Datum raadsvergadering : 21 mei 2007
Agenda nr.

: [ nr. ]

Onderwerp

: Verzoek om deelname aan de regeling 'Ruimte voor Ruimte"

Aan de raad.
Voorstel
1. om niet deel te nemen aan de regeling ‘Ruimte voor Ruimte’ voor wat betreft de
woongebieden Schoenmakershoek-oost, Haansberg-oost, de Streek en het eventuele
toekomstige woongebied Hoge Haansberg;
2. om in de in het kader van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Buitengebied op
te stellen integrale beleidsvisie als bedoeld in de nota “Buitengebied in ontwikkeling”
onderzoek te doen naar de mogelijkheden om burgerwoningen toe te voegen in
bebouwingsclusters en linten in het buitengebied; inclusief de linten langs de
Haansberg, Hoevenseweg, Bankenstraat en Goorstraat;
3. om deelname aan de regeling ‘ruimte voor ruimte’ voor het buitengebied in overweging
te nemen nadat de integrale gebiedsvisie als bedoeld onder 2 gereed is;
Inleiding
De gemeente Etten-Leur is door de provincie benaderd om deel te nemen aan de regeling
‘Ruimte voor Ruimte’ door 100-120 ‘ruimte voor ruimte kavels' te laten realiseren in het
eventuele toekomstige woongebied ‘Hoge Haansberg’. Indien uw raad hieraan geen
medewerking wenst te verlenen verzoekt de provincie om te onderzoeken of er andere locaties
beschikbaar zijn om ‘ruimte voor ruimtekavels’ te realiseren.
In paragraaf 3.6.2 van het Streekplan Noord-Brabant wordt aandacht besteed aan 'rood-voorgroen-ontwikkelingen’. ‘Rood-voor-groen’ houdt in dat stedelijke functies (rode functies) worden
toegestaan in het buitengebied, in ruil voor een aanmerkelijke verbetering van de kwaliteiten
van het buitengebied (groene kwaliteiten). In het Streekplan zijn de kaders opgenomen voor de
‘regeling ruimte-voor-ruimte’ en voor ‘ruimte-voor-ruimte-verbreed’. Het Streekplan geeft aan
Gedeputeerde Staten de mogelijkheid om de kaders verder uit te werken en te verduidelijken in
beleidsbrieven. Het college van GS heeft daaraan uitvoering gegeven in de “Beleidsregel
Ruimte voor Ruimte 2006” en in de “Beleidsnota Verbrede inzet van de aanpak Ruimte voor
Ruimte”. Deelname aan de regeling ‘Ruimte voor Ruimte’ biedt de mogelijkheid om ook
woningen toe te voegen in het buitengebied op basis van de nota “Buitengebied in ontwikkeling”
(bio).
Tijdens de presentatie van de projectenbundel aan uw raad is ambtelijk een toelichting gegeven
op de verschillende regelingen. De hand-outs van die presentatie liggen in het agendadossier
ter inzage. Tevens hebben wij getracht om in de bijgevoegde notitie een korte toelichting te
geven op de verschillende regelingen. Wij hebben daarin tevens de belangrijkste voorwaarden
voor deelname aangegeven. Voor een uitvoerige toelichting verwijzen wij u naar de hiervoor
genoemde beleidsnota’s, die in het agendadossier ter inzage liggen. In dit voorstel beperken wij
ons tot de vraag of het gewenst is dat onze gemeente deelneemt aan de regeling ‘Ruimte voor
Ruimte’.
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Beoogd effect en evaluatie
Het beoogde effect van de verschillende regelingen is om de kwaliteit van het buitengebied te
verbeteren.
De regeling ‘Ruimte voor Ruimte’ doet dat door in ruil voor de sloop van agrarische
bedrijfsgebouwen die in gebruik zijn of waren voor de intensieve veehouderij, de bouw van
woningen op passende locaties toe te staan in afwijking van bestaand streekplanbeleid.
Het beoogde effect van de ‘Verbrede inzet van de aanpak Ruimte voor Ruimte’ is om de
regeling ‘Ruimte voor Ruimte’ óók in te zetten ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het
buitengebied door bevordering van de beëindiging van glastuinbouwbedrijven en/of de sloop
van kassen in kwetsbare gebieden, de sloop van niet meer voor intensieve veehouderij in
gebruik zijnde agrarische bedrijfsgebouwen of voor de sloop van andere ongewenste
bebouwing in het buitengebied.
Het beoogde effect van “Buitengebied in ontwikkeling” (bio) is om door middel van de verkoop
van bouwrechten, de kosten van sloop- en/of saneringsactiviteiten of van andere
verbeteringsmaatregelen in het buitengebied, te financieren.
Alternatieven/varianten
Uw raad staat voor de keuze om al dan niet deel te nemen aan de regeling ‘Ruimte voor
Ruimte’. Deelname aan deze regeling maakt het mogelijk om óók gebruik te maken van de
mogelijkheden die de ‘Verbrede inzet van de aanpak Ruimte voor Ruimte’ en ‘Buitengebied in
ontwikkeling’ bieden. Indien niet wordt deelgenomen aan de regeling ‘Ruimte voor Ruimte’ kan
ook geen gebruik gemaakt worden van de twee andere regelingen. Deelname aan deze
regelingen is namelijk gekoppeld aan deelname aan de regeling ‘Ruimte voor Ruimte’. Voor
iedere ‘ruimte voor ruimte kavel’ mag één ‘bio-woning’ worden gebouwd.
Zoals in de inleiding al is aangegeven heeft de provincie verzocht om medewerking te verlenen
aan de realisering van 100 – 120 ‘ruimte voor ruimte kavels’ in het eventuele toekomstige
woongebied “Hoge Haansberg”. Indien uw raad hieraan geen medewerking wenst te verlenen
verzoekt de provincie om te onderzoeken of er andere locaties beschikbaar zijn om ‘ruimte voor
ruimtekavels’ te realiseren. Gedacht zou kunnen worden aan Haansberg-oost, het gebied ten
zuiden van de Streek of in de kernrandzone of in bebouwingsclusters/linten in het buitengebied.
Argumenten
1.1
De bouw van 100 -120 ‘ruimte voor ruimte kavels’ kavels in het eventuele toekomstige
woongebied Hoge Haansberg past niet in het gemeentelijke woningbouwprogramma tot
2015.
Met de presentatie van de projectenbundel op 13 februari 2007 is uw raad uitvoerig
geïnformeerd over de in voorbereiding zijnde woningbouwplannen. Indien alle in de
projectenbundel opgenomen plannen voor 2015 gerealiseerd zouden worden, dan leidt
dat tot een woningbouwproductie van 4100 woningen in de periode 2002 – 2015. De
StructuurvisiePlus en het Uitwerkingsplan van het Streekplan voor de stedelijke regio
Breda – Tilburg gaan uit van 3300 – 3600 woningen. De bouw van 100 – 120 ‘ruimte
voor ruimte kavels’ in het gebied Hoge Haansberg betekent dat er nog meer woningen
gerealiseerd gaan worden of dat al in de projectenbundel opgenomen plannen (verder)
vertraagd moeten worden. Indien de milieuwinst bereikt wordt in de
reconstructiegebieden dan komen de ‘ruimte voor ruimte woningen’ niet ten laste van het
afgesproken programma. In het andere geval wel.
1.2

De bouw van 100 – 120 ‘ruimte voor ruimte kavels’ in het eventuele toekomstige
woongebied Hoge Haansberg past niet binnen de concept woonvisie.
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De concept woonvisie zoals die momenteel in de inspraak is, gaat uit van de bouw van
30% goedkope woningen, 30% middeldure woningen en 40% dure woningen. Ten
opzichte van het beleid van de afgelopen jaren betekent dit een verschuiving van een
kleiner aantal dure woningen naar een groter aantal goedkope en middeldure woningen.
De bouw van een substantieel aantal (zeer) dure woningen past niet in die
beleidswijziging, tenzij er van uit gegaan wordt dat de woonvisie zich niet richt op de
doelgroep van ‘ruimte voor ruimte woningen’
1.3

De bouw van 100 -120 kavels in het eventuele toekosmtidge woongebied Hoge
Haansberg betekent dat de bouwlocatie Hoge Haansberg zal worden gerealiseerd.
In de StructuurvisiePlus is opgenomen dat binnen de planperiode in het gebied Hoge
Haansberg een bedrijventerrein zal worden gerealiseerd van ca 10 ha. Het daarnaast
realiseren van 100 -120 ‘ruimte voor ruimtekavels’ komt er op neer dat er door deel te
nemen aan de regeling ‘Ruimte voor Ruimte’ expliciet gekozen wordt voor de realisering
van de woonlocatie ‘Hoge Haansberg’. In het uitwerkingsplan van het Streekplan voor de
stedelijke regio Breda – Tilburg is de locatie weliswaar aangeduid als ‘transformatie
afweegbaar’, maar er is geen programma aan toegekend. De mogelijke bouwlocatie
‘Hoge Haansberg’ zal in de afweging van bouwlocaties binnen de stedelijke regio voor
de periode na 2015 worden betrokken. Het is beter om de keuze om Hoge Haansberg
wel of niet te realiseren in dát kader te maken dan in het kader van het al dan niet
deelnemen aan de regeling ‘Ruimte voor Ruimte’.

1.4

De gemeentelijke organisatie is niet in staat om nóg een bouwlocatie van een dergelijke
omvang op te pakken.
Zoals u bekend heeft onze gemeente een aantal toekomstige bouwlocaties in
voorbereiding. Genoemd worden o.a. Schoenmakershoek-oost, Haansberg-oost en de
Streek. Daarnaast staat nog een aantal locaties op het programma om opgepakt te
worden. Genoemd worden o.a. de spoorzone en Anna van Berchemlaan e.o. De
uitvoering van de projectenbundel zal een groot beslag leggen op de beschikbare
ambtelijke capaciteit. Hoewel met de provincie afgesproken kan worden dat de provincie
een deel van de werkzaamheden uitvoert, dient een (groot) deel van de werkzaamheden
uitgevoerd te worden door de gemeentelijke organisatie. De huidige capaciteit is daar
niet op berekend.

1.5

Met de opbrengst van de kavels worden intensieve veehouderijen in Midden- en OostBrabant gesaneerd, maar er kan ook een verbetering van het Etten-Leurse buitengebied
worden bereikt.
Indien de te bouwen woningen niet ten koste mogen gaan van ons eigen gemeentelijk
woningbouwprogramma, dan betekent dit dat van iedere ‘ruimte voor ruimte kavel’ een
bedrag van circa € 120.000 naar de ‘Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor
Ruimte’(ORR) gaat. Indien een kavel van gemiddeld 1175 m2 meer opbrengt dan de
kostprijs (aankoopkosten + kosten bouwrijpmaken) + € 120.000 gaat de helft van dat
meerdere naar de ORR en de helft naar de gemeente. De exploitatiewinst voor de
gemeente zal daarom verwaarloosbaar zijn. De milieuwinst wordt dan behaald in
Midden- en Oost Brabant.
Indien de milieuwinst óók in onze eigen gemeente behaald moet worden, dan komen de
woningen ten laste van het gemeentelijke woningbouwprogramma en kan de opbrengst
van de helft van het aantal woningen (1 ‘ruimte voor ruimte kavel’ = 1 ‘bio-kavel')
geïnvesteerd worden in verbetering van de kwaliteit van het buitengebied in onze eigen
gemeente. Vertraging van het gemeentelijke programma kost echter ook geld én er dient
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een integrale beleidsvisie voor het buitengebied gemaakt te worden, waarin de
opbrengsten direct in verband worden gebracht met de (wijze van financiering van de)
kwaliteitsverbetering van het landelijke gebied.
1.6

Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied kan ook bereikt worden
door positieve grondexploitaties daar voor in te zetten.
De financiële middelen die gegenereerd kunnen worden door de realisering van ‘ruimte
voor ruimte kavels’ in ‘Hoge Haansberg’ kunnen ook door de gemeente zelf gegenereerd
worden in het kader van de realisering van haar eigen woningbouwprogramma. Met
andere woorden: indien uw raad zou besluiten om in een van de in ontwikkeling te
nemen bouwlocaties bouwkavels op te nemen van 1175 m2, dan blijft de exploitatiewinst
geheel binnen het gemeentelijk grondbedrijf en behoudt u de vrijheid om die middelen in
te zetten voor datgene waaraan uw raad prioriteit toekent. Daartoe kan een verbetering
van de kwaliteit van het buitengebied behoren. In de SV+ en de projectenbundel zijn,
buiten de realisering van ecologische verbindingszones, geen gemeentelijke projecten
opgenomen die gericht zijn op verbetering van de kwaliteit van het buitengebied.
Daarnaast is het ambitieniveau van de SV+ zo hoog dat toch al prioriteiten moeten
worden gesteld binnen de wel opgenomen ambities.

1.7

Ook de realisering van ‘ruimte voor ruimte kavels’ kavels op andere locaties binnen het
stedelijke gebied is niet aantrekkelijk.
Omdat realisering van 100 tot 120 ‘ruimte voor ruimte kavels’ in het eventuele
toekomstige woongebied Hoge Haansberg niet gewenst is, zou overwogen kunnen
worden om medewerking te verlenen aan de realisering van een minder groot aantal
‘ruimte voor ruimte kavels’ op een of meerdere andere locaties binnen het stedelijke
gebied. Realisering van ‘ruimte voor ruimte kavels’ in b.v. Schoenmakershoek-oost,
Haansberg-oost of in de Streek levert naar onze mening geen enkele meerwaarde op
voor de gemeente. De helft van de opbrengst van de kavels gaat naar de ORR (sanering
intensieve veehouderij in Midden- en Oost Brabant) en de andere helft van de opbrengst
moet besteed worden aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het
buitengebied, zoals die benoemd word in de dan nog op te stellen integrale beleidsvisie
op basis van de ‘Nota buitengebied in ontwikkeling’.

1.8.

Deelname aan ‘ruimte voor ruimte’ is vooral interessant voor gemeenten die meer willen
bouwen dan op grond van de woningbouwprogrammering is toegestaan
Kleinere gemeenten die niet meer mogen bouwen dan migratiesaldo 0, nemen deel aan
de regeling omdat zij daardoor meer woningen mogen bouwen. Bijkomend voordeel is
dan dat een deel van de daarmee vrijkomende financiële middelen ingezet kan worden
voor de verbetering van de kwaliteit van het buitengebied, waarvoor anders geen
financiële middelen beschikbaar zouden zijn geweest.

2.1

Op basis van de ‘Nota buitengebied in ontwikkeling’ dient een integrale gebiedsvisie
voor het buitengebied te worden opgesteld, waarin onderzoek zou kunnen worden
gedaan naar de planologische aanvaardbaarheid van het toevoegen van
burgerwoningen in bebouwingsclusters en/of linten.
Binnenkort start de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan voor het
buitengebied. Ten behoeve van de voorbereiding van dat bestemmingsplan wordt een
integrale beleidsvisie voor het buitengebied voorbereid. In die gebiedsvisie zou
onderzoek gedaan kunnen worden naar de planologische aanvaardbaarheid van het
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toevoegen van burgerwoningen in bebouwingsclusters en/of linten in het buitengebied.
Ook de lintbebouwing die het eventuele toekomstige woongebied Hoge Haansberg
omsluit (de Haansberg, Hoevenseweg, Bankenstraat en Goorstraat) maakt onderdeel uit
van dat onderzoek. Gezien de bebouwingsclusters en/of linten in ons buitengebied,
hebben wij niet de verwachting dat het planologisch aanvaardbaar is dat grote aantallen
woningen in het buitengebied toegevoegd zouden kunnen worden.

2.2

De bouw van een beperkt aantal ‘ruimte voor ruimte woningen’ en ‘bio-woningen’
verspreid in het buitengebied zet nauwelijks zoden aan de dijk in het kader van een
eventuele verbetering van de kwaliteit van het buitengebied
Verbetering van de kwaliteit van het buitengebied is denkbaar door sanering en sloop na
te streven van niet gewenste (bedrijfs)bebouwing in het buitengebied. Onmiddellijk moet
hierbij de aantekening worden gemaakt dat de bouw van een woning ca € 120.000
oplevert. De opbrengst van de 1e woning gaat naar de provincie, de opbrengst van de 2e
woning gaat naar de gemeente enz. Sanering van een bedrijf van bijvoorbeeld €
5.000.000 betekent dat ruim 80 woningen in het buitengebied toegevoegd dienen te
worden om dat als gemeente te kunnen bekostigen.

2.3

Indien de doelstelling is om door middel van ‘ruimte voor ruimte’ en ‘buitengebied in
ontwikkeling’ tenminste één relevant bedrijf te saneren dan dienen, aanvullend op de
eventuele verspreide mogelijkheden in het buitengebied, een of meer locaties van enige
omvang te worden gevonden, waarop ‘ruimte voor ruimte kavels’ gerealiseerd kunnen
worden.
Het opstellen van een integrale gebiedsvisie als bedoeld in de ‘Nota Buitengebied in
ontwikkeling’ levert waarschijnlijk onvoldoende toe te voegen woningen in de
kernrandzone, bebouwingsclusters en/of linten op die planologisch aanvaardbaar zijn
om te bereiken dat één relevant bedrijf kan worden gesaneerd. Pas als tevens sprake
zou zijn van een of meerdere locaties van enige omvang die voor bebouwing in
aanmerking zouden komen, zou de sanering van één relevant bedrijf haalbaar worden.
Als locaties van enige omvang kunnen wij alleen locaties als de Groene wig en het
gebied ten oosten van de Lage Vaartkant bedenken als locaties die daarvoor mogelijk in
aanmerking zouden kunnen komen. Voordat wij nader onderzoek doen naar de
planologische aanvaardbaarheid van deze locaties stellen wij voor om de integrale
gebiedsvisie op basis van de ‘Nota buitengebied in ontwikkeling’ mede te richten op de
planologische aanvaardbaarheid van het toevoegen van burgerwoningen in de
kernrandzone, bebouwingsclusters of linten in het buitengebied.

3.1

Aan de hand van de resultaten van de integrale gebiedsvisie als bedoeld onder 2.3 kan
beoordeeld worden of nader onderzoek naar locaties grenzend aan het stedelijke gebied
mogelijkheden biedt om – in combinatie met de mogelijkheden verspreid in het
buitengebied - te komen tot sanering van één relevant bedrijf.
Mocht uit de integrale gebiedsvisie inderdaad blijken dat er verspreid in het buitengebied
maar heel weinig mogelijkheden zijn, dan zou op dat moment overwogen kunnen
worden nader onderzoek te doen naar de stedenbouwkundige mogelijkheden in de
hiervoor genoemde locaties aansluitend aan het stedelijke gebied. Opgemerkt wordt
overigens dat de realisering van woningen aan de oostzijde van de Lage Vaartkant in
strijd is met het Uitwerkingsplan van het Streekplan en in strijd is met de
StructuurvisiePlus en dat de bouw van woningen in de ‘Groene wig’ in strijd is met de
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StructuurvisiePlus. Ook voor de eventuele ontwikkeling van deze locaties geldt dat
realisering leidt tot een hoger aantal woningen, dan wel tot (verdere) vertraging van de in
voorbereiding zijnde woningbouwplannen.
Kanttekeningen
1.1

Deelname aan de regeling ‘ruimte voor ruimte’ dient een provinciaal belang, waarvoor de
provincie een beroep doet op de gemeenten. Een loyale houding bevordert de relatie
tussen provincie en de gemeente.
De ‘Ruimte voor Ruimte regeling’ is een uitvloeisel van het ‘Pact van Brakkenstein’. Dit is
een afsprakenkader tussen het Rijk, vijf provincies, LTO-Nederland en de VNG. De
regeling komt er op neer dat de provincies van het Rijk de mogelijkheid krijgen extra
woningen te realiseren en met de opbrengst hiervan de sloop van stallen te betalen.
Hiermee krijgt de vermindering van mestoverschotten een flinke impuls. De provincie is
daarvoor echter afhankelijk van de gemeenten en doet een beroep op de gemeenten om
de doelstellingen (de bouw van 3000 woningen extra) te kunnen halen.

1.2

Aan deelname zijn geen risico’s verbonden.
Aan deelname aan de regeling ‘ruimte voor ruimte’ zijn voor de gemeente geen risico’s
verbonden. De ‘Ontwikkelingsmaatschappij ruimte voor ruimte’ ontwikkelt geheel voor
eigen risico. Volgens de provincie zijn er markttechnisch voldoende mogelijkheden om
kavels van 1175 m2 af te zetten.

1.3

Deelname aan ‘ruimte voor ruimte’ in combinatie met ‘buitengebied in ontwikkeling’ heeft
tot consequentie dat de opbrengsten ingezet moeten worden voor verbeteringen in het
buitengebied.
Voorwaarde voor deelname is dat de opbrengsten ingezet moeten worden voor
verbeteringen in het buitengebied. In de integrale gebiedsvisie voor het buitengebied
dient een koppeling te worden gelegd tussen enerzijds de locaties (kernrandzone,
bebouwingsclusters en/of linten) die in aanmerking komen voor de toevoeging van
burgerwoningen en anderzijds de maatregelen ter verbetering van de kwaliteit van het
buitengebied.

1.4

Het zou gewenst zijn om door middel van deelname aan ‘ruimte voor ruimte’ in
combinantie met ‘buitengebied in ontwikkeling’ tenminste één relevant bedrijf in het
buitengebied te saneren.
Deelname is alleen interessant indien tenminste één relevant bedrijf in het buitengebied
gesaneerd zou kunnen worden. Zoals onder 2.2 reeds werd aangegeven dienen ruim
80 woningen gerealiseerd te worden om één bedrijf van € 5.000.000 te kunnen saneren

2.1

Het opstellen van een integrale gebiedsvisie voor het buitengebied zal waarschijnlijk zo
weinig locaties opleveren dat het doen van onderzoek daarnaar overbodig is.
Hoewel een integrale gebiedsvisie voor het buitengebied opgesteld dient te worden, is
het niet verplicht daarin ook onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor de
toevoeging van burgerwoningen in de kernrandzone, bebouwingsclusters en/of linten. Er
zal dus een extra inspanning en extra geld nodig zijn om die locaties in beeld te
brengen. Het gaat dan om een extra bedrag van ca. € 5000.
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Financiële, juridische en personele toelichting
Zowel de personele als de financiële aspecten zijn onder de hoofdstukken ‘argumenten’ en
‘kanttekeningen’ voldoende aan de orde geweest. Samengevat komen deze er op neer dat aan
deelname voor de gemeente geen financiële risico’s verbonden zijn en dat de personele
capaciteit het niet toelaat om een plangebied als Hoge Haansberg op te pakken. Er zijn geen
financiële voordelen te verwachten van het realiseren van ‘ruimte voor ruimte kavels’ in een van
de toekomstige woongebieden. Verder vraagt het onderzoeken van de mogelijkheden verspreid
in het buitengebied een extra bedrag van circa € 5000 in de kosten die verbonden zijn aan de
opstelling van een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied.
Planning
Indien uw raad met dit voorstel instemt, zullen wij de provincie in kennis stellen van uw
standpunt. Het onderzoek naar de mogelijkheden verspreid in het buitengebied zal
meegenomen worden in het kader van de opstelling van een integrale beleidsvisie in het kader
van de voorbereiding van een bestemmingsplan voor het buitengebied. Over de planning van
die werkzaamheden wordt u binnenkort geïnformeerd.
Communicatie
1. Communicatie voorafgaand en tijdens het besluitvormingsproces
1.1.
Intern
Binnen de ambtelijke organisatie heeft regelmatig overleg plaatsgevonden over dit
voorstel. Daarnaast is de gemeenteraad op 13 februari 2007 geïnformeerd over de in dit
voorstel genoemde regelingen.
1.2.
Extern
Naast diverse ambtelijke en een bestuurlijk overleg met de provincie, heeft over dit
voorstel geen externe communicatie plaatsgevonden.
2. Communicatie na besluitvorming.
2.1
Intern
Uw besluit zal betrokken worden bij de werkzaamheden die verricht moeten worden in
het kader van de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied.
2.2
Extern
Uiteraard zal de provincie geinformeerd worden over uw besluit. Uw besluit zal op de
gebruikelijke wijze gepubliceerd worden. Inwoners die eerder kenbaar hebben gemaakt
deel te willen nemen aan de regeling ‘ruimte voor ruimte’ zullen door middel van een
brief in kennis gesteld worden van uw besluit. De communicatie inzake de integrale
gebiedsvisie in het kader van een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied zal
afzonderlijk plaatsvinden.
Bijlagen
1. Tekst paragraaf 3.6.2 van het Streekplan Noord-Brabant;
2. Beleidsregel ‘Ruimte voor Ruimte 2006’;
3. Beleidsnota ‘Verbrede inzet van de aanpak Ruimte voor Ruimte’
4. Nota Buitengebied in ontwikkeling;
5. Korte toelichting op de regelingen 2 t/m 4;
6. Hand-outs van de presentatie van 13 februari 2007;
7. Boekje ‘Evaluatie van 10 Ruimte voor Ruimte-projecten’;
8. Boekje ‘Ruimte voor Ruimte; bagagedrager voor gebiedsontwikkeling’.
Etten-Leur, 24 april 2007
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Burgemeester en wethouders van Etten-Leur.
De secretaris,
De burgemeester,

ir. M.L.T. Dircks.
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drs. J.A.M. van Agt.

