverstoringsgebied van de Vliegbasis Volkel (zoals weergegeven in de wijziging van het
Rarro per 1 oktober 2012, art. 2.4). Als gevolg van dit radarverstoringsgebied geldt een
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maximale hoogtemaat van 114 meter voor op te richten bebouwing. In het onderhavige plan
wordt deze bouwhoogte niet mogelijk gemaakt.

Uitsnede Bijlage 8.4 bij de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening. Bron: Staatscourant 2012, nr.
18324, 7 september 2012

Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat de onderhavige ontwikkeling passend is binnen de regels zoals
gesteld in het Barro.
3.3

Provinciaal beleid
Ontwerp Structuurvisie Ruimtelijke Ordening 2010 – partiële herziening 2014, 2013
Toetsingskader
De Structuurvisie Ruimtelijke Ordening (SVRO) is vastgesteld door Provinciale Staten op 1
oktober 2010 en geeft de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025 (met een
doorkijk naar 2040). Belangrijke beleidslijnen in de SVRO zijn het principe van concentratie van
verstedelijking, zorgvuldig ruimtegebruik, verantwoord omgaan met de natuurlijke basis, het
streven naar robuuste en aaneengeschakelde natuurgebieden. Sinds de vaststelling in 2010
hebben Provinciale Staten diverse besluiten genomen die een verandering brengen in de
provinciale rol en sturing, of van provinciaal beleid. Deze besluiten zijn vertaald in de partiële
herziening van de structuurvisie in 2014. Op onder andere de volgende onderdelen vindt
bijsturing van het beleid plaats: transitie van stad en platteland, intrekken reconstructie- en
gebiedsplannen, groenbeleid, samenhangend beleid voor de ondergrond en de transitie naar
een zorgvuldige veehouderij. De, ongewijzigde, provinciale sturingsfilosofie is gebaseerd op vijf
rollen: ontwikkelen, ordenen, beschermen, regionaal samenwerken en stimuleren. Twee rollen
zijn met name van belang voor onderhavig plan: de ordenende en de beschermende rol.
De ordenende rol gaat uit van het behartigen van ruimtelijke belangen en keuzes. Deze zijn
geordend in vier ruimtelijke structuren. De structuren geven een hoofdkoers aan: een ruimtelijk
ontwikkelingsperspectief voor een combinatie van functies. Maar ook waar functies worden
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uitgesloten of welke randvoorwaarden de provincie aan functies stelt. Binnen de structuren is
ruimte voor regionaal maatwerk. De vier onderscheidende structuren zijn: de groenblauwe
structuur, de agrarische structuur, de stedelijke structuur en de infrastructuur. Het uitgangspunt
van de beschermende rol is zorgvuldig ruimtegebruik. Bij ruimtelijke afwegingen betekent dat
eerst gekeken wordt naar mogelijkheden voor intensivering of hergebruik op of binnen
bestaand bebouwd gebied. De provincie wil nieuw ruimtebeslag zoveel mogelijk voorkomen.
Bij ontwikkelingen buiten bestaand bebouwd gebied wil de provincie dat de initiatiefnemer
zorgt voor een investering in het landschap om daarmee het verlies aan omgevingskwaliteit te
beperken.
Beoordeling
Uit de structurenkaart van de SVRO blijkt dat het plangebied in twee verschillende structuren
valt: het landelijk gebied en de groenblauwe structuur. Het deelgebied waarin de manege Prins
Willem-Alexander is gelegen is gelegen in het gedeelte van het landelijk gebied dat is
aangemerkt als ‘accentgebied agrarische ontwikkeling’. In dit aangewezen accentgebied,
genaamd ‘de Peelstreek van Mill tot Someren’, ziet de provincie ruimte en kansen om de
agrarische productiestructuur te verduurzamen en versterken. Het ‘accentgebied agrarische
ontwikkeling’ is hier aangegeven omdat deze gebieden worden gekenmerkt door
mogelijkheden voor een meer dominante positie van de hier aanwezige landbouwsectoren. In
deze gebieden ziet de provincie niet alleen ontwikkelingsmogelijkheden voor de aanwezige
sector maar ook voor activiteiten die gelieerd zijn aan de in het gebied voorkomende agrarische
sector.
Gesteld kan worden dat het onderhavige initiatief niet behoort tot de bedoelde primair
agrarische sector, het betreft de uitbreiding van een manege. Een manege is een recreatieve
functie. Ten aanzien van het accentgebied agrarische ontwikkeling’ is in het licht van deze
situatie bepaald dat het beleid van het ‘gemengde landelijke gebied’ tevens van toepassing is.
In het ‘gemengde landelijke gebied’ wordt een gemengde plattelandseconomie nagestreefd. In
de gemengde plattelandseconomie is naast ruimte voor de land- en tuinbouw ook ruimte voor
de ontwikkeling van niet-agrarische functies, zoals toerisme, recreatie, kleinschalige
bedrijvigheid, zorgfuncties et cetera. Dit kan door verbreding van agrarische activiteiten maar
ook als zelfstandige functie. Rondom steden, dorpen en natuur is er in de meeste gevallen
feitelijk sprake van een gemengde plattelandseconomie. Het onderhavige recreatieve initiatief is
gelegen in een gebied dat reeds als ‘gemengd’ valt aan te merken nabij de kern Asten. Gesteld
kan worden dat het uitbreidingsinitiatief van de manege Prins Willem-Alexander passend is
binnen het beleid voor het landelijke gebied uit de SVRO.
Het deelgebied waarin de compensatiegronden aan de Kanaalweg zijn gelegen behoort tot de
groenblauwe mantel en behoort tevens tot het waterbergingsgebied. De groenblauwe mantel
bestaat overwegend uit gemengd landelijk gebied met belangrijke nevenfuncties voor natuur
en water. Het behoud en vooral de ontwikkeling van natuur, water (-beheer) en landschap is
een belangrijke opgave. Nieuwe ontwikkelingen binnen de groenblauwe mantel zijn mogelijk,
als deze bestaande natuur-, bodem- en waterfuncties respecteren of bijdragen aan een
kwaliteitsverbetering van deze functies of het (cultuurhistorisch waardevolle) landschap.
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Uitsnede uit de Structurenkaart van de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening. Het plangebied is weergegeven met een ster. Bron:
provincie Noord-Brabant

Uitsnede uit de Ambitiekaart behorend bij de Gebiedspaspoorten. Zichtbaar is dat het onderhavige plangebied niet is gelegen
op een locatie waarvoor bijzondere landschappelijke ambities gelden voor brongebieden. Ligging plangebied is weergegeven
met een rode ster. Bron: provincie Noord-Brabant
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De versterking van de binnen de groenblauwe mantel aanwezige leefgebieden voor plant- en
diersoorten vraagt daarbij specifieke aandacht. Het beleid is er op gericht dat de
belevingswaarde en de recreatieve waarde van het landschap toeneemt. Ontwikkelingen passen
qua aard en schaal bij het ontwikkelingsperspectief voor de groenblauwe mantel en houden
rekening met omliggende waarden. In het onderhavige initiatief worden de gronden aan de
Kanaalweg ingericht ten behoeve van natuurontwikkeling, daarbij wordt rekening gehouden
met de ter plaatse aanwezige leefgebieden voor plant- en diersoorten. Gesteld kan worden dat
het onderhavige compensatie-initiatief passend is binnen het beleid zoals dat wordt
voorgestaan met de groenblauwe mantel. De gronden zijn tevens gelegen in gebieden voor
waterberging. Binnen de gebieden voor waterberging kunnen andere functies zoals
grondgebonden landbouw, extensieve recreatie en natuurontwikkeling zich blijvend
ontwikkelen mits ze afgestemd zijn op de beoogde waterfuncties. In het onderhavige initiatief
vindt natuurontwikkeling plaats die is afgestemd met de waterfunctie van het gebied; het
waterbergend vermogen van het gebied blijft onaangetast.
Als bijlage bij de SVRO zijn gebiedspaspoorten vastgesteld. Voor de in de structuurvisie
onderkende landschapskwaliteiten heeft de provincie de ambitie om deze te versterken. In de
gebiedspaspoorten doet de provincie een niet verplichtende handreiking om de kwaliteit van
het landschap te versterken. Het onderhavige plangebied is gelegen in het gebiedspaspoort
‘Peelrand’. De Peelrand is een overwegend oud en gevarieerd zandlandschap met een
kralensnoer van agrarische nederzettingen, akkercomplexen, weilanden en bossen. Tussen de
dorpen liggen vaak oude bebouwingslinten, van waaruit het gebied is ontgonnen. In het
gebied komen peelrandontginningen voor die grenzen aan de Peelkern, en oude
zandontginningen, die met name grenzen aan Meierij en Kempen. Het deelgebied Prins
Willem-Alexander is gelegen in een gebied met oude zandontginningen. Alhier kan ruimte
worden gegeven aan verbreding van recreatie in combinatie met investeringen in het
kleinschalige karakter van het landschap. In het kader van het onderhavige initiatief wordt
geïnvesteerd in de aanleg van kleinschalige landschapselementen als bijvoorbeeld de aanleg
van een poel en houtwallen. Het westelijke gedeelte van de Peelrand bestaat uit het open
beeklandschap van de Aa. Vergraven beken en gegraven waterlopen doorsnijden hier de
Peelrand. Als ambitie geldt het herstel van de natuurlijke processen in bovenloop en brongebied
van het beeksysteem van de Aa. Het plangebied is gelegen in het brongebied van het
beeksysteem van de Aa. Op de compensatiegronden worden maatregelen genomen die de
natuurlijke processen bij de beek bevorderen (herstel natuurlijk proces door meandering).
Conclusie
Het onderhavige plan is passend binnen het beleid uit de Structuurvisie Ruimtelijke Ordening.
Verordening ruimte 2012, 2012
Inleiding
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is vastgelegd hoe de bevoegdheden voor de ruimtelijke
ordening zijn verdeeld tussen gemeenten, provincies en rijk. Zo kan de provincie regels
opstellen waarmee een gemeente rekening moet houden bij het ontwikkelen van
bestemmingsplannen: de provinciale planologische verordening. Door deze regels, welke zijn
gebaseerd op het beleid uit de provinciale structuurvisie, weten gemeenten al in een vroeg
stadium waar ze aan toe zijn. Door Gedeputeerde Staten is op 11 mei 2012 de Verordening
ruimte 2012 vastgesteld. De Verordening ruimte 2012 is op 1 juni 2012 in werking getreden.
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Deze stelt regels aan onder meer de bundeling van stedelijke ontwikkeling, natuurontwikkeling,
de ontwikkeling van intensieve veehouderijen (reconstructie van het buitengebied),
waterberging, cultuurhistorie en het agrarisch gebied. Navolgend worden de relevante artikelen
uit de Verordening ruimte voor het plangebied “Asten Reeweg 3 (manege Prins WillemAlexander) 2012” nader toegelicht.
Artikel 8.2: Ontwikkelingsperspectief voor de agrarische gebieden
Toetsingskader
Een ruimtelijk plan dat is gelegen in een agrarisch gebied wijst op zodanige wijze de
bestemmingen van de in dat gebied begrepen gronden aan dat ten behoeve van een goede
ruimtelijke ordening een onderscheid wordt gemaakt tussen een gebied waar de ontwikkeling
van een gemengde plattelandseconomie wordt nagestreefd een gebied waar een in hoofdzaak
agrarische economie wordt nagestreefd. Het onderscheid wordt gebaseerd op het gevoerde
ruimtelijke beleid.

Uitsnede uit de kaart Overige
agrarische ontwikkeling van de
Verordening ruimte 2012. Het
deelgebied Prins Willem-Alexander is
weergegeven met een rode contour.
Bron: provincie Noord-Brabant

Beoordeling
Het deelgebied Prins Willem-Alexander is grotendeels gelegen in het agrarisch gebied. Het
betreft de delen van het terrein waarop het bebouwingscluster van de manege is gelegen, de
hertenwei, wedstrijdpiste en een gedeelte van de bijbehorende voorzieningen. Een gedeelte
van de hertenwei maakt tevens deel uit van het agrarisch gebied. Ten aanzien van het
plangebied kan worden gesteld dat het onderdeel uitmaakt van een gebied waar de
ontwikkeling van een gemengde plattelandseconomie wordt nagestreefd. Diverse functies
worden in dit type gebied gemengd, zo zijn er nabij het plangebied horecagelegenheden,
recreatieve functies, natuur en woonfuncties aanwezig. Het onderhavige plan zorgt voor een
verdere menging van dit type gebied door het uitbreiden van een manege in een buitengebied
wat gedeeltelijk een agrarische functie heeft en gedeeltelijk ook toeristische functies kent. Het
gemeentelijke beleid gaat uit van een verdere menging van dit gebied, met name het gebied
dat nabij de kern Asten is gelegen. Bij de paragraaf die het gemeentelijke beleid beschrijft wordt
het ruimtelijke beleid, waarin het diversifiëren van het functioneel gebruik in dit gebied wordt
voorgestaan, nader uiteengezet. In de motivering wordt het Duurzaam Ruimtelijk
Structuurbeeld aangehaald alsmede de ruimtelijke strategie.
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Conclusie
Het onderhavige plan draagt bij aan het realiseren van een gemengde plattelandseconomie en
draagt tevens bij aan de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse. Aan de motiveringsverplichtingen
wordt voldaan; verwezen wordt naar de paragraaf ten aanzien van het gemeentelijke beleid.

Uitsnede uit de kaart Natuur en
landschap van de Verordening ruimte
2012. Het deelgebied Prins WillemAlexander is weergegeven met een
rode contour. Bron: provincie NoordBrabant

Artikel 4.2: Bescherming van de ecologische hoofdstructuur
Toetsingskader
Een ruimtelijk plan dat is gelegen in de ecologische hoofdstructuur strekt tot het behoud,
herstel of de duurzame ontwikkeling van de ecologische waarden en kenmerken van de
onderscheiden gebieden. Tevens stelt een ruimtelijk plan regels ter bescherming van de
ecologische waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden en houdt daarbij rekening
met de overige aanwezige waarden en kenmerken, waaronder de cultuurhistorische waarden
en kenmerken.
Beoordeling
Delen van zowel het deelgebied Prins Willem-Alexander als het deelgebied Kanaalweg zijn
gelegen in de ecologische hoofdstructuur. Ten aanzien van deelgebied Prins Willem-Alexander
zijn dit de gronden in het uiterste noorden, oosten en zuiden van het terrein. Ten aanzien van
de deelgebied Kanaalweg zijn dit de gronden in het noorden van het deelgebied. De gronden
in het zuiden, waarop de hertenwei is gelegen, blijven onaangetast. De hertenwei wordt
heringericht, echter zodanig dat de ecologische hoofdstructuur aldaar zich duurzaam kan
ontwikkelen. In het noordelijke gedeelte van het deelgebied worden over een oppervlak van ca.
8.400 m² de bestaande bossen gekapt ten behoeve van de aanleg van een terrein voor
stallententen. De gronden in het oosten worden eveneens aangetast. Hier wordt een strook van
15 meter bos over de gehele lengte van het bestaande parkeerterrein gekapt (ca. 2.400 m²) ten
behoeve van de verbreding van het bestaande parkeerterrein. De overige gronden in het oosten
blijven onaangetast.
Ten aanzien van de mate van aantasting van de bossen is door Bureau Meervelt een quickscan
flora- en fauna uitgevoerd. De resultaten van deze quickscan komen verderop in deze
toelichting aan bod.
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De aantasting van de ecologische hoofdstructuur door de onderhavige ontwikkeling op de
deellocatie Prins Willem-Alexander kan als volgt worden geduid:
x
afname areaal natuur (kwantitatief);
Door het kappen van de bossen en het aanbrengen van halfverharding ter plaatse van het
parkeerterrein en grasland ter plaatse van het terrein voor stallententen neemt het netto
oppervlak natuur af. Naar verwachting is de ecologische hoofdstructuur die alhier wordt
aangetast vooral van betekenis voor vleermuizen. De gevolgen van het onttrekken van bos
aan de EHS zijn voor de soorten vleermuizen die hier voorkomen beperkt of afwezig. Voor
deze soorten (Grootoorvleermuizen spec. en Laatvlieger) zijn landschapselementen en
bosranden belangrijk als foerageer- en vlieg- en migratiegebied. Na de kap van de
bospercelen blijft de lengte aan bosranden hetzelfde. De grijze grootoorvleermuis kan ook
jagen in boomkronen. Afname van de omvang van het bos leidt echter niet automatisch
tot afname van het foerageergebied voor deze soort omdat ook meer open gebieden tot
het foerageergebied behoren. Gesteld kan worden dat het oppervlak bos in m² afneemt
maar dat het oppervlak bosranden, welke van belang zijn voor de belangrijkste fauna,
behouden blijft. Daarnaast kan de in de bossen aanwezige fauna ook gebruik maken van
meer open gebieden. Aangezien het terrein voor stallententen slechts twee maal per jaar
wordt gebruikt zullen vleermuizen van dit gebied gebruik kunnen blijven maken.
Conclusie: het aantal m² ecologische hoofdstructuur neemt af; het aantal m² bosranden
(belangrijkste element van de gebieden) blijft behouden
x

afname ecologische waarden en kenmerken (kwalitatief);
Het noorden van het deelgebied Prins Willem-Alexander bestaat voor het grootste deel uit
Grove den met daaronder Amerikaanse vogelkers, Hulst, Braam en Brandnetel. De
westrand van deelgebied A heeft ook Eik en Berk. In oosten van het terrein staan
voornamelijk Eik, Amerikaanse eik, Grove den en ondergroei van Amerikaanse vogelkers.
De aanwezigheid van beschermde plantensoorten is uit te sluiten. Uit het plangebied en
directe omgeving zijn weinig waarnemingen bekend van grondgebonden zoogdieren. In
het plangebied werden geen geschikte verblijfsplaatsen voor vleermuizen aangetroffen. De
bekende waarnemingen van vleermuizen hebben alle betrekking op soorten (Laatvlieger,
Gewone- en/of Grijze grootoorvleermuis) die geen gebruik maken van boomholten. Het
gebied kan van betekenis zijn voor foeragerende en migrerende vleermuizen. Door het
kappen van een deel van het bos wordt de rechtlijnige structuur van de bosranden niet
aangetast, waardoor ook geen aantasting plaatsvindt van (potentiële) vliegroutes. De
ecologische functionaliteit blijft behouden. Het plangebied kan deel uit maken van het
broedgebied van bosvogels, deze zijn bij veldbezoeken niet aangetroffen. In het oosten
van het terrein is een poel aanwezig; de aanwezigheid van amfibieën op het perceel niet
op voorhand uit te sluiten. Voor overige diergroepen (beschermde soorten reptielen,
vlinders of vissen) vormt het plangebied geen geschikt leefgebied en/of er zijn geen
waarnemingen bekend over het voorkomen van deze beschermde soorten.
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Conclusie: in de ecologische hoofdstructuur ter plaatse is geen bijzondere flora- en fauna
aanwezig, door de onderhavige ontwikkeling blijft de ecologische functionaliteit voor de
flora- en fauna behouden
x

vermindering connectiviteit van het ecologische netwerk;
De EHS vormt ter plaatse van deelgebied Prins Willem-Alexander een verbinding tussen de
bosgebieden ten noorden van de A67 en de bebouwde kom van Asten. De onttrekking
aan de EHS vindt plaats op een locatie waar de EHS relatief smal is. Door de onttrekking
wordt de EHS minder robuust. De verbinding blijft in de nieuwe situatie wel bestaan in de
vorm van doorlopende laanstructuren. Naar verwachting is deze ecologische zone vooral
van betekenis voor vleermuizen. De gevolgen van het ontrekken van bos aan de EHS zijn
voor de soorten die hier voorkomen beperkt of afwezig. Voor deze soorten
(Grootoorvleermuizen spec. en Laatvlieger) zijn landschapselementen en bosranden
belangrijk als foerageer- en vlieg- en migratiegebied. Na de kap van de bospercelen blijft
de lengte aan bosranden hetzelfde.
Conclusie: de ecologische hoofdstructuur ter plaatse wordt door de onderhavige
ontwikkeling minder robuust, de functionaliteit voor de belangrijkste gebruiker van de
structuur (vleermuizen) blijft behouden.

x

invloeden van buiten de EHS die leiden tot aantasting van de functionaliteit;
Ten behoeve van het gebruik van het parkeerterrein en terrein voor de plaatsing van de
stallententen zal verlichting noodzakelijk zijn. De verlichting wordt met name in de winter
ontstoken, wanneer het laat donker is. Gedurende de winter zijn vleermuizen (de
belangrijkste fauna in de EHS ter plaatse) weinig tot niet actief. Door de overlap van deze
twee periodes is geen hinder te verwachten. Tijdens het gebruik van de wedstrijdpiste bij
grote wedstrijden is er tevens een uitstraling van geluid richting EHS (omroeper, publiek).
Deze uitstraling is in alle gevallen slechts tijdelijk (maximaal een aantal dagen) en is niet
wezenlijk verstorend voor in de omgeving voorkomende flora en fauna.
Conclusie: de onderhavige ontwikkeling zorgt slechts voor kortdurende licht- en
geluidshinder op de ecologische hoofdstructuur, waardoor overlast voor de functionaliteit
van de ecologische hoofdstructuur nihil is

De ecologische hoofdstructuur in het deelgebied Kanaalweg wordt niet negatief aangetast; hier
worden maatregelen genomen voor het versterken van de ecologische kwaliteiten in het
gebied. Gesteld kan worden dat onderdelen van dit plan niet leiden tot het behoud, herstel of
de duurzame ontwikkeling van de ter plaatse aanwezige ecologische waarden en kenmerken.
Conclusie
Concluderend kan worden gesteld dat de ecologische hoofdstructuur in het deelgebied
Kanaalweg en in het oosten en zuiden van het deelgebied Prins Willem-Alexander behouden
blijft. Delen van het onderhavige plan zorgen voor aantasting van de ecologische waarden en
kenmerken van de onderscheiden gebieden in het noorden en oosten van het deelgebied Prins
Willem-Alexander. Om de negatieve effecten op de waarden en kenmerken van deze specifieke
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gebieden te compenseren wordt toepassing gegeven aan artikel 4.9 van de Verordening ruimte
2012.
Artikel 4.9: Wijziging van de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur op verzoek voor
kleinschalige ingrepen
Toetsingskader
Gedeputeerde Staten kunnen de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur wijzigen ten
behoeve van een individuele, kleinschalige ingreep die leidt tot een versterking van de
ecologische hoofdstructuur in het desbetreffende gebied. De wijziging in de begrenzing kan
slechts plaatsvinden als aan randvoorwaarden wordt voldaan.

Gronden waarvoor herbegrenzing van de ecologische hoofdstructuur noodzakelijk is. De herbegrenzing geldt
voor locatie A in het noorden en locatie B in het oosten van het deelgebied Prins Willem-Alexander

Beoordeling
De begrenzing van de ecologische hoofdstructuur dient te worden aangepast in het uiterste
noorden (locatie A) en in het oosten (locatie B) van het deelgebied Prins Willem-Alexander.
Beide locaties zijn weergegeven op de bovenstaande afbeelding. Om over te gaan tot deze
herbegrenzing dient aan de volgende voorwaarden te worden getoetst:
1. de voorgestelde ingreep slechts leidt tot een beperkte aantasting van de ecologische
waarden en kenmerken van de ecologische hoofdstructuur in het desbetreffende gebied;
9

Zoals bij de behandeling van artikel 4.2 van de Verordening ruimte is gebleken leidt
de onderhavige ontwikkeling slechts tot een beperkte aantasting van de ecologische
waarden en kenmerken van het bosgebied. Zowel kwantitatief als kwalitatief vindt er
een vermindering van de aanwezige waarden plaats, deze vermindering is echter niet
van invloed op de functionaliteit van de EHS voor de belangrijkste aanwezige fauna.
Ook de connectiviteit van de EHS vermindert slechts in geringe mate. Tenslotte kan
gesteld worden dat de hinder van de manege op de EHS beperkt is doordat deze
hinder slechts kortdurend en gedurende enkele momenten in het jaar optreedt.
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2. de voorgestelde ingreep leidt tot een kwalitatieve of kwantitatieve versterking van de
ecologische waarden en kenmerken van het desbetreffende gebied;
9

De voorgestelde ingreep, het rooien van bossen op locatie A en B, leidt niet tot een
kwantitatieve versterking van de ecologische waarden en kenmerken doch wel tot een
kwalitatieve versterking van de aanwezige ecologische waarden. Door de ingreep blijft
de lengte aan bosrand (gebruik door vleermuizen) hetzelfde (behoud) en daarnaast
wordt in het uiterste oosten van het deelgebied in de ecologische hoofdstructuur een
reeds bestaande poel weer in ere hersteld (versterking). Door het verbeteren van de
bestaande poel wordt deze weer interessant als habitat voor diverse amfibieën.
Daarnaast wordt de bestaande bebouwing in de noordelijk van het terrein gelegen
bossen geamoveerd.

3. de voorgestelde ingreep is onderbouwd met een afweging van alternatieven;
9

Gemeente Asten

Ten behoeve van de onderhavige ontwikkeling heeft een weging van alternatieven
voor lokalisering van de activiteiten plaatsgevonden. De afweging is op basis van drie
criteria tot stand gekomen:
o
Inbreiden en intensiveren versus uitbreiden en extensiveren;
Om de huidige manege Prins Willem-Alexander om te vormen tot het
“Internationaal Hippisch Outdoor Park Asten”, zijn ruimtelijke maatregelen
noodzakelijk die de met de omvorming gepaard gaande intensivering van het
functioneel gebruik accommoderen. Het functioneel gebruik neemt toe doordat
bij internationale concoursen meer bezoekers komen, meer ruiters aanwezig
zijn, de voertuigen die voor dergelijke concoursen worden gebruikt
grootschaliger zijn en doordat de paarden tijdens piekperioden onderdak moet
kunnen worden gegeven. Een dermate grootschalige intensivering van het
gebruik in een relatief korte tijdsperiode is niet op te vangen op het eigen
terrein door inbreiding en intensivering. Bij het houden van internationale
meerdaagse concoursen dienen 320 stallententen te worden geplaatst om de
paarden onderdak te kunnen bieden. Gezien de minimale afmetingen van een
dergelijke tent en het kortstondige gebruik is het realiseren van een gebouwde
voorziening niet rendabel en zou dit niet tot zorgvuldig ruimtegebruik leiden
(leegstand). Een terrein dat grote delen van het jaar extensief gebruikt kan
worden en waarop 320 stallententen kunnen staan is op het bestaande terrein
van de manege niet aanwezig. De andere delen van het terrein worden
namelijk al intensiever gebruikt door andere functies. Uitbreiding van het terrein
is derhalve noodzakelijk. Eenzelfde afweging heeft tevens plaatsgevonden voor
de realisatie van extra parkeervoorzieningen. Op het huidige terrein van de
manege is geen extensief gebruikte ruimte meer aanwezig voor het aanleggen
van meer parkeerplaatsen, behalve aan de noordzijde van de Keizersdijk
(zandpad). Deze locatie is echter ongeschikt voor de aanleg van
parkeerplaatsen, omdat niet in een adequate ontsluiting kan worden voorzien.
Daarnaast dienen, ten behoeve van de omvorming van manege naar Hippisch
Outdoor Park, tevens extra voorzieningen te worden aangelegd welke een
intensiever gebruik kennen.
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o

Functionaliteit van de toe te voegen functies;
Het onderhavige plan voorziet in de aanleg van een vierde rijhal, paddocks’s,
een stapmolen, longeercirkels, springtuin, losrijbak en opslag. Deze
voorzieningen zijn nadrukkelijk gerelateerd aan de activiteiten die al in de
bestaande manege plaatsvinden. Het is dan ook wenselijk dat deze activiteiten
op zeer korte afstand van de reeds bestaande manege worden gelokaliseerd
vanwege de ruimtelijke interactie tussen de activiteiten. De gronden aansluitend
aan het bestaande bebouwingscluster en de wedstrijdpiste worden dan ook
aangewend voor deze voorzieningen. De ruimte die nodig is voor de
stallententen en de parkeervoorziening kennen een extensiever gebruik en zijn
minder verbonden met het dagelijkse functioneren van de manege. Het terrein
voor de stallententen kan op een ruimere afstand van de manege worden
aangelegd dan de overige voorzieningen doch dient de wedstrijdpiste in korte
tijd te bereiken te zijn door ruiters tijdens internationale concoursen. Ten
aanzien van het aanleggen van de parkeervoorziening is uitbreiding van het
bestaande terrein aan de oostelijke zijde van het bestaande terrein gewenst ten
behoeve van een optimale functionaliteit van de parkeervoorziening. De
parkeervoorziening wordt bij grotere evenementen gebruikt door trucks en
personenauto’s met trailer. Ten behoeve van een zo efficiënt en veilig mogelijk
gebruik van de parkeervoorziening is een verbreding noodzakelijk. Wenselijk is
dat de trucks en personenauto’s met trailer aan weerszijden van een centrale
rijbaan kunnen worden geparkeerd. Aan weerszijden van de centrale rijbaan
dienen derhalve opstelstroken te worden gerealiseerd van 15 meter breed,
rekening houdende met de lengte van de voertuigen. De rijbaan zelf dient 10
meter breed te worden. Opgeteld (15+10+15 meter) dient de
parkeervoorziening derhalve 40 meter breed te worden. Thans is deze 25 meter
breed. De uitbreiding van de parkeervoorziening op de huidige plaats is
functioneel noodzakelijk.

o

Aanwezigheid van alternatieven;
Nagenoeg het gehele deelgebied Prins Willem-Alexander is omgeven door de
ecologische hoofdstructuur; alternatieven voor aantasting van de ecologische
hoofdstructuur zijn derhalve niet voorhanden. Enkele aangrenzende gronden
die niet in de EHS zijn gelegen lenen zich niet voor uitbreiding vanwege de
ongeschikte ontsluitingsmogelijkheden. Zo vormt de Dijkstraat een barrière
(oversteekbaarheid) in het westen en is de Keizersdijk in het noorden niet
geschikt als ontsluitingsweg.

4. de voorgestelde ingreep vergezeld gaat van zodanige maatregelen dat er sprake is van een
goede landschappelijke en natuurlijke inpassing;
9

Het onderhavige plan wordt ingepast in het landschap en in de natuurlijke omgeving.
Bij de inpassing van het terrein van het Internationaal Hippisch Outdoor Park Asten is
het ontbreken van een zachte grens tussen park en omgeving van groot belang. De
omgeving dient, evenals in de huidige situatie, duidelijk afgescheiden te zijn van het
terrein van de manege. Dit komt tot uiting in zogenoemde ‘harde bosranden’. Deze
‘harde randen’ zorgen voor een optimaal gebruik voor vleermuizen. Ook met de
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nieuwe inrichting wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de omgeving. Dit
komt tot uitdrukking in de beplanting, materiaalgebruik maar ook in de architectuur.
Een belangrijk aspect van de inpassing in de omgeving wordt gevormd door
zichtbaarheid. De zichtbaarheid van de uitbreiding dient beperkt te blijven tot groene
elementen. De gekozen planopzet waarbij de rijhal en bijbehorende voorzieningen
zoveel mogelijk nabij het bestaande bebouwingscluster van de manege worden
gebouwd, alsmede de ligging aan een bestaand bos, zorgen ervoor dat de
uitbreidingen van het Hippisch Outdoor Park van buiten slechts beperkt zichtbaar zijn.
De nieuw toe te voegen beplanting binnen het Hippisch Outdoor Park draagt bij aan
de landschappelijke inpassing. Naar de randen toe wordt vooral gebruik gemaakt van
inheemse, streekeigen beplanting, die reeds (deels) voorkomt in het aangrenzende
bos. In het deel van het bos waar de uitbreiding van de parkeerplaats gewenst is,
worden niet alle bomen gekapt. In de nieuwe situatie wordt de lengte aan bosrand
daardoor vergroot en blijft dit deel een natuurlijke uitstraling hebben.
5. de uitvoering van de voorgestelde ingreep en de daarbij betrokken maatregelen en de
monitoring daarvan zijn verzekerd;
9

De uitvoering van de voorgestelde ingreep en de daarbij betrokken maatregelen
worden verzekerd door het opstellen van een anterieure overeenkomst.

6. is verzekerd dat de uitvoering van de voorgestelde ingreep en de daarbij betrokken
maatregelen niet zijn gefinancierd uit de reguliere middelen die beschikbaar zijn op grond
van de Subsidieregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Brabant en de Subsidieregeling
kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord-Brabant;
9

Alle kosten worden gedragen door de initiatiefnemer.

7. wordt voldaan aan de regels inzake het compenseren van verlies van ecologische waarden
en kenmerken, bedoeld in artikel 4.11.
9

Het compensatieplan wordt opgesteld conform de regels inzake het compenseren van
verlies van ecologische waarden en kenmerken bedoeld in artikel 4.11 van de
Verordening ruimte. Op dit artikel wordt navolgend ingegaan.

Voor de herbegrenzing van de ecologische hoofdstructuur is tevens artikel 4.6 van toepassing,
welke de procedure beschrijft voor herbegrenzing. Op onderdelen van deze procedure wordt
teruggekomen in de juridische plantoelichting.
Artikel 4.11: Regels inzake compensatieplan
Toetsingskader
Een ruimtelijk plan waarvoor de wijziging van de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur
op verzoek voor kleinschalige ingrepen noodzakelijk is, dient vergezeld te gaan van een
compensatieplan. Aan de inhoud van een compensatieplan worden diverse randvoorwaarden
gesteld. De uitvoering van een compensatieplan moet zijn vastgelegd in een privaatrechtelijke
overeenkomst tussen de initiatiefnemer en de gemeente.
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Beoordeling
In de bijlagen van dit bestemmingsplan is een compensatieplan opgenomen dat aan alle
gestelde randvoorwaarden voldoet. Daarnaast wordt de uitvoering van dat plan verzekerd in
een privaatrechtelijke overeenkomst die wordt afgesloten tussen de manege Prins WillemAlexander en de gemeente Asten.
Conclusie
Het bestemmingsplan voldoet aan de compensatieplanplicht zoals neergelegd in de
Verordening ruimte 2012.
Artikel 4.12: Voorwaarden voor compensatie
Toetsingskader
Het onderhavige plan voorziet in de compensatie van ecologische waarden en kenmerken die
als gevolg van de uitbreiding van manege Prins Willem-Alexander in de ecologische
hoofdstructuur verloren gaan. Bepaald wordt dat door de compensatie geen netto verlies aan
ecologische waarden en kenmerken in termen van areaal, kwaliteit en samenhang mag
ontstaan. Aan compensatie worden diverse randvoorwaarden gesteld.
Beoordeling
In het onderhavige plan wordt voorzien in de compensatie van de waarden die met de
uitbreiding van de manege verloren gaan, zodanig dat geen netto verlies aan waarden en
kenmerken plaatsvindt. De compensatie vindt plaats op gronden die circa 1700 meter ten
westen van het terrein van de manege Prins Willem-Alexander zijn gelegen. De
compensatiegronden zijn op deze afstand van de manege gelegen, omdat fysieke compensatie
aansluitend aan of nabij de manege niet mogelijk is. Compensatie aansluitend aan het
deelgebied van de manege is niet mogelijk omdat de ecologische hoofdstructuur aldaar al
gerealiseerd is of omdat in de nabije omgeving geen gronden kunnen worden verworven om
ecologische waarden te compenseren. Compensatie op de gronden aan de Kanaalweg leidt tot
een robuustere ecologische structuur ter plaatse. Nabij de Zuid-Willemsvaart en het beekdal van
de Aa zijn reeds natuurgebieden aanwezig. Deze gebieden worden door de onderhavige
ontwikkeling beter met elkaar verknoopt. De omvang van de compensatie wordt bepaald door
de omvang van het vernietigde areaal waarbij een toeslag op de omvang van het vernietigde
areaal wordt berekend, zowel in oppervlak, als in budget. Hierin worden verschillende
categorieën onderscheiden, afhankelijk van de ontwikkeltijd van de te ontwikkelen natuur. De
ontwikkeltijd is de tijd die een natuurtype nodig heeft om tot optimale kwaliteit te komen en de
functie welke het nieuwe natuurtype heeft binnen het lokale ecosysteem. Voor de
compensatiegronden aan de Kanaalweg is bepaald dat de ontwikkeltijd van nieuwe natuur
aldaar tussen de 25 en de 100 jaar bedraagt. Daardoor geldt een toeslag op de te compenseren
grond van 2/3e in oppervlak plus de gekapitaliseerde kosten van het ontwikkelingsbeheer.
Artikel 2.2 van de Verordening ruimte 2012 is niet van toepassing.
De compensatie is opgebouwd zoals weergegeven in de navolgende tabel. De inbreng van het
oppervlak aan compensatiegronden is als volgt tot stand gekomen. De compensatiegronden
bestaan uit perceel(nummers): 1542 (2136 m²), 1543 (5785 m²), 1544 (2545 m²) en 179
gedeeltelijk (9370 m²). Het totale oppervlak van de gronden bedraagt 19.836 m².
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Omschrijving

Oppervlak

Oppervlak uitbreiding van manege Prins Willem-Alexander in de
ecologische hoofdstructuur

Locatie A + B = 8.400
m² + 2.400 m² =
10.800 m²

Te compenseren oppervlak conform compensatie eisen Verordening
ruimte 2012

1,66 x 10.800 m² =
17.928 m²

Inbreng compensatiegronden Kanaalweg

19.836 m²

OVERIG OPPERVLAK OP COMPENSATIEGRONDEN

19.836 m² - 17.928
m² = 1.908 m²

De gekapitaliseerde kosten van het ontwikkelingsbeheer van de compensatiegronden worden
door de initiatiefnemer gedragen.
Conclusie
Aan de compensatieverplichtingen wordt voldaan. Een nadere uitwerking van de aard van de
compensatie wordt gegeven in een separaat compensatieplan. Dit plan is opgenomen in de
bijlagen bij dit bestemmingsplan. De uitvoering wordt verzekerd door middel van het afsluiten
van een privaatrechtelijke overeenkomst.

Uitsnede uit de kaart Water van de
Verordening ruimte 2012. Het
deelgebied
Kanaalweg
is
weergegeven met een rode contour.
Bron: provincie Noord-Brabant

Artikel 5.3: Bescherming reserveringsgebieden voor waterberging
Toetsingskader
In dit artikel wordt geregeld dat bestemmingsplannen die zijn gelegen in een
reserveringsgebied voor waterberging mede dienen te strekken tot behoud van het
waterbergend vermogen van dat gebied.
Beoordeling
In het onderhavige plan zijn de gronden aan de Kanaalweg gelegen in een
waterbergingsgebied. Deze gronden dienen voor compensatie van natuurwaarden. Door het
compenseren van deze waarden blijft het waterbergend vermogen van het gebied behouden.
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Conclusie
Door de onderhavige ontwikkeling aan de Kanaalweg blijft het waterbergend vermogen
behouden. De functie wordt gewaarborgd door middel van een vergunningenstelsel.

Uitsnede uit de kaart Natuur en
landschap van de Verordening ruimte
2012. Het deelgebied Kanaalweg is
weergegeven met een rode contour.
Bron: provincie Noord-Brabant

Artikel 6.3: Bescherming en ontwikkeling groenblauwe mantel en beheergebied ehs
Toetsingskader
Een ruimtelijk plan dat is gelegen in de groenblauwe mantel strekt tot behoud, herstel of
duurzame ontwikkeling van het watersysteem en de ecologische en landschappelijke waarden
en kenmerken van de onderscheidene gebieden. Daarnaast worden regels gesteld ter
bescherming van voorgenoemde en tevens hydrologische waarden.
Beoordeling
In het onderhavige plan zijn de gronden aan de Kanaalweg gelegen in de groenblauwe mantel
en in het beheergebied ehs. Op de gronden is natuurontwikkeling voorzien. Deze ontwikkeling
sluit aan bij de regels voor duurzame ontwikkeling van de waarden en kenmerken.
Conclusie
Door de onderhavige ontwikkeling aan de Kanaalweg wordt duurzame ontwikkeling van
natuurwaarden voorgestaan. Middels een vergunningenstelsel wordt deze natuurontwikkeling
juridisch verzekerd.
Artikel 5.7: Bescherming van zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen
Toetsingskader
Een ruimtelijk plan dat is gelegen in een zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen
strekt mede tot de verwezenlijking en het behoud, beheer en herstel van watersystemen waarbij
dat zoekgebied een breedte heeft van ten minste 25 meter aan weerszijden van de waterloop.
Beoordeling
In het onderhavige plan zijn de gronden aan de Kanaalweg gelegen in het onderhavige
zoekgebied. Op de gronden wordt de ontwikkeling van natuur voorzien. Ten behoeve van de
aanleg van de natuur worden de gronden in dit deelgebied niet opgehoogd. In het
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compensatieplan is bij het kiezen van het ontwerp voor dit gebied rekening gehouden met het
watersysteem. Een strook van 25 meter op de percelen aan de westkant van de Aa kan in de
toekomst door Waterschap Aa & Maas worden gebruikt voor de herinrichting van de loop. In
overleg met het waterschap is overeengekomen hier geen bos aan te planten, maar evenmin
maatregelen uit te voeren (geen aanleg natte laagte of poelen).
Conclusie
Door de onderhavige ontwikkeling aan de Kanaalweg wordt duurzame ontwikkeling van
natuurwaarden voorgestaan in samenhang met het watersysteem. Middels een
vergunningenstelsel wordt deze natuurontwikkeling in samenhang met die van het
watersysteem juridisch verzekerd.
Artikel 2.1: Zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit
Toetsingskader
Een ruimtelijk plan dat voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied
moet bijdragen 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. Het gaat hier om vier aspecten:
a. Toepassing van het principe van zorgvuldig ruimtegebruik;
Het provinciale beleid is al jaren gericht op het bundelen van de verstedelijking en het
streven naar zorgvuldig ruimtegebruik. Een bestemmingsplan dat voorziet in een
ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied dient bij te dragen 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. Uitbreiding van het op grond van het geldende
bestemmingsplan toegestane ruimtebeslag is slechts toegestaan mits de financiële,
juridische of feitelijke mogelijkheden ontbreken om de beoogde ruimtelijke
ontwikkeling binnen dat toegestane ruimtebeslag te doen plaatsvinden.
b. Gevolgen ontwikkeling voor het plangebied en omgeving;
In ruimtelijke plan dient rekening te worden 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 deze verordening toegelaten ruimtelijke
ontwikkelingsmogelijkheden.
c.

Passendheid omvang beoogde bebouwing in de omgeving;
De omvang van de beoogde ruimtelijke ontwikkeling, in het bijzonder wat betreft de
omvang van de beoogde bebouwing, dient te passen in de omgeving.

d. Afwikkeling van personen en goederenvervoer.
Een op de beoogde ruimtelijke ontwikkeling afgestemde afwikkeling van het personenen goederenvervoer, waaronder een goede aansluiting op de aanwezige infrastructuur
van weg, water of spoor, waaronder ook openbaar vervoer, dient te zijn verzekerd.
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Beoordeling
Bij toetsing aan de vier aspecten van de zorgplicht voor ruimtelijke kwaliteit kan het volgende
worden gesteld.
a. Toepassing van het principe van zorgvuldig ruimtegebruik;
De planontwikkeling voorziet in de realisatie van een vierde rijhal, bijbehorende
voorzieningen, een terrein voor stallententen, een parkeerterrein en de herontwikkeling
van de hertenwei. Door de aanleg van deze voorzieningen voorziet de manege Prins
Willem-Alexander in een passend aanbod op de vraag naar de accommodatie van
internationale concoursen. Het realiseren van de bijbehorende voorzieningen is
gedeeltelijk mogelijk binnen het bestaande bestemmingsvlak van de manege, alle
mogelijkheden worden hier benut. Daarnaast is gedeeltelijk een uitbreiding van het
bestemmingsvlak noodzakelijk. De realisatie van voorzieningen is mogelijk buiten het
bestemmingsvlak wanneer aangetoond kan worden dat financiële, juridische of feitelijke
mogelijkheden ontbreken om de beoogde vorm van ontwikkeling binnen het
bestaande bestemmingsvlak te situeren.
Ten eerste kan gesteld worden dat de aard van een recreatief milieu in de
paardensector zich niet voor zorgvuldig ruimtegebruik in de vorm van inbreiding,
intensiveren of meervoudig ruimtegebruik leent. Een recreatief milieu in de
paardensector wordt gekenmerkt door een relatief klein bouwvlak op een relatief groot
bouwperceel met daarnaast veel ruimte voor bijbehorende ‘paarden-gerelateerde’
voorzieningen. De minimale afmetingen aan rijbakken voor paarden en het feit dat
deze voorzieningen per definitie een relatief extensief ruimtegebruik kennen (mate van
bereidbaarheid, stapeling is niet mogelijk) zorgen voor een relatief groot ruimtebeslag
van deze voorzieningen. Dit type milieu kan daardoor feitelijk nooit leiden tot een van
de bovenstaande vormen van zorgvuldig ruimtegebruik, omdat die andere vormen van
grondgebruik al een intensiever gebruik van de grond kennen dan de onderhavige
beoogde ontwikkeling.
Ten tweede ontbreken de feitelijke mogelijkheden om de morfologie van de beoogde
vorm van recreatieve ontwikkeling elders te realiseren dan op de onderhavige locatie.
De mogelijkheden van het bestaande bestemmingvlak “Recreatie”, dat over de
gronden van de bestaande manege ligt, worden volledig benut met de onderhavige
ontwikkeling. Ten behoeve van de totale uitbreiding met alle aan te leggen
voorzieningen worden de stapmolen en de longeercirkel en de opslag opgericht binnen
het bestaande bestemmingsvlak. Hiertoe worden de bestaande voorzieningen
geamoveerd. Meer mogelijkheden tot inbreiding c.q. intensivering zijn op het
bestaande park niet aanwezig. Derhalve wordt in het onderhavige plan uitbreiding
beoogd ten behoeve van het uitbreiden met de overige beoogde voorzieningen.
b. Gevolgen ontwikkeling voor het plangebied en omgeving;
Hoofdstuk 5 van de toelichting van dit bestemmingsplan geeft een planbeschrijving
waarbij ingegaan wordt op de landschappelijke inpassing van de ontwikkeling in de
omgeving. Met name het realiseren van een duurzame afronding van de manege via
een verweving van rood en groen is hierbij uitgangspunt. Hoofdstuk 4 van de
toelichting van het bestemmingsplan gaat in op de planeffecten van de
ontwikkelingen. De consequenties voor de waterhuishouding, flora en fauna, bodem,
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cultuurhistorie en archeologie zijn onderzocht en beschreven in dit hoofdstuk.
Geconcludeerd kan worden dat de ontwikkeling voldoet aan alle relevante wet- en
regelgeving.
c.

Passendheid omvang beoogde bebouwing in de omgeving;
De omvang van de bebouwing is passend in de omgeving. Het bebouwde oppervlak
(rijhal) is ondergeschikt aan het oppervlak dat wordt aangewend voor de realisatie van
de bijbehorende voorzieningen (parkeervoorziening, veld voor stallententen,
springtuin). Daarnaast wordt de bebouwing in het onderhavige plangebied ingepast in
de omgeving door de aanleg van groene randen op het terrein. Daarbij wordt
aangesloten op de bestaande groene randen. Ten behoeve van landschappelijke
inpassing is een inpassingsplan opgesteld, dat als bijlage bij de regels bij het
onderhavige bestemmingsplan is toegevoegd.

d. Afwikkeling van personen en goederenvervoer.
De ontwikkeling wordt ontsloten vanaf de bestaande Reeweg en de nabijgelegen
Dijkstraat.
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat het onderhavige plan bijdraagt aan de zorgplicht voor
ruimtelijke kwaliteit buiten het bestaand stedelijk gebied. Op basis hiervan kan, ondanks het
ontbreken van mogelijkheden uit andere artikelen uit de Verordening ruimte (bv. zoekgebied
verstedelijking en integratiegebied stad-land), gesteld worden dat het onderhavige plangebied
passend is in het provinciale beleid.
Artikel 2.2: Kwaliteitsverbetering van het landschap
Toetsingskader
In artikel 2.2 van de Verordening ruimte wordt aangegeven dat bij nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen de provincie wil dat de initiatiefnemer zorgt voor een kwaliteitsverbetering van
het landschap om daarmee het verlies aan omgevingskwaliteit te beperken (rood-met-groenkoppeling). Dit uitgangspunt geldt voor ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied én
buiten de ecologische hoofdstructuur en maakt de principes van ontwikkelingsplanologie
toepasbaar.
U

De toelichting bij een ruimtelijk plan dient derhalve een verantwoording te bevatten 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.
Beoordeling
Het onderhavige bestemmingsplan voorziet in ruimtelijke ontwikkeling buiten bestaand stedelijk
gebied, derhalve zal het plan tevens voorzien in maatregelen die bijdragen aan een
kwaliteitsverbetering van het landschap. Om te bepalen in hoeverre door maatregelen een
bijdrage dient te worden geleverd, wordt allereerst vastgesteld voor welke ontwikkelingen op
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het terrein van de manege Prins Willem-Alexander de regeling voor kwaliteitsverbetering geldt.
De volgende ontwikkelingen op het terrein vallen niet onder de regeling kwaliteitsverbetering
van het landschap:
x aanleg terrein stallententen; hiervoor geldt artikel 4.12 van de Verordening ruimte;
x uitbreiding parkeerterrein; hiervoor geldt artikel 4.12 van de Verordening ruimte;
x wedstrijdpiste, losrijbak en bijbehorende voorzieningen; hiervoor is een
projectafwijkingsbesluit genomen. In het kader van dit besluit heeft reeds
kwaliteitsverbetering plaatsgevonden middels het storten van een fondsbijdrage in een
gelabeld landschapsfonds van de gemeente Asten;
x paddocks, springtuin en losrijbak ten noorden van de Keizersdijk; ten aanzien van de
aanleg van deze voorzieningen moet een balans gevonden worden tussen de impact
van de ruimtelijke ontwikkeling en de prestatie die geleverd moeten worden voor de
kwaliteit van het landschap. Gezien de beperkte omvang van deze voorzieningen, de
mate van aansluiting van deze voorzieningen aan het bestaande terrein van de manege
met wedstrijdpiste en de aard van de ontwikkeling kan worden gesteld dat deze
voorzieningen slechts een beperkte impact hebben. Door de aanleg van deze
voorzieningen ontstaat geen milieuhinder voor de omgeving, ook heeft de aanleg van
deze voorzieningen geen verkeersaantrekkende werking tot gevolg. De voorzieningen
zijn daarnaast uit oogpunt van het functioneren van de manege zeer gewenst; de
paddocks, losrijbakken en springtuin zijn noodzakelijk om te kunnen functioneren als
Internationaal Hippisch Outdoor Park. Daarnaast zijn de voorzieningen niet continu in
de tijd in gebruik. Gesteld kan worden dat de impact van deze voorzieningen zeer
gering is. Voor deze voorzieningen kan worden volstaan met een goede
landschappelijke inpassing, zodat de zichtbaarheid vanaf de Keizersdijk en het terrein
voor de stallententen wordt verminderd. Voor de landschappelijke inpassing van de
manege is een beplantingsplan opgesteld;
x de herinrichting van het hertenkamp; ook hier is de impact van de ruimtelijke
ontwikkeling gering. De herinrichting bestaat uit de aanleg van nieuwe beplanting en
de plaatsing van speeltoestellen.
Voor de volgende nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dient wel een bijdrage aan
kwaliteitsverbetering plaats te vinden:
x de uitbreiding van de tweede rijhal aan de zuidzijde (140 m x 6,5 m);
x de realisatie van logiesruimten in bestaande bebouwing;
x de realisatie van de vierde rijhal (20 m x 40 m);
x de aanleg van een parkeerterrein ten behoeve van het parkeren van bezoekers van de
hertenwei (ca. 20 m x 30 m).
Op grond van de regeling uit de Structuurvisie kwaliteitsverbetering dient de bijdrage aan de
kwaliteitsverbetering van het landschap (de tegenprestatie) gerelateerd te worden aan de
ruimtelijke impact die de ontwikkeling heeft. Deze impact is afhankelijk van:
x de grootte van een ontwikkeling (vergroting bouwvlak/bouwvolume);
x wordt er gebruik gemaakt van nieuw of bestaand terrein/bebouwing;
x de locatie en de omgeving;
x nadelige effecten voor de omgeving (geluid, geur, verkeer, aantasting natuur en
landschap enz.);
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x

gewenste ontwikkeling op basis van beleid (bijv. recreatie).

Op grond van verschillende beoordelingscriteria wordt ieder plan in een van drie categorieën
ingedeeld. Iedere categorie kent zijn eigen tegenprestatie:
1. Geen/verwaarloosbare impact: geen tegenprestatie (bijv. omschakeling bedrijfswoning naar
burgerwoning);
2. Kleine/beperkte impact: goede landschappelijke inpassing (min. 10%) (bijv. opslag in
bestaande gebouwen);
3. Grote impact: goede landschappelijke inpassing (min. 10%) + bijdrage € 2,- per m² nieuw
ruimtebeslag (bijv. vergroting agrarisch bouwblok).
De ontwikkeling van de manege valt onder categorie 3. Het ingediende beplantingsplan
voorziet in een goede landschappelijke inpassing (ca. 10% van totale oppervlakte excl. EHS en
hertenkamp). Daarnaast is een investering vereist van € 2 per m² nieuw ruimtebeslag
(bestemmingsvlak). Daarbij wordt uitgegaan van het gehele plan, inclusief de reeds afgeronde
procedure voor de wedstrijdpiste. De oppervlakte bedraagt voor de totale ontwikkeling
13.273 m² (incl. afgeronde procedure wedstrijdpiste, excl. oppervlakte landschappelijke
inpassing, hertenkamp en EHS). De vereiste bijdrage kwaliteitsverbetering bedraagt € 26.546,-.
Hiervoor is een beplantingsplan opgesteld, bekend als ‘Inrichtingsplan Asten Reeweg 3
(Manege Prins Willem-Alexander)’, gedateerd 22 oktober 2013.
De uitwerking van de financiële bijdrage kwaliteitsverbetering wordt met onderhavig plan
vertaald in fysieke maatregelen ten behoeve van het verbeteren van de kwaliteit van het
landschap:
1. In het deelgebied Kanaalweg, 19.836 m² in oppervlakte, wordt 17.928 m² gebruikt ten
behoeve van compensatie juncto art. 4.12 Verordening ruimte. De resterende 1.908 m²
wordt aangewend voor de kwaliteitsverbetering ex artikel 2.2 Verordening ruimte. Het
gereserveerde bedrag bedraagt 1.908 m² x € 2,- = € 3.816,-. Tevens wordt voor deze
gronden het beheer gedurende 25 jaar verzorgd;
2. De herinrichting van het hertenkamp bij de manege vindt plaats tegen een bedrag van ten
minste € 22.730,-. Een groot deel van dit bedrag is ten behoeve van de aanleg van de
wedstrijdpiste in een eerder stadium van het onderhavige plan gestort in het gemeentelijke
fonds. Deze verbetering van de inrichting draagt bij aan het toenemen van de
mogelijkheden voor het extensief recreëren in het buitengebied van Asten. Voor de
herinrichting van het hertenkamp is een inrichtingsschets opgesteld met motivatie welke
verbetering ontstaat. Deze schets en motivatie zijn als bijlage bij onderhavige toelichting
gevoegd.
Conclusie
Middels een anterieure exploitatieovereenkomst en de verankering van de landschappelijke
inpassing van de manege alsmede het hertenkamp middels het bijbehorende beplantingsplan
en inrichtingsplan in onderhavig bestemmingsplan wordt juridisch verzekerd dat het initiatief
bijdraagt aan de kwaliteitsverbetering van het landschap.
Ontwerp Verordening ruimte 2014, 2013
Op 2 juli 2013 hebben Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant de Ontwerp
Verordening ruimte 2014 vastgesteld. Op basis van een evaluatie van de verordeningen van
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2010, 2011 en 2012 hebben er redactionele wijzigingen plaatsgevonden en op basis van het
nieuwe beleid uit de geactualiseerde SVRO hebben er eveneens inhoudelijke wijzigingen
plaatsgevonden ten opzichte van de Verordening ruimte 2012. Voor onderhavig plan blijven de
doelstellingen inzake de ontwikkeling van de gemengde plattelandseconomie en de
bescherming, behoud en herstel van de Ecologische Hoofdstructuur overeind. Ook de
compensatie als gevolg van de ingreep in de EHS en de bijdrage kwaliteitsverbetering vanwege
de uitbreiding van de manege in de niet-EHS gronden blijft voor onderhavige locatie in stand.
3.4

Gemeentelijk beleid
Structuurvisie ‘De Avance’, 2006
Toetsingskader
Op 22 februari 2006 heeft de gemeenteraad van Asten de structuurvisie ‘De Avance’
vastgesteld. Deze visie geeft de hoofdlijnen van de ruimtelijke ontwikkeling van Asten weer tot
het jaar 2030. In deze structuurvisie is een onderverdeling gemaakt naar diverse
landschapstypen binnen de gemeente. Per landschapstype is specifiek beleid geformuleerd. De
beide deelgebieden van het onderhavige plangebied zijn gelegen in een ander landschap. De
manege Prins Willem-Alexander is gelegen in het halfgesloten agrarisch landschap, de
compensatiegronden zijn gelegen in een beekdal.
De structuur op de Brabantse zandgronden biedt veel mogelijkheden om recreatie en toerisme
verder tot ontwikkeling te brengen. Waar het platteland steeds minder als agrarische
productieruimte wordt gezien en steeds meer als een consumptieruimte van landelijke
waarden, vormt recreatie en toerisme in toenemende mate een economische drager van het
buitengebied. Voor de gemeente Asten vormt de positie als overgangsgebied van stad naar
platteland in combinatie met de uitstekende bereikbaarheid een grote kans voor het verder
ontwikkelen van recreatie en toerisme. De gemeente Asten streeft naar de volle benutting van
deze potenties om er voor te zorgen dat recreatie en toerisme qua werkgelegenheid een
nadrukkelijkere betekenis krijgt. Het verlengen van het seizoen, door meer in te zetten op
slechtweervoorzieningen, vormt daarbij een belangrijk aandachtspunt. Waar de duurzame
waarden van het landschap het toelaten, krijgt recreatie en toerisme ontwikkelingsruimte.
Ten aanzien van meer intensieve stedelijke vormen van recreatie en toerisme worden
initiatieven in het halfgesloten agrarisch gebied geclusterd nabij de kernen Asten en Ommel.
Meer intensieve functies in het buitengebied dienen in de gemeente te worden ontwikkeld ten
zuiden van de A67. Binnen deze zonering is het wensbeeld om diverse recreatieve initiatieven
met elkaar te verknopen. Waar duurzame waarden zich niet verzetten kunnen bestaande
recreatieve voorzieningen uitbreiden. Waar dit wel het geval is, is uitbreiding alleen aan de orde
wanneer het een kwalitatieve verbetering van het aanbod betreft en dit bedrijfseconomisch
noodzakelijk is. Over het algemeen geldt dat uitbreiding in eerste instantie binnen de bestaande
ruimtelijke kaders van de voorziening zal moeten geschieden. Wanneer dit niet mogelijk blijkt, is
uitbreiding van de voorziening naar buiten toe mogelijk. Bij de toetsing van uitbreidingsverzoek
zal nadrukkelijk rekening worden gehouden met de waarden uit de ‘onderste lagen’.
Voor de verdere ontwikkeling van natuur en landschap kiest Asten voor de beekdalen van de Aa
en de Astense Aa en De Groote Peel. Hiermee sluit Asten aan op de bestaande regionale
structuren. Het water als ordenend principe wordt in het beleid van de overheid steeds
belangrijker. Beekdalen zijn van grote landschappelijke en natuurlijke waarde en dienen dan ook
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zo veel mogelijk gevrijwaard te blijven van verstedelijking. Dit geldt uiteraard vooral voor de
delen van het beekdal die duidelijk herkenbaar zijn in het landschap. De bescherming van het
beekdal is eveneens van belang voor het behoud van de hydrologische waarde van beken.
Hierbij gaat het niet alleen om conservering, maar ook om ontwikkeling van de
waterbergingcapaciteit en de bevordering van kwel. Om dit te realiseren is in de beekdalen
ruimte nodig voor water (en natuur). De ecologische potenties van de beekdalen moeten
worden benut door de ontwikkeling van natte ecologische verbindingszones langs onder
andere de Aa. De ecologische verbindingszones hebben voornamelijk een ecologische functie
en kennen over het algemeen een klein schaalniveau. Ze verbinden natuurgebieden met elkaar
en geven daarmee planten- en diersoorten de gelegenheid zich van het ene naar het andere
natuurgebied te verplaatsen. Een ecologische verbindingszone behoeft een gemiddelde breedte
van 25 meter en een reeks van kleine landschapselementen die dienen als zogenaamde
‘stapstenen’. Binnen een verbindingszone dienen bestaande infrastructurele belemmeringen
zoveel mogelijk te verdwijnen. Daarnaast is er in de beekdalen behoefte aan beekherstel. Bij
beekherstel gaat het om diverse aspecten ter verbetering van de waterkwantiteit (b.v.
meandering) of waterkwaliteit (b.v. regulering aan- en afvoer).

Strategiekaart structuurvisie ‘De Avance’. De twee deelgebieden zijn weergegeven met een rode ster.

Beoordeling
De uitbreiding van de manege past binnen het beleid van de gemeente om intensieve
functies te concentreren ten zuiden van de A67 en om recreatieve voorzieningen te bundelen
rondom de kern Asten. Dit beleid is mede vastgelegd in het vigerende bestemmingsplan voor
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het buitengebied. Het deelgebied Prins Willem-Alexander is gelegen in een recreatief
ontwikkelingsgebied. Alhier is sprake van een gemengd landelijk gebied. Bij de uitbreiding van
de manege wordt rekening gehouden met de duurzame waarden van het gebied en zijn de
uitbreidingsopties op het bestaande terrein van de manege afgewogen. De compensatie van
natuurwaarden in het beekdal van de Aa past binnen het gemeentelijke speerpunt om de
beekdalen binnen de gemeente te versterken. Bij de natuurontwikkeling wordt aansluiting
gezocht met het hydrologische systeem ter plaatse.
Conclusie
Het onderhavige plan is passend binnen het beleid van de gemeente Asten.
Uitvoeringsprogramma Recreatie en toerisme 2007 – 2010, 2007
Toetsingskader
In juni 2007 is het Uitvoeringsprogramma Recreatie en toerisme 2007– 2010 ‘Toerisme
bevorderen en ruimte voor dynamiek’ vastgesteld. De centrale missie van de gemeente Asten
is ‘samen aanpakken en genieten’. Deze missie sluit goed aan op de missie voor de
ontwikkeling van recreatie en toerisme. De gemeente Asten wil een stimulerend beleid voeren
dat gericht is op ontwikkelingskansen van de sector. Het gaat hierbij om selectieve groei en
niet meer van hetzelfde. De gemeente wil planologische ruimte bieden aan kansrijke
initiatieven; dit wordt geregeld in het bestemmingsplan ‘Buitengebied’. Er is hierin sprake van
verschillende zones waar de sector recreatie en toerisme meer dan wel minder
groeimogelijkheden krijgt. Maneges worden als onderdeel van de sector recreatie en toerisme
beschouwd.
Beoordeling
Conform het Uitvoeringsprogramma Recreatie en Toerisme is de manege gelegen in recreatief
ontwikkelingsgebied. Hierin is ruimte voor verdere kwaliteitsverbetering, productvernieuwing
en kwaliteitsuitbreiding van bestaande bedrijven. De recreatieve nota onderschrijft daarnaast
het belang van de paardensport en ruiterroutes voor de toeristische sector. Maneges zijn
hierbij een belangrijk onderdeel van de infrastructuur. De nota onderkent verder het steeds
ruimere recreatieve aanbod (horeca, verblijf) dat maneges willen bieden. Deze verbreding is
mogelijk mits ondergeschikt aan de hippische activiteit.
Conclusie
De onderhavige productvernieuwing en kwaliteitsuitbreiding van de manege Prins WillemAlexander is passend binnen het recreatieve beleid van de gemeente Asten.

Vastgesteld bestemmingsplan “Asten Reeweg 3 (manege Prins Willem-Alexander) 2012”

40

Gemeente Asten

02751.001bp16

41

4

PLANOLOGISCH RELEVANTE (MILIEU)ASPECTEN

4.1

Inleiding
Toetsing juncto art. 3.1.6 Bro
Met betrekking tot een ruimtelijk plan staat in artikel 3.2 van de Algemene wet bestuursrecht
vermeld: ‘bij de voorbereiding van een besluit vergaart het bestuursorgaan de nodige kennis
omtrent de relevante feiten en de af te wegen belangen’. Artikel 3.1.6 van het Besluit
ruimtelijke ordening bepaalt dat rekening moet worden gehouden met de uitkomsten van het
met toepassing van artikel 3.2 van de Algemene wet bestuursrecht verrichte onderzoek.
Daarnaast is bepaald dat, op basis van regelgeving uit het Barro, als procesvereiste dient te
worden getoetst aan de ‘ladder duurzame verstedelijking’. Ten behoeve van de voorgenomen
realisatie van het beoogde bouwplan heeft onderzoek plaatsgevonden naar een aantal
uitvoeringsaspecten.
Hieronder wordt verslag gedaan van de uitkomsten van het gepleegde onderzoek. De
onderzoeksrapporten zijn als (separate) bijlagen gevoegd bij dit bestemmingsplan.
Achtereenvolgens worden behandeld:
- bodem;
- waterhuishouding;
- cultuurhistorie;
- archeologie;
- flora en fauna;
- akoestiek;
- bedrijven en milieuhinder;
- geur;
- externe veiligheid;
- kabels en leidingen;
- luchtkwaliteit.
Daarnaast wordt ingegaan op de toetsing aan het Besluit m.e.r, de aanwezigheid van
landschapswaarden in het gebied en de afwikkeling van verkeer. Tenslotte wordt ingegaan op
de ‘ladder duurzame verstedelijking’.

4.2

Bodem
Toetsingskader
Het landelijk beleid gaat uit van het principe dat de bodem geschikt dient te zijn voor de
beoogde functie. Met andere woorden, de bodemkwaliteit mag geen onaanvaardbaar risico
opleveren voor de gebruikers van de bodem. De gewenste functie bepaalt als het ware de
gewenste bodemkwaliteit. Voor alle bestemmingen waar een functiewijziging of herinrichting
wordt voorzien, dient de bodemkwaliteit door middel van een bodemonderzoek in beeld te
worden gebracht. Indien op grond van historische informatie blijkt dat in het verleden
bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden, dan dient een volledig verkennend
bodemonderzoek te worden uitgevoerd. Op basis van de onderzoeksresultaten kan vervolgens
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worden nagegaan of er vervolgmaatregelen getroffen moeten worden, zoals een nader
onderzoek of eventueel een (functiegerichte) sanering.
Beoordeling
Door Econsultancy is in februari 2012 een historisch bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse
van het deelgebied Prins Willem-Alexander. De rapportage is toegevoegd in de bijlagen. Ten
aanzien van het bodemonderzoek is het deelgebied opgedeeld in vier verschillende deellocaties:
x Halfverhardingen (half verharde paden en parkeerplaats)
Ter plaatse van de halfverhardingen (paden en de parkeerplaats) kan gesteld worden dat er
sprake is van voormalige en/of huidige bodembelasting, waardoor het vermoeden van
bodemverontreiniging aanwezig is. Dit in verband met de bijmenging van
verhardingsmateriaal. Verwacht wordt, dat er verspreid over de locatie wisselende gehalten
aan verontreinigende stoffen voorkomen. De verwachte verontreinigende stoffen voor
deze situatie zijn metalen, PAK en asbest. Op basis van het vooronderzoek kan worden
geconcludeerd dat de locatie nader onderzocht dient te worden bij graafwerkzaamheden.
x Voormalige storten
Ter plaatse van het deelgebied Prins Willem-Alexander zijn twee voormalige vuilstorten
aanwezig. Het initiatief ter plaatse van de noordelijke voormalige stortlocatie voorziet niet
in het oprichten van een verblijfsruimte waarin langdurig mensen zullen verblijven. Een
bodemonderzoek wordt niet noodzakelijk geacht; er zijn wat betreft bodem geen
milieuhygiënische belemmeringen voor dit initiatief. Het gebruik ter plaatse van de
voormalige stortlocatie ter hoogte van de hertenweide op het zuidelijk deel van het
deelgebied blijft wijzigt wel in geringe mate. De tweede rijhal van de manege wordt hier
naar het zuiden uitgebreid. Nader onderzocht dient te worden welke gevolgen de
uitbreiding van de rijhal heeft op de stortplaats.
x Werkplaats met bovengrondse dieseltank (500 liter), opslag verf, smeer- en hydraulische
olie
Uit het vooronderzoek blijkt dat er sprake is van voormalige en/of huidige bodembelasting
op deze deellocaties, waardoor het vermoeden van bodemverontreiniging aanwezig is. Dit
in verband met de aanwezigheid van een bovengrondse dieseltank (500 liter) en
bovengrondse opslag van verf, smeer en hydraulische olie. De kern van de verwachte
verontreinigingen is duidelijk. De verwachte verontreinigende stoffen voor deze situatie zijn
vluchtige aromaten en (vluchtige) minerale olie. Op basis van het vooronderzoek kan
worden geconcludeerd dat de werkplaats onderzocht dient te worden bij wijziging.
x Overig onverdacht deel
Uit het vooronderzoek blijkt dat er voor het overig deel van het plangebied geen sprake is
van bodembelasting, anders dan een regionale of landelijke diffuse achtergrondbelasting in
de grond en het grondwater. Op de locatie worden geen verontreinigende stoffen
verwacht in gehalten boven de landelijk of regionaal geldende achtergrondwaarde voor
grond en/of de streefwaarde voor grondwater. Dit geldt zowel voor natuurlijke
achtergrondgehalten als voor "antropogene" achtergrondgehalten, waarvan de oorzaak
niet eenduidig is aan te wijzen. Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat dit
terreindeel onderzocht dient te worden volgens de strategie "onverdacht" bij
bodemroerende werkzaamheden.
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Uit het historisch bodemonderzoek blijkt dat in het recente verleden, vanaf de jaren ’90 tot
2007, in het deelgebied Prins Willem-Alexander waarin de stortplaatsen zijn gelegen diverse
onderzoeken hebben plaatsgevonden. Zo blijkt uit een NAVOS-onderzoek uit 2007 ten aanzien
van de zuidelijk gelegen stortplaats dat er diverse risico’s zijn met betrekking tot de stortplaats.
Zo zijn er humane risico’s, ecologische risico’s en verspreidingsrisico’s. De risico’s kunnen
worden veroorzaakt door de deklaag (kwaliteit en dikte), het oppervlaktewater, grondwater en
stortgasontwikkeling. Ten behoeve van de uitbreiding van de tweede rijhal dienen deze risico’s
inzichtelijk te worden gemaakt.
Door Promeco BV is een nulsituatie bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het deelgebied
Kanaalweg. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van de verwerving van de gronden door
de initiatiefnemer. In het kader van de onderhavige ontwikkeling is een verkennend
bodemonderzoek niet noodzakelijk, aangezien het gebruik van de gronden slechts wijzigt van
een agrarische bestemming naar een (toekomstige) natuurbestemming.
Conclusie
Concluderend kan worden gesteld dat voor het deelgebied Prins Willem-Alexander geen nader
bodemonderzoek vereist is, behalve voor de plaatsen waar graafwerkzaamheden plaats gaan
vinden voor de bouw van gebouwen. Voor deze ontwikkelingen, de uitbreiding van de tweede
rijhal, de bouw van een vierde rijhal en de bijbehorende voorzieningen, is een verkennend
bodemonderzoek uitgevoerd. Dit bodemonderzoek, uitgevoerd door Archimil in november
2012, is als bijlage bij onderhavige toelichting gevoegd. Met het onderzoek wordt de
aanwezigheid van twee stortplaatsen (ten noorden en ten zuiden van de bestaande
bedrijfsgebouwen) nogmaals bevestigd. De bouwwerkzaamheden zullen op beide stortplaatsen
gaan plaatsvinden. Het onderzoek beveelt derhalve aan aanvullend onderzoek te laten
plaatsvinden om de geconstateerde verontreiniging in kaart te brengen.
Aanvullend onderzoek heeft vooralsnog enkel voor het zuidelijk deel plaatsgevonden aangezien
hier op korte termijn een ingreep gaat plaatsvinden. De bijbehorende rapportage van Archimil
van januari 2013 is als bijlage toegevoegd. Uit het aanvullend onderzoek blijkt dat voor een
oppervlak van 60 m2 de bodem licht tot sterk verontreinigd is. Aanbevolen wordt om voor deze
gronden, waar de bouwwerkzaamheden gaan plaatsvinden, een deelsanering uit te voeren. De
kosten voor een deelsanering zijn de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. Deze heeft de
uitvoerbaarheid daarvan gegarandeerd middels een anterieure overeenkomst.
Voor de noordelijk gelegen gronden heeft nog geen aanvullend onderzoek plaatsgevonden. Dit
aanvullend onderzoek en eventueels saneringsplan zal deel uitmaken van de aanvraag
omgevingsvergunning voor het bouwen. De kosten voor een eventuele sanering zijn de
verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer. Deze heeft de uitvoerbaarheid daarvan
gegarandeerd middels een anterieure overeenkomst.
Ten aanzien van de werkplaats kan worden gesteld dat, voor zover bekend, de opslag van verf
en olieproducten altijd volgens de huidige milieuregelgeving heeft plaatsgevonden (op een
betonnen vloer, onder een overkapping en op een lekbak). Het is onwaarschijnlijk dat als gevolg
van de opslagactiviteiten bodemverontreiniging is ontstaan. Bij de beëindiging van de
activiteiten wordt de eindsituatie vastgesteld. Mede gezien het feit dat de opslagactiviteiten en
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de halfverhardingen vooralsnog ongewijzigd blijven en het gebruik ter plaatse niet gevoeliger
wordt, is analytisch bodemonderzoek vooralsnog niet noodzakelijk.
Ten behoeve van de deellocatie Kanaalweg is, gezien de aard van de bestemmingswijziging,
geen bodemonderzoek noodzakelijk.
4.3

Waterhuishouding
Wettelijk toetsingskader
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 en ruimtelijke ordening, ook in het direct aangrenzende gebied, is daarom
noodzakelijk. De integratie van water in ruimtelijke plannen wordt landelijk ondersteund. In de
Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw tussen rijk, provincies, waterschappen en gemeenten
(d.d. 14 februari 2001) is overeengekomen dat vanaf de ondertekening van deze overeenkomst
op alle voor de waterhuishouding relevante nieuwe ruimtelijke plannen een zogenaamde
watertoets uitgevoerd dient te worden. Concreet betekent de invoering van de watertoets, dat
een plan een zogenaamde waterparagraaf dient te bevatten, die keuzes ten aanzien van de
waterhuishoudkundige aspecten gemotiveerd beschrijft. Daarin dient een wateradvies van de
waterbeheerder te worden meegenomen. De watertoets is wettelijk verankerd in artikel 3.6 lid
1, sub b Bro.
Beleid Rijkswaterstaat
Een deel van het deelgebied Kanaalweg is aangeduid als beschermingszone van het
Rijkswaterstaatswerk Kanaaldijk, welke een regionale kering is van de Zuid-Willemsvaart. Deze
beschermingszone is opgenomen in de Legger rijkswaterstaatswerken Waterwet, vastgesteld op
30 november 2012 door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. De legger bevat de normen
en regels waaraan Rijkswaterstaatswerken moeten voldoen. Voor onderhavig plangebied geldt
dat op de verbeelding en in de regels een dubbelbestemming ‘Waterstaat – Beschermingszone’
is opgenomen die een beschermende regeling biedt voor de zone.
Beleid provincie Noord-Brabant
Op regionaal niveau is de provincie verantwoordelijk voor het beleidsveld water. Vigerend is het
Provinciale Waterplan 2010-2015. Het PWP is de structuurvisie voor het aspect water op grond
van de Wet ruimtelijke ordening. Het plan bevat de verplichte onderdelen vanuit de Europese
Kaderrichtlijn Water. Behalve dat het PWP de uitgangspunten aangeeft voor het waterbeleid
van waterschappen en gemeenten, toetst de provincie aan de hand van dit plan ook of de
plannen van de waterschappen passen in het provinciale beleid. Als algemene uitgangspunten
zijn onder andere te noemen de scheiding van relatief schone en vuile waterstromen en het
benutten van mogelijkheden voor infiltratie en/of conservering van hemelwater.
Beleid Waterschap Aa & Maas
De locatie valt binnen het beheersgebied van Waterschap Aa & Maas. De hoofdlijnen voor het
waterbeleid van Aa & Maas zijn beschreven in het waterbeheerplan, dat is afgestemd op het
Stroomgebiedsbeheerplan Maas, het Nationaal Waterplan en het Provinciaal Waterplan. Het
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centrale beleidsuitgangspunt is het principe 'Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen', waarbij de
geohydrologische situatie als gevolg van de ontwikkelingen niet mag verslechteren. Waterschap
Aa en Maas en De Dommel hebben gezamenlijk in de notitie 'Ontwikkelen met duurzaam
wateroogmerk' (11 juli 2006) een definitie, randvoorwaarden en uitgangspunten gegeven voor
Hydrologisch Neutraal Ontwikkelen. Om dit te implementeren in het watertoetsproces en de
verschillende aspecten toetsbaar te maken is het "Toetsinstrumentarium Hydrologisch Neutraal
Ontwikkelen" ontwikkeld. Doel van het toetsinstrumentarium is het bepalen van ondermeer de
benodigde hemelwaterinfiltratie en -berging ten behoeve van het hydrologisch neutraal
ontwikkelen van een (nieuw) projectgebied. Concreet betekent dit dat er binnen het
plangebied voor gezorgd moet worden dat:
x de hemelwaterafvoer niet toeneemt (geen toename van de afvoercoëfficiënt);
x de waterstanden in het open water niet toenemen;
x de grondwateraanvulling gelijk blijft (voor een gemiddeld nat jaar);
x de waterstanden in de infiltratievoorziening en de open waterberging voldoen aan de
eisen voor de gemiddelde situatie en de T=10+10%-situatie en aan het advies voor de
T=100+10%-situatie.
Een gedeelte van het deelgebied Prins Willem-Alexander en een gedeelte van het deelgebied
Kanaalweg zijn gelegen in een Keurbeschermingsgebied (volledig beschermd gebied). Het
betreft hier de delen waarop het terrein voor stallententen wordt gerealiseerd, de herinrichting
van het hertenkamp en de uitbreiding van de parkeervoorziening. Ten behoeve van deze
ontwikkelingen wordt indien noodzakelijk een keurvergunning aangevraagd bij het Waterschap
Aa & Maas.

Uitsnede kaart Keur 2011 van het Waterschap Aa & Maas. De twee
deelgebieden zijn met een rode cirkel weergegeven.

Beoordeling
Door Econsultancy is in juni 2013 een watertoets uitgevoerd ter plaatse van het deelgebied
Prins Willem-Alexander. De rapportage is toegevoegd in de bijlagen. Uit het onderzoek blijkt
dat de bodem voornamelijk uit zwak siltig, zeer fijn zand bestaat. De bovengrond is bovendien
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plaatselijk zwak humeus en/of matig grindig. De ondergrond is plaatselijk zwak tot matig
gleyhoudend. In de bodem komen ter plaatse van de (voormalige) stortplaatsen bovendien
zwakke tot sterke bijmengingen aan baksteen en kolengruis voor. Het grondwaterniveau
bevond zich tijdens de veldwerkzaamheden tussen de 1,2 en 3,0 m -mv. De GHG is vastgesteld
op 1,0 m -mv. Ter plaatse van de onderzoekslocatie zijn 7 in-situ doorlatendheidsmetingen in
een onverzadigde bodemlaag uitgevoerd. De doorlatendheid van de onderzochte bodemlaag is
geclassificeerd als matig tot goed doorlatend, waarbij een k-waarde variërend tussen de 0,2
m/dag en de 1,9 m/dag is aangetoond. Uit de watertoets blijkt dat de bodem ter plaatse, gelet
op de bodemopbouw, de doorlatendheid en het grondwaterniveau, beperkt geschikt is voor
het vasthouden en infiltreren van hemelwater. Dit wordt mede veroorzaakt door de
aanwezigheid van een tweetal voormalige stortlocaties. Het noordwestelijk deel van het
plangebied wordt als geschikt bevonden voor het vasthouden en infiltreren van hemelwater.
Gezien de potentiële verontreinigingen die op een parkeerplaats kunnen ontstaan, (minerale
olieverontreiniging), wordt het hemelwater afkomstig van de toekomstige parkeerplaatsen niet
zonder meer geïnfiltreerd. Waar mogelijk wordt een voorzuivering toegepast.
Voor het bufferen van hemelwater op eigen terrein is, uitgaande van een worst case scenario,
een infiltratievoorziening met buffer benodigd van maximaal 142 m³ bij een maatgevende
langdurige bui van T=100. Hierbij wordt het hemelwater afkomstig van de toekomstige rijhal,
een stapmolen, een longeercirkel, een stro- en mestopslag en een jurytoren verwerkt. Het is
echter nog niet eenduidig vast te stellen wat de mogelijke effecten zullen zijn van het te
infiltreren hemelwater op de milieuhygiënische kwaliteit van het grondwater in verband met de
nabije gelegen voormalige stortplaatsen. De nieuwe locatie van een infiltratievoorziening is
stroomafwaarts gelegen van de voormalige stortplaatsen in het noorden van het deelgebied.
Op het terrein waar de stallententen komen te staan wordt een berging met
overstortconstructie aangelegd, waarna kan worden afgevoerd op het bestaande watersysteem.
Hiervoor wordt een vergunning aangevraagd bij het waterschap.
Conclusie
Voorafgaand aan de dimensionering en de aanleg van de infiltratievoorzieningen vindt overleg
plaats met het Waterschap. De toekomstige infiltratievoorzieningen dienen conform de eisen
van leveranciers geïnstalleerd te worden. Geconcludeerd kan worden dat het aspect water geen
belemmering vormt voor de onderhavige ontwikkeling.
4.4

Cultuurhistorie en archeologie
Cultuurhistorie
Wettelijk toetsingskader
Per 1 januari 2012 is de Modernisering Monumentenzorg (MoMo) in werking getreden. Als
gevolg van de MoMo wijzigt de Bro (artikel 3.1.6, lid 2). Wat eerst voor alleen archeologie gold,
geldt nu ook voor al het cultureel erfgoed.
In de toelichting van het bestemmingsplan dient een beschrijving te worden opgenomen hoe
met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de grond aanwezige of te
verwachten monumenten rekening is gehouden. De opsteller en vaststeller van het
bestemmingsplan is daarmee dus verplicht om breder te kijken dan alleen naar het facet
archeologie. Ook de facetten historische (steden)bouwkunde en historische geografie dienen te
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worden meegenomen in de belangenafweging. Hierbij gaat het om zowel beschermde als niet
formeel beschermde objecten en structuren.

Uitsnede Cultuurhistorische Waardenkaart. Het plangebied is weergegeven met een rode contour.
Bron: provincie Noord-Brabant, 2010.

Beleid provincie Noord-Brabant
In de provincie Noord-Brabant dienen in het kader van het behoud van waardevolle
cultuurhistorische elementen en archeologische vindplaatsen, bestemmingsplannen te worden
getoetst aan de provinciale Cultuurhistorische Waardenkaart. Hierop staan de bepalende
cultuurhistorische elementen aangeven. Tevens beschikt de gemeente Asten over een eigen
cultuurhistorische waardenkaart met daarop aangegeven de belangrijkste elementen.
Beoordeling
In het onderhavige plangebied zijn volgens de provinciale en gemeentelijke cultuurhistorische
waardenkaarten, welke grotendeels met elkaar overeenstemmen, geen objecten gelegen die
vallen onder historische bouwkunst. Het plangebied is tevens niet gelegen nabij gebieden met
een hoge stedenbouwkundige of historisch geografische waarde. Nabij het deelgebied Prins
Willem-Alexander loopt de Dijkstraat, deze heeft een redelijk hoge historisch geografische
waarde. De Kanaalweg heeft een hoge historisch geografische waarde. De waarden van deze
wegen worden door de onderhavige ontwikkeling niet aangetast. De historische groenstructuur
van de Dijkstraat en de historische groenstructuur van de Kanaalweg die ten westen van het
gelijknamige deelgebied is gelegen, worden eveneens niet aangetast door de onderhavige
ontwikkeling.

Vastgesteld bestemmingsplan “Asten Reeweg 3 (manege Prins Willem-Alexander) 2012”

48

Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat het aspect cultuurhistorie geen belemmering vormt voor de
onderhavige ontwikkeling.
Archeologie
Wettelijk toetsingskader
In Europees verband is het zogenaamde ‘Verdrag van Malta’ tot stand gekomen. Uitgangspunt
van dit verdrag is het archeologisch erfgoed zo veel mogelijk te behouden. Waar dit niet
mogelijk is, dient het bodemarchief met zorg ontsloten te worden. Bij het ontwikkelen van
ruimtelijk beleid moet het archeologisch belang vanaf het begin meewegen in de
besluitvorming. Sinds 2007 kent Nederland de Wet op de archeologische monumentenzorg
(Wamz, gewijzigde Monumentenwet 1988). Op basis van deze wet zijn gemeenten verplicht
een archeologisch beleid te voeren. Daarbij hoort ook dat de archeologische waarden en
verwachtingen binnen de gemeente inzichtelijk gemaakt moeten worden. Verder stelt de Wamz
2007 dat gemeenten archeologieparagrafen moeten opnemen in bestemmingsplannen. Het
doel hiervan is om het ‘bodemarchief’ zoveel mogelijk te beschermen. De archeologische resten
in de bodem vormen een belangrijke bron van informatie over het verleden. In het bijzonder
voor die perioden of aspecten van het verleden waarvan geen of weinig schriftelijke bronnen
bewaard zijn gebleven of waarover niet of nauwelijks is geschreven.
Beleid gemeente Asten
Om het archeologisch belang goed mee te wegen in de besluitvorming bij ruimtelijke
ontwikkeling door de gemeente Asten gemeentelijk archeologiebeleid ontwikkeld (vastgesteld
door de raad op 24 juni 2013), met een bijbehorende archeologische beleidsadvieskaart. Op de
archeologische beleidsadvieskaart is het plangebied aangegeven als zijnde een gebied met lage
/ middelhoge archeologische waarde. Archeologisch onderzoek wordt noodzakelijk geacht
wanneer nieuwe ontwikkelingen een groot oppervlak beslaan.
Beoordeling
Volgens de archeologische beleidskaart van de gemeente Asten zijn de beide deelgebieden
grotendeels gelegen in een gebied waarvoor een middelhoge archeologische verwachting geldt
(categorie 5). Het betreft een landschappelijke eenheid met een middelhoge kans op het
aantreffen van archeologische waarden en bestrijkt de gehele bewoningsgeschiedenis. Een
onderzoeksplicht geldt in dit gebied bij een omvang van het verstoringsoppervlak van meer dan
2.500 m² en ontgraving dieper dan 40 cm. Voor de gronden die direct ten noorden van het
bebouwingscluster van de manege Prins Willem-Alexander zijn gelegen geldt de archeologische
categorie 7. Dit is een gebied zonder archeologische verwachting, omdat hier een vuilstort
heeft gelegen. Hiervoor geldt geen onderzoeksverplichting. Gesteld kan worden dat voor de
onderhavige ontwikkeling geen archeologisch onderzoek noodzakelijk is omdat het
verstoringsoppervlak niet groter is dan 2.500 m² en in combinatie daarmee nergens dieper dan
40 cm wordt ontgraven.
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Uitsnede archeologische beleidskaart gemeente Asten. De beide
deelgebieden zijn weergegeven met een blauwe cirkel.

Conclusie
Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor de onderhavige ontwikkeling.
4.5

Flora en fauna
Toetsingskader
De Nederlandse natuurwetgeving valt uiteen in gebiedsbescherming en soortbescherming. De
gebiedsbescherming is geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet 1998 en omvat de
beschermde natuurmonumenten alsmede de gebieden met de status Vogel- en/of de
Habitatrichtlijngebied. Globaal kan gesteld worden dat de gebiedsbescherming gericht is op de
bescherming van de waarden waarvoor een gebied is aangewezen. Deze bescherming is
gebiedsspecifiek, maar kent wel de zogenaamde externe werking. Dat wil zeggen dat ook
handelingen buiten het beschermde gebied niet mogen leiden tot verlies aan kwaliteit in het
beschermde gebied.
Op 1 april 2002 is daarnaast de Flora- en faunawet in werking getreden. De soortbescherming
is opgenomen in de Flora- en faunawet. Deze bescherming geldt overal in Nederland, ook in de
beschermde gebieden. De soortbescherming kent geen externe werking. Projecten worden
getoetst aan de directe invloed op beschermde waarden binnen de grenzen van het
projectgebied. De wet regelt de bescherming van wilde dier- en plantsoorten. Ook omvat de
wet de bescherming van Habitatrichtlijnsoorten buiten de aangewezen Natura 2000 gebieden

Vastgesteld bestemmingsplan “Asten Reeweg 3 (manege Prins Willem-Alexander) 2012”

50

welke zijn beschermd in bijlage IV. In de wet zijn de voormalige Jacht- en Vogelwet
opgenomen.
Volgende de Flora- en faunawet morgen beschermde dier- en plantsoorten niet worden
verwond, gevangen, opzettelijk worden verontrust of gedood. Voortplanting of vast rust- of
verblijfplaatsen mogen niet worden beschadigd, vernield of verstoord. Beschermde planten
mogen op geen enkele wijze van hun groeiplaats worden verwijderd of vernield. Ook legt de
wet de zorgplicht van de burger voor de flora en fauna vast. Er zijn vrijstellingsbepalingen,
onder andere in verband met de jacht en de schadebestrijding. Afwijkingen van de
verbodsbepalingen zijn mogelijk indien geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van
instandhouding van de soort. Sinds 23 februari 2005 is het Vrijstellingsbesluit van kracht. Met
dit besluit is geregeld dat voor algemeen voorkomende soorten een vrijstelling geldt bij
ruimtelijke ingrepen en geen ontheffing mee aangevraagd hoeft te worden. Wel blijft de
algemene zorgplicht van kracht.
Conform de Flora- en faunawet is de initiatiefnemer bij ruimtelijke ingrepen verplicht op de
hoogte te zijn van mogelijke voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het
projectgebied. Vanuit de kennis dienen plannen en projecten getoetst te worden aan eventuele
strijdigheid van de verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet.
Voor het onderhavige plangebied is tevens de Boswet een toetsingskader. De Boswet is een
belangrijk instrument om het bos te beschermen. In de huidige opzet dateert de wet uit 1961;
de wet heeft niets aan betekenis ingeboet. De boswet is van toepassing op alle bossen en
houtopstanden groter dan 10 are of – in geval van rijbeplanting – meer dan 20 bomen die
gelegen zijn buiten de zogenaamde “bebouwde kom Boswet”. Indien het bos in kwestie is
gelegen in de begrensde Ecologische Hoofdstructuur, geldt dat de compensatieopgave zoals
die wordt opgelegd door Rijk en Provincie de compensatieplicht vanuit de Boswet overruled. De
Boswet is zodoende ondergeschikt aan provinciale regelgeving. In provinciale regelgeving
wordt rekening gehouden met de Boswet. Fysieke compensatie op een afstand van het
plangebied dient plaats te vinden door realisatie van kwalitatief gelijkwaardige waarden als de
waarden die worden geschaad. Als norm wordt gehanteerd dat 1 ha. bos wordt
gecompenseerd.

Beoordeling
Door Bureau Meervelt is in oktober 2012 een quickscan flora en fauna uitgevoerd ter plaatse
van het deelgebied Prins Willem-Alexander. De rapportage is toegevoegd in de bijlagen. Ten
aanzien van het aspect gebiedsbescherming wordt gesteld dat de deelgebieden liggen op grote
afstand (circa 4,5 kilometer) van het dichtstbijzijnd gelegen Natura 2000 gebied (Strabrechtse
heide & Beuven). Het tussenliggende gebied bestaat uit agrarisch gebruikte gronden met daar
doorheen verschillende wegen waaronder de N266. Langs deze drukke verkeersader ligt ook de
Zuid-Willemsvaart. In combinatie met de aard van de werkzaamheden (het kappen van bos) is
van enig effect op het Natura 2000 gebied geen sprake. Binnen een straal van drie kilometer
liggen geen Beschermde natuurmonumenten. De te kappen bossen op de deellocatie Prins
Willem-Alexander vallen binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Het opstellen van
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compensatieplan is noodzakelijk. Met betrekking tot de compensatie volgens de Boswet wordt
1 hectare bos aangelegd op de gronden aan de Kanaalweg.
Ten aanzien van het aspect soortenbescherming zijn geen beschermde plantensoorten in het
plangebied bekend. Uit het plangebied en directe omgeving zijn weinig waarnemingen bekend
van grondgebonden zoogdieren. Naar verwachting komen in het plangebied algemeen
voorkomende soorten zoogdieren voor (soorten genoemd in tabel 1). Voor deze soorten is bij
ruimtelijke ontwikkelingen geen ontheffingsaanvraag noodzakelijk. In het plangebied werden
geen geschikte verblijfsplaatsen voor vleermuizen aangetroffen. De bekende waarnemingen van
vleermuizen hebben alle betrekking op soorten (Laatvlieger, Gewone- en/of Grijze
grootoorvleermuis) die geen gebruik maken van boomholten. Het gebied kan van betekenis zijn
voor foeragerende en migrerende vleermuizen. Hoewel deze soorten niet uit het plangebied en
omgeving bekend zijn, is het aannemelijk dat algemeen voorkomende vleermuizen van de
deelgebieden gebruik maken als migratieroute of foerageergebied. Door het kappen van een
deel van het bos wordt de rechtlijnige structuur van de bosranden niet aangetast, waardoor ook
geen aantasting plaatsvindt van (potentiële) vliegroutes. De ecologische functionaliteit blijft
behouden. Het plangebied kan deel uit maken van het broedgebied van bosvogels. Voor het
plangebied en omgeving geldt dat rekening gehouden dient te worden met bescherming van
(in gebruik zijnde) nesten tijdens de broedperiode. Uit de samengestelde gegevensset is de
Alpenwatersalamander bekend van buiten het plangebied. In deelgebied Prins WillemAlexander ligt een kleine poel. Op basis van deze aangetroffen poel is de aanwezigheid van
amfibieën op het perceel niet op voorhand uit te sluiten. Voorafgaand aan de werkzaamheden
wordt nagegaan of Alpenwatersalamander in de poel voorkomt. Indien dit zo is, dan worden de
werkzaamheden uitgevoerd volgens de gedragscode flora en fauna ‘Bouwend Nederland’. Als
dat niet mogelijk is, wordt een ontheffing aangevraagd in het kader van de Flora- en faunawet.
Voor overige diergroepen (beschermde soorten reptielen, vlinders of vissen) vormt het
plangebied geen geschikt leefgebied en/of er zijn geen waarnemingen bekend over het
voorkomen van deze beschermde soorten.
De gronden aan de Kanaalweg bestaan uit droge tot vochtige, leemarme tot matig leemrijke,
grof- tot fijnzandige gronden.
Conclusie
Nader onderzoek naar het voorkomen van verschillende soortgroepen binnen de huidige
uitbreidingslocatie is niet noodzakelijk. Geconcludeerd kan worden dat het aspect flora- en
fauna geen belemmering vormt voor het onderhavige plangebied.
4.6

Akoestiek
Wegverkeerslawaai
Toetsingskader
Op basis van artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij de vaststelling of herziening
van een bestemmingsplan een akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd, indien dat plan
mogelijkheden biedt voor:
x de nieuwbouw van woningen of andere geluidsgevoelige functies (functies zoals genoemd
in artikel 82, lid 2 van de Wet geluidhinder juncto artikel 4, lid 2 van het Besluit
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grenswaarden binnen zones langs wegen en artikel 106, lid 1 onder e van de Wet
geluidhinder);
de aanleg van een nieuwe weg en/ of een reconstructie van een bestaande weg;
functiewijzigingen van een niet-geluidsgevoelige functie in een geluidsgevoelige functie
(bijvoorbeeld via afwijkings- of wijzigingsbevoegdheid).

Deze onderzoeksplicht geldt voor de bovengenoemde ontwikkelingen wanneer deze zijn
gelegen in een wettelijke onderzoekszone van een weg. In principe kennen alle straten en
wegen in Nederland een wettelijke onderzoekszone, met uitzondering van:
x wegen die in een als ‘woonerf’ aangeduid gebied liggen;
x wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km/uur geldt.
Uit het akoestische onderzoek moet blijken of de ontwikkeling binnen de grenswaarden valt
zoals deze voor diverse ontwikkelingen is vastgelegd in de Wet geluidshinder. De grenswaarde
voor de toelaatbare etmaalwaarde van de equivalente geluidbelasting van wegen binnen zones
langs wegen is voor woningen 48 dB. In bijzondere gevallen is een hogere waarde mogelijk;
Burgemeester en Wethouders zijn binnen de grenzen van de gemeente en onder voorwaarden
bevoegd tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogst toelaatbare
geluidsbelasting.
Beoordeling
In het onderhavige plan worden in het bebouwingscluster van de manege logiesruimten
opgericht. Deze logiesruimten liggen in de onderzoekszone van de Reeweg. De logiesruimten
worden niet permanent gebruikt. In deze ruimten worden tijdelijk stagiaires en ruiters
gehuisvest, derhalve vallen deze ruimten als niet geluidsgevoelig aan te merken in het kader van
de Wet geluidhinder. De onderhavige logiesruimten kunnen worden gelijkgesteld met
recreatiewoningen en hotels. In uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
(ABRvS) op 30 mei 2000 (nr. 199901166/1, Geluid, september 2000) wordt aangegeven dat
recreatiewoningen die naar hun aard niet bestemd zijn voor bewoning in de zin van de Wet
geluidhinder doch voor recreatief gebruik niet bij de besluitvorming behoeven te worden
betrokken. Tevens is ten aanzien van motels in uitspraak van de ABRvS op 17 maart 2004 (nr.
200300807/1) aangegeven dat deze in het kader van de Tracé wet niet als geluidsgevoelig
object behoeven te worden beschouwd. Gesteld kan worden dat door de aard van de ruimten
een akoestisch onderzoek niet noodzakelijk is.
Conclusie
Het aspect wegverkeerslawaai vormt geen belemmering voor het onderhavige initiatief.
4.7

Bedrijven en milieuzonering
Toetsingskader
Om te komen tot een ruimtelijk relevante toetsing van bedrijfsvestigingen op milieuhygiënische
aspecten wordt het begrip milieuzonering gehanteerd. Onder milieuzonering wordt verstaan
een voldoende ruimtelijke scheiding tussen enerzijds milieubelastende bedrijven of inrichtingen
en anderzijds milieugevoelige gebieden zoals woonwijken. Om het begrip hanteerbaar te
maken is gebruik gemaakt van de publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ van de VNG.
Bedrijven zijn hierin opgenomen in een tabel, die is ingedeeld in milieucategorieën, waarbij per
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bedrijf is aangegeven wat de afstand tot een rustige woonwijk dient te zijn (de zogenaamde
afstandentabel). Deze afstanden kunnen als basis worden gehanteerd, maar zijn indicatief. Er
kan (enigszins) van afgeweken worden in situaties waarin geen sprake is van een rustige
woonwijk of bij afwijkende bedrijven. In het algemeen wordt door middel van het aanbrengen
van een zonering tussen bedrijvigheid en woonbebouwing de overlast ten gevolge van de
bedrijfsactiviteiten zo laag mogelijk gehouden.
Voor veehouderijen is het beleid ten aanzien van het specifieke aspect geur vastgelegd in de
Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) die op 1 januari 2007 in werking is getreden. Bij nieuwe
planologische projecten in het kader van de Wet ruimtelijke ordening dient te worden gekeken
naar de aanvaardbaarheid van deze plannen in verband met omliggende geurbronnen, de
zogenaamde omgekeerde werking. In de wet zijn normen bepaald die de maximale
geurbelasting op een gevoelig object bepalen. Als de geuremissie van een dier niet bekend is
(geen geuremissiefactoren vastgesteld), stelt de wet minimumafstanden tussen veehouderij en
geurgevoelig object. Als die geuremissie wel bekend is, dan moet de geurbelasting worden
berekend met contouren. De emissie van geurstoffen uit een veehouderijbedrijf wordt
uitgedrukt in geureenheden (OUÅ of OUÅ/S). Hiervoor zijn emissiefactoren vastgelegd in de
Regeling geurhinder en veehouderij. De berekende geurbelasting wordt getoetst aan de norm
(de maximale belasting die het bedrijf mag veroorzaken). Gemeenten mogen, binnen bepaalde
bandbreedten, van deze wettelijke normen afwijken als er een gebiedsvisie is opgesteld en een
geurverordening is vastgesteld.
Beoordeling
Door Schoonderbeek en partners advies bv is in februari 2012 een onderzoek ‘Bedrijven en
milieuzonering’ uitgevoerd ter plaatse van het deelgebied Prins Willem-Alexander. De
rapportage is toegevoegd in de bijlagen. In het onderzoek wordt geconstateerd dat het
onderhavige plan voorziet in zowel milieugevoelige activiteiten als milieuhinderlijke activiteiten.
De milieugevoelige bestemmingen betreffen de bestaande bedrijfswoning op het terrein en de
te realiseren logiesruimten nabij de manege. De milieubelastende activiteiten betreffen de
realisatie van een parkeerterrein, de herinrichting van het hertenkamp, de logies en de
uitbreiding van de manege met overige gebouwen. Voor het beoordelen van de milieuhinder
wordt er van uitgegaan dat er sprake is van een zogenaamd “gemengd gebied”. De nabije lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als
gemengd gebied worden beschouwd.
In het onderzoek heeft zowel een inwaartse als een uitwaartse zonering plaatsgevonden en is
tevens de onderlinge hinder van de activiteiten in het plangebied onderzocht. In en nabij het
plangebied zijn diverse bedrijven / activiteiten aanwezig die potentieel milieuhinderlijk zijn.
Geconstateerd wordt op basis van de uitwaartse milieuzonering dat de afstand vanaf de
manege tot gevoelige bestemming (Reeweg 7) niet voldoet aan de VNG handreiking, maar wel
aan de vereisten van de Wet geurhinder een veehouderij. De minimale afstand van de
dierverblijven tot aan geurgevoelige bestemmingen bedraagt 25 meter. De huidige
bestemming “Recreatie” met de aanduiding “minicamping” heeft echter dezelfde
milieucategorie als de toekomstige bestemming. Aangezien er in de huidige situatie geen
milieuhinder naar de omgeving is, is dit in de toekomstige situatie ook niet te verwachten.
Verder bieden het parkeerterrein en kinderboerderij (hertenkampje) geen belemmeringen naar
de milieugevoelige bestemmingen op het plangebied en de omgeving. Op basis van de
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inwaartse milieuzonering blijkt dat de milieubelastende bestemmingen in de omgeving geen
hinder geven aan de voorgestelde milieugevoelige bestemmingen op het plangebied.
Conclusie
Concluderend kan worden gesteld dat het aspect bedrijven en milieuzonering en het aspect
geur geen belemmering vormen voor het onderhavige initiatief.
4.8

Externe veiligheid
Wettelijk toetsingskader
Externe veiligheid heeft betrekking op de veiligheid van degenen die niet bij de risicovolle
activiteit zelf zijn betrokken, maar als gevolg van die activiteit wel risico's kunnen lopen, zoals
bijvoorbeeld omwonenden. Bij ruimtelijke plannen dient aandacht te worden besteed aan de
vraag of er risicovolle activiteiten in en/of nabij het plangebied aanwezig zijn c.q. komen en zo
ja, of er sprake is van een toelaatbaar risico.
Het veiligheidsbeleid in Nederland is gebaseerd op een tweetal begrippen, het plaatsgebonden
risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat, één
persoon die onafgebroken en onbeschermd op een plaats langs een transportroute of nabij een
inrichting verblijft, komt te overlijden als gevolg van een incident met het vervoer, de opslag
en/of de handeling van gevaarlijke stoffen. Daarbij is de omvang van het risico een functie van
de afstand waarbij geldt: hoe groter de afstand, des te kleiner het risico. De risico’s worden
weergegeven in PR risicocontouren. Het groepsrisico is de kans per jaar dat een groep van 10 of
meer personen in de omgeving van een transportroute of een inrichting voor handelingen met
gevaarlijke stoffen in één keer het (dodelijk) slachtoffer wordt van een ongeval. In tegenstelling
tot het plaatsgebonden risico geldt voor het groepsrisico geen grenswaarde maar een
oriëntatiewaarde. Deze oriëntatiewaarde kan gezien worden als een streefwaarde en heeft geen
juridische status. Het overschrijden van de oriëntatiewaarde is mogelijk mits dit in de
besluitvorming
door
het
bevoegd
gezag
gemotiveerd
wordt
middels
een
verantwoordingsverplichting.
Het beleid inzake externe veiligheid is gericht op de beheersing van risico’s voor de omgeving
met betrekking tot:
1. het gebruik, de opslag en de productie van gevaarlijke stoffen (inrichtingen);
2. het transport van gevaarlijke stoffen (buisleidingen, waterwegen, wegen en spoorwegen);
3. het gebruik van luchthavens.
Ad. 1 Inrichtingen
In het Besluit externe veiligheid inrichtingen (BEVI) zijn milieukwaliteitseisen op het gebied van
externe veiligheid geformuleerd. Dit besluit heeft tot doel de risico’s waaraan burgers in hun
leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen tot
een aanvaardbaar minimum te beperken.
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Uitsnede risicokaart externe veiligheid.. Het
plangebied is blauw omkaderd. Bron: provincie
Noord-Brabant

Ad. 2 Transport
Het vervoer van gevaarlijke stoffen leidt tot risico's voor de omgeving. Er is daarom beleid
opgesteld om te komen tot een afweging van veiligheidsbelangen die een rol spelen bij het
vervoer van gevaarlijke stoffen in relatie tot de omgeving. Dit beleidskader wordt momenteel
gevormd door de Circulaire Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (cRvgs van 22
december 2009) en de Nota Risiconormering Vervoer Gevaarlijke Stoffen (nota Rnvgs). De
circulaire is een operationalisering en verduidelijking van het beleid uit de nota.
Het nieuwe beleid is onder andere gericht op het verminderen van de spanning tussen
belangen op het gebied van veiligheid, ruimtelijke ontwikkeling en vervoer. Die vermindering
moet plaatsvinden door het wettelijk vastleggen van een Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen.
Op het Basisnet wordt een gebruiksruimte voor het vervoer vastgesteld en langs het Basisnet
worden veiligheidszones vastgelegd (ruimtelijke ordening). In het Basisnet worden de
rijkswegen opgenomen.
Per 1 januari 2011 vigeert tevens het “Besluit externe veiligheid buisleidingen” (Bevb). Bij het
vaststellen van de externe veiligheidscontouren rondom buisleidingen zijn twee waarden van
belang, het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Het Besluit externe veiligheid
buisleidingen stelt op basis van deze twee risico’s een basisveiligheidsniveau vast.
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Ad. 3 Luchthavens
Vastgesteld dient te worden of bebouwing in het plangebied gelegen is binnen
verstoringszones van vliegvelden.
Beoordeling
Om eventuele belemmeringen op het gebied van externe veiligheid in beeld te brengen is de
Brabantse risicokaart geraadpleegd. De kaart wordt door de provincie Noord-Brabant en al haar
gemeenten gebruikt om informatie te verschaffen over risico's in Noord-Brabant.
Ten aanzien van het deelaspect inrichtingen kan geconcludeerd worden dat in de omgeving
van het plangebied geen inrichting aanwezig is. Ten aanzien van het deelaspect transport kan
worden geconcludeerd dat er geen transportroutes in de omgeving zijn die een belemmering
vormen. Het deelgebied Kanaalweg is gelegen nabij een buisleiding. Onder de Kanaalweg is
een aardgastransportleiding gelegen van de Nederlandse Gasunie. Gesteld kan worden dat
deze leiding geen belemmering vormt, omdat in dit deelgebied louter natuurontwikkeling
plaatsvindt en de belemmeringenstrook van de leiding niet in het plangebied ligt (zie ook
paragraaf 4.9). Tenslotte kan ten aanzien van het deelaspect luchthavens geconcludeerd
worden dat het plangebied gelegen is in een radarverstoringsgebied. Dit gebied dient om het
ongestoord functioneren van radar- en communicatieapparatuur op het militaire
luchtvaartterrein Volkel te waarborgen. Het radarverstoringsgebied betreft een cirkel met een
straal van 15 Nautische mijl (27,8 km) gemeten vanaf de positie van de radar. Binnen dit
gebied dient voor ieder hoger opstakel dan de radar berekend te worden of verstoring van de
radar optreedt. Aangezien er binnen het plangebied geen hoge bouwmogelijkheden worden
opgenomen zijn er verder op de verbeelding en in de regels geen beperkingen opgenomen. Bij
het uitvoeren van werkzaamheden zal in overleg met de brandweer de plaats van een
brandweerput bepaald worden.
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat het aspect externe veiligheid geen belemmering vormt voor de
onderhavige ontwikkeling.
4.9

Kabels en leidingen
Toetsingskader
De hierna volgende leidingen zijn planologisch relevant, voor zover zij geen deel uitmaken van
een inrichting zoals bedoeld in de Wet milieubeheer.1)
a. hoogspanningsverbindingen van 50 kV en hoger;
b. buisleidingen voor transport van aardgas met een uitwendige diameter van meer dan 50
mm en een druk van meer dan 16 bar;
c. buisleidingen voor transport van aardolieproducten met een uitwendige diameter van
meer dan 70 mm en een druk van meer dan 16 bar;
d. buisleidingen met een diameter van 400 mm of meer buiten de bebouwde kom;
e. buisleidingen voor transport van andere stoffen dan aardgas en aardolieproducten, die
risico’s met zich meebrengen voor mens en/of leefomgeving wanneer deze leidingen
beschadigd raken2)
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1. ‘Leidingen die deel uitmaken van een inrichting’ zijn leidingen binnen de inrichtingsgrens die in beheer zijn van de drijver
van de inrichting én leidingen die in beheer zijn van derden waarmee een product wordt geleverd aan de betreffende
inrichting (Laatgenoemde leidingen hebben een zgn. functionele binding met de inrichting, zoals bedoeld in de Wet
milieubeheer).
2. Onder zgn. ‘leidingen voor andere stoffen dan aardgas en aardolieproducten’ worden in ieder geval leidingen verstaan
voor transport van nafta, waterstof, koolstofdioxide, stikstof, zuurstof, ethyleen en propyleen.

Beoordeling
Ter plaatse van de locaties van het plangebied alsmede nabij het plangebied zijn planologisch
relevante kabels en leidingen aanwezig. Ter plaatse van het deelgebied Prins Willem-Alexander
is aan de noordzijde een belangrijke waterleiding aanwezig. Deze wordt beschermd middels
een dubbelbestemming in de onderhavige bestemmingsregeling. Ten westen van het
deelgebied Kanaalweg ligt onder de Kanaalweg een aardgastransportleiding van de
Nederlandse Gasunie (Z-540-01) met een diameter van 14 inch en een druk van 40 bar. De
invloedsfeer van de leiding reikt tot in het plangebied. Het deelgebied maakt echter geen
kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten mogelijk, zodat de leiding geen belemmering
oplevert. De belemmeringenstrook van 4 meter aan weerszijden van het hart van de leiding valt
ook niet in het plangebied. Een nadere beschermende regeling is derhalve niet benodigd.
Indien nodig zal in een later stadium van onderhavig project een KLIC-melding worden
uitgevoerd voor overige kabels of leidingen in het plangebied.
Conclusie
Er zijn geen belemmeringen met betrekking tot de aanwezigheid van kabels en leidingen.
4.10 Luchtkwaliteit
Toetsingskader
In het kader van een planologische procedure dient te worden aangetoond dat voldaan wordt
aan de wettelijke normen voor wat betreft luchtkwaliteit. Hierbij dient het effect op de
luchtkwaliteit in de omgeving als gevolg van een nieuwe ontwikkeling, als ook de toetsing aan
de Wet luchtkwaliteit in beeld te worden gebracht.
De Wet luchtkwaliteit maakt onderdeel uit van de Wet milieubeheer en bevat grenswaarden
voor luchtkwaliteit. Conform de richtlijn van de EU gelden de grenswaarden voor de
buitenlucht voor het gehele grondgebied van de lidstaten, met uitzondering van de werkplek.
De uitvoeringsregels behorend bij de wet zijn vastgelegd in Algemene Maatregelen van Bestuur
(AMvB) en ministeriële regelingen (mr) die gelijktijdig met de Wet luchtkwaliteit in werking
treden.
De luchtkwaliteitseisen vormen onder de nieuwe Wet luchtkwaliteit geen belemmering voor
een ruimtelijke ontwikkeling als:
x er geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
x een project, al dan niet per saldo, niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt;
x een project 'niet in betekenende mate' bijdraagt aan de luchtverontreiniging;
x een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het NSL
(Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit).
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In de Algemene Maatregel van Bestuur ‘Niet in betekenende mate’ (Besluit NIBM) en de
ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM) zijn de uitvoeringsregels vastgelegd, die betrekking
hebben op het begrip NIBM. De EU heeft medio 2009 derogatie verleend waarmee het NSL
inwerking is getreden. De NIBM norm is daarbij opgeschoven naar 3% van de grenswaarde
voor NO2 en PM10. De norm voor fijnstof (PM10) moet in 2011 gehaald zijn en de norm voor
NO2 uiterlijk 1 januari 2015.
In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, infrastructuur,
kantoor- en woningbouwlocaties en activiteiten of handelingen) opgenomen die niet in
betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder
toetsing aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. Ook indien
aannemelijk gemaakt kan worden dat een gepland project NIBM bijdraagt, kan toetsing aan de
grenswaarden voor luchtkwaliteit achterwege blijven. De wettelijke ondergrens voor onderzoek
bedraagt de bouw van 1500 woningen.
Beoordeling
De manege beschikt over een milieuvergunning voor het houden van maximaal 120 dieren.
Het gaat hier om 70 paarden en 50 pony’s. Op de manege bevinden zich 110 paardenboxen.
Met onderhavig plan wordt echter niet voorzien in de uitbreiding van het aantal paardenboxen.
Als gevolg hiervan blijft de verkeersaantrekkende werking van personenauto’s en vrachtverkeer
gelijk ten opzichte van de bestaande situatie. Ook de uitstoot van bijvoorbeeld ammoniak door
de dieren blijft gelijk. Tenslotte mag worden aangenomen dat het effect van het beëindigen
van de camping (15 standplaatsen) wegvalt tegen de toevoeging van logiesruimten (10
verblijfseenheden). Een verslechtering van de luchtkwaliteit is derhalve niet aan de orde.
Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat het aspect luchtkwaliteit geen belemmering vormt voor de
onderhavige ontwikkeling.
4.11 Landschapswaarden
Elders in dit bestemmingsplan worden de landschapswaarden van de gronden in beide
deelgebieden beschreven. De bestaande landschapselementen worden beschermd door middel
van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – landschappelijke inpassing’, overeenkomstig
het beplantingsplan. De nieuw aan te leggen elementen ten behoeve van landschappelijke
inpassing worden juridisch verzekerd middels het beplantingsplan dat is gekoppeld aan de
aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – landschappelijke inpassing. Het in de bijlagen
opgenomen compensatieplan gaat derhalve tevens in op de landschapswaarden van de
onderhavige gronden.
4.12 Verkeer en infrastructuur
Verkeersafwikkeling
Het Internationaal Hippisch Outdoor Park Asten wordt ontsloten vanaf de Reeweg. De Reeweg
sluit ter hoogte van het terrein van de manege aan op de Dijkstraat. De Dijkstraat heeft een
stroomfunctie en sluit aan op nationale en regionale wegenstructuren.
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Parkeren
Toetsingskader
Op 20 december 2011 is door de gemeenteraad van Asten de Nota Parkeernormen 2011
vastgesteld. Hierin wordt geconstateerd dat ruimtelijke ontwikkelingen invloed hebben op de
parkeersituatie in de gemeente Asten. De gemeente Asten heeft in de nota een
sturingsmechanisme ten aanzien van parkeren opgenomen voor het toetsen van ruimtelijke
ontwikkelingen. Zodoende wordt voorkomen dat er, als gevolg van nieuwe ruimtelijke
ontwikkelingen, in de toekomst een onacceptabele parkeerdruk ontstaat.
Beoordeling
Ten behoeve van het beoordelen van de benodigde parkeernorm is een gebiedsindeling
gemaakt en is een onderverdeling gemaakt in verschillende typen functies met bijbehorende
parkeerbehoeftes opgesteld. Het onderhavige plan is gelegen in het gebiedstype
‘Buitengebied’, een gebied met weinig stedelijkheid. In het gebied komen diverse functies.
x Functie ‘manege’: De norm die voor deze functie in dit gebiedstype wordt gehanteerd
is 0,4 parkeerplaats per aanwezige paardenbox. In de nieuwe situatie is er sprake van
110 paardenboxen. 110 x 0,4 parkeerplaatsen leidt tot een capaciteit van 44 plaatsen;
x Functie ‘logies’: Ten aanzien van deze functie is geen specifieke norm opgenomen in de
Nota Parkeernormen. Ten aanzien van de logiesruimten wordt, gezien de geringe
grootte van de verblijfseenheden, uitgegaan van de norm voor kamerverhuur. Deze
norm bedraagt in het gebiedstype ‘Buitengebied’ 0,4 parkeerplaats per kamer. In de
nieuwe situatie is er sprake van 10 verblijfseenheden. 10 x 0,4 parkeerplaatsen leidt tot
een capaciteit van 4 parkeerplaatsen;
x Functie ‘wonen’: In het plangebied zijn twee bedrijfswoningen gelegen. De norm voor
deze woningen (woning midden) bedraagt 1,9 parkeerplaats per woning. 2 x 1,9
parkeerplaatsen leidt tot een capaciteit van 4 parkeerplaatsen;
x Functie ‘hertenkamp’: ten zuiden van de manege ligt een hertenkamp. Deze wordt
heringericht ten behoeve van recreatieve doeleinden. In de Nota Parkeernormen is
geen parkeernorm opgenomen voor deze functie. Ten behoeve van deze functie wordt,
gezien de grootte van het hertenkamp, voorzien in 15 parkeerplaatsen.
De parkeervoorziening aan de oostzijde van de manege wordt uitgebreid tot circa 8.000 m². De
benodigde parkeerplaatsen (personenauto’s en vrachtwagens) voor de manege en
logiesruimten worden op deze parkeervoorziening gerealiseerd. Hier kan de behoefte van totaal
48 parkeerplaatsen ruimschoots worden opgevangen. De overige beschikbare ruimte van de
parkeervoorziening komt in aanmerking voor parkeerruimte tijdens evenementen. Ten behoeve
van het hertenkamp wordt een separate parkeerplaats nabij de Reeweg aangelegd. Het
parkeren ten behoeve van de bedrijfswoningen wordt opgelost nabij de woningen op eigen
terrein.
Conclusie
Gesteld kan worden dat het onderhavige plan voldoet aan de Nota Parkeernormen van de
gemeente Asten.
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4.13 Toetsing Besluit m.e.r.
Toetsingskader
Per 1 april 2011 is het Besluit m.e.r gewijzigd. De belangrijkste aanleidingen hiervoor zijn de
modernisering van de m.e.r wetgeving in 2010 en de uitspraak van het Europese Hof van 15
oktober 2009. (HvJ EG 15 oktober 2009, zaak C-255/08 – Commissie vs. Nederland) Uit deze
uitspraak volgt dat de omvang van een project niet het enige criterium mag zijn om wel of
geen me.r.- (beoordeling) uit te voeren. Ook als een project onder de drempelwaarde uit lijst C
en D zit, kan een project belangrijke nadelige gevolgen hebben, als het bijvoorbeeld in of nabij
een kwetsbaar gebied (lijst A) ligt. Gemeenten en provincies moeten daarom per 1 april van
2011 ook bij relatief kleine bouwprojecten beoordelen of een m.e.r.-beoordeling nodig is.
Achterliggende gedachte hierbij is dat ook kleine projecten het milieu relatief zwaar kunnen
belasten en ook bij relatief kleine projecten van geval tot geval moet worden beoordeeld of een
MER nodig is. Een m.e.r.-beoordeling is een toets van het bevoegd gezag om te beoordelen of
bij een project belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden. Wanneer uit de toets
blijkt dat er belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden moet er een m.e.r.procedure worden doorlopen. Met andere woorden dan is het opstellen van een MER nodig.
Beoordeling noodzakelijkheid m.e.r.-beoordeling
Om te bepalen of een m.e.r.-beoordeling noodzakelijk is dient bepaald te worden of de
ontwikkeling de drempelwaarden uit lijst C en lijst D van het Besluit m.e.r. overschrijdt, of de
ontwikkeling in een kwetsbaar gebied ligt (lijst A) en of er belangrijke milieugevolgen zijn.
Hiervoor wordt het volgende schema gehanteerd.

Stap 1: Staat de voorgenomen activiteit in kolom1: activiteiten van onderdeel C?
De activiteiten die plaats gaan vinden in de nieuwe ontwikkeling, worden niet
genoemd in onderdeel C van de bijlage van het Besluit m.e.r.
Stap 2:
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Staat de voorgenomen activiteit in kolom1: activiteiten van onderdeel D?
Er zijn twee activiteiten die mogelijk plaats gaat vinden in de nieuwe ontwikkeling die
genoemd worden in Onderdeel D van het Besluit m.e.r.. Het gaat dan om:
x 11.2: De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject
met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen;
x 14: De oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor het fokken,
mesten of houden van dieren.

02751.001bp16

Stap 3:

61

Voldoet de activiteit aan de drempelwaarden uit kolom 2, gevallen van onderdeel D?
x De drempelwaarden van 11.2 zijn: In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft
op:
1. een oppervlakte van 100 hectare of meer,
2. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of
3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.
Het plangebied kent een oppervlakte van ca. 10,3 ha en zit derhalve ruim onder de
drempelwaarde van 100 ha. De ontwikkeling betreft een uitbreiding van een
manege met een rijhal en de aanleg van bijbehorende voorzieningen en zit
derhalve ruim onder de norm van 2000 woningen. De drempelwaarden uit kolom
2 van onderdeel D van het Besluit m.e.r. worden dus niet overschreden.
x De drempelwaarden van 14 zijn: In gevallen waarin de activiteit onder meer de
betrekking heeft op:
1. 100 stuks paarden of pony’s (Rav cat. K1 en K3), waarbij het aantal
bijbehorende dieren in opfok jonger dan 3 jaar niet wordt meegeteld (Rav cat.
K2 of K4).
Het aantal toegestane dieren blijft gelijk conform de verleende milieuvergunning.
Het betreft hier maximaal 70 paarden en 50 pony’s. Er vindt geen wijziging of
uitbreiding plaats betreffende het houden van dieren.

Stap 4: 1. Is sprake van een kolom 3 plan of besluit, van onderdeel D:
x In beide gevallen (11.2 + 14): De structuurvisie, bedoeld in de artikelen 2.1, 2.2 en
2.3 van de Wet ruimtelijke ordening, en het plan, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid,
van die wet of
2. Is sprake van een kolom 4 besluit van onderdeel D:
x In beide gevallen (11.2 + 14): De vaststelling van het plan, bedoeld in artikel 3.6,
eerste lid, onderdelen a en b, van de Wet ruimtelijke ordening dan wel, bij het
ontbreken daarvan, het plan, bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van die wet dat in
de aanleg, wijziging of uitbreiding voorziet?
Er is hier sprake van een bestemmingsplan “Asten Reeweg 3 (manege Prins WillemAlexander) 2012”, een plan als bedoeld in artikel 3.1 eerste lid van de Wet ruimtelijke
ordening.
Stap 5:

Blijkt uit een vormvrije m.e.r. beoordeling met inachtneming van bijlage III Europese
richtlijn m.e.r. dat belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen optreden?
Om dit te kunnen bepalen zal worden gekeken naar de volgende onderdelen: Bodem,
geluid, luchtkwaliteit, natuur en ecologie, milieuhinder algemeen, landschap en
cultuurhistorie.
Uit de voorgaande paragraven komt naar voren dat uit de toetsing naar de
planologisch relevante milieuaspecten geen belemmeringen naar voren komen om de
uitbreiding van de manege te realiseren.
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Cumulatieve projecten:
In de omgeving zijn geen andere projecten waarmee rekening moet worden
gehouden bij de cumulatieve beoordeling van de effecten.
In onderdeel A van de bijlage bij het Besluit m.e.r is bepaald wat verstaan wordt onder een
gevoelig gebied. Als gevoelig gebied zijn gebieden aangewezen die beschermd worden op
basis van de natuurwaarden, landschappelijke waarden, cultuurhistorische waarden en
waterwingebieden. Uit het onderhavige hoofdstuk, waarin de resultaten van de toetsing juncto
art. 3.1.6 Bro worden weergegeven, blijkt dat het plangebied niet ligt in of nabij een gebied dat
beschermd wordt ten gevolge van de natuurwaarden. Het plan ligt daarnaast zodanig ver
verwijderd van de, een Vogel- of Habitatrichtlijngebied of overig beschermd natuurgebied dat
van externe werking geen sprake kan zijn. Het plangebied is gelegen in de Ecologische
Hoofdstructuur. In het kader van de onderhavige ontwikkeling wordt de EHS herbegrenst en
worden compenserende maatregelen uitgevoerd. Het plangebied behoort niet tot een
waterwinlocatie, waterwingebied of grondwaterbeschermingsgebied. Ook behoort het
plangebied niet tot een gebied waarbinnen een Rijksmonument ligt. Het plangebied is niet
gelegen in een Bèlvéderegebied. In dit hoofdstuk zijn tevens de verschillende milieueffecten
beschouwd, zoals geluid en luchtkwaliteit. Hieruit blijkt dat er door de ontwikkeling inderdaad
geen sprake zal zijn van nadelige milieugevolgen.
Conclusie
Zoals beschreven in de voorafgaande alinea’s zijn er geen ‘belangrijke nadelige milieugevolgen’
te verwachten en daarom is het niet noodzakelijk een m.e.r.-beoordeling uit te voeren.
4.14 Ladder duurzame verstedelijking
Toetsingskader
Nationaal belang 13, zoals geformuleerd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, vraagt
om een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en
infrastructurele besluiten. Dit moet met behulp van de Ladder duurzame verstedelijking worden
onderbouwd. Deze verplichte toetsing is vastgelegd in het Barro. Het Barro verwijst naar het
Bro; geformuleerd is dat deze toetsing een procesvereiste is bij alle nieuwe ruimtelijke besluiten
en plannen ten aanzien van bijvoorbeeld kantoorlocaties en woningbouwlocaties. Gemotiveerd
dient te worden hoe een zorgvuldige afweging is gemaakt ten aanzien van het ruimtegebruik.
De toetsing aan de Ladder duurzame verstedelijking werkt volgens drie stappen:
1. beoordeling door betrokken overheden of beoogde ontwikkeling voorziet in een regionale
en gemeentelijke behoefte voor bedrijventerreinen, kantoren, woningbouwlocaties,
detailhandel en andere stedelijke voorzieningen;
2. indien er een vraag is aangetoond, beoordeling door betrokken overheden of deze binnen
bestaand stedelijk gebied kan worden gerealiseerd door locaties voor herstructurering of
transformatie te benutten;
3. indien herstructurering of transformatie binnen bestaand stedelijk gebied onvoldoende
mogelijkheden biedt, beoordelen betrokken overheden of de ontwikkeling zo kan worden
gerealiseerd dat deze passend multimodaal ontsloten is of als zodanig wordt ontwikkeld.
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Beoordeling
Het onderhavige bestemmingsplan voorziet niet in een stedelijke voorziening. Gesteld kan
worden dat derhalve niet behoeft te worden getoetst aan de ladder duurzame verstedelijking.
Conclusie
Het onderhavige initiatief voldoet aan de ladder duurzame verstedelijking.
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Overzicht van het Internationaal Hippisch Outdoor Park Asten zoals dat wordt gerealiseerd in deelgebied Prins
Willem-Alexander.
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5

PLANOPZET

5.1

Feitelijke planopzet
Planuitgangspunten
De basis voor het onderhavige plan is het streven om de manege Prins Willem-Alexander
geschikt te maken voor internationale concoursen. De manege wordt in dat kader
herontwikkeld tot het Internationaal Hippisch Outdoor Park Asten. Thans bestaande
voorzieningen zullen moeten worden aangepast en nieuwe zullen moeten worden gerealiseerd
om aan de normen voor internationale wedstrijden te kunnen voldoen. Daarnaast is er het
streven om het geheel landschappelijk goed in te passen zodat het nieuwe complex niet stoort
in zijn omgeving. Tenslotte voorziet het onderhavige plan in de behoefte de manege en de
directe omgeving interessanter te maken voor de recreant. Ten behoeve van de realisatie van de
uitbreidingen van de manege is het kappen van een gedeelte van de noordelijk en oostelijk van
het terrein gelegen bossen noodzakelijk. Deze bossen behoren tot de ecologische
hoofdstructuur. Inzake de regels voor de ecologische hoofdstructuur, zoals voorgaand in dit
bestemmingsplan beschreven, moeten waarden en kenmerken die verloren gaan elders worden
gecompenseerd. Ten behoeve van deze compensatie heeft de manege Prins Willem-Alexander
gronden aangekocht aan de Kanaalweg. Het onderhavige plan voorziet naast de juridischplanologische basis voor de uitbreidingen van de manege (deelgebied Prins Willem-Alexander)
ook in de juridisch-planologische basis voor de herinrichting van thans agrarische gronden naar
natuurgebied (deelgebied Kanaalweg). Achtereenvolgens komen de exacte ontwikkelingen in
beide deelgebieden aan bod.
Deellocatie Prins Willem-Alexander
Stedenbouwkundige opzet
De manege Prins Willem-Alexander wordt uitgebreid in noordelijke en oostelijke richting. In de
stedenbouwkundige opzet is beoogd de mate van verstedelijking zo compact mogelijk te doen
plaatsvinden. De uitbreidingen worden onlosmakelijk verbonden met de bestaande manege en
worden tevens door de manege bedrijfsmatig geëxploiteerd. Door de zo geclusterde opzet van
de bebouwing en de overige voorzieningen op het terrein kunnen de nieuwe gebruikers tevens
gebruik maken van de bestaande voorzieningen die de manege biedt. Ten behoeve van deze
uitbreiding wordt de bestaande ontsluitingsstructuur die aanwezig is op het terrein van de
manege doorgetrokken naar het noorden en naar het oosten. De ontsluitingsstructuur bestaat
uit twee noord-zuid gerichte paden, gelegen aan de oost- en westzijde van de wedstrijdpiste.
Rondom deze ontsluitingsstructuur die zich aan weerszijden van de centraal gelegen
wedstrijdpiste bevindt, worden de diverse nieuwe ontwikkelingen voorzien.
Kernonderdelen Internationaal Hippisch Outdoor Park Asten
Om de bestaande manege Prins Willem-Alexander te herontwikkelen naar het Internationaal
Hippisch Outdoor Park Asten wordt allereerst het bestaande bebouwingscluster van de manege
aangepast. Dit bebouwingscluster bestaat uit drie rijhallen, een bedrijfswoning en een
veldschuur. Ten behoeve van het accommoderen van meer toeschouwers van de te houden
wedstrijden wordt de tweede rijhal, die zich in het zuidwesten van het bebouwingscluster van
de manege bevindt, aan de zuidzijde uitgebreid. De uitbreiding van de tweede rijhal vindt
plaats over de gehele lengte van de rijhal en wordt in totaal 35 meter breed. In de uitbreiding
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worden aansluitend aan de rijbak tribunes geplaatst (A). Naast deze uitbreiding van de rijhal
wordt de bestaande veldschuur aan de noordoostzijde van het bebouwingscluster
herontwikkeld tot ruimte voor logies (B). In deze logiesruimte worden 10 verblijfsruimten (4 m
x 6 m) gecreëerd die nodig zijn voor ruiters die langdurig op de manege te gast zijn en voor
stagiaires die intern zijn omdat zij ver van de manege wonen. Naast deze uitbreidingen blijft de
bestaande horeca, die reeds aanwezig is sinds 1967, behouden in de manege.

B

A
Detailschets nieuw bebouwingscluster manege.
Weergegeven zijn de locaties voor de uitbreiding
van de tweede rijhal (A) en de locatie van de
logiesruimten (B).

Detailschets afmetingen uitbreiding tweede rijhal.

Noordelijk van het bebouwingscluster ligt de recent aangelegde wedstrijdpiste. Deze
wedstrijdpiste is middels een projectafwijkingsbesluit juridisch-planologisch mogelijk gemaakt
en voldoet reeds aan de officiële afmetingen van 55 m bij 80 m. Bij de wedstrijdpiste is een
verhoogd terras gelegen, alsmede een omheining. Deze zijn beperkt qua hoogte en transparant
qua constructie. De lichtmasten hebben een hoogte van 15 meter, wat noodzakelijk is voor een
goede verspreiding van het licht van de wedstrijdpiste. Deze hoogte is ook gebruikelijk bij
voetbalvelden, waarmee de wedstrijdpiste qua afmetingen vergelijkbaar is. Lagere lichtmasten
zouden leiden tot het verspreiden van minder licht, zorgen voor meer schaduwwerking in de
wedstrijdpiste en hebben tot gevolg dat er extra masten bijgeplaatst zouden moeten worden.
De naastgelegen losrijbak en jurytoren, noordelijk van de vrijstaande bedrijfswoning, zijn
eveneens mogelijk gemaakt middels het voorgenoemde projectafwijkingsbesluit. Deze
onderdelen zijn op een logische wijze op het terrein van de manege gepositioneerd. De
losrijbak is gelegen tussen de parkeervoorziening en de wedstrijdpiste en heeft daar een functie
met betrekking tot het los laten lopen van de paarden voordat de wedstrijd begint. De
jurytoren is gericht op het midden van de piste en is tevens gelegen naast de in- en uitgang van
die piste. Aan de zuidwestelijke zijde van de wedstrijdpiste wordt voorzien in de realisatie van
een aantal bijbehorende voorzieningen. Dit betreft de uitbreiding en verbetering van de
stapmolen (overdekt, 15 m x 15m - C), de longeercirkel (overdekt, 15 m x 15 m - D), de stroopslag (15 m x 10 m - E) en de mestopslag (5 m x 15 m - F). Ten noorden van deze
voorzieningen wordt een vierde rijhal opgericht (20 m x 40 m - G). De bouw van de vierde
rijhal op deze plaats is noodzakelijk vanwege de ligging van een voormalige stortplaats op de
overige gronden noordelijk van het bebouwingscluster.
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Naast het bebouwingscluster en de voorzieningen die zijn gelegen rondom de wedstrijdpiste is
er nog een derde onderdeel van het terrein waarop voorzieningen worden gerealiseerd ten
behoeve van het functioneren als hippisch park. Noordelijk van de zandweg worden
gerealiseerd twee paddocks (H), een springtuin (40 m x 70 m - I), een losrijbak (20 m x 40 m –
J) en een terrein voor het plaatsen van stallententen (K). Het terrein voor het plaatsen van
stallententen wordt gebruikt om de paarden tijdens een meerdaags concours, wat gedurende
twee keer per jaar plaatsvindt, onderdak te kunnen bieden. Op het terrein kunnen 320 tenten
worden geplaatst. Normaal wordt dit terrein gebruikt voor de weidegang van de paarden en
daarnaast voor waterberging. Waterberging vindt plaats aan de westelijke zijde van dit terrein.
De aanwezige bossen op het terrein voor de stallententen worden geamoveerd.

G

K
J

C

I
D
E

F

Detailschets voorzieningen westelijk van de
wedstrijdpiste. Dit zijn onder meer een stapmolen
(C), longeercirkel (D), stro-opslag (E), mest-opslag
(F) en vierde rijhal (G).

H
Detailschets voorzieningen noordelijk van het
zandpad. Dit zijn onder meer paddocks (H), een
springtuin (I), losrijbak (J) en terrein voor het
plaatsen van stallententen (K).

Nevenonderdelen
Ten zuiden van het terrein van de manege ligt, bovenop één van de twee stortplaatsen, een
hertenkamp. Het hertenkamp is zichtbaar vanaf de Reeweg. Er staat thans een groot, hoog
hekwerk rondom het hertenkamp en als men de herten wil zien moeten men ergens langs de
weg parkeren en dan voor het hek gaan staan of zitten. Om de tweede rijhal te kunnen
vergroten is een deel van dit hertenkamp nodig, waarbij enkele bomen zullen moeten wijken.
Het hertenkamp wordt, aangezien aanpassing toch noodzakelijk is, geheel opnieuw ingericht.
In de nieuwe opzet wordt de inrichting zodanig dat recreanten over het hertenkamp heen
kunnen lopen tussen de dieren. De herinrichting bestaat uit drie elementen, namelijk het
hertenkamp, de speelvoorzieningen en een wei voor kleine huisdieren. Hieronder is een
indicatieve weergave van de herinrichting opgenomen. In de bijlage bij de regels is een
concreet inrichtingsvoorstel opgenomen, die bindend is. De recreatieve waarde van het
hertenkamp wordt hierdoor vergroot. Er komt meer beplanting (beschutting) voor de dieren.
Door de nieuwe opzet, bezoekers kunnen het terrein op, is het van belang dat bezoekers hun
auto’s voor langere tijd op een goede wijze kunnen parkeren. Nabij de entree van de manege,
aan de oostzijde van de ontsluitingsweg, wordt daarom een parkeerplaats aangelegd ten
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behoeve van bezoekersparkeren. De nieuw aan te leggen parkeervoorziening gaat niet ten koste
van het bestaande bos.

Indicatieve schets herinrichting hertenkamp

Ook voor de uitbreiding van de manege tot hippisch centrum wordt een nieuw parkeerterrein
aangelegd (L). Ten oosten van de toegangsweg tot de manege is momenteel een halfverharde
parkeergelegenheid aanwezig voor trucks en trailers met paarden. Zeker bij grote evenementen
is dit parkeerterrein te klein. Wenselijk is dat trucks of personenauto’s met trailer aan
weerszijden van een centrale rijbaan kunnen worden geparkeerd. Dit betekent 15 m
parkeerplaats bij 10 meter rijbaan bij 15 meter parkeerplaats met een totaal benodigde breedte
van 40 meter. De huidige parkeerplaats zal dus met 15 meter (nu 25 meter) verbreed moeten
worden. Het bos dat hiervoor moet wijken zal elders op eigen grond gecompenseerd worden.

L

M
Detailweergave nieuw aan te
leggen gedeelte parkeerplaats
(L) en voetpaden en poel (M).
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Landschappelijke inpassing
Ten behoeve van de landschappelijke inpassing van het hippisch centrum blijven de houtwallen
aan de zandweg Keizersdijk behouden. Daarnaast wordt extra groen aangelegd aan de
noordzijde van het plangebied. Naar de poel toe wordt een padenstructuur aangelegd (M). De
paden lopen door het bosgebied heen vanaf de parkeerplaats bij het hertenkamp tot aan de
zandweg. Bij de herinrichting van het hertenkamp wordt eveneens rekening gehouden met
landschappelijke inpassing, zo wordt de huidige begroeiing plaatselijk verdicht. Tenslotte wordt
de bestaande vervallen bebouwing in het bosgebied in het noorden van het deelgebied
geamoveerd. De landschappelijke inpassing wordt juridisch-planologisch geborgd.
Deellocatie Kanaalweg
Op de deellocatie Kanaalweg vindt de natuurcompensatie plaats die benodigd is ten behoeve
van de uitbreiding van de manege in het deelgebied Prins Willem-Alexander. Bij de invulling
van de natuurcompensatie is rekening gehouden met diverse ecologische aspecten, waaronder
de abiotische omstandigheden. De deellocatie Kanaalweg kent droge tot vochtige, leemarme
tot matig leemrijke, grof- tot fijnzandige gronden. De oostelijke delen van het oostelijke perceel
en de westelijke delen van het westelijke perceel zijn droog en de gronden nabij de beek
hebben een vochtiger karakter. Op de drogere gronden wordt een inheems bostype dat
gekarakteriseerd wordt als Berken - Zomereikenbos geplant en op vochtiger delen (en
afhankelijk van de voedselrijkdom van de bodem) wordt een Vogelkers - Essenbos of een
Elzenbroekbos beplant. De oppervlakte bos die wordt geplant wordt ingevuld vanaf de hogere
gelegen delen van de deellocatie. De laaggelegen delen van de deellocatie, gelegen aan de Aa,
blijven vrij van aanplant. Door een extensief beheer gaat hier een natuurlijke vegetatie ontstaan,
passend bij het karakter van de locatie. De inrichting van de locatie is vastgelegd in een
inrichtingsplan, welke is bijgesloten in de bijlagen bij dit bestemmingsplan. Eveneens is
bijgesloten het natuurcompensatieplan voor deze gronden.
5.2

Juridische planopzet
Opzet bestemmingsplan
Deze en volgende paragrafen bespreken de wijze waarop het ruimtelijk en functioneel beleid
voor het plangebied in het bestemmingsplan is vertaald. Bij het opstellen van de juridische
regeling heeft het uitgangspunt centraal gestaan dat er een regeling geboden wordt die de
ontwikkeling van het plangebied mogelijk maakt.
Het bestemmingsplan bestaat uit (bestemmings)planregels en een verbeelding, vergezeld van
een toelichting. De planregels en de verbeelding vormen het juridisch bindende deel van het
bestemmingsplan. De planregels zijn zodanig opgesteld dat wordt aangesloten bij het
bestemmingsplan “Buitengebied Asten 2008” van de gemeente Asten en de specifiek daarin
opgenomen wijzigingsregels voor het onderhavige gebied.
De verbeelding heeft de rol van visualisering van de bestemmingen. De verbeelding omvat de
gronden die voor de ontwikkeling van het plan van belang zijn. De keuze van de
bestemmingen en de situering van de bestemmingsvlakken is gebaseerd op de huidige
ruimtelijke situatie en de gewenste functies. Voorts sluit de opzet van de verbeelding aan op de
Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008 (SVBP 2008).
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De bestemmingsplanregels regelen hoe de betreffende gronden mogen worden gebruikt en
bebouwd. De bestemmingen zijn zo opgenomen dat voldoende rechtszekerheid bestaat voor
omwonenden en andere gebruikers van het gebied en de omliggende gebieden.
De bestemmingsplanregels bestaan uit vier hoofdstukken, te weten:
x inleidende regels;
x bestemmingsregels;
x algemene regels;
x overgangs- en slotregels.
In de toelichting wordt gemotiveerd waarom sprake is van een goede ruimtelijke ordening.
Ondanks het feit dat de toelichting geen onderdeel uitmaakt van het juridisch plangedeelte,
fungeert de toelichting wel als interpretatiekader voor de uitleg van de regels, indien hierover
interpretatieverschillen blijken te bestaan.
Toelichting indeling hoofdstukken
Het eerste hoofdstuk, de inleidende regels, bestaat uit de volgende artikelen:
Begrippen
In dit artikel worden begrippen gedefinieerd, die in de regels worden gehanteerd. Bij de
toetsing aan het bestemmingsplan moet worden uitgegaan van de in dit artikel aan de
betreffende begrippen toegekende betekenis.
Wijze van meten
In dit artikel wordt aangegeven hoe de hoogte en andere maten, die bij het bouwen in acht
genomen dienen te worden, gemeten moeten worden.
De inhoud van het tweede hoofdstuk wordt behandeld in paragraaf 5.3.
Het derde hoofdstuk, de algemene regels, bestaat uit de volgende artikelen:
Anti-dubbeltelregel
Om misbruik van de bouwregels te voorkomen, is in dit artikel bepaald dat gronden, die al eens
als berekeningsgrondslag voor een omgevingsvergunning hebben gediend, niet nogmaals als
zodanig kunnen dienen.
Algemene bouwregels
In de algemene bouwregels is bepaald dat het verboden is om enig terrein of bouwperceel zo
te bebouwen dat daardoor op een aangrenzend terrein een toestand zou ontstaan die aldaar
niet meer met de regels van dit plan zou overeenstemmen.
Algemene gebruiksregels
In dit artikel zijn de algemeen geldende regels opgenomen ten aanzien van verboden gebruik
ten aanzien van onbebouwde gronden en gebouwen.
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Algemene aanduidingsregels
In dit plan is één algemene aanduidingsregel opgenomen:
- de gebiedsaanduiding ‘wro-zone zoekgebied beekherstel’ is bedoeld voor de bescherming
en het beheer van de Aa en voor beekherstel alsmede voor behoud, herstel en ontwikkeling
van landschappelijke en natuurwaarden en de bestaande biotopen. Op gronden met deze
gebiedsaanduiding mogen geen verhardingen worden aangebracht of gronden worden
opgehoogd;
Algemene afwijkingsregels
In dit artikel is een aantal algemene afwijkingsregels opgenomen. Deze afwijkingen betreffen
het bouwen van gebouwtjes van openbaar nut, en het oprichten van kunstwerken, masten en
antennes tot een bepaalde bouwhoogte. Daarnaast zijn regels opgenomen voor het afwijken
van de bestemmingsomschrijving ten behoeve van het toestaan van evenementen.
Algemene wijzigingsregels
In dit artikel zijn algemene wijzigingsbevoegdheden opgenomen voor het bevoegd gezag om
het bouwen van gebouwtjes van openbaar nut, het overschrijden van bebouwingsgrenzen,
beperkte verschuivingen van de bestemmingsgrenzen mogelijk te maken.
Algemene procedureregels
In dit artikel zijn de algemeen geldende procedureregels opgenomen.
Het vierde hoofdstuk, de overgangs- en slotregels, bestaat uit de volgende artikelen:
Overgangsrecht
Dit artikel betreft het overgangsrecht met betrekking tot gebruik van onbebouwde gronden en
bouwwerken dat afwijkt van het bestemmingsplan op het moment dat dit rechtskracht
verkrijgt. Dit gebruik mag worden voortgezet. Wijziging van het afwijkend gebruik is slechts
toegestaan indien de afwijking hierdoor wordt verkleind. Daarnaast zijn overgangsregels
opgenomen ten aanzien van het bouwen. Een bouwwerk dat afwijkt van de bouwregels van het
bestemmingsplan op het moment dat dit rechtskracht verkrijgt, mag gedeeltelijk worden
vernieuwd of veranderd, of na een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd. De
afwijking mag daarbij naar aard en omvang niet worden vergroot. Daarvan mag eenmalig bij
een omgevingsvergunning worden afgeweken tot maximaal 10% van de inhoud van het
bouwwerk. Het overgangsrecht is niet van toepassing op bouwwerken die reeds in strijd waren
met het voorgaande geldende bestemmingsplan.
Slotregel
De regels kunnen worden aangehaald onder de naam: Regels van het bestemmingsplan “Asten
Reeweg 3 (Prins Willem-Alexander) 2012”.
5.3

Bestemmingen
Dit tweede hoofdstuk van de bestemmingsregels omvat de op de afzonderlijke bestemming
gerichte regels. Er wordt een onderscheid gemaakt in twee type bestemmingen:
enkelbestemmingen en dubbelbestemmingen. Bij strijd tussen bepalingen van de
enkelbestemming en het bepaalde in de dubbelbestemming; gelden de regels zoals
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opgenomen in de dubbelbestemming. Het hoofdstuk omvat bij onderhavig bestemmingsplan
de volgende artikelen:
Enkelbestemmingen
Natuur
De gronden die na de ingreep zijn gelegen binnen de resterende ecologische hoofdstructuur
zijn bestemd met de bestemming ‘Natuur’. Het behoud, de bescherming en duurzame
ontwikkeling van de ecologische hoofdstructuur wordt binnen deze bestemming gewaarborgd.
Binnen deze bestemming zijn de gronden bestemd voor natuur en waterhuishoudkundige
voorzieningen. Op de gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen worden
opgericht.
In het deelgebied Kanaalweg wordt eveneens de bestemming ‘Natuur’ toegekend aan de
gronden die binnen de ecologische hoofdstructuur vallen, alhier wordt de kwaliteitsverbetering
conform artikel 2.2 Vr gerealiseerd. De gronden die dienen voor de compensatie van de in het
deelgebied Prins Willem-Alexander te kappen bossen worden binnen het deelgebied Kanaalweg
gerealiseerd conform art. 4.9 van de Verordening ruimte 2012. Ook hier geldt de
natuurbestemming.
In het onderhavige plan wordt de omvorming naar natuur voorzien via het compensatieplan.
Artikel 4.12 Vr, lid 5, bepaald namelijk dat de uitvoering van het compensatieplan uiterlijk start
op het moment van voltooiing van de aantasting (in deelgebied Prins Willem-Alexander) en
wordt op zo kort mogelijke termijn daarna, doch uiterlijk binnen 5 jaar, afgerond. Van deze
termijn kan gemotiveerd worden afgeweken ten behoeve van een uitloop naar 10 jaar.
Daarnaast wordt via artikel 4.12 Vr, lid 3, bepaald dat de in het deelgebied Kanaalweg te
ontwikkelen natuur een ontwikkeltijd van tussen de 25 en 100 jaar heeft. In het onderhavige
compensatiegebied is het van belang dat ruimtelijke ingrepen (werkzaamheden) achterwege
blijven, die natuurontwikkeling in de nabije of verdere toekomst kunnen frustreren.
Recreatie – Manege
De bestemming ‘Recreatie – Manege’ is toegekend aan het gehele deelgebied Prins WillemAlexander, behalve de onderdelen die zijn aangemerkt als ecologische hoofdstructuur of die
fungeren als landschappelijke inpassing. Binnen deze bestemming is de ontwikkeling van de
manege tot hippisch centrum mogelijk. Tot de toegelaten bebouwing behoren gebouwen en
bouwwerken geen gebouwen zijnde. Ten aanzien van de bebouwing zijn maatvoeringseisen
opgenomen betreffende bebouwingspercentage, goot- en bouwhoogte en afstanden tot
perceelsgrenzen. Binnen deze bestemming zijn tevens mogelijk de parkeervoorzieningen en de
herinrichting van het hertenkamp. De bestaande landschapselementen op het terrein worden
beschermd middels een aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – landschapswaarden’.
Ten behoeve van de landschappelijke inpassing van de manege, zoals noodzakelijk conform de
provinciale Verordening ruimte 2012, kennen onderdelen van het deelgebied Prins WillemAlexander de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – landschappelijke inpassing’. Dit
betreft de noordelijke randen van het deelgebied en de houtwallen die ten zuiden van de
zandweg liggen. De Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State heeft in haar uitspraak van 1
juni 2011 (RvS 201008528/1/R2) bepaald dat wanneer vanuit oogpunt van een goede
ruimtelijke ordening landschappelijke inpassing noodzakelijk is, dit dan juridisch-planologisch
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dient te worden verzekerd. Aan de regels is een regeling toegevoegd waarin de realisatie en
instandhouding van de groenstroken ten behoeve van de landschappelijke inpassing geborgd
is. In deze regels wordt verwezen naar een beplantingsplan, dit plan is opgenomen in de
bijlagen bij de regels.
Verkeer
Alle openbare wegen in de gemeente Asten hebben de bestemming ‘Verkeer’. De gemeente
Asten heeft een actueel beleid ten aanzien van de verkeersstructuur en heeft dit vertaald naar de
bestemmingsregeling. In het onderhavige plan heeft het zandpad Keizersdijk de bestemming
‘Verkeer’. Deze bestemming is toegekend omdat een aantal onverharde wegen in de gemeente
recreatieve en cultuurhistorische waarden heeft. Ter bescherming van deze waarden dienen
deze wegen en paden behouden te blijven en onverhard te blijven. De wegen zijn daartoe in de
gemeentelijke systematiek ondergebracht onder de bestemming ‘Verkeer’ met de nadere
aanduiding dat ze onverhard zijn.
Dubbelbestemmingen
Leiding – Water
De dubbelbestemming ‘Leiding – Water’ heeft betrekking op de in het plangebied gelegen
waterleiding. Ter beveiliging van de ondergrondse leiding geldt een beschermingszone van 2 x
2 tot 4 meter. Binnen de beschermingszone rond de leiding zijn zaken als het plaatsen van
bebouwing, verstoring van de grond en het aanbrengen van (diepwortelende) beplanting
omgevingsvergunningplichtig.
Waarde – Archeologie
Ter bescherming van de potentieel aanwezige archeologische waarden in het plangebied is een
dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie’ opgenomen in de bestemmingsplanregels. In de
regels is een omgevingsvergunningenstelsel opgenomen ten aanzien van het roeren van de
grond voor werkzaamheden. Deze dubbelbestemming is alleen gelegd op die gronden die
vallen binnen de archeologische beleidscategorie 5. Op de gronden waar geen archeologische
waarde is gebleken wordt geen dubbelbestemming gelegd.
Waterstaat – Beschermingszone
Het deelgebied Kanaalweg bevat de beschermingszone van de regionale kering van de
Kanaaldijk. Op gronden met deze dubbelbestemming mogen geen gebouwen worden
gebouwd. Op gronden met deze dubbelbestemming zijn bepaalde werkzaamheden ook alleen
maar toegestaan als daar een vergunning voor is verleend.
Waterstaat – Reserveringsgebied waterberging
De dubbelbestemming ‘Waterstaat – Reserveringsgebied waterberging’ is bedoeld voor de
reservering van gronden ten behoeve van waterberging. Op gronden met deze
dubbelbestemming mogen geen gebouwen worden gebouwd, ook niet als dat op grond van
andere bestemmingen wel zou mogen. Op gronden met deze dubbelbestemming zijn
bepaalde werkzaamheden ook alleen maar toegestaan als daar een vergunning voor is verleend.
Het stramien voor de bestemmingsplanregels is vastgelegd in de SVBP 2012. De regels van een
bestemming worden als volgt opgebouwd en benoemd:
x
bestemmingsomschrijving;
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x
x
x
x
x
x
x
x

bouwregels;
nadere eisen;
afwijken van de bouwregels;
specifieke gebruiksregels;
afwijken van de gebruiksregels;
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden;
omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk;
wijzigingsbevoegdheid;

Duidelijk zal zijn dat een bestemmingsregel niet alle elementen hoeft te bevatten. Dit kan per
bestemming verschillen.
5.4

Verbeelding
Op de verbeelding hebben alle gronden binnen het plangebied een bestemming gekregen.
Binnen een bestemming kunnen nadere aanduidingen zijn aangegeven. Deze aanduidingen
hebben slechts juridische betekenis voor zover deze in de regels daaraan wordt gegeven. Een
deel van de informatie op de verbeelding heeft juridisch gezien geen enkele betekenis in het
kader van dit bestemmingsplan en is uitsluitend op de verbeelding aangegeven ten behoeve
van de leesbaarheid van die verbeelding (bijvoorbeeld topografische gegevens). Deze zijn
weergegeven bij de verklaring. Op de onderhavige verbeelding zijn aanduidingen opgenomen
voor het toestaan van bedrijfswoningen, de plaats waar gebouwen mogen worden gebouwd,
waar een parkeerterrein is toegestaan, waar de begrenzing van de ecologische hoofdstructuur
wijzigt en waar het hertenkamp is gelegen.
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6

UITVOERINGSPARAGRAAF / PROCEDURE

6.1

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt ten eerste de economische uitvoerbaarheid beschreven. Vervolgens
komt het aspect handhaving aan bod en tot slot de maatschappelijke uitvoerbaarheid van het
plan.

6.2

Economische uitvoerbaarheid en Grexwet
Toetsingskader
De Wet ruimtelijke ordening maakt het vaststellen van een exploitatieplan verplicht voor een
aantal bouwactiviteiten wanneer de bouw planologisch mogelijk wordt gemaakt in een
bestemmingsplan, een wijziging van een bestemmingsplan, een projectbesluit of een
projectafwijkingsbesluit. De bouwplannen waarbij een exploitatieplan verplicht is staan in artikel
6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. Dit betreft onder meer plannen voor de bouw van
een of meer woningen en de bouw van een of meer andere hoofdgebouwen. Bovendien is een
exploitatieplan nodig als locatie-eisen (aan openbare ruimte of woningcategorieën) gesteld
moeten worden en/of het bepalen van een tijdvak of fasering noodzakelijk is.
Geen exploitatieplan is nodig indien het verhaal van de kosten van grondexploitatie anderszins
verzekerd is en er geen fasering of tijdvak behoeft te worden vastgelegd én geen locatie-eisen
(aan openbare ruimte of woningbouwcategorieën) hoeven te worden vastgesteld. Recent is de
Wet ruimtelijke ordening gewijzigd, waardoor voor onbenutte bouwruimte die al opgenomen
was in een bestemmingsplan dat nog op basis van de oude Wet op de Ruimtelijke Ordening
was opgesteld en vastgesteld en bij de herziening van dat bestemmingsplan na 1 juli 2008
geen andere bestemmingsregeling is vastgesteld, geen exploitatieplan hoeft te worden
vastgesteld.
Door als gemeente alle gronden en opstallen in eigendom te hebben, zelf de grondexploitatie
te voeren en de bouwgrond uiteindelijk bouwrijp tegen een marktconforme prijs te leveren
wordt ook voldaan aan de eis van verplichte kostenverhaal. De kosten van grondexploitatie
worden in dat geval verhaald via de gronduitgifteprijs.
Beoordeling en conclusie
Het onderhavige plan is exploitatieplanplichtig omdat er de mogelijkheid wordt geboden een
nieuw hoofdgebouw op te richten. Het noordelijk deel van het deelgebied Prins WillemAlexander is in eigendom van de manege. Voor de realisatie van het gedeelte van het plan dat
op het terrein van de manege is gelegen hoeft door de gemeente geen investering gedaan te
worden. De ontwikkelingskosten worden geheel door de initiatiefnemer gedragen. De
gemeente Asten sluit met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst af, waarin de
verantwoordelijkheid voor gemaakte kosten wordt vastgelegd. Hierbij dient vermeld te worden,
dat de gemeente alleen medewerking verleend aan het initiatief, als de exploitatiekosten van
het initiatief voor de gemeente niet negatief zijn. De exploitatie is op deze manier anderszins
verzekerd. Het hertenkamp aan de Reeweg is in eigendom van de gemeente Asten, daarmee is
de exploitatie voor deze gronden anderszins verzekerd.

Vastgesteld bestemmingsplan “Asten Reeweg 3 (manege Prins Willem-Alexander) 2012”

76

6.3

Handhaving
Een van de uitgangspunten bij het ontwikkelen van een bestemmingsplan is dat het plan
handhaafbaar dient te zijn. Handhaving van het ruimtelijke beleid is een voorwaarde voor het
behoud en de ontwikkeling van de ruimtelijke kwaliteit. Reeds bij de totstandkoming van een
bestemmingsplan dient terdege aandacht te worden besteed aan de handhaafbaarheid van de
voorgeschreven regels. Vier factoren zijn van wezenlijk belang voor een goed
handhavingsbeleid:
1) Voldoende kenbaarheid van het plan
Een goed handhavingsbeleid begint bij de kenbaarheid van het bestemmingsplan bij
degenen die het moeten naleven. Met het oog hierop is onder meer door een
voorlichtingsbijeenkomst bekendheid gegeven aan het plan. Daarnaast heeft de wet in de
bestemmingsplanprocedure in ieder geval een aantal verplichte inspraakmomenten
ingebouwd.
2)

3)

Inzichtelijke en realistische regeling
Een juridische regeling dient inzichtelijk en realistisch te zijn. Dit houdt in: helder van opzet
en niet onnodig beperkend of inflexibel. Bovendien moeten de bepalingen goed
controleerbaar zijn. De regels behoren dan ook niet meer dan noodzakelijk is te regelen.
De gemeente heeft getracht om in haar buitengebied de regelgeving beperkt en
eenvoudig te houden. Door een inzichtelijk plan te maken is zoveel mogelijk evenwicht
gezocht tussen de zeer diverse waarden die beschermd moeten worden, de verschillende
ontwikkelingen die mogelijk zouden moeten zijn, de voorwaarden die daarbij dan gesteld
moeten worden, en de afstemming met de beleidslijnen van bijvoorbeeld waterschap,
provincie, etc. Handhaving van gebruiks- en aanlegvoorschriften wordt algemeen als
knelpunt ervaren. Teneinde de handhaafbaarheid te bevorderen worden de aanwezige
kwaliteiten zo specifiek mogelijk op de plankaart weergegeven.
4)

6.4

Voldoende draagvlak voor het beleid en de regeling in het plan
De inhoud van het plan kan slechts gehandhaafd worden indien het beleid en de regeling
in grote kring ondersteund wordt door de gebruikers van het bestemmingsplan. Uiteraard
kan niet een ieder zich vinden in elk onderdeel van het plan. Een algemene positieve
benadering van het bestemmingsplan is echter wel wenselijk.

Actief handhavingsbeleid
Het sluitstuk van een goed handhavingsbeleid is voldoende controle van de feitelijke
situatie in het buitengebied. Daarnaast moeten adequate maatregelen worden getroffen
indien de regels worden overtreden. Indien deze maatregelen achterwege blijven, ontstaat
een grote mate van rechtsonzekerheid. Een gemeente dient dan ook voldoende
menskracht ter beschikking te hebben voor de benodigde controle en handhavingsacties.

Maatschappelijke uitvoerbaarheid
In het bestemmingsplanproces bestaan diverse mogelijkheden tot communicatie. De voor dit
voorliggende bestemmingsplan relevante communicatie wordt in dit hoofdstuk belicht.
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Inspraakprocedure
Het gemeentebestuur kan op grond van de inspraakverordening de ingezetenen van de
gemeente en belang hebbende natuurlijke personen en rechtspersonen bij de voorbereiding
van (herziening van) bestemmingsplannen betrekken. In relatie daarmee bepaalt artikel 150 van
de Gemeentewet onder meer dat in een gemeentelijke inspraakverordening moet worden
geregeld op welke wijze bovenbedoelde personen en rechtspersonen hun mening kenbaar
kunnen maken.
Door de gemeente is een inspraakmogelijkheid voor onderhavig plan geboden. Het plan heeft
van 8 maart 2013 tot en met 11 april 2013 ter inzage gelegen. De initiatiefnemer heeft
omliggende personen daarbij geïnformeerd over het planvoornemen. Gedurende deze termijn
zijn geen inspraakreacties ingediend.
Vooroverleg juncto artikel 3.1.1. Bro
Artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) geeft aan dat bij de voorbereiding
van een bestemmingsplan burgemeester en wethouders overleg met de besturen van bij het
plan betrokken waterschappen plegen. Waar nodig plegen zij tevens overleg met besturen van
andere gemeenten, met de provincie, de inspecteur voor de ruimtelijke ordening en met
eventuele andere diensten van Rijk en provincie die belast zijn met de behartiging van belangen
die in het plan in het geding zijn.
Vóór het opstarten van de procedure wordt dit bestemmingsplan ter vooroverleg opgestuurd
naar het waterschap Aa en Maas en de provincie Noord-Brabant. De Inspectie Leefomgeving en
Transport (ILT) heeft laten weten dat wanneer geen nationaal belang gemoeid is, er geen
vooroverleg gevoerd hoeft te worden. In dit geval is er inderdaad, zoals bij het beleidskader
beschreven, geen nationaal belang gemoeid.
De provincie Noord-Brabant en het waterschap Aa en Maas hebben per brief gereageerd op het
voorontwerp bestemmingsplan respectievelijk op 12 april 2013 en 27 maart 2013. Deze
brieven zijn als bijlage bij onderhavige toelichting gevoegd. Een beantwoording en daaruit
voortvloeiende aanpassingen aan het bestemmingsplan zijn via een nota beantwoording
eveneens als bijlage toegevoegd.
Zienswijzen
Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 22 november 2013 tot en met 3 januari 2014 ter visie
gelegen. Op het ontwerp bestemmingsplan zijn twee zienswijzen ingediend van respectievelijk
Rijkswaterstaat, brief verzonden op 3 december 2013 en de Nederlandse Gasunie, brief
verzonden op 4 december 2013. Beide zienswijzen zijn binnen de termijn ontvangen en
derhalve ontvankelijk. Een beantwoording en daaruit voortvloeiende aanpassingen aan het
ontwerp bestemmingsplan zijn via een nota beantwoording zienswijzen als bijlage toegevoegd.
Het bestemmingsplan is op 11 maart 2014 gewijzigd vastgesteld.
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Artikel 1

Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:
1.1
plan
het bestemmingsplan “Asten Reeweg 3 (manege Prins Willem-Alexander) 2012” van de gemeente
Asten;
1.2
bestemmingsplan
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0743.BP02012010VS01 met de bijbehorende regels en bijlagen;
1.3
aanduiding
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels,
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;
1.4
aanduidingsgrens
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
1.5
aan-huis-verbonden beroep
een dienstverlenend beroep op zakelijk, maatschappelijk, juridisch, medisch, ontwerptechnisch of
kunstzinnig gebied, dat in of bij een woning wordt uitgeoefend door de gebruik(st)er, waarbij de
woning in overwegende mate de woonfunctie behoudt en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling
heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is, met dien verstande dat er geen detailhandel is
toegestaan met uitzondering van detailhandel als ondergeschikte nevenactiviteit bij de uitoefening van
een aan huis verbonden beroep;
1.6
afhankelijke woonruimte
een vrijstaand bijbehorend bouwwerk bij een woning, dat qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt
met die woning en waar een gedeelte van de huishouding, zoals gehuisvest in die woning, uit een
oogpunt van mantelzorg is ondergebracht;
1.7
archeologische waarden
waarden van een terrein in verband met de zich mogelijk daarin bevindende oudheidkundige zaken
die van belang zijn vanwege hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap en/of hun
cultuurhistorische waarde;
1.8
bebouwing
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
1.9
bebouwingspercentage
een in dit plan aangegeven percentage, dat de grootte van het bouwvlak aangeeft, dat maximaal mag
worden bebouwd;
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1.10
bedrijf
een inrichting of instelling gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen, vervaardigen, bewerken, opslaan,
installeren en/of herstellen van goederen dan wel het bedrijfsmatig verlenen van diensten, aan huis
verbonden beroepen daaronder niet begrepen;
1.11
bedrijfsgebouw
een gebouw dat dient voor de uitoefening van één of meer bedrijfsactiviteiten;
1.12
bedrijfsactiviteiten
handelingen en werkzaamheden die plaatsvinden in het kader van de uitoefening van een bedrijf;
1.13
bedrijfswoning
een woning, in of bij een gebouw of op een terrein, bedoeld voor (het huishouden van) een persoon
wiens huisvesting daar gelet op de bestemming noodzakelijk moet worden geacht;
1.14
bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak;
1.15
bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.16
bijbehorend bouwwerk
uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend
hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand gebouw, of ander
bouwwerk, met een dak;
1.17
bouwen
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een
standplaats;
1.18
bouwgrens
de grens van een bouwvlak;
1.19
bouwperceel
een aaneengesloten stuk grond waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende
bebouwing is toegestaan;
1.20
bouwperceelsgrens
de grens van een bouwperceel;
1.21
bouwverordening
bouwverordening als bedoeld in artikel 8 van de Woningwet;
1.22
bouwvlak
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde, zijn toegelaten;
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1.23
bouwwerk
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct, hetzij
indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
1.24
detailhandel
het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen
en/of leveren van goederen aan personen die goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending
anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;
1.25
erf
al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en
dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw;
1.26
erfbeplanting
een visueel afschermende, maskerende en/of het landschapsbeeld versterkende en overwegend
opgaande (rand)beplanting binnen of direct aansluitend op het bestemmingsvlak of bouwperceel van
een bedrijf, een woning of een terrein met een andere functie;
1.27
escortbedrijf
de natuurlijke persoon, groep of rechtspersoon die bedrijfsmatig, of van omvang alsof zij bedrijfsmatig
was, prostitutie aanbiedt die op een andere plaats dan in de bedrijfsruimte (van een seksinrichting)
wordt uitgeoefend;
1.28
evenement
een publieke gebeurtenis op het gebied van cultuur en sport of daarmee gelijk te stellen activiteit;
1.29
gebouw
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden
omsloten ruimte vormt;
1.30
geomorfologisch
de vorm van het landschap, ontstaan door geologische processen en beïnvloedt door menselijk
handelen;
1.31
hertenkamp
afgerasterde grond bestemd voor herten en andere dieren die openbaar toegankelijk is;
1.32
hoofdgebouw
een gebouw dat op een bouwperceel door zijn constructie en / of afmetingen dan wel gelet op de
bestemming als belangrijkste gebouw valt aan te merken;
1.33
huishouden
een zelfstandig(e) dan wel samenwonend persoon of groep van personen die binnen een complex
van ruimten gebruik maken van dezelfde voorzieningen, zoals een keuken, sanitaire voorzieningen en
de entree;
1.34
landschapselementen
de verzameling van landschappelijke beplantingen en natuurelementen;
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1.35
landschappelijke waarde
de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het waarneembare deel van het
aardoppervlak, die wordt bepaald door de onderlinge samenhang en beïnvloeding van de levende en
niet-levende natuur;
1.36
logiesruimten
verblijfsruimten voor het aaneengesloten verblijf van maximaal 6 maanden, in de vorm van logies en
ontbijt, voor aan de manege verbonden tijdelijke werknemers en recreanten;
1.37
maatvoeringsgrens
de grens van een maatvoeringsvlak;
1.38
maatvoeringsvlak
een geometrisch bepaald vlak waarmee de gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels voor
bepaalde bouwwerken eenzelfde maatvoering geldt;
1.39
manege
een recreatief bedrijf dat hoofdzakelijk op eigen terrein binnen of buiten een gebouw gelegenheid
geeft tot het beoefenen van de paardensport en al dan niet mogelijkheden biedt voor het verblijf en de
verzorging van paarden;
1.40
mantelzorg
langdurige zorg die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een
hulpbehoevende door personen uit diens directe omgeving, waarbij zorgverlening rechtstreeks
voortvloeit uit de sociale relatie en de gebruikelijke zorg van huisgenoten voor elkaar overstijgt;
1.41
natuurwaarde
de aan een gebied toegekende waarde, gekenmerkt door geologisch, geomorfologische,
bodemkundige en biologische elementen, zowel afzonderlijk als in onderlinge samenhang;
1.42
omgevingsvergunning
vergunning als bedoeld in artikel 2.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo);
1.43
ondersteunende horeca
een horecavoorziening binnen een bestemming waarvan de functie een andere dan horeca is maar
waar men uitsluitend ten behoeve van de hoofdfunctie een ruimte specifiek heeft ingericht voor de
consumptie van drank en etenswaren;
1.44
overkapping/carport
een dakconstructie vrijstaand zonder wanden dan wel aan maximaal drie zijden begrensd door de
gevels van belendende gebouwen, die niet wordt aangemerkt als een gebouw;
1.45
peil
x voor bouwwerken, waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van die
weg ter plaatse van de hoofdtoegang;
x in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het aansluitende maaiveld;
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1.46
seksinrichting
een gebouw of een gedeelte van een gebouw, waarin bedrijfsmatig handelingen en/of vertoningen
plaatsvinden van seksuele, erotische en/of pornografische aard;
1.47
teeltondersteunende voorzieningen
voorzieningen in, op of boven de grond, die door agrarische bedrijven met plantaardige teelten
alsmede in volkstuinen worden gebruikt om de productie onder meer gecontroleerde omstandigheden
te laten plaatsvinden; te onderscheiden zijn de volgende categorieën:
x laag/ tijdelijk: teeltondersteunende voorzieningen met een hoogte van maximaal 1.50 m,
uitsluitend toegestaan zolang de teelt het vereist met een maximum van 6 maanden, bijvoorbeeld
insectengaas, afdekfolies, lage tunnels;
x hoog/ tijdelijk: teeltondersteunende voorzieningen met een hoogte van minimaal 1.50 m,
uitsluitend toegestaan zolang de teelt het vereist met een maximum van 6 maanden, bijvoorbeeld
menstoegankelijke wandelkappen, schaduwhallen en hagelnetten;
x permanent: teeltondersteunende voorzieningen met een permanent karakter, bijvoorbeeld
containervelden stellingenteelt (bakken in stellingen, regenkappen) en teeltondersteunende
kassen (met inbegrip van tunnel of boogkassen);
1.48
voorgevel
de meest gezichtsbepalende gevel van een gebouw aan de straatzijde of het openbaar gebied;
1.49
waterhuishoudkundige voorzieningen
voorzieningen die nodig zijn voor een goede wateraanvoer, waterafvoer, waterberging,
hemelwaterinfiltratie en waterkwaliteit, zoals duikers, stuwen, gemalen, inlaten, bergings- en
infiltratievoorzieningen;
1.50
woning
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden, waaronder begrepen eventueel gemeenschappelijk gebruik van bepaalde ruimten;
1.51
zijdelingse perceelsgrens
de grens tussen twee percelen, die voor- en achterzijde van een perceel verbindt.
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij de toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1
afstand tot de zijdelingse perceelsgrens
de kortste afstand van het verticale vlak in de zijdelingse perceelsgrens tot enig punt van het op dat
bouwperceel voorkomende bouwwerk;
2.2
de bouwhoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde,
met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de
aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;
2.3
de dakhelling
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
2.4
de goothoogte van een bouwwerk
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk
te stellen constructiedeel;
2.5
de inhoud van een bouwwerk
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;
2.6
de oppervlakte van een bouwwerk
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het
bouwwerk.
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Artikel 3

Natuur

3.1
Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Natuur’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het behoud, herstel en ontwikkeling van landschappelijke en natuurwaarden;
b. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van natuur – ecologische hoofdstructuur’, het
behoud, herstel en ontwikkeling van de gronden ten behoeve van de realisatie en instandhouding
van de Ecologische Hoofdstructuur;
c. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – hertenkamp’; een hertenkamp;
d. behoud, herstel en ontwikkeling van de bestaande biotopen;
e. het als zodanig instandhouden van de niet-beboste gedeelten;
f. behoud, herstel en ontwikkeling van landschappelijke waarden;
g. behoud van de natuurlijke hydrologische situatie;
h. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
i. extensief recreatief medegebruik.
3.2
Bouwregels
3.2.1
Algemeen
Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende algemene regels:
a. uitsluitend zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan en uitsluitend in de vorm van een
terreinafscheiding, bouwwerken ten behoeve van natuurbeheer of ten behoeve van extensief
recreatief medegebruik.
3.2.2
Bouwregels
Ter plaatse van de in deze bestemming bedoelde gronden mag uitsluitend worden gebouwd ten
behoeve van de bestemming met inachtneming van de volgende regels:
a. de erfafscheiding mag uitsluitend in de vorm van een open constructie worden opgericht;
b. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1 meter;
c. bouwwerken zijn toegestaan tot een bouwhoogte van 3 meter en een oppervlakte van 10 m²;
d. ten behoeve van het extensief recreatief medegebruik is voorts uitsluitend het oprichten van
bouwwerken, geen gebouwen toegestaan zoals banken, picknicktafels en dergelijke met een
maximale hoogte van 2 meter, met dien verstande dat bouwwerken ten behoeve van
informatievoorzieningen en entreevoorzieningen zijn toegestaan tot een hoogte van 3 m.
3.3
Specifieke gebruiksregels
3.3.1
Strijdig gebruik
Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt in
ieder geval begrepen gebruik van gronden en opstallen:
a. voor het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest, behoudens voor zover
zulks noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
b. voor lawaaisporten;
c. voor verblijfsrecreatie;
d. voor het aanbrengen van teeltondersteunende voorzieningen.
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3.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
a. Het is verboden op de in dit artikel bedoelde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke
vergunning van burgemeester en wethouders (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een
werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) de in dit artikel opgenomen
vergunningplichtige werken en werkzaamheden uit te (doen) voeren;
b. het onder a vervatte verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden:
1. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan een
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden is verleend;
2. welke ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan in uitvoering waren op
grond van het voorgaand bestemmingsplan;
3. welke betreffen het normale onderhoud en/of natuurbeheer.
c. de in a van dit artikel bedoelde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien na een
belangenafweging blijkt dat er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de doeleinden als
opgenomen in artikel 3.1. Ten behoeve van de belangenafweging zijn hieronder per werk de
toetsingscriteria weergegeven:
1. het aanbrengen van (infrastructurele) ondergrondse leidingen:
x het aanbrengen van de leidingen mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van de
natuurwaarden;
2. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen en halfverhardingen:
x het aanbrengen van verhardingen dient noodzakelijk te zijn voor het beheren van bos en
natuur dan wel voor het mogelijk maken van extensief recreatief medegebruik;
x de verhardingen mogen geen onevenredige aantasting betekenen van de aanwezige
natuurwaarden;
3. het dempen van poelen, sloten en greppels; het diepwoelen en diepploegen van de grond:
x deze activiteiten vinden plaats in het kader van bos- of natuurbeheer;
4. het vellen of rooien van houtopstanden:
x deze activiteiten vinden plaats in het kader van bos- of natuurbeheer.
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Recreatie – Manege

4.1
Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Recreatie – Manege’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. een manege, met rijhallen, stallen, tentstallen, paddocks, wedstrijdpiste, opslag en bijbehorende
voorzieningen waaronder de aanwezigheid van een juryfoyer ter plaatse van de aanduiding
‘specifiek vorm van recreatie – jurytoren’, met dien verstande dat deze maximaal 30 m² mag
bedragen en een veldschuur ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie –
veldschuur’, met dien verstande dat deze maximaal 120 m² mag bedragen;
b. ondersteunende horeca, met dien verstande dat de ondersteunende horecafunctie maximaal
620 m² mag bedragen waarbij de volgende onderverdeling van toepassing is:
1. café/kantine: 390 m²;
2. buitenbar: 50 m²;
3. terras: 150 m² en uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘terras’;
4. snackbar: 30 m²;
c. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie - logiesruimten’, logiesruimten, met
dien verstande dat maximaal 10 verblijfseenheden aan de orde zijn tot een maximum van 240 m²;
d. ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’; één bedrijfswoning;
e. ter plaatse van de aanduiding ‘parkeerterrein’; een parkeerterrein;
f. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – hertenkamp’; uitsluitend een
hertenkamp, waarbij geldt dat het hertenkamp wordt ingericht overeenkomstig het inrichtingsplan
en dient vervolgens aldus in stand te worden gehouden. Onder het inrichtingsplan wordt verstaan
het ‘Inrichtingsplan Hertenkamp’, gedateerd 25 oktober 2013, dat is bijgevoegd in Bijlage 1;
g. behoud, herstel en ontwikkeling van landschappelijke waarden;
h. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;
i. ontsluitingswegen en paden;
j. erven en terreinen;
k. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – landschappelijke inpassing’:
1. de landschappelijke inpassing van het Internationaal Hippisch Outdoor Park Asten, voor zover
begrepen in dit plan moet voor ingebruikname van het complex zijn aangelegd
overeenkomstig het beplantingsplan en dient vervolgens aldus in stand te worden gehouden;
2. onder beplantingsplan wordt in deze regels verstaan het ‘Inrichtingsplan Asten Reeweg 3
(Manege Prins Willem-Alexander)’, gedateerd 22 oktober 2013, opgesteld door Compositie 5
stedenbouw bv, dat is bijgevoegd in Bijlage 2.
4.2
Bouwregels
Voor het bouwen gelden de volgende regels:
4.2.1
Algemeen
Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende algemene regels:
a. gebouwen mogen uitsluitend worden opgericht binnen het bouwvlak, met uitzondering ter plaatse
van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – hertenkamp’, waar een dierenverblijf is
toegestaan met de volgende maatvoering:
1. oppervlakte: maximaal 110 m², bestaande uit één gebouw van 80 m² en één gebouw van
30 m²;
2. goothoogte: maximaal 3 m;
3. bouwhoogte: maximaal 5,5 m.
b. het bouwvlak mag volledig worden bebouwd.
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4.2.2
Bedrijfsgebouwen
Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen gelden de maatvoeringen als weergegeven in onderstaande
tabel:
Bedrijfsgebouwen

Minimaal

Maximaal

goothoogte
bouwhoogte
afstand tot de perceelsgrens

n.v.t.
n.v.t.
3m

5,5 m
10 m
n.v.t.

4.2.3
Bedrijfswoningen
Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de maatvoeringen als weergegeven in onderstaande
tabel:
Bedrijfswoningen

Minimaal

Maximaal

goothoogte
bouwhoogte
inhoud

n.v.t.
5,5 m
n.v.t.
10 m
de inhoud van een bedrijfswoning mag niet
meer bedragen dan 750 m³ (inclusief
aangebouwde bijbehorende bouwwerken),
tenzij de bestaande inhoud van de bestaande
bedrijfswoning reeds meer bedraagt, welke
inhoud dan als maximum geldt.

4.2.4
Vrijstaande bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen
Voor het bouwen van vrijstaande bijbehorende bouwwerken gelden de maatvoeringen als
weergegeven in onderstaande tabel:
Vrijstaande bijbehorende
bedrijfswoning

bouwwerken

gezamenlijke oppervlakte per woning
goothoogte
bouwhoogte
afstand bijgebouwen tot bedrijfswoning

bij

Minimaal

Maximaal

n.v.t.
n.v.t.
3m
1,5 m

80 m²
3m
5,5 m
25 m

4.2.5
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de maatvoeringen als weergegeven
in onderstaande tabel:
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Maximaal

hoogte erfafscheidingen

voor voorgevellijn: 1 meter;
overige 2 meter
15 meter
3 meter
20 m²
6 meter

hoogte lichtmasten
hoogte van carports en overkappingen
oppervlakte van carports en overkappingen
overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde
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4.2.6
Landschappelijke inpassing
Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – landschappelijke inpassing’ gelden de
volgende regels:
a. uitsluitend zijn bouwwerken, geen gebouwen zijnde, toegestaan en uitsluitend in de vorm van een
erfafscheiding;
b. de erfafscheiding mag uitsluitend in de vorm van een open constructie worden opgericht;
c. de bouwhoogte van erfafscheidingen mag niet meer bedragen dan 1 meter.
4.3
Specifieke gebruiksregels
4.3.1
Aan huis verbonden beroep
Ter plaatse van de aanduiding ‘bedrijfswoning’ mag ook een aan huis verbonden beroep worden
uitgeoefend. De uitoefening van een aan huis verbonden beroep is toegestaan als ondergeschikte
activiteit bij de woonfunctie, waarbij de volgende bepalingen van toepassing zijn:
a. de omvang van de activiteit mag niet meer bedragen dan 40% van de gezamenlijke
vloeroppervlakte van de woonbebouwing tot een maximum van 80 m²;
b. het gebruik mag geen nadelige invloed hebben op de normale afwikkeling van het verkeer;
c. parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden;
d. detailhandel mag alleen plaatsvinden ondergeschikt aan en in direct verband met het aan huis
verbonden beroep;
e. de activiteit dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn in de woonomgeving;
f. de activiteit wordt uitgeoefend door de bewoner.
4.3.2
Strijdig gebruik
Onder het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan, als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, wordt in
ieder geval begrepen gebruik van gronden en opstallen:
a. voor het opslaan, storten of bergen van materialen, producten en mest, behoudens voor zover
zulks noodzakelijk is voor het op de bestemming gerichte gebruik van de grond;
b. voor het wonen, met uitzondering van de toegestane bedrijfswoningen;
c. voor lawaaisporten;
d. voor militaire oefeningen;
e. voor detailhandel;
f. voor horeca, met uitzondering van het bepaalde onder 4.1 lid b;
g. voor het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woning en als
afhankelijke woonruimte;
h. voor een seksinrichting;
i. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – landschappelijke inpassing’, het
aanbrengen van verhardingen.
4.4
Afwijken van de gebruiksregels
4.4.1
Afhankelijke woonruimte
Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.3.2
onder g. voor realisering van een mantelzorgvoorziening in een vrijstaand bijgebouw, onder de
voorwaarden dat:
a. de mantelzorgvoorziening bedoeld is voor de huisvesting van één huishouden;
b. de behoefte aan mantelzorg aangetoond is;
c. de woonruimte geen eigen huisnummer heeft;
d. het oppervlak van de mantelzorgvoorziening maximaal 100 m² bedraagt;
e. de mantelzorgvoorziening qua ligging een ruimtelijke eenheid vormt met de woning;
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f. de mantelzorgvoorziening niet leidt tot een onevenredige aantasting van de omgeving;
g. zodra de noodzaak van de mantelzorgvoorziening is komen te vervallen, het gebruik als
woonruimte wordt beëindigd.
4.4.2
Uitbreiden ondersteunende horeca
Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.1
onder b. en de ondersteunende horeca uitbreiden tot maximaal 1.200 m², mits:
a. de uitbreiding niet leidt tot een zelfstandige horecavoorziening. De horeca dient onderschikt en
ondersteunend aan de hoofdfunctie te blijven;
b. de uitbreiding van de oppervlakte de kwaliteit van de hoofdfunctie verbetert of complementeert;
c. aangetoond wordt middels een bedrijfsplan dat er behoefte is aan extra ondersteunde
horecavoorzieningen;
d. er geen onevenredige nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan;
e. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de in het geding zijnde belangen, waaronder die
van omwonenden en omliggende (agrarische) bedrijven.
4.5
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
Ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – landschappelijke inpassing’ gelden de
volgende regels:
a. het is verboden op de ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie –
landschappelijke inpassing’ bedoelde gronden zonder of in afwijking van een schriftelijke
vergunning van het bevoegd gezag (omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden) de in
dit artikel opgenomen vergunningsplichtige werken en werkzaamheden uit te (doen) voeren;
b. het onder a vervatte verbod geldt niet voor werken en werkzaamheden:
1. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan
omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden is verleend;
2. welke ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan in uitvoering waren;
3. welke betreffen het normale onderhoud en/of landschapsbeheer.
c. de onder a bedoelde vergunning wordt slechts verleend indien na een belangenafweging blijkt dat
er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de aanwezige waarden als opgenomen in artikel
4.1 onder n. Ten behoeve van de belangenafweging zijn in het schema onder per werk de
toetsingscriteria weergegeven.
1. het aanleggen van wegen en het aanbrengen van overige verhardingen als doorgang:
x
de wegen en overige verhardingen moeten noodzakelijk zijn voor het (recreatief)
gebruik, behorende bij de bestemming;
x
de wegen en overige verhardingen betekenen geen aantasting van de aanwezige
landschappelijke inpassing, danwel er wordt anderszins voorzien in een
zorgvuldige landschappelijke inpassing;
2. het verwijderen van houtopstanden ten behoeve van een doorgang;
x
het verwijderen moet noodzakelijk zijn voor het (recreatief) gebruik, behorende bij
de bestemming;
x
het verwijderen betekent geen aantasting van de aanwezige landschappelijke
inpassing, danwel er wordt anderszins voorzien in een zorgvuldige
landschappelijke inpassing.
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Verkeer

5.1
Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Verkeer’ aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. verkeersinfrastructuur in de vorm van:
1. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van verkeer – onverharde weg’; een
onverharde weg, bestaande uit maximaal 1 rijstrook;
b. water en waterhuishoudkundige doeleinden.
een en ander met bijbehorende voorzieningen zoals groenvoorzieningen, wildbegeleidende en
wildbeschermingsvoorzieningen, geluidswerende voorzieningen, parkeervoorzieningen, wandel- en/of
fietspaden, openbare nutsvoorzieningen, bermen, wegbeplantingen, en sloten.
5.2
Bouwregels
5.2.1
Algemeen
Uitsluitend mogen worden opgericht bouwwerken, geen gebouwen zijnde, die ten dienste staan van
de bestemming, alsmede gebouwen ten dienste van openbare nutsvoorzieningen.
5.2.2
Gebouwen t.b.v. nutsvoorzieningen
Voor het bouwen van gebouwen ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen gelden de volgende
regels:
a. de oppervlakte mag per gebouw niet meer bedragen dan 10 m²;
b. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 meter.
5.2.3
Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag maximaal 15 meter bedragen.

Vastgesteld bestemmingsplan “Asten Reeweg 3 (manege Prins Willem-Alexander) 2012”

16

Artikel 6

Leiding – Water

6.1
Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Leiding – Water’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg en instandhouding van een watertransportleiding;
één en ander met de bijbehorende voorzieningen.
6.2
Bouwregels
Binnen deze dubbelbestemming zijn uitsluitend gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde
toegestaan ten behoeve van deze dubbelbestemming.
6.3
Afwijken van de bouwregels
Het bevoegd gezag kan door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning afwijken van het
bepaalde in 6.2 teneinde het oprichten van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten
behoeve van de op deze gronden liggende hoofdbestemming toe te staan, mits hierbij uit hoofde van
de bescherming van de leiding geen bezwaar bestaat; dienaangaande wordt door het bevoegd gezag
advies ingewonnen bij de betrokken leidingbeheerder.
6.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
6.4.1
Omgevingsvergunningsplicht
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van het bevoegd gezag
(omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden) de volgende werken en werkzaamheden uit
te voeren:
a. het aanbrengen van (half-)verhardingen;
b. het vergraven, ophogen, diepwoelen of diepploegen van de bodem;
c. het aanbrengen van diepwortelende beplanting en/of bomen;
d. het verwijderen van beplanting;
e. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze ingraven c.q. indrijven van
voorwerpen;
f. het uitvoeren van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk, met een diepte
van meer dan 30 cm;
g. het graven van sloten en het leggen van (drainage)leidingen.
6.4.2
Uitzonderingen
Het onder 6.4.1 vervatte verbod geldt niet voor werken of werkzaamheden:
a. waarvoor ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan omgevingsvergunning
voor werken en werkzaamheden is verleend;
b. welke ten tijde van het van kracht worden van het bestemmingsplan in uitvoering waren;
c. welke het normale beheer en onderhoud van de leidingen betreffen.
6.4.3
Verlening
De in 6.4.1 genoemde omgevingsvergunning voor werken en werkzaamheden wordt slechts verleend
indien en voor zover door de werken en werkzaamheden geen veiligheidsrisico's ontstaan en de
leidingen niet worden aangetast. Alvorens te beslissen omtrent een vergunning als bedoeld in 6.4.1
wordt door het bevoegd gezag schriftelijk advies ingewonnen bij de betrokken leidingbeheerder.
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Waarde – Archeologie

7.1
Bestemmingsomschrijving
De voor Waarde – Archeologie aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende
bestemmingen, mede bestemd voor bescherming en veiligstelling van de op of in deze gronden
aanwezige en of te verwachten archeologische monumenten. Deze bestemming is primair ten
opzichte van de overige aan deze gronden toegekende enkelvoudige bestemmingen.
7.2
Bouwregels
7.2.1
Verbod
Het is verboden te bouwen of te laten bouwen op de voor ‘Waarde – Archeologie’ (mede)bestemde
gronden.
7.2.2
Uitzonderingen
a. het onder 7.2.1. genoemde verbod is niet van toepassing op:
1. vervanging van bestaande bouwwerken waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en/of
alleen de bestaande fundering wordt benut, met uitzondering van nieuwe kelders en/of
parkeergarages; of gebouwen tot maximaal 2,5 meter uit de bestaande fundering worden
opgericht;
2. een bouwwerk dat geen bodemverstorende activiteiten met zich meebrengt;
3. een bouwwerk waarvan de oppervlakte kleiner is dan 2.500 m² of minder diep reikt dan 0,4
meter beneden maaiveld;
4. bebouwing welke nodig is voor archeologisch onderzoek met een maximale bouwhoogte van
3 meter;
5. gronden die reeds verstoord zijn op een diepte van meer dan 0,4 meter beneden maaiveld;
6. gronden waarvan op basis van eerder archeologisch onderzoek is gebleken dat er geen
behoudenswaardige archeologica is aangetroffen.
b. burgemeester en wethouders zijn ingeval van verlening van een omgevingsvergunning bevoegd
een daartoe aangewezen partij toestemming te verlenen om archeologische waarnemingen te
doen ten tijde van de graafwerkzaamheden ten behoeve van het bouwwerk.
7.3
Nadere eisen
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering van
bouwwerken, de inrichting en het gebruik van gronden, indien uit onderzoek is gebleken dat ter
plaatse behoudens- en beschermingswaardige archeologische monumenten of resten aanwezig zijn.
De nadere eisen zijn er op gericht de archeologische waarden zoveel mogelijk in de grond (in situ) te
behouden.
7.4
Afwijken van de bouwregels
Burgemeester en wethouders zijn bij omgevingsvergunning bevoegd af te wijken van het bepaalde in
7.2.1. voor de bouw van bouwwerken ten dienste van de andere daar voorkomende bestemmingen
indien en voor zover:
a. de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarvan oppervlakte groter is dan 2.500 m² en de
diepte van de bodemingreep meer bedraagt dan 0,4 meter beneden maaiveld en een en ander op
basis van archeologisch onderzoek ofwel is aangetoond dat er geen archeologische waarden zijn
te verwachten of kunnen worden geschaad, dan wel schade door de bouwactiviteiten kan worden
voorkomen of zoveel mogelijk kan worden beperkt door aan de omgevingsvergunning te
verbinden regels;
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b. bij het afwijken als bedoeld onder a. kunnen burgemeester en wethouders de volgende regels
verbinden:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor archeologische waarden
in de bodem kunnen worden behouden, zoals het al of niet bouwen van (parkeer)kelders,
alternatieve funderingsmethoden, beschermende bodemlagen of andere voorzieningen die op
dit doel zijn gericht;
2. verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting de activiteit die tot bodemverstoring leidt, te laten begeleiden door een
archeologisch deskundige;
4. richtlijnen geven omtrent de wijze waarop omgegaan wordt met (toevals)vondsten die worden
gedaan tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.
7.5
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
7.5.1
Verbod
Het is verboden op of in de gronden met de bestemming ‘Waarde – Archeologie’ zonder of in afwijking
van een omgevingsvergunning de volgende werken of werkzaamheden uit te voeren of te laten
uitvoeren over een oppervlakte groter dan 2.500 m² en dieper dan 0,4 meter beneden maaiveld:
a. het uitvoeren van grondbewerkingen waartoe ook worden gerekend het woelen, mengen,
diepploegen en ontginnen;
b. het verlagen of afgraven, het ophogen en het egaliseren van gronden;
c. het graven, verbreden, verdiepen of dempen van sloten, vijvers en andere wateren, het aanleggen
van drainage en het verlagen van het waterpeil;
d. het aanleggen of rooien van bos of boomgaard waarbij de stobben worden verwijderd;
e. het omzetten van gras- of akkerland in een teelt waarbij grond wordt afgevoerd, waartoe gerekend
worden boomteelt en graszodenteelt;
f. het afplaggen van heide- of natuurgebieden ten behoeve van natuurontwikkeling;
g. het aanleggen, verbreden of verharden van wegen, voet-, ruiter- of rijwielpaden, of
parkeergelegenheden en het aanleggen van andere oppervlakteverhardingen;
h. het aanbrengen van ondergrondse transport-, energie-, of telecommunicatieleidingen en daarmee
verband houdende constructies, installaties of apparatuur waarvan de breedte van de
grondwerken meer dan 0,5 meter bedragen;
i. het tot stand brengen en/of in exploitatie brengen van boor- en pompputten;
j. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of het op andere wijze indrijven van objecten in de bodem;
k. het slopen van gebouwen en verwijderen van funderingen.
7.5.2
Uitzonderingen
Het verbod als bedoeld onder 7.5.1. is niet van toepassing indien de werken of werkzaamheden:
a. een oppervlakte hebben die kleiner is dan 2.500 m², tenzij het werken betreft genoemd onder
7.5.1. onder e. en f.;
b. op basis van archeologisch onderzoek aantonen dat geen archeologische waarden aanwezig zijn
dan wel de archeologische waarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast;
c. betrekking hebben op normaal onderhoud en agrarisch bodemgebruik;
d. betrekking hebben op onderhoud- en vervangingswerkzaamheden van bestaande riolen en
bijbehorende werken zoals gemalen, bestratingen en beplantingen binnen bestaande tracés van
kabels en leidingen;
e. reeds in uitvoering zijn ten tijde van de inwerkingtreding van het plan;
f. archeologisch onderzoek betreffen;
g. worden uitgevoerd op basis van een reeds verleende (omgevings)vergunning.
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7.5.3
Voorwaarden omgevingsvergunning
De in 7.5.1. genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan het belang van de bescherming van de archeologische waarde(n) op grond
waarvan de volgende bepalingen van toepassing zijn:
a. aanvrager dient een rapport te overleggen waarin de archeologische waarde van het terrein dat
blijkens de aanvraag zal worden verstoord, naar het oordeel van burgemeester en wethouders in
voldoende mate is zeker gesteld of geen archeologische waarden aanwezig zijn, tenzij naar haar
oordeel de archeologische waarde in andere informatie voldoende is zeker gesteld.
b. aan de vergunning kunnen de volgende regels worden verbonden:
1. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische
waarden in de bodem kunnen worden behouden;
2. de verplichting tot het doen van opgravingen;
3. de verplichting tot het laten uitvoeren van archeologisch onderzoek, of de verplichting de
activiteit die leidt tot bodemverstoring te laten begeleiden door een archeologisch deskundige.
4. de verplichting om aan te geven hoe wordt omgegaan met (toevals)vondsten die gedaan
worden tijdens de uitvoering van de bouwwerkzaamheden.
7.6
Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd met toepassing van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke
ordening het plan te wijzigen door:
a. op de verbeelding de bestemmingsaanduiding ‘Waarde – Archeologie’ geheel of gedeeltelijk te
verwijderen indien op basis van archeologisch onderzoek is aangetoond dat op de betrokken
locatie geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, dan wel niet behoudenswaardig zijn;
b. de verbeelding van het plan zodanig te wijzigen dat het bestemmingsvlak naar ligging wordt
verschoven, dan wel naar omvang wordt vergroot of verkleind, of van de verbeelding wordt
verwijderd voor zover de middels archeologisch onderzoek geconstateerde archeologische
waarde daartoe aanleiding geeft.
c. de oppervlaktes en/of de dieptes van de bodemingreep zoals opgenomen in deze regels te
veranderen en/of hier desgewenst een extra aanduiding voor op te nemen indien dat op basis van
nader verkregen archeologisch kennis noodzakelijk en/of mogelijk is.
Op de voorbereiding van een besluit omtrent toepassing wijzigingsbevoegdheid is de in Afdeling 3.4
van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure van toepassing.
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Artikel 8

Waterstaat – Beschermingszone

8.1
Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Waterstaat – Beschermingszone’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemmingen, ook bestemd voor de instandhouding van de beschermingszone van de
regionale kering overeenkomstig de Legger rijkswaterstaatswerken Waterwet, vastgesteld op 12
november 2012.
8.2
Bouwregels
Voor het bouwen gelden de volgende regels:
a. op de gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd die ten
dienste van de bestemming staan;
b. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten hoogste 3 m.
8.3
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
8.3.1
Werken en werkzaamheden
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en
wethouders de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:
a. het aanleggen of verharden van wegen of paden en het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen;
b. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, mengen,
diepploegen, egaliseren, ontginnen en ophogen;
c. het aanleggen van boven- of ondergrondse kabels en leidingen en het aanbrengen van daarmee
verband houdende constructies, installaties of apparatuur;
d. het aanbrengen of wijzigen van kaden;
e. het planten, verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting.
8.3.2
Uitzonderingen
Het in lid 8.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:
a. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen worden
uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
8.3.3
Voorwaarden
De in lid 8.3.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk
wordt gedaan aan de beschermingszone van de regionale waterkering. Alvorens te beslissen over het
verlenen van een vergunning winnen burgemeester en wethouders advies in bij de waterbeheerder.
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Waterstaat – Reserveringsgebied waterberging

9.1
Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Waterstaat – Reserveringsgebied waterberging’ aangewezen gronden zijn, behalve voor de
andere daar voorkomende bestemmingen, ook bestemd voor reservering ten behoeve van
waterberging.
9.2
Bouwregels
Gebouwen mogen niet worden gebouwd.
9.3
Afwijken van de bouwregels
Bij omgevingsvergunning kan worden afgeweken van de bouwregels om toe te staan dat bouwwerken
ten behoeve van de op deze gronden liggende overige bestemmingen worden gebouwd, waarbij moet
worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. de bebouwing mag niet leiden tot een vermindering of verslechtering van het waterbergend
vermogen van de gronden;
b. burgemeester en wethouders dienen schriftelijk advies in te winnen bij de waterbeheerder.
9.4
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden
9.4.1
Werken en werkzaamheden
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester en
wethouders de volgende werken en werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:
a. het aanleggen en/of verharden van wegen, paden, parkeerterreinen of het aanbrengen van
andere oppervlakteverhardingen, voor zover groter dan 100 m² per perceel;
b. het ophogen van gronden;
c. het aanbrengen of wijzigen van kaden;
d. het aanleggen, dempen of wijzigen van (oevers, profiel, doorstroom- of bergingscapaciteit van)
oppervlaktewateren.
9.4.2
Uitzonderingen
Het in lid 9.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:
c. het normale onderhoud en/of gebruik betreffen;
d. reeds in uitvoering zijn, dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen worden
uitgevoerd op het tijdstip van het van kracht worden van dit plan.
9.4.3
Voorwaarden
De in lid 9.4.1 genoemde vergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk
wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van het waterbergend vermogen van de
gronden. Alvorens te beslissen over het verlenen van een vergunning winnen burgemeester en
wethouders advies in bij de waterbeheerder.
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Hoofdstuk 3 Algemene regels
Artikel 10

Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering
is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten
beschouwing.
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Artikel 11

Algemene bouwregels

11.1
Bestaande bouwwerken
In die gevallen dat hoogten, inhoud, aantallen en / of oppervlakten, van bestaande bouwwerken, die
gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet, op de dag van de
terinzagelegging van het ontwerp van het plan meer of minder bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is
voorgeschreven, mogen de bestaande maten en hoeveelheden als maximaal respectievelijk minimaal
toelaatbaar worden aangehouden.
11.2
Ondergeschikte bouwdelen
Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen binnen de aanduiding 'bouwvlak' of
de aanduiding 'bestemmingsvlak' worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen,
gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, overstekende daken en
reclame-uitingen, buiten beschouwing gelaten, mits de bouw- c.q. bestemmingsgrens met niet meer
dan 1 meter wordt overschreden.
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Algemene gebruiksregels

12.1
Strijdig gebruik
Onder strijdig gebruik als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder c van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht wordt in ieder geval verstaan:
a. het gebruik van onbebouwde gronden of het gebruik van bouwwerken ten behoeve van
doeleinden van opslag, stort of lozing;
b. het gebruik van onbebouwde gronden of het gebruik van bouwwerken ten behoeve van
doeleinden van handel of bedrijf;
c. het gebruik van onbebouwde gronden of het gebruik van bouwwerken ten behoeve van
verblijfsrecreatie, met uitzondering van logiesruimten;
d. het gebruik van onbebouwde gronden of het gebruik van bouwwerken binnen de bestemming
‘Recreatie – Manege’ en ‘Verkeer’ ten behoeve van evenementen anders dan evenementen die
betrekking op de paardensport hebben;
e. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor zelfstandige bewoning;
f. het gebruiken, te doen of laten gebruiken van gronden, gebouwen en bouwwerken, geen
gebouwen zijnde ten behoeve van de exploitatie van een seksinrichting, een escortbedrijf en
raam- en straatprostitutie.
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Artikel 13

Algemene aanduidingsregels

13.1
Wetgevingszone – zoekgebied beekherstel
13.1.1 Algemeen
Het is verboden op de gronden die nader zijn aangeduid met de gebiedsaanduiding ‘wetgevingszone
– zoekgebied beekherstel’ zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken
en werkzaamheden uit te voeren:
a. het aanbrengen van oppervlakteverhardingen of verharde oppervlakten van meer dan 100 m²;
b. het ophogen van gronden.
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Algemene afwijkingsregels

14.1
Afwijken
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van, voor zover niet reeds op grond
van een andere bepaling afgeweken kan worden, de in het plan opgenomen maatvoering- en
situeringseisen ten aanzien van bebouwing, met dien verstande dat maximaal 10% van de in de
regels vastgelegde maatvoerings- en situeringseisen mag worden afgeweken, mits deze afwijking
noodzakelijk is functioneel of uit architectonisch oogpunt en mits het landelijk karakter van het gebied,
alsmede binnen de bestemming opgenomen waarden niet onevenredig wordt aangetast.
14.2
Evenementen
Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder artikel 12.1
onder d. ten behoeve van het toestaan van het tijdelijk gebruik van gronden binnen de bestemming
‘Recreatie – Manege’ en ‘Verkeer’ voor evenementen anders dan evenementen die betrekking op de
paardensport hebben. Hiertoe dient aan het volgende te worden voldaan:
a. het evenement mag niet plaatsvinden op gronden gelegen binnen de ecologische hoofdstructuur;
b. er dient sprake te zijn van een evenement in de vorm van een voor publiek toegankelijke
uitvoering/verrichting van vermaak, op het gebied van sport, muziek, of op sociaal-cultureel vlak;
en/of aan een dergelijk evenement gerelateerde kampeervoorzieningen;
c. het evenement duurt maximaal 3 (aaneengesloten) dagen en mag maximaal 6 x per jaar
plaatsvinden;
d. detailhandel is niet toegestaan, behoudens detailhandel ten dienste van en ondergeschikt aan het
evenement;
e. er dienen voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein te worden gerealiseerd;
f. de aan te brengen voorzieningen dienen tijdelijk te zijn; dit betekent dat het houden van een
evenement niet mag leiden tot blijvende/onomkeerbare voorzieningen/ingrepen;
g. er mag geen onevenredige aantasting plaatsvinden van de binnen het gebied aanwezige
waarden.
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Artikel 15

Algemene procedureregels

15.1
Wijzigingsbevoegdheid
Bij toepassing van een wijzigingsbevoegdheid, zoals deze onderdeel uitmaakt van dit plan, is de
uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb van toepassing.
15.2
Afwijkingsbevoegdheid
Bij toepassing van een afwijkingsbevoegdheid, zoals deze onderdeel uitmaakt van dit plan, is de in
hoofdstuk 4 van de Awb en zijn de artikelen 3.1, 3.8 en 3.9 van de Wabo geregelde procedure van
toepassing.
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
Artikel 16

Overgangsrecht

16.1
Overgangsrecht bouwwerken
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen,
en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits
de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na
de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan;
b. burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a. een
omgevingsvergunning verlenen van het bepaalde onder a. voor het vergroten van de inhoud van
een bouwwerk als bedoeld onder a. met maximaal 10%;
c. het bepaalde onder a. is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
16.2
Overgangsrecht gebruik
a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet;
b. het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a. te veranderen of
te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de
afwijking naar aard en omvang wordt verkleind;
c. indien het gebruik, bedoeld onder a., na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een
periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of
te laten hervatten;
d. het bepaalde onder a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

Vastgesteld bestemmingsplan “Asten Reeweg 3 (manege Prins Willem-Alexander) 2012”

30

Artikel 17

Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan “Asten Reeweg 3 (manege Prins Willem-Alexander) 2012”.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 11 maart 2014.
de griffier,

de voorzitter,

................................

................................
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